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Allt fler företag väljer att publicera någon form av hållbarhetsredovisning. Hållbarhetsredovisning har 
enligt definition som avsikt att informera företagets intressenter om företagets agerande i relation till 
ekonomiska, sociala och miljöfrågor. Hållbarhetsredovisning har dock kritiserats för att användas av 
företag som ett PR-verktyg; företag anklagas ha som avsikt att maximera sin egen nytta genom att 
övertyga sina intressenter om att företagets agerande är hållbart även om så inte är fallet. Tidigare 
forskning har dock ytterst sällan tagit ett kritiskt perspektiv på hållbarhetsredovisning; forskning om 
hållbarhetsredovisning som en form av övertygande text har varit knapp och splittrad.  
 
Syftet med denna studie är att analysera hur företag i sin rapportering om hållbart agerande övertygar sina 
intressenter om att dess agerande är hållbart. Denna studie avser bidra till existerande forskning genom att 
identifiera de komponenter som bidrar till hållbarhetsredovisningens övertygande verkan och således ge 
en allomfattande förståelse för hållbarhetsredovisning som en form av övertygande text. 
 
Den teoretiska referensramen i denna studie består av två skilda delar som kompletterar varandra. 
Existerande forskning om hållbarhetsredovisning har diskuterats med utgångspunkt i den kunskap denna 
ger om hållbarhetsredovisningens övertygande verkan. Eftersom denna forskning ger endast begränsat 
med kunskap om hållbarhetsredovisningens övertygande verkan, har den kompletterats med en 
presentation av två modeller för att övertyga som utformats inom andra forskningsområden men kunde 
tänkas lämpa sig för att analysera hållbarhetsredovisning: retoriska strategier och intrycksstyrnings-
taktiker. 
 
Eftersom existerande forskning om hållbarhetsredovisningens övertygande verkan varit ytterst begränsad 
har som metod i denna studie valts en induktiv, kvalitativ textanalys som förmå ge rik och mångfasetterad 
information om fenomenet av intresse. Urvalet innefattar den hållbarhetsredovisning som publicerats av 
två multinationella företag, Royal Dutch Shell och Volkswagen Group. 
 
Resultaten av den empiriska undersökningen visar att hållbarhetsredovisningens övertygande verkan 
består av fem olika komponenter: kommentarer om företagets engagemang i hållbart agerande, 
kommentarer om företaget och dess agerande, kommentarer om företagets relationer till omvärlden, 
kommentarer som distanserar företaget från hållbart agerande samt stilistiska val som görs gällande hur 
innehållet framställs. Av resultaten framkommer att dessa fem komponenter innefattar ett stort antal mer 
specifika strategier och taktiker som företag kan använda för att övertyga sina intressenter om att 
företagets agerande är hållbart. 
 
Denna studie bidrar till existerande forskning genom att skapa en heltäckande bild över de komponenter 
som bidrar till hållbarhetsredovisningens övertygande verkan. Modellen som utvecklats i denna studie kan 
användas för att vidareutveckla hållbarhetsredovisning för att bättre motsvara de krav på neutralitet som 
ställs på denna kommunikationsform. 
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1 INLEDNING 

Under de senaste årtiondena har en gradvis förändring skett i den roll företag har i 

samhället (Fougère 2009). Idag ställer det omgivande samhället i en ökande grad krav på 

företag att inte endast maximera sin vinst, utan även minska sin inverkan på miljön, 

garantera goda arbetsförhållanden till sina anställda och på andra sätt agera på ett sätt som 

gagnar det omgivande samhället (Van Braeckel & Bontemps 2005:13). Företag som vill 

klara sig på en allt mer global marknad kan inte längre ignorera begreppet hållbar 

utveckling; att beakta sociala och miljöfrågor har blivit vardagsmat för allt fler företag. 

Samtidigt som allt fler företag inkorporerat hållbart agerande i sin verksamhet har även 

antalet företag som rapporterar om sitt agerande i relation till sociala och miljöfrågor ökat 

(White 2005:36). Enligt Mathews (2008:169) har det blivit allt vanligare att särskilt stora 

företag och företag i industrier med stora utsläpp rapporterar om hållbarhet. En studie 

utförd av det internationella revisionsföretaget KPMG visar att nästan 80 % av världens 

250 största företag ger ut någon form av hållbarhetsredovisning (KPMG 2008). Företag 

som BP, General Electric, Microsoft och Unilever publicerar alla hållbarhetsredovisning i 

en form eller en annan (GRI 2010). Företag bedyrar i denna rapportering sin förbindelse 

till hållbar utveckling; läsare av hållbarhetsredovisning får uppfattningen att sociala och 

miljöfrågor är högt uppe på företags agenda. 

Att publicera hållbarhetsredovisning är dock inget som lagligen påtvingas företag. Detta 

medför att företag i motsats till finansiell rapportering med dess strikta bestämmelser har 

en stor frihet att själva välja hur de utformar sin hållbarhetsredovisning. Enligt Merkl-

Davies och Brennan (2007:118) kan rapportering utöver det lagstadgade tolkas på två olika 

sätt; antingen kan det ses som att ett företag ger tilläggsinformation till sina intressenter för 

att dessa ska kunna fatta korrekta beslut, alternativt kan det ses som opportunistiskt 

beteende som företag uppvisar för att maximera sin egen nytta. Medan det tidigare innebär 

att företag neutralt informerar sina intressenter om sitt agerande innebär det senare att 

företag genom sin hållbarhetsredovisning försöker övertyga sina intressenter om att dess 

agerande är hållbart även om så inte är fallet.  

Enligt ett av de mest utförliga ramverk som finns tillgängliga för företag som vill 

rapportera om hållbart agerande, GRI riktlinjer, innebär hållbarhetsredovisning att ”ta 

ansvar gentemot intressenter [...] för vad organisationen uppnått i sitt arbete mot en hållbar 
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utveckling” (GRI 2006:3). Utifrån denna definition kan man konstatera att 

hållbarhetsredovisning bör ha som målsättning att informera företagets intressenter, inte att 

manipulera dessa genom att försöka övertyga dem om att företagets agerande är hållbart. 

Hållbarhetsredovisning som en form av övertygande text är ur samhällelig synvinkel inte 

åtråvärt; i motsats till andra former av företagskommunikation såsom reklam som av 

definition finns till för att övertyga, är hållbarhetsredovisning en informationskälla vid 

sidan om finansiell rapportering. Den roll hållbarhetsredovisning har innebär att dess läsare 

inte ser det som en kanal för att övertyga, utan som en kanal för att informera. Således bör 

läsaren kunna lita på att hållbarhetsredovisning inte har som målsättning att ge en 

snedvriden bild av företagets agerande. Ifall företaget ger missvisande information finns en 

fara att företagets intressenter baserar beslut om exempelvis investeringar i företaget på fel 

grunder. För att hållbarhetsredovisning ska kunna utgöra ett likvärdigt komplement till 

finansiell rapportering bör hållbarhetsredovisning vara en informationskanal, inte en form 

att övertyga.  

Hållbarhetsredovisning har dock under åren mött rikligt med kritik som vidhållit att 

rapporteringen endast är ett PR-verktyg som inte har sin grund i en verklig förbindelse till 

att agera hållbart (KPMG 2008:22; Unerman, Bebbington & O’Dwyer 2007:3-4). 

Exempelvis Moreno och Capriotti (2009:161) anser att ett företag kan rapportera om 

agerande relaterat till sociala och miljöfrågor fastän företaget inte i verkligheten strävar 

efter att agera hållbart. Cerin (2002:47) tar ett steg längre med sitt påstående att den 

drivande kraften bakom företags vilja att publicera hållbarhetsredovisning är egoism. 

Hooghiemstra (2000:57, egen övers.) kallar hållbarhetsredovisning ”ett PR-medel som 

strävar efter att påverka människors uppfattningar”. Detta kritiska perspektiv på 

hållbarhetsredovisning ser rapporteringen som ett kommunikationsinstrument som företag 

använder för att påverka hur företaget uppfattas av sin omgivning (ibid., s. 59).  

Denna studie avser bidra till den diskussion som pågår om trovärdigheten av 

hållbarhetsredovisning genom att analysera hållbarhetsredovisning ur detta kritiska 

perspektiv. Genom att analysera hur företag i sin hållbarhetsredovisning övertygar sina 

intressenter om att företagets agerande är hållbart bidrar denna studie till att påvisa ifall 

den kritik som framförts om hållbarhetsredovisning är berättigad. Denna studie bidrar dock 

även genom att ge verktyg för företag som vill minska den övertygande verkan företagets 

hållbarhetsredovisning har och således öka dess trovärdighet. I följande avsnitt diskuteras 

närmare hur denna studie avser bidra till existerande forskning om hållbarhetsredovisning. 
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1.1 Problemområde 

Det finns en hel del forskning om hållbarhetsredovisning (Guthrie & Farneti 2008:362; 

Thomson 2007:19). Exempelvis har det gjorts jämförande studier för att utreda ifall det 

finns betydande skillnader mellan företag från olika länder (t.ex. Chen & Bouvain 2009; 

Gill, Dickinson & Scharl 2008) eller från olika regioner (t.ex. Steurer & Konrad 2009) och 

studier som analyserat vilka teman och ämnen förekommer oftast i hållbarhetsredovisning 

(t.ex. Guthrie & Farneti 2008; Perrini 2005).  

En överväldigande majoritet av existerande forskning ser dock inte hållbarhetsredovisning 

som en form av övertygande text utan som en objektiv informationskälla. Medan denna 

studie avser ha ett kritiskt perspektiv på hållbarhetsredovisning har majoriteten av tidigare 

forskning inte alls ifrågasatt det företag framhåller i sin rapportering, utan accepterat det 

företagen framför som en sanning. Exempelvis använder Steurer & Konrad (2009) i sin 

analys av företags hållbarhetsredovisning flera gånger direkta citat från dessa rapporter 

utan att överhuvudtaget diskutera möjligheten att rapporteringen utgör en form av 

övertygande text. Perrini (2005:611, egen övers.) däremot säger rakt ut att hans analys 

bygger på ”antagandet att hållbarhetsredovisning kan ses som det mest direkta uttryck för 

företagets attityder och beteende gällande företagsansvar”; han beaktar således inte heller 

alls möjligheten att rapporterna skrivits i syfte att övertyga företagets intressenter.  

Existerande forskning har alltså tenderat att se hållbarhetsredovisning som en neutral form 

av kommunikation som företag använder för att informera sina intressenter om sitt 

agerande i relation till hållbar utveckling. I denna studie tas dock ett annat perspektiv; 

hållbarhetsredovisning ses som en form av övertygande text som företag använder sig av 

för att övertyga sina intressenter om att företagets agerande är hållbart. Detta synsätt på 

hållbarhetsredovisning har tidigare framförts av endast ett fåtal forskare (Cerin 2002; 

Coupland 2006; Hooghiemstra 2000; Onkila 2009). Coupland (2006:867) kallar 

rapportering om hållbart agerande för tolkningar (eng. construction) som företag medvetet 

skapar och anser att denna rapportering inte endast utgör beskrivande avspeglingar av 

verkligheten utan kan utnyttjas av företag för att manipulera sina intressenter. 

Hooghiemstra (2000) diskuterar orsaker till att företag rapporterar om hållbarhet och 

föreslår att hållbarhetsredovisning ses som ett sätt för företag att bygga upp en positiv 

image av sin verksamhet. Även Cerin (2002:61) framför en liknande tanke; han anser att 

rapportering om miljöfrågor är ett sätt för företag att styra sina intressenters 
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uppmärksamhet från brister i företagets verksamhet till positiva aspekter av företagets 

verksamhet. Onkila (2009) däremot utgår i sin studie från att företag i rapportering om 

miljöfrågor för en argumentation vars avsikt är att övertyga företagets intressenter om att 

företagets handlande varit godtagbart. 

För att kunna analysera hållbarhetsredovisning som en form av övertygande text krävs en 

djupgående analys av hur innehåll presenteras i hållbarhetsredovisning. Majoriteten av 

existerande forskning har dock begränsat sig till att analysera vad företag rapporterar om, 

dvs. det konkreta innehållet i hållbarhetsredovisning. Exempelvis Chen och Bouvain 

(2009) koncentrerar sig i sin jämförelse av hållbarhetsredovisning från fyra olika länder på 

att jämföra vilka ämnen som ges mest betoning i företags hållbarhetsredovisning medan 

Gill et al. (2008) analyserar skillnader mellan nordamerikanska, asiatiska och europeiska 

företag gällande hur utförligt ekonomiska, sociala och miljöfrågor behandlas på företagens 

webbsidor. Också Perrini (2005) begränsar sin analys till det konkreta innehållet i 

hållbarhetsredovisning; han har i sin studie av europeiska företags hållbarhetsredovisning 

begränsat analysen till hur stor procent av företagen i det valda samplet som i sin rapport 

nämnt olika ämnen. Denna typ av undersökningar gör dock ingen djupgående analys av 

hållbarhetsredovisning och ger således ingen information om hållbarhetsredovisning som 

en form av övertygande text. 

Det finns dock ett litet antal studier som på olika sätt analyserat hållbarhetsredovisning mer 

på djupet. Ett antal forskare har undersökt förekomsten av för företaget fördelaktig och 

ofördelaktig information i hållbarhetsredovisning (Capriotti 2007; Gill et al. 2008; 

Niskanen & Nieminen 2001). Ett antal andra studier har däremot gjort ett försök att 

analysera formen av informationen i hållbarhetsredovisning (Bansal & Kistruck 2006; 

Guthrie & Farneti 2008; Stiller & Daub 2007). Därutöver finns det några studier som 

närmat sig frågan från andra håll. Cerin (2002) och Coupland (2006) har jämfört 

hållbarhetsredovisning och finansiell rapportering i fråga om den strategiska betydelse 

hållbart agerande i dessa former av kommunikation tillskrivs. Hooghiemstra (2000) har 

tillämpat teori om kommunikation och intrycksstyrning för att undersöka hur oljebolaget 

Shell i sin hållbarhetsredovisning bygger upp en positiv image av sitt agerande genom att 

påverka de intryck läsaren har av företaget. Onkila (2009) däremot har analyserat hur 

företag framställer sitt förhållande till sina intressenter i sin hållbarhetsredovisning.  
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Dessa studier ger dock ingen heltäckande bild av hållbarhetsredovisning som en form av 

övertygande text. Dessa forskare har alla begränsat sin analys till en specifik aspekt av 

hållbarhetsredovisning; dessa studier ger således endast fragmenterad information om 

hållbarhetsredovisningens övertygande verkan. Denna studie har som avsikt att skapa en 

mer omfattande bild av hållbarhetsredovisning som en form av övertygande text. Således 

avser denna studie fylla en lucka i existerande forskning genom att ta ett kritiskt perspektiv 

på hållbarhetsredovisning och utgående från detta perspektiv göra en djupgående analys av 

de komponenter som bidrar till hållbarhetsredovisningens övertygande verkan. Denna 

analys avser skapa en heltäckande bild av hur företag i hållbarhetsredovisning övertygar 

sina intressenter om att företagets agerande är hållbart; detta saknas i existerande forskning 

om hållbarhetsredovisning.  

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att analysera hur företag i sin rapportering om hållbart agerande 

övertygar sina intressenter om att företagets agerande är hållbart. Detta görs genom att 

identifiera de komponenter som bidrar till hållbarhetsredovisningens övertygande verkan. 

Eftersom forskning om ämnet varit ytterst knapp, har denna studie en starkt explorativ 

natur; avsikten med den empiriska undersökningen är att skapa ny kunskap om 

hållbarhetsredovisning som en form av övertygande text. Noteras bör att denna studie utgår 

från ett kritiskt perspektiv på hållbarhetsredovisning; avsikten är att inte utan 

betänkligheter acceptera det företag framhåller i sin rapportering, utan kritiskt analysera 

hållbarhetsredovisning som en form av övertygande text.  

1.3 Avgränsningar 

Denna studie analyserar endast innehållet i hållbarhetsredovisning, inte företags verkliga 

beteende.  Avsikten med denna studie är inte att analysera företags verkliga beteende och 

jämföra detta med vad som framhålls i hållbarhetsredovisningen, utan endast analysera hur 

information framställs i hållbarhetsredovisning för att övertyga läsaren. Enligt Stiller & 

Daub (2007:484) kan denna avgränsning göras så länge forskaren är medveten om att 

slutsatser inte kan dras gällande sanningsenligheten av företagets rapportering. Av denna 

orsak dras i denna studie inga slutsatser gällande företags verkliga beteende i relation till 

hållbar utveckling, endast hur företag framställer sitt beteende analyseras. 
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Inte heller tar denna studie någon ställning till vad företag i verkligheten avsett uppnå med 

den text som analyseras; endast hur textens läsare uppfattar innehållet i texten analyseras. 

Denna begränsning har tidigare gjorts även av Onkila (2009). Det är viktigt att notera att 

detta innebär att ett stycke text kan ses som övertygande även fastän företagets avsikt inte 

skulle ha varit att vara övertygande. Centralt i denna studie är dock att analysera hur 

hållbarhetsredovisning uppfattas av mottagaren; företagets avsikter faller utanför studiens 

omfattning.  

Slutligen bör noteras att syftet med denna studie inte är att utveckla ett komplett ramverk 

för hur hållbarhetsredovisning bör utformas. Internationella aktörer1 har använt en stor 

mängd experter och år av arbete för detta; att i denna studie försöka uppnå samma är inte 

möjligt. Denna studie fokuserar på hur hållbarhetsredovisning för tillfället utformas av 

företag och ger endast en utgångspunkt för att fortsätta utveckla ramverk för 

hållbarhetsredovisning. Studiens resultat möjliggör främst rekommendationer om hur 

hållbarhetsredovisning inte bör utformas för att minska dess övertygande verkan och 

således öka dess trovärdighet som informationskälla. 

1.4 Forskarens roll 

Enligt Bansal & Kistruck (2006:175) uppfattar olika människor olika typer av 

hållbarhetsredovisning som trovärdig. Detta medför att forskaren har en betydande roll i 

forskning som undersöker trovärdigheten av hållbarhetsredovisning. Eftersom denna studie 

har som syfte att identifiera olika sätt att övertyga läsare av hållbarhetsredovisning är det 

av yttersta vikt att vara medveten om hur forskarens personliga åsikter och erfarenheter 

kan påverka hur data analyseras. Nedan diskuteras hur forskaren i denna studie ser på 

frågor som berör hållbarhet och hållbarhetsredovisning; detta för att ge läsaren möjlighet 

att utvärdera forskarens inverkan på undersökningens resultat. 

Enligt Bebbington (2001:139 enligt Moneva, Archel & Correa 2006:124) kan man ha 

antingen en svag eller en stark syn på hållbarhet. Enligt en svag syn på hållbarhet krävs 

ingen grundläggande förändring i företags sätt att agera; hållbarhet kan enligt denna syn 
                                                 

1 Se t.ex. de riktlinjer för hållbarhetsredovisning som utvecklats av organisationerna GRI (2006) och 
AccountAbility (2008). 
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inkorporeras i ”business as usual”. En stark syn på hållbarhet däremot vidhåller att 

ekonomisk tillväxt bör ifrågasättas eftersom fortsatt ekonomisk tillväxt inte innebär verklig 

utveckling; denna syn förespråkar således en mer drastisk förändring i företags agerande. 

Forskaren som utför denna studie har en ytterst stark syn på hållbarhet och ställer sig 

kritiskt till den vinstmaximerande logiken som dominerar affärsvärlden idag. Enligt henne 

bör företagsvärlden komma ifrån tanken om företagets ägare som företagets mest centrala 

intressent; hon ställer sig dock ytterst kritiskt till företags vilja och förmåga att göra detta. 

Detta kritiska synsätt på företagsvärlden kan medföra att forskaren kräver så mycket av 

företag som vill agera hållbart att det agerande som företag redogör för i sin 

hållbarhetsredovisning enligt forskaren är otillräckligt trots att företaget kanske de facto 

agerar betydligt mer hållbart än företag i genomsnitt. Detta kan påverka analysen eftersom 

forskaren då kanske inte i tillräckligt stor grad ger företag erkännande för sitt agerande.  

Forskaren som utför denna studie har även en ytterst kritisk syn på hållbarhetsredovisning. 

Hon anser att hållbarhetsredovisning i de flesta fall inte är en uppriktig redogörelse för 

företagets verkliga agerande, utan försök att framstå som mer hållbart än företaget i 

verkligheten är. Denna kritiska syn på hållbarhetsredovisning kan innebära att forskaren 

under analysen tolkar data överkritiskt och ser också sådan data som övertygande som haft 

som avsikt att enbart informera. 

Det är viktigt att notera att dessa åsikter som forskaren har om hållbarhet och 

hållbarhetsredovisning kan påverka denna studies resultat. Enligt Wallendorf och Belk 

(1989) är det dock oundvikligt att en forskares personliga åsikter påverkar en 

undersöknings resultat; genom att vara medveten om sin roll i forskningsprocessen kan 

forskaren dock minska på denna påverkan. Avsikten med denna diskussion har således 

varit att visa på forskarens medvetenhet om sina personliga åsikter och om hur dessa 

riskerar att påverka studiens resultat. Förhoppningen är att denna medvetenhet minskat på 

forskarens inverkan på resultaten i denna studie. 

1.5 Angreppssätt 

I detta avsnitt diskuteras denna studies upplägg och hur detta tjänar för att besvara studiens 

syfte. Studien inleds med en diskussion kring existerande forskning om 

hållbarhetsredovisning som kan bidra till att besvara denna studies syfte (kapitel 2). Denna 

genomgång omfattar studier vars resultat behandlar aspekter av hållbarhetsredovisning 
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som kan tänkas bidra till dess övertygande verkan. Avsikten med kapitel 2 är att utreda 

vilka verktyg existerande forskning om hållbarhetsredovisning ger för att besvara denna 

studies syfte. 

Som konstaterades tidigare (se avsnitt 1.1) har dock forskning om hållbarhetsredovisning 

som en form av övertygande text varit ytterst begränsad. Därmed ger genomgången i 

kapitel 2 endast fragmenterad information om hållbarhetsredovisningens övertygande 

verkan. Av denna orsak presenteras i kapitel 3 två modeller för att övertyga som utvecklats 

inom andra forskningsområden: retoriska strategier och intrycksstyrningstaktiker. Dessa 

modeller för att övertyga har inte utvecklats specifikt för hållbarhetsredovisning; man kan 

dock tänka sig att dessa kunde tillämpas på hållbarhetsredovisning. Avsikten med detta 

kapitel är således att diskutera teoretiska modeller utvecklade inom andra 

forskningsområden som kunde tänkas tillämpas på hållbarhetsredovisning för att besvara 

denna studies syfte. 

Eftersom de modeller för att övertyga som beskrivs i kapitel 3 inte i tidigare forskning 

använts för att analysera hållbarhetsredovisning, är det dock svårt att bedöma ifall de som 

sådana lämpar sig för att analysera hållbarhetsredovisning. Av denna orsak görs den 

empiriska undersökningen i denna studie fullständigt induktivt. Den valda metoden 

presenteras närmare i kapitel 4. Avsikten med den empiriska undersökningen är att 

identifiera de komponenter som bidrar till hållbarhetsredovisningens övertygande verkan 

och skapa en teoretisk modell som på ett överskådligt sätt redogör för dessa.  

I kapitel 5 presenteras den hierarkiska modell över hållbarhetsredovisningens övertygande 

verkan som utformats som ett resultat av den empiriska analysen. Denna teoretiska modell 

innefattar samtliga komponenter av hållbarhetsredovisningens övertygande verkan som 

identifierades i den empiriska analysen och ger således en heltäckande bild över 

hållbarhetsredovisning som en form av övertygande text. I kapitel 6 förs en avslutande 

diskussion om hur denna modell över hållbarhetsredovisningens övertygande verkan 

relaterar till existerande forskning. Diskussionen innefattar även rekommendationer till 

företag som vill utveckla sin hållbarhetsredovisning att bättre motsvara de krav på 

neutralitet som ställs på denna. Slutligen diskuteras hur fortsatt forskning om såväl 

hållbarhetsredovisning som andra former av övertygande kommunikation kan utnyttja 

denna studies resultat. 
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2 RAPPORTERING OM HÅLLBART AGERANDE 

I detta kapitel presenteras och diskuteras existerande forskning om hållbarhetsredovisning 

som på olika sätt tangerar dess övertygande verkan. Kapitlet inleds med att för denna 

studie centrala begrepp definieras (avsnitt 2.1). Avsikten med denna diskussion är inte att 

diskutera den använda terminologin på djupet; för denna studies syfte är det tillräckligt att 

endast definiera termerna såsom de används i denna studie. Detta följs av en diskussion 

kring forskning som på olika sätt berör hållbarhetsredovisningens övertygande verkan 

(avsnitt 2.2). Notera att denna forskning inte i alla fall haft som avsikt att analysera 

hållbarhetsredovisning som en form av övertygande text. För att vara användbara i denna 

studie tolkas dock resultaten utgående från vad de kunde innebära för 

hållbarhetsredovisningens övertygande verkan. Kapitlet avslutas med en sammanfattande 

diskussion om hur de aspekter av hållbarhetsredovisning som diskuterats i kapitlets 

tidigare avsnitt kan tillämpas i denna studie. 

2.1 Centrala begrepp 

I detta avsnitt definieras några viktiga termer som används genomgående i denna studie. 

Noteras bör att terminologin inom detta område är varierande och en gemensam 

terminologi i många fall saknas. För att underlätta för läsaren, används så få olika termer 

som möjligt. Nedan ges den definition på termerna som används i denna studie, notera 

dock att dessa termer i andra sammanhang kan användas i en något annan betydelse.  

2.1.1 Hållbar utveckling 

Hållbar utveckling (eng. sustainable development) är ett begrepp utan en allmänt 

accepterad definition (Moneva et al. 2006:123). Det mest allmänna sättet att definiera 

begreppet, vilket även används i denna studie, härrör från den s.k. Brundtlandrapporten2. 

Hållbar utveckling definieras således i denna studie i enlighet med den definition som ges i 

                                                 

2 Brundtlandrapporten är en alternativ benämning för rapporten Our Common Future utarbetad av FN:s 
Världskommission för miljö och utveckling. Rapporten behandlar globala miljöproblem och hur begreppet 
hållbar utveckling kan användas för att lösa dessa. (Brundtlandrapporten) 
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Brundtlandrapporten som ”utveckling som möter dagens behov utan att äventyra framtida 

generationers möjlighet att möta sina behov” (WCED 1987, egen övers.).  

Ett företag som ämnar agera hållbart bör således i enlighet med denna definition agera på 

ett sätt som inte äventyrar framtida generationers möjlighet att möta sina behov. Ett vanligt 

sätt att spjälka upp vad hållbarhet (eng. sustainability) innebär för företag är att använda en 

tredelad indelning i ekonomiska, sociala och miljöfrågor, allmänt benämnd Triple Bottom 

Line (Moneva et al. 2006:127).  

2.1.2 Hållbarhetsredovisning 

Med hållbarhetsredovisning (eng. sustainability reporting) avses i denna studie 

rapportering som företag publicerar om sitt agerande i förhållande till ekonomiska, sociala 

och miljöfrågor. Även andra begrepp har använts för denna form av rapportering; särskilt 

på engelska finns en stor variation i terminologin. I denna studie används dock termen 

hållbarhetsredovisning; detta eftersom det utgör den mest allmänna benämningen på 

rapportering om hållbarhet. Begreppet hållbarhetsredovisning används i denna studie för 

att avse all form av rapportering om hållbart agerande; inte bara fristående rapporter utan 

även exempelvis information på företags webbsidor eller i företags finansiella rapportering 

benämns hållbarhetsredovisning ifall informationen berör företagets hållbara agerande. 

Orden rapportering och rapport används genomgående för att avse hållbarhetsredovisning.  

Noteras bör att den klang ordet hållbarhetsredovisning har är en smula missvisande ur 

denna studies synvinkel. Termen ger intrycket att denna form av rapportering neutralt 

redovisar för ett företags agerande; i denna studie ses dock hållbarhetsredovisning som en 

form av övertygande text vars avsikt är att övertyga företagets intressenter om att 

företagets agerande är hållbart. Läsaren bör hålla detta i åtanke för att inte missförstå den 

diskussion som förs. 

2.1.3 GRI riktlinjer för hållbarhetsredovisning 

Företag som publicerar hållbarhetsredovisning kan tillämpa av olika organisationer 

utformade ramverk som råder företag i hur hållbarhetsredovisning rekommenderas att 

utformas. GRI riktlinjer för hållbarhetsredovisning utgör det mest utförliga (Herremans & 

Herschovis 2006:22) och av företag mest använda (globalreporting.org; KPMG 2008:21) 

ramverk som ger råd om hur hållbarhetsredovisning bör utformas. GRI riktlinjer har 
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utvecklats av den internationella organisationen Global Reporting Initiative (GRI), vars 

mål är att ”tillhandahålla ett accepterat och trovärdigt ramverk för hållbarhetsredovisning” 

(GRI 2006:2). Den första versionen av GRI riktlinjer publicerades år 2000 och år 2006 

publicerades den tredje och nyaste versionen av riktlinjerna, GRI G3 riktlinjer för 

hållbarhetsredovisning (globalreporting.org). De två mest omfattande delarna av GRI 

riktlinjer är anvisningar gällande standardupplysningar som bör ingå i 

hållbarhetsredovisning samt en samling redovisningsprinciper som företag bör följa i sin 

rapportering (se figur 1).  

GRI riktlinjer för 
hållbarhetsredovisning

Redovisningsprinciper
- Principer för redovisningens  

innehåll
- Principer för att säkerställa 

redovisningens kvalitet

Standardupplysningar
- Strategi och profil
- Hållbarhetsstyrning
- Resultatindikatorer

GRI riktlinjer för 
hållbarhetsredovisning

Redovisningsprinciper
- Principer för redovisningens  

innehåll
- Principer för att säkerställa 

redovisningens kvalitet

Standardupplysningar
- Strategi och profil
- Hållbarhetsstyrning
- Resultatindikatorer

 

Figur 1 GRI riktlinjer för hållbarhetsredovisning (utvecklad efter GRI 2006) 

 

Eftersom GRI riktlinjer är ett långt utvecklat ramverk för hållbarhetsredovisning kunde 

man tänka sig att detta ramverk skulle vara en användbar utgångspunkt för analysen i 

denna studie. GRI riktlinjer har dock inte utvecklats för att identifiera komponenter som 

bidrar till hållbarhetsredovisningens övertygande verkan; de anvisningar ramverket 

innefattar har bedömts sakna relevans för denna studies syfte. Av denna orsak redogörs 

ramverket inte för närmare; för denna studies syfte är det tillräckligt att läsaren är 

medveten om den betydande rådgivande roll GRI riktlinjer har bland företag som 

publicerar hållbarhetsredovisning.  
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2.1.4 Intressenter 

Enligt Sorsa (2.9.2010) härrör ett företags krav på att agera hållbart från två olika källor; 

dels finns i samhället formella normer om accepterat agerande, dels ställer ett företags 

intressenter direkta krav på företaget. Som tidigare noterades innebär 

hållbarhetsredovisning att ”ta ansvar gentemot intressenter” (GRI 2006:3).  Således är 

intressent ett centralt begrepp då hållbarhetsredovisning diskuteras. 

Den mest kända definitionen på ett företags intressenter ges av Freeman (1984:53, egen 

övers.) som ”vilken grupp eller individ som helst som kan påverka eller påverkas av 

uppfyllelsen av en organisations målsättning”. Med detta avses att alla aktörer som på 

något sätt är ihopkopplade till företaget och dess agerande bör ses som företagets 

intressenter. Detta är en väldigt bred definition på begreppet intressent. Även snävare 

definitioner på begreppet existerar; i denna studie används dock den breda definition som 

ges av Freeman. Traditionellt har företagets intressenter setts omfatta främst företagets 

ägare, anställda, kunder och leverantörer (Fougère 2009). I enlighet med denna breda 

definition omfattas företagets intressenter dock inte endast av dessa aktörer, utan även 

exempelvis media, konkurrenter, miljöorganisationer och framtida generationer kan ses 

tillhöra företagets intressenter (Fougère 2009; Freeman 1984:25).  

Fokus i denna studie ligger dock inte på vilka parter som beaktas som ett företags 

intressenter. Vem hållbarhetsredovisning riktas till kan naturligtvis vara en intressant 

frågeställning, men syftet med denna studie är inte att utreda detta. Av denna orsak 

används i denna studie termen intressent främst som en allmän benämning, utan att 

specificera vilka parter denna omfattar. Begreppet läsare används i denna studie som en 

övergripande benämning för alla de intressenter som har möjlighet att motta ett företags 

hållbarhetsredovisning.  

2.1.5 Övertygande verkan 

Centralt för denna studie är det kritiska perspektiv som tas på hållbarhetsredovisning. 

Hållbarhetsredovisning ses som en form av övertygande text vars avsikt är att övertyga 

företagets intressenter om att företagets agerande är hållbart. Begreppet övertygande 

verkan används som en benämning på den grad till vilken hållbarhetsredovisning utgör 

övertygande text. Detta innebär att hållbarhetsredovisning med låg övertygande verkan i 

denna studie definieras som sådan rapportering som neutralt informerar företagets 
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intressenter om företagets agerande. Hållbarhetsredovisning med hög övertygande verkan 

definieras däremot som rapportering som medvetet avser få företagets agerande att framstå 

som så hållbart som möjligt. 

2.2 Hållbarhetsredovisning som en form av övertygande text 

Merparten av den forskning som undersökt hållbarhetsredovisning har begränsat sig till en 

analys av vad företag rapporterar om i sin hållbarhetsredovisning, dvs. det konkreta 

innehållet i rapporteringen (t.ex. Chen & Bouvain 2009; Perrini 2005). Det finns dock som 

tidigare nämndes ett litet antal studier som undersökt aspekter av hållbarhetsredovisning 

som kan ses utgöra komponenter av dess övertygande verkan. En genomgång av 

existerande forskning visar att det går att urskilja tre forskningsrön inom området: studier 

som behandlar förekomsten av för företaget fördelaktig och ofördelaktig information i 

hållbarhetsredovisning (se avsnitt 2.2.1), studier som behandlar formen på den information 

som ges (se avsnitt 2.2.2) och studier som behandlar den betydelse företag i sin 

hållbarhetsredovisning tillskriver hållbarhet (se avsnitt 2.2.3). Utöver dessa finns ett par 

enstaka studier som på andra sätt närmat sig frågan (se avsnitt 2.2.4). Nedan diskuteras de 

resultat dessa studier erhållit samt hur dessa belyser hållbarhetsredovisning som en form av 

övertygande text. 

Viktigt att notera är att alla dessa studier inte har ett kritiskt perspektiv på 

hållbarhetsredovisning och inte haft som avsikt att undersöka hållbarhetsredovisningens 

övertygande verkan. Här tillämpas dock ett kritiskt perspektiv och resultaten diskuteras 

utifrån vad de kunde innebära för hållbarhetsredovisningens övertygande verkan. 

2.2.1 Balans mellan fördelaktigt och ofördelaktigt 

Ett allmänt accepterat krav på hållbarhetsredovisning är att denna bör vara balanserad 

(GRI 2006:13). Detta innebär att ett företag bör rapportera om såväl händelser som är 

fördelaktiga för företaget som händelser som är ofördelaktiga för företaget. Ifall ett företag 

lägger mer vikt på fördelaktig information än ofördelaktig information, är 

hållbarhetsredovisningen vinklad (eng. biased). Detta kan tänkas öka 

hållbarhetsredovisningens övertygande verkan; rapportering vinklad till företagets fördel 

kan inte anses utgöra en neutral informationskälla. Inom existerande forskning om 

hållbarhetsredovisning kan man urskilja tre studier (Capriotti 2007; Gill et al. 2008; 
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Niskanen & Nieminen 2001) som undersökt balansen mellan fördelaktig och ofördelaktig 

information i hållbarhetsredovisning; dessa diskuteras nedan. 

Samtliga studier som undersökt balansen mellan fördelaktigt och ofördelaktigt i 

hållbarhetsredovisning uppvisar resultat som tyder på att hållbarhetsredovisning inte är en 

balanserad kommunikationsform. Niskanen och Nieminen (2001) har analyserat balansen 

mellan fördelaktig och ofördelaktig information om miljöfrågor som finska börsnoterade 

företag publicerar i sina årsberättelser. Forskarna har analyserat hur stor del av de till ett 

visst företag relaterade fördelaktiga/ofördelaktiga miljörelaterade nyheter som har 

förekommit i tidningen Helsingin Sanomat under den valda tidsperioden som också har 

nämnts i företagets årsberättelse. Resultaten visar att över 80 % av alla fördelaktiga nyheter 

nämnts i företagets årsberättelse, medan motsvarande siffra för ofördelaktiga nyheter är 

endast knappa 15 % (ibid., s. 33). Forskarna drar slutsatsen att den analyserade 

rapporteringen inte kan anses vara balanserad (ibid.); resultaten tyder således på att 

hållbarhetsredovisning uppvisar en obalans mellan fördelaktig och ofördelaktig 

information. 

En studie av Capriotti (2007) ger understöd för de resultat Niskanen och Nieminen (2001) 

har fått. Capriotti har i sin studie undersökt hur utförlig information spanska 

kemikalieföretag på sina webbsidor ger om företagets påverkan i det lokala samhället 

gällande tre olika delområden av hållbart agerande: miljö, hälsa och säkerhet. Capriotti har 

undersökt balansen mellan fördelaktig och ofördelaktig information genom att analysera 

förekomsten av tre olika typer av information; dessa innefattar information om 1) 

företagets förbindelse till miljö, hälsa och säkerhet 2) företagets konkreta åtgärder i 

relation till miljö, hälsa och säkerhet 3) potentiella risker som företagets verksamhet 

medför för miljö, hälsa och säkerhet (ibid., s. 152-153). Av dessa är de två första formerna 

av information fördelaktiga för företaget att delge; dessa behandlar företagets försäkran om 

att miljö, hälsa och säkerhet värderas av företaget samt de åtgärder företaget tagit för att 

minska sin påverkan på miljö, hälsa och säkerhet. Den tredje formen av information är 

däremot ofördelaktig för företaget att delge; denna betonar de negativa följder som 

företagets verksamhet riskerar orsaka för miljö, hälsa och säkerhet. Capriotti (2007:166) 

kommer fram till att de analyserade företagen kommunicerar betydligt utförligare om 

företagets förbindelse och konkreta åtgärder (dvs. fördelaktig information) än om 

potentiella risker (dvs. ofördelaktig information). Även dessa resultat tyder således på att 

hållbarhetsredovisning inte är en balanserad kommunikationsform. 
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Också den tredje studie som undersökt balansen mellan fördelaktigt och ofördelaktigt 

uppvisar likartade resultat. Tidigare nämnda studie av Gill et al. (2008) har sin tyngdpunkt 

i en analys av vad för slags information som behandlas i företags hållbarhetsredovisning; 

forskarna har dock även analyserat ifall olika koncept behandlas i ett positivt eller i ett 

negativt sammanhang. Medan koncept som behandlas i ett positivt sammanhang kan ses 

utgöra fördelaktig information, kan koncept som behandlas i ett negativt sammanhang ses 

utgöra ofördelaktig information. Resultaten visar att särskilt asiatiska, men även 

nordamerikanska och europeiska företag i genomsnitt behandlar alla de koncept som 

analyserades i ett positivt sammanhang (Gill et al. 2008:255). Således tyder även denna 

studies resultat på en obalans i hållbarhetsredovisning till förmån för fördelaktig 

information. 

Samtliga ovan diskuterade studier uppvisar resultat som tyder på att hållbarhetsredovisning 

i allmänhet behandlar fördelaktig information mer utförligt än ofördelaktig information och 

således inte utgör en balanserad informationskälla. Det faktum att alla tre studier uppvisar 

likartade resultat ger en stark indikation om att balansen mellan för företaget fördelaktig 

och ofördelaktig information är en komponent av hållbarhetsredovisningens övertygande 

verkan. Därmed är det skäl att vänta att balans mellan fördelaktigt och ofördelaktigt i den 

empiriska analysen framträder som en komponent som bidrar till 

hållbarhetsredovisningens övertygande verkan. 

2.2.2 Form av information 

Innehållet i hållbarhetsredovisning beror inte endast av den information som ges; relevant 

är även i vilken form denna information ges. Med form av information avses här de 

aspekter av hållbarhetsredovisning som inte berör den konkreta information som ges, utan 

på vilket sätt denna information presenteras. Den form som ett företag ger informationen i 

hållbarhetsredovisning kan tänkas påverka dess övertygande verkan; olika sätt att 

framställa information kan påverka hur denna information uppfattas av 

hållbarhetsredovisningens läsare. Inom existerande forskning om hållbarhetsredovisning 

finns tre studier (Bansal & Kistruck 2006; Guthrie & Farneti 2008; Stiller & Daub 2007) 

som på olika sätt undersökt den form som företag ger information i hållbarhetsredovisning; 

dessa studier diskuteras nedan. 
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Guthrie och Farneti (2008) analyserar i sin studie hållbarhetsredovisning utgiven inom den 

offentliga sektorn i Australien. Även om tyngdpunkten i deras forskning ligger på att 

utreda hur väl de analyserade organisationerna i sina rapporter följer de rekommendationer 

GRI riktlinjer ger om information som bör ingå i hållbarhetsredovisning, analyseras även 

av vilken typ den presenterade informationen är: påstående (33,5 %), monetär (8,5 %), 

icke-monetär (46,6 %) eller monetär & icke-monetär (11,4 %) (ibid., s. 365). Forskarna 

diskuterar inte betydelsen av dessa resultat för hållbarhetsredovisningens övertygande 

verkan; man kunde dock tänka sig att monetär information är en neutral form av 

information som tyder på hållbarhetsredovisning med låg övertygande verkan, medan icke-

monetär och påstående information är uttryck för hållbarhetsredovisning med hög 

övertygande verkan. Således kunde man tänka sig att den typ den utgivna informationen är 

av – monetär, icke-monetär eller påstående – är en aspekt av hållbarhetsredovisning som 

bidrar till dess övertygande verkan  

Stiller och Daub (2007) har däremot i sin studie utvärderat hållbarhetsredovisning genom 

att bedöma hur komplett och specifik informationen som ges är. Forskarna har utvärderat 

de publicerade rapporter som getts ut av ett antal av de största företagen i Schweiz under 

tidsperioden 2003-2005 genom att betygsätta rapporterna på ett antal kriteria; för varje 

kriterium ges ett betyg från 0 till 3 utgående från hur komplett och specifik den 

rapporterade informationen är (ibid., s. 480-481). Det genomsnittliga resultatet år 2005 för 

de analyserade företagen är 37 % av maximala poäng (ibid., s. 482), vilket tyder på att den 

information som publiceras i hållbarhetsredovisning i många fall är vare sig komplett eller 

specifik. Stiller och Daub tar inte ställning till hur dessa resultat belyser 

hållbarhetsredovisningens övertygande verkan; man kunde dock tänka sig att information 

som är komplett och specifik minskar hållbarhetsredovisningens övertygande verkan, 

medan bristfällig och ospecifik information ökar hållbarhetsredovisningens övertygande 

verkan. Således kunde man tänka sig att den grad till vilken den utgivna informationen är 

komplett och specifik utgör en komponent av hållbarhetsredovisningens övertygande 

verkan. 

I de studier som utförts av Guthrie och Farneti (2008) och Stiller och Daub (2007) har 

undersökningen innefattat att forskarna själva analyserar innehållet i 

hållbarhetsredovisning. Bansal och Kistruck (2006) har i sin studie använt sig av en 

annorlunda metod för att analysera formen av den information som ges i 

hållbarhetsredovisning; dessa forskare har undersökt hur konsumenter upplever den 
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information oljebolaget Shells dotterbolag i Australien och Singapore delger på sina 

webbsidor. Forskarna kommer fram till att de två webbsidorna uppvisar olika sätt att 

övertyga sidornas besökare om att bolaget värnar om miljön; forskarna kallar dessa för 

demonstrativa respektive illustrativa strategier. En demonstrativ strategi innefattar att 

företaget ger rikligt med information om företagets agerande i form av exempelvis grafer, 

kvantitativt data och exempel (ibid., s. 175). En illustrativ strategi däremot innebär att 

företaget genom verbala och visuella bilder skapar ett intryck av företagets agerande; i 

detta fall ges endast begränsat med information (ibid.). Enligt Bansal och Kistruck 

(2006:174) upplever en del konsumenter en demonstrativ strategi som mer övertygande, 

medan andra konsumenter upplever en illustrativ strategi som mer övertygande. Eftersom 

båda dessa strategier uppenbarligen har en övertygande verkan, kunde man således tänka 

sig att såväl rikligt med information som verbala och visuella bilder utgör aspekter av 

hållbarhetsredovisning som bidrar till dess övertygande verkan. 

De studier som diskuterats ovan ger en indikation om hur formen av den information som 

ges i hållbarhetsredovisning kan påverka hållbarhetsredovisningens övertygande verkan. 

Möjliga komponenter av hållbarhetsredovisningens övertygande verkan som dessa studier 

behandlat inkluderar mängden information (Bansal & Kistruck 2006), hur komplett och 

specifik denna information är (Stiller & Daub 2007) samt av vilken typ denna information 

är: påstående, monetär eller icke-monetär (Guthrie & Farneti 2008). Även information i 

form av verbala och visuella bilder sågs utgöra en aspekt av hållbarhetsredovisning som 

kan tänkas påverka dess övertygande verkan (Bansal & Kistruck 2006). Därmed kan man 

vänta sig att dessa aspekter av hållbarhetsredovisning i den empiriska analysen framträder 

som komponenter som bidrar till dess övertygande verkan. 

2.2.3 Betydelse som tillskrivs hållbarhet 

Företag som rapporterar om sitt agerande i relation till hållbarhet kan förutom att delge 

konkret information om företagets agerande vilja kommentera sin förbindelse till att agera 

hållbart. Kommentarer om den betydelse som ett företag tillskriver hållbarhet berör den 

vikt som ett företag ger hållbart agerande i sin verksamhet. Uttalanden av detta slag kan 

tänkas bidra till hållbarhetsredovisningens övertygande verkan; ett företag kan genom att 

bedyra sin förbindelse till hållbart agerande övertyga sina intressenter om att företagets 

agerande är hållbart. Inom existerande forskning finns två studier som undersökt detta 

(Cerin 2002; Coupland 2006); dessa diskuteras nedan. 
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Såväl Cerin (2002) som Coupland (2006) har undersökt den betydelse företag tillskriver 

hållbarhet i sin hållbarhetsredovisning genom att göra en jämförande analys mellan 

företagets hållbarhetsredovisning och dess finansiella rapportering. Cerin (2002) har 

undersökt den strategiska betydelse svenska börsnoterade företag i sina miljörapporter 

tillskriver hållbarhet och relaterat detta till hur samma fråga behandlas i företagets 

finansiella rapportering. Coupland (2006) har däremot analyserat den betydelse engelska 

banker tillskriver hållbarhet genom att undersöka var information om hållbart agerande 

placeras på företagens webbsidor i relation till finansiell information. Dessa två studier 

uppvisar likartade resultat. Cerin (2002:53) finner skillnader i den betydelse miljöfrågor 

ges av de analyserade företagen i miljörapporter respektive finansiell rapportering; han 

konstaterar bl.a. att 10 av de 24 analyserade företagen i sina miljörapporter diskuterar 

betydelsen av miljöfrågor för företaget, medan motsvarande sektioner i företagens 

finansiella rapportering inte överhuvudtaget nämner miljöfrågor. Coupland (2006:871) 

däremot kommer fram till att hållbarhetsredovisning på de analyserade företagens 

webbsidor fysiskt separerats från finansiell information genom att placera dessa under 

olika sektioner på webbsidorna. Coupland (2006:871, 878) anser att detta görs för att styra 

olika intressenter till olika sektioner av webbsidan; på detta sätt kan företaget enligt 

Coupland ge olika tolkningar av sin verksamhet till olika intressenter beroende på vad de 

förväntar sig av företaget.  

Dessa två studier uppvisar resultat som tyder på att företag i sin hållbarhetsredovisning 

tillskriver hållbart agerande en annan betydelse än i sin finansiella rapportering. Cerin 

(2002) och Coupland (2006) visar att företag, genom att ge olika tolkningar av sin 

verksamhet till olika intressenter, kan ge hållbarhet en större i betydelse i sin 

hållbarhetsredovisning än i sin finansiella rapportering. Således är det möjligt att 

hållbarhetsredovisning innefattar kommentarer om företagets förbindelse till hållbart 

agerande som inte har en grund i företagets verkliga värderingar. Kommentarer av detta 

slag kan ses ha som enda avsikt att övertyga företagets intressenter om att företaget agerar 

hållbart och kan således ses bidra till hållbarhetsredovisningens övertygande verkan. Dessa 

studier ger således skäl att vänta att den betydelse ett företag tillskriver hållbarhet i den 

empiriska analysen framkommer som en komponent av hållbarhetsredovisningens 

övertygande verkan. 
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2.2.4 Andra aspekter av hållbarhetsredovisning som en form av 
övertygande text 

Som tidigare noterades har merparten av den forskning som tangerar 

hållbarhetsredovisningens övertygande verkan fokuserat på att analysera antingen balansen 

mellan fördelaktig och ofördelaktig information, formen av den information som ges eller 

den betydelse som tillskrivs hållbarhet. I detta avsnitt diskuteras två studier vars resultat på 

andra sätt berör hållbarhetsredovisningens övertygande verkan. 

Hooghiemstra (2000) behandlar i sin studie två strategier som företag kan använda i sin 

hållbarhetsredovisning för att påverka hur dess läsare uppfattar företaget. Den första 

strategin är en proaktiv strategi benämnd hyllning (eng. acclaiming); denna innefattar att 

företaget diskuterar en för företaget fördelaktig händelse på ett sätt som maximerar dess 

nytta för företaget (Hooghiemstra 2000:61 efter Schlenker 1980). Detta kan ett företag 

göra genom att antingen ta ansvar för en fördelaktig händelse eller hylla en händelse som 

företaget ses vara ansvarig för (Hooghiemstra 2000:61). Den andra strategin är en reaktiv 

strategi benämnd försvar (eng. accounting); denna innefattar att företaget bortförklarar en 

för företaget ofördelaktig händelse för att minimera dess skada för företaget (Hooghiemstra 

2000:61 efter Schlenker 1980). Detta kan ett företag göra genom att antingen undvika att ta 

ansvar för en ofördelaktig händelse eller vidhålla att en händelse för vilken företaget 

accepterar sitt ansvar inte varit ofördelaktig (Hooghiemstra 2000:61). Hooghiemstra 

analyserar förekomsten av dessa två strategier i oljebolaget Shells hållbarhetsredovisning 

från 1998 och kommer fram till att båda strategierna förekommer i företagets 

hållbarhetsredovisning; dock noterar han att strategin Hyllning verkar förekomma betydligt 

oftare än strategin Försvar (ibid., s. 63). Eftersom dessa två strategier enligt Hooghiemstra 

används av företag för att påverka hur läsare av hållbarhetsredovisning uppfattar företaget, 

kan man tänka sig att de utgör aspekter av hållbarhetsredovisning som bidrar till dess 

övertygande verkan. De resultat Hooghiemstras studie uppvisar ger således skäl att vänta 

att strategierna Hyllning och Försvar samt de sätt att tillämpa dessa som Hooghiemstra 

beskriver i den empiriska analysen framträder som komponenter av 

hållbarhetsredovisningens övertygande verkan. 

Onkila (2009) har tagit ett något annorlunda sätt att närma sig hållbarhetsredovisning i sin 

studie av finska företags kommunikation om miljöfrågor; hon har fokuserat sin analys på 

hur företag framställer sitt förhållande till sina intressenter. Onkila (2009:290) identifierar 
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tre olika sätt som företag använder sig av för att diskutera sitt förhållande till sina 

intressenter; den avgörande skillnaden mellan dessa är vem som uppges ha makt i 

förhållandet. Onkila kallar dessa för dominans, undergivenhet och jämlikhet (eng. 

dominance, subordination, equality). I det första fallet framställs företaget som en ledande 

aktör inom miljöfrågor; företagets intressenter är trogna anhängare till en kunnig 

organisation. I det andra fallet framställs företaget vara undergivet sina intressenters krav 

på företaget att agera miljövänligt; företaget framställs existera för att uppfylla sina 

intressenters behov. I det sista fallet ses företaget och dess intressenter som jämlika parter 

som tillsammans arbetar för gemensamma mål. Onkila (2009:295) anser att företag genom 

att diskutera sitt förhållande till sina intressenter kan skapa acceptans för sitt agerande; 

således kunde dessa tre sätt att framställa företagets förhållande till sina intressenter ses 

som aspekter av hållbarhetsredovisning som bidrar till dess övertygande verkan. Man kan 

således vänta sig att Dominans, Undergivenhet och Jämlikhet i den empiriska analysen 

identifieras utgöra komponenter av hållbarhetsredovisningens övertygande verkan. 

Den diskussion som förts i detta samt ovanstående avsnitt har behandlat ett antal studier 

som undersökt olika aspekter av hållbarhetsredovisning som konstaterats utgöra tänkbara 

komponenter av dess övertygande verkan. I följande avsnitt förs en sammanfattande 

diskussion om den utsträckning till vilken resultaten av dessa studier bidrar till att besvara 

denna studies syfte. 

2.3 Relevans för denna studie 

I detta kapitel har den forskning som finns om hållbarhetsredovisning diskuterats med 

utgångspunkt i hur dess resultat belyser hållbarhetsredovisning som en form av 

övertygande text. Som tidigare konstaterats har merparten av den forskning som finns om 

hållbarhetsredovisning fokuserat på det konkreta innehållet, dvs. vad företag rapporterar 

om. För att utreda hur företag i sin hållbarhetsredovisning övertygar sina intressenter om 

att dess agerande är hållbart krävs dock en analys av de komponenter som bidrar till 

hållbarhetsredovisningens övertygande verkan, dvs. hur företag rapporterar. Den 

diskussion som förts i detta kapitel visar att endast ett fåtal studier har undersökt aspekter 

av hållbarhetsredovisning som kan tänkas bidra till dess övertygande verkan. En översikt 

av existerande forskning om ämnet ges i figur 2 (se s. 21); i detta avsnitt diskuteras i vilken 

utsträckning denna forskning kan tillämpas för att besvara denna studies syfte. 
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Balans mellan fördelaktigt 
och ofördelaktigt

Form av information

Typ av information:
Påstående/monetär/icke-monetär

Betydelse som tillskrivs 
hållbarhet

Strategier för att påverka: 
Hyllning/Försvar

Förhållande till intressenter: 
Dominans/Undergivenhet/Jämlikhet

Grad till vilken information är:
Komplett och specifik

Strategier för att övertyga:
Demonstrativa/Illustrativa 

Balans mellan fördelaktigt 
och ofördelaktigt

Form av information

Typ av information:
Påstående/monetär/icke-monetär

Betydelse som tillskrivs 
hållbarhet

Strategier för att påverka: 
Hyllning/Försvar

Förhållande till intressenter: 
Dominans/Undergivenhet/Jämlikhet

Grad till vilken information är:
Komplett och specifik

Strategier för att övertyga:
Demonstrativa/Illustrativa 

 

Figur 2 Tidigare forskning om hållbarhetsredovisning som en form av övertygande text 

 

Som kan ses i figur 2, har tidigare forskning om hållbarhetsredovisningens övertygande 

verkan varit knapp och splittrad. Tre forskningsrön går dock att finna som närmat sig 

ämnet på olika sätt. Ett antal studier (Capriotti 2007; Gill et al. 2008; Niskanen & 

Nieminen 2001) har undersökt balansen mellan för företaget fördelaktig och ofördelaktig 

information. Det finns även ett par studier (Cerin 2002; Coupland 2006) som undersökt 

den betydelse företag i sin hållbarhetsredovisning tillskriver hållbarhet. Ett antal studier 

har däremot på olika sätt analyserat formen av den information som ges i 

hållbarhetsredovisning. Guthrie och Farneti (2008) har analyserat av vilken typ den utgivna 

informationen är: påstående, monetär eller icke-monetär. Stiller och Daub (2007) har 

däremot utvärderat hållbarhetsredovisning genom att bedöma hur komplett och specifik den 

utgivna informationen är. Bansal och Kistruck (2006) kommer fram till att informationen i 

hållbarhetsredovisning kan framställas på två olika sätt; forskarna kallar dessa för 

Demonstrativa och Illustrativa strategier. Utöver dessa tre forskningsrön finns även två 

enstaka studier som undersökt ytterligare aspekter av hållbarhetsredovisning. 

Hooghiemstra (2000) visar att företag kan använda de två strategierna Hyllning och 

Försvar för att påverka hur läsare av hållbarhetsredovisning uppfattar företaget. Onkila 
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(2009) har däremot analyserat hur företag kan skapa acceptans för sitt agerande genom att 

diskutera sitt förhållande till sina intressenter: hon identifierar de tre strategierna 

Dominans, Undergivenhet och Jämlikhet. 

Dessa aspekter av hållbarhetsredovisning som undersökts i tidigare forskning kan alla 

anses utgöra möjliga komponenter av hållbarhetsredovisningens övertygande verkan. Ifall 

så verkligen är fallet kan dock inte här säkerställas eftersom merparten av dessa studier inte 

haft som avsikt att analysera hållbarhetsredovisningens övertygande verkan trots att deras 

resultat i denna studie setts kunna tillämpas för detta. Eftersom tidigare forskning om 

ämnet varit ytterst knapp kan man inte heller anta att de aspekter av 

hållbarhetsredovisningens övertygande verkan som återges i figur 2 ger en komplett 

förståelse för fenomenet. Oklart är ifall existerande forskning behandlat samtliga 

komponenter av hållbarhetsredovisningens övertygande verkan samt hur olika aspekter av 

hållbarhetsredovisningens övertygande verkan relaterar till varandra.  

Eftersom tidigare forskning om hållbarhetsredovisning som en form av övertygande text 

varit knapp och splittrad ger denna begränsat med verktyg för att analysera 

hållbarhetsredovisningens övertygande verkan. I följande kapitel diskuteras av denna orsak 

teori om övertygande från andra forskningsområden. De modeller för att övertyga som där 

presenteras är inte utformade specifikt för hållbarhetsredovisning och har inte tidigare 

använts för att analysera hållbarhetsredovisning. Man kunde dock tänka sig att de kunde 

lämpa sig för att analysera hållbarhetsredovisning. Av denna orsak ger de ett värdefullt 

komplement till den diskussion som förts i detta kapitel. 
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3 ATT ÖVERTYGA SINA INTRESSENTER 

I kapitel 2 framkommer att existerande forskning om hållbarhetsredovisning ger begränsat 

med verktyg för att besvara denna studies syfte. I detta kapitel diskuteras därför forskning 

om övertygande från andra forskningsområden som kunde tänkas vara tillämpbar på 

hållbarhetsredovisning och således bidra till att besvara denna studies syfte. Två olika 

modeller för övertygande presenteras; i avsnitt 3.1 diskuteras retoriska strategier som ett 

medel att övertyga, medan avsnitt 3.2 behandlar intrycksstyrningstaktiker som ett sätt för 

företag att styra hur företagets intressenter uppfattar företaget. Slutligen diskuteras 

möjligheten att tillämpa dessa modeller på hållbarhetsredovisning (avsnitt 3.3).  

Notera att forskning om dessa modellers tillämpbarhet på hållbarhetsredovisning saknas. 

Avsikten med detta kapitel är därmed att beskriva modeller för att övertyga som möjligen 

kunde tillämpas på hållbarhetsredovisning; till vilken grad detta kan göras är dock oklart. 

Av denna orsak presenteras modellerna här i sin helhet trots att delar av dessa kan framstå 

som olämpliga för att beskriva hållbarhetsredovisningens övertygande verkan. Den 

empiriska undersökning som utförs i denna studie möjliggör dock ett ställningstagande om 

till vilken grad dessa modeller kan tillämpas för att analysera hållbarhetsredovisningens 

övertygande verkan; detta diskuteras därmed i samband med den sammanfattande 

diskussion som förs om denna studies resultat samt hur dessa relaterar till existerande 

forskning (se avsnitt 6.1).  

3.1 Retoriska strategier som ett medel att övertyga 

I detta avsnitt förs en diskussion kring hur företag kan använda retoriska strategier för att 

övertyga sina intressenter. Diskussionen inleds med en presentation av begreppet retorik 

(avsnitt 3.1.1). Därefter presenteras de tre retoriska strategierna ethos (avsnitt 3.1.2), logos 

(avsnitt 3.1.3) och pathos (avsnitt 3.1.4). 

3.1.1 Retorik 

Den vetenskap som undersöker hur skapare av texter och annan kommunikation försöker 

övertyga sin publik om något (Karlberg & Mral 1998:10) för att uppnå sina egna mål 

(Berger 2000:54) kallas för retorik. Enligt Karlberg och Mral (1998:10) är ”varje text som 

är tänkt att vara övertygande [...] ett retoriskt budskap”. Retoriken som vetenskap 

 



 24 

utvecklades i antikens Grekland (Persson 2005:7) och särskilt Aristoteles har haft en stor 

inverkan på hur ämnet utvecklats (Berger 2000:53). Ursprungligen avsågs med retorik 

konsten att tala väl, att övertyga sin publik med sin talekonst (Johannesson 2002:8, Persson 

2005:5). Aristoteles breddade dock betydelsen av ämnet till att innebära ”konsten att 

upptäcka eller undersöka övertygandets möjligheter” (Persson 2005:19). Nuförtiden 

begränsas inte retorik till det talade ordet; också exempelvis texter, reklamer och filmer 

kan analyseras ur ett retoriskt perspektiv (Berger 2000:64).  

Enligt retoriker finns det tre grundläggande retoriska strategier som en skapare av retoriska 

budskap kan utnyttja för att framstå som övertygande: ethos, logos och pathos (Berger 

2000:54; Persson 2005:33). Ofta används en kombination av dessa tre strategier för att 

övertyga publiken, men det är även möjligt att en av de tre strategierna dominerar ett 

budskap (Karlberg & Mral 1998:31). I resterande delar av detta avsnitt beskrivs dessa tre 

strategier närmare; en tillämpning av existerande teori har gjorts med utgångspunkt i hur 

dessa kan användas av företag. 

Även om retoriska strategier utgör ”grunden för all argumentation” (Karlberg & Mral 

1998:35), har få forskare använt ethos, logos och pathos som utgångspunkt för att 

analysera företags kommunikation. Ett undantag utgörs av Quesenberry, Garland och 

Sykes (2006) som undersökt i hur stor utsträckning olika uttryck för ethos, logos och 

pathos förekommer på konstgalleriers webbsidor samt ifall dessa påverkar webbsidornas 

övertygande verkan på webbsidornas besökare. Forskarna kommer fram till att alla tre 

strategierna utnyttjas av företagen och att alla tre strategierna även påverkar webbsidornas 

övertygande verkan (ibid.). Griffin (2009) däremot har analyserat hur läkemedelsföretaget 

Merck i en krissituation utnyttjade ethos i sin kommunikation till allmänheten för att skapa 

en bild av företaget som en ansvarsfull aktör i samhället. Ingen forskning finns dock om 

hur retoriska strategier används av företag i hållbarhetsredovisning.  

3.1.2 Ethos 

Ett företag som använder ethos i sin kommunikation försöker vinna publikens förtroende 

genom sin egen karaktär och göra publiken välvilligt inställd till företaget (Johannesson 

2002:18). Johannesson (2002:19) använder uttrycket att ”göra någon till sin bundsförvant” 

för att beskriva retoriska strategier som baserar sig på ethos. Att utnyttja ethos gagnar 

företaget eftersom en publik som uppfattar företaget som pålitligt är lättare att övertyga än 
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en publik som är misstänksam mot företaget. Avgörande för hur framgångsrik en strategi 

som baserar sig på ethos är, är hur företaget framställer sin identitet; för att få en publik 

välvilligt inställd till företaget bör företaget tillskriva sig själv de egenskaper publiken 

uppskattar för att framstå i en positiv dager i publikens ögon (Karlberg & Mral 1998:32). 

Företag kan på olika sätt väcka förtroende hos sin publik. Ett sätt är att skapa samhörighet 

med sin publik, en ”vi-känsla”. Detta kan göras exempelvis genom att betona de 

gemensamma värderingar och målsättningar företaget har med sin publik. Företaget kan 

även låta en verklig person, exempelvis företagets VD eller en anställd, personifiera 

företagets värderingar; detta kallas att använda ett personligt ethos. Ett annat sätt att skapa 

förtroende hos sin publik är att öka sin trovärdighet genom att utnyttja auktoriteter. Ett 

företag kan föra fram sin egen auktoritet, exempelvis genom att betona sin kunskap eller 

sina erfarenheter. Företaget kan även hänvisa till den allmänna opinionen eller andra 

auktoriteter inom området. Genom att citera auktoriteter som av publiken uppfattas som 

trovärdiga kan företaget undvika att bli ifrågasatt; att hänvisa till en känd auktoritet 

uppfattas av publiken inte som ett övertygande budskap utan som en sanning som inte 

ifrågasätts. (Karlberg & Mral 1998:33-34, 40) 

3.1.3 Logos 

Kommunikation som utgår ifrån logos vänder sig till publikens förnuft och kritiska 

omdöme (Johannesson 2002:19). Ett företag som utnyttjar logos försöker övertyga 

publiken om sin ståndpunkt genom att presentera fakta och föra en logisk bevisföring 

(Karlberg & Mral 1998:34). Ett företag har nytta av att använda logos eftersom dess 

kommunikation då baserar sig på till synes obestridlig information istället för löst prat eller 

subjektiva åsikter; detta kan verka för att övertyga publiken. En framgångsrik användning 

av logos kräver att de fakta som presenteras är relevanta, att bevisföringen är logisk och att 

publikens förkunskaper beaktas så att kommunikationens svårighetsgrad är lämplig (ibid.). 

Ett företag använder således logos för att rationellt bevisa sin ståndpunkt för sin publik. 

Detta kan ett företag göra genom att presentera fakta som stöder företagets ståndpunkt; 

vanliga former av fakta är siffror och statistik över företagets verksamhet (Karlberg & 

Mral 1998:40). Även bilder kan ses som en form av fakta eftersom bilder i allmänhet ses 

som en avspegling på verkligheten (ibid.). Ett annat sätt att använda logos är att ge 

exempel som stöder företagets ståndpunkt. Avsikten med exempel är att publiken ska 
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generalisera utgående från de exempel som ges; genom att beskriva enskilda händelser kan 

företaget manipulera publiken till att dra önskvärda slutsatser om företagets verksamhet 

som helhet (ibid, s. 40-41). 

3.1.4 Pathos 

Ett företag som använder pathos i sin kommunikation vill väcka bestämda känslor hos sin 

publik (Johannesson 2002:18). Ett företag kan exempelvis vilja väcka en känsla av hopp 

hos publiken genom att måla upp bilder på hotande problem och förklara hur företaget kan 

bidra till att lösa dessa (Karlberg & Mral 1998:35). Kommunikation som utnyttjar pathos 

bidrar till att engagera publiken; dessutom tenderar många att komma ihåg de känslor ett 

anförande väckt bättre än det innehåll som presenterats (ibid.). Ett företag som med 

framgång vill utnyttja pathos bör reflektera över vilka känslor det vill väcka hos sin publik 

samt vad det vill uppnå genom att väcka dessa känslor (ibid, s. 34). 

Det finns olika sätt på vilka ett företag kan väcka känslor hos sin publik. Exempelvis kan 

ett företag väcka läsarens känslor genom att visa sina egna känslor (Karlberg & Mral 

1998:35). Detta kräver dock att företaget av publiken uppfattas som ett kännande väsen, 

inte som en känslokall organisation. Företaget kan betona sin mänsklighet genom att 

hänvisa till sig själv i formen ”vi på företag X” eller genom att använda ett personligt ethos 

och lyfta fram exempelvis en av företagets anställda och hennes känslor. Ett företag kan 

även väcka känslor hos publiken genom att använda verbala och visuella bilder (ibid.). Ett 

företag som bidragit till att skydda regnskogar kan exempelvis måla upp en verbal bild för 

publiken genom att berätta om de söta orangutanger som nu fått behålla sina hem. Visuella 

bilder kan vara bilder på djur och natur, glada människor och annat som väcker positiva 

känslor hos publiken. Ett företag kan dock även välja att medvetet undvika att använda 

pathos (ibid.). Om ett företag vill att dess kommunikation ska framstå som en tillförlitlig, 

saklig informationskälla kan en strategi vara att undvika att väcka publikens känslor för att 

inte anklagas för att försöka manipulera publiken. 

3.2 Intrycksstyrningstaktiker styr uppfattning om företaget 

I detta avsnitt diskuteras hur företag kan använda intrycksstyrningstaktiker för att styra den 

uppfattning företagets intressenter har av företaget och dess agerande. Diskussionen inleds 

med en presentation av begreppet intrycksstyrning (avsnitt 3.2.1), vilket följs av en 
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diskussion om den forskning som finns om intrycksstyrningstaktiker (avsnitt 3.2.2). 

Slutligen presenteras en klassificering av olika slag av intrycksstyrningstaktiker som 

företag kan använda (avsnitt 3.2.3). 

3.2.1 Intrycksstyrning 

Med intrycksstyrning (eng. impression management) avses beteende som försöker 

kontrollera hur man uppfattas av andra (Leary & Kowalski 1990:34 enligt Brennan, 

Guillamon-Saorin & Pierce 2009:790). Ett företag som utnyttjar intrycksstyrning försöker 

således påverka hur företaget uppfattas genom att ”presentera information på ett sätt som 

förvränger läsarnas intryck av företagets prestationer” (Brennan et al. 2009:790 efter bl.a. 

Neu 1991, egen övers.). Bansal och Kistruck (2006:166) förklarar intrycksstyrning som en 

diskrepans mellan företagets faktiska agerande och de intryck företaget ger av sitt 

agerande. Med företagets faktiska agerande avser forskarna verkliga förändringar i 

företagets verksamhet, medan intryck är de sätt på vilka företagets agerande framförs till 

omvärlden. Intrycksstyrning är då enligt forskarna medvetna försök av företaget att forma 

dessa intryck av verkligheten för att påverka hur omvärlden, särskilt företagets intressenter, 

uppfattar företaget. Om de intryck företaget skapar inte motsvarar företagets faktiska 

agerande, får omvärlden en missvisande bild av företagets verksamhet.  

Intrycksstyrning introducerades som ett alternativt sätt att förklara företags beteende i 

relation till hållbarhetsredovisning av Hooghiemstra (2000). Begreppet härstammar från 

socialpsykologi och har traditionellt använts för att förklara individers beteende (ibid., 

s. 60). Intrycksstyrning har dock även använts för att förklara beteende i och av 

organisationer (Mohamed, Gardner & Paolillo 1999:109; för en genomgång av forskning 

om hur intrycksstyrning förekommer i organisationer, se Bolino, Kacmar, Turnley & 

Gilstrap 2008 samt Gardner & Martinko 1988). De flesta studier som undersökt 

intrycksstyrning i organisationer har fokuserat på hur intrycksstyrning utnyttjas av 

individer; det finns dock även studier som visat att begreppet kan användas på en makro-

nivå, för att förklara organisationers beteende (Mohamed et al. 1999:109-110). Enligt 

Bolino et al. (2008:1 097) har ett flertal studier bekräftat att intrycksstyrning används av 

företag, medan Mohamed et al. (1999:110, egen övers.) anser existerande forskning visa att 

”organisationer försöker styra och kontrollera information och påverka [intressenters] 

intryck”.  
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Viktigt att notera är att intrycksstyrning enligt definition är medvetna försök att påverka 

hur företaget uppfattas av omvärlden. Inom socialpsykologin görs en klar skillnad mellan 

intrycksstyrning och s.k. självbedrägeri (eng. self-deception). Självbedrägeri innebär att 

man ser sig själv i en positiv dager och tror att man är bättre är man i verkligheten är 

(Zerbe & Paulhus 1987 enligt Randall & Fernandes 1991:806). Således är det möjligt att 

ett företag omedvetet överskattar sig själv och till följd av detta rapporterar om sin 

verksamhet för optimistiskt (Merkl-Davies & Brennan 2007:168). Randall och Fernandes 

(1991:812) visar dock att rapportering om etiskt beteende starkare korrelerar med 

intrycksstyrning än med självbedrägeri. Även om deras studie undersöker individers 

beteende, kan man förmoda att samma resultat gäller även för företag. Även en studie av 

Staw, Mckechnie och Puffer (1983:595) tyder på detta; enligt forskarna stöder resultaten 

de fått uppfattningen att företag använder intrycksstyrning snarare än är offer för 

självbedrägeri.   

Att hållbarhetsredovisning är en form av intrycksstyrning får stöd av de uttalanden som 

forskare har gjort om att företag har starka motiv att använda intrycksstyrning i allmänhet 

(Merkl-Davies & Brennan 2007:170) och särskilt för att framföra företagets förbindelse till 

att skydda miljön (Bansal & Kistruck 2006:167). Medan företagets intressenter naturligtvis 

vill att de intryck företaget skapar avspeglar företagets faktiska agerande, kan företaget 

vinna på att så inte är fallet (ibid., s. 166). Bansal och Kistruck (2006:168) diskuterar de 

motiv företag har att använda intrycksstyrning istället för att ändra sitt faktiska agerande i 

relation till miljöfrågor; denna diskussion kan dock även antas gälla för hållbart agerande i 

allmänhet. För det första diskuterar forskarna den motsättning som många anser finns 

mellan att agera miljömedvetet och företagets finansiella resultat. Förändringar i företagets 

faktiska agerande kräver omedelbara investeringar som gynnar samhället snarare än 

företaget och vars avkastning är osäker; av denna orsak menar forskarna att det är lättare 

och billigare för företag att använda intrycksstyrning än att ändra sitt faktiska agerande. 

Dessutom påpekar de att många av de förmåner ett företag kan uppnå genom att ändra sitt 

faktiska agerande tillfaller företaget också om det endast ger ett intryck av att ändra sitt 

agerande. Slutligen anser Bansal och Kistruck att frågor om att agera miljömedvetet ofta är 

så komplicerade och oklara att det är lätt för ett företag att använda intrycksstyrning utan 

att dess intressenter är medvetna om det. 

Även om företag alltså har klara skäl att vilja använda intrycksstyrning i sin 

hållbarhetsredovisning, kan man naturligtvis inte anta att alla företag gör det. Olson och 
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Johnson (1991) har visat att det finns klara skillnader mellan individer gällande deras 

benägenhet att använda intrycksstyrning; troligt är att detta gäller även för företag. Randall 

och Fernandes (1991:812) har dock visat att en individs benägenhet att använda 

intrycksstyrning beror mer på hur önskvärt ett visst beteende uppfattas av individen än på 

individens personliga benägenhet att använda intrycksstyrning. Eftersom hållbart agerande 

är ett beteende som i allmänhet uppfattas som starkt eftersträvansvärt, kan man förmoda att 

företag, oberoende av personlig benägenhet att använda intrycksstyrning, har en kraftfull 

sporre att använda intrycksstyrning i hållbarhetsredovisning.  

Få studier har dock använt intrycksstyrning som utgångspunkt för att analysera 

hållbarhetsredovisning. Undantag utgörs av tidigare diskuterade studier av Bansal och 

Kistruck (2006) och Hooghiemstra (2000). Däremot har intrycksstyrning använts för att 

undersöka andra former av kommunikation, särskilt finansiell rapportering (t.ex. Brennan 

et al 2009; för en genomgång av forskning som behandlar intrycksstyrning i finansiell 

rapportering, se Merkl-Davies & Brennan 2007). Denna forskning har identifierat två olika 

sätt på vilka företag kan använda intrycksstyrning i sin kommunikation; genom att ta äran 

för framgång och skylla misslyckanden på faktorer utanför företagets kontroll eller genom 

att dölja negativa och lyfta fram positiva nyheter (Brennan et al. 2009:790; Merkl-Davies 

& Brennan 2007:182). Exempelvis visade Staw et al. (1983) att företag i ”shareholder 

letters” redogör för betydligt fler positiva nyheter än negativa nyheter och oftare tillräknar 

positiva nyheter till företagets agerande medan negativa nyheter tillräknas yttre faktorer.  

3.2.2 Forskning om intrycksstyrningstaktiker 

Medan retoriska strategier till sin natur är väldigt allmängiltiga och kan tillämpas i olika 

sammanhang, har forskare inom intrycksstyrning utvecklat modeller för att uttryckligen 

förstå hur företag gör för att övertyga en publik. Intrycksstyrningstaktiker beskriver således 

olika sätt på vilka företag kan skapa, uppehålla eller värna om en önskad bild av sin 

identitet och verksamhet hos en viss publik (Bolino et al. 2008:1 080-1 081). I motsats till 

retoriska strategier, vars tredelade indelning är välkänd och allmänt accepterad, saknas 

dock inom forskning om intrycksstyrning en allmänt accepterad klassificering som 

identifierar de intrycksstyrningstaktiker som företag kan använda sig av. I detta avsnitt 

diskuteras av denna orsak existerande forskning som på olika sätt behandlat de 

intrycksstyrningstaktiker företag kan använda sig av. Denna diskussion förs främst för att 
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motivera valet av klassificering av intrycksstyrningstaktiker att användas i denna studie (se 

avsnitt 3.2.3).  

Ett stort antal forskare har undersökt hur intrycksstyrningstaktiker används inom 

organisationer och identifierat olika taktiker som kan förekomma i detta sammanhang. 

Bolino et al. (2008) har gjort en genomgång av den forskning som gjorts inom området och 

konstaterar att forskning har gjorts såväl om hur individer i organisationer utnyttjar 

intrycksstyrningstaktiker, om hur intrycksstyrning som begrepp kan förklara fenomen som 

förekommer i organisationer samt om hur organisationer utnyttjar 

intrycksstyrningstaktiker. Forskarna konstaterar att största delen av existerande forskning 

har fokuserat på att analysera individers beteende; forskning om organisationers beteende 

har varit väldigt begränsad (ibid., s.1 083, 1 095). Ifall forskning om individers beteende 

kan tillämpas till att analysera organisationers beteende är enligt forskarna oklart (ibid., s. 

1 097); av denna orsak behandlas främst forskning specifikt om organisationers beteende i 

denna studie. 

Det finns dock några forskare som har identifierat olika intrycksstyrningstaktiker som 

företag kan använda för att styra de intryck en viss publik har av företaget. Ice (1991) har 

analyserat hur företag kan utnyttja intrycksstyrningstaktiker för att återställa relationer som 

tagit skada av företagets tidigare beteende medan Sutton och Callahan (1987) har 

undersökt intrycksstyrningstaktiker som företag kan använda för att återställa en förstörd 

image. Hooghiemstra (2000) däremot har utvecklat en klassificering av 

intrycksstyrningstaktiker för att analysera företags hållbarhetsredovisning. Dessa studier är 

dock alla väldigt begränsade till sitt omfång och kan inte antas ge en fullständig förståelse 

för de intrycksstyrningstaktiker ett företag kan använda sig av. De två förstnämnda 

studierna begränsas till en specifik situation och de taktiker företag kan använda sig av i 

just det fallet; av denna orsak kan de inte anses ge en komplett bild av de taktiker som 

företag kan använda. Eftersom Hooghiemstra utvecklat sin klassificering specifikt för 

hållbarhetsredovisning kunde denna tänkas lämpa sig väl för att användas i denna studie; 

eftersom han dock inkluderat endast fyra olika taktiker i sin klassificering, kan denna inte 

anses omfatta samtliga taktiker som företag kan använda. 

Den klassificering av intrycksstyrningstaktiker som anses vara mest användbar för denna 

studie har utvecklats av Mohamed et al. (1999). Denna innefattar ett stort antal olika typer 

av intrycksstyrningstaktiker och utgör således den mest utförliga klassificering av 

 



 31 

intrycksstyrningstaktiker som företag och andra organisationer kan använda. Eftersom det 

är oklart i vilken utsträckning forskning om intrycksstyrningstaktiker kan tillämpas på 

hållbarhetsredovisning, sågs det mest lämpligt för denna studie att välja den mest utförliga 

och allmängiltiga klassificering som utformats. Få forskare har dock använt Mohamed et 

al.’s klassificering av intrycksstyrningstaktiker för att analysera företags beteende. Ett 

undantag utgörs av Avery och McKay (2006), som föreslagit att denna kan användas för 

att förklara olika sätt på vilka företag kan attrahera kvinnor och minoriteter som 

arbetssökande. Ifall denna klassificering av intrycksstyrningstaktiker kan tillämpas på 

hållbarhetsredovisning är dock oklart; tidigare forskning om ämnet saknas. I följande 

avsnitt presenteras denna klassificering av intrycksstyrningstaktiker närmare. 

3.2.3 Klassificering av intrycksstyrningstaktiker 

I detta avsnitt presenteras den klassificering av intrycksstyrningstaktiker som utvecklats av 

Mohamed et al. (1999); vissa förändringar gentemot den ursprungliga har dock gjorts 

gällande såväl hur en del av taktikerna definieras som hur de grupperas. Dessa förändringar 

har gjorts för att förtydliga de olika taktikernas betydelse samt anpassa klassificeringen till 

denna studie; dessa förändringar diskuteras närmare i sitt sammanhang.  

Mohamed et al. (1999) har skapat sin klassificering av intrycksstyrningstaktiker som 

företag kan använda genom att göra en genomgång av den litteratur som finns om 

intrycksstyrningstaktiker på individuell nivå (bl.a. Cialdini 1989; Jones & Pittman 1982; 

Tedeschi & Norman 1985) och tillämpa denna forskning till företags beteende. Forskarna 

grupperar i sin modell intrycksstyrningstaktiker utgående från om de är proaktiva eller 

reaktiva respektive direkta eller indirekta. Med proaktiva taktiker avser forskarna beteende 

som företag uppvisar av eget initiativ för att påverka de intryck företagets intressenter har 

av företaget. Reaktiva taktiker definierar de däremot som ett företags reaktioner på yttre 

hot som företaget tror kan skada dess image. Vidare definierar Mohamed et al. direkta 

intrycksstyrningstaktiker som taktiker vars avsikt är att påverka intressenternas uppfattning 

om själva företaget, medan indirekta taktiker avser påverka intressenternas uppfattning om 

de tredje parter med vilka företaget associeras. I det följande diskuteras först olika direkta 

intrycksstyrningstaktiker; detta följs av en diskussion om indirekta 

intrycksstyrningstaktiker. 
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I figur 3 presenteras de direkta intrycksstyrningstaktiker som Mohamed et al. (1999) 

inkluderat i sin klassificering. Dessa har grupperats utgående från om de är proaktiva eller 

reaktiva taktiker. En förändring har gjorts gentemot den ursprungliga klassificeringen; de 

tre reaktiva taktikerna Förneka, Bortförklara och Rättfärdiga är i den ursprungliga 

modellen grupperade under en mer övergripande taktik. Denna taktik ansågs dock vara 

väldigt allmän och delades därför upp i sina beståndsdelar. 

Proaktiva taktiker Reaktiva taktiker

Direkta intrycksstyrningstaktiker

Ställa sig in
Ingjuta fruktan
Presentera sina kompetenser
Exemplifiera goda egenskaper
Förringa sig själv

Förneka
Bortförklara
Rättfärdiga
Be om ursäkt
Erbjuda ersättning
Uppvisa förändrat beteende 
Värja sig mot framtida hot
Invalidisera sig själv

Proaktiva taktiker Reaktiva taktiker

Direkta intrycksstyrningstaktiker

Ställa sig in
Ingjuta fruktan
Presentera sina kompetenser
Exemplifiera goda egenskaper
Förringa sig själv

Förneka
Bortförklara
Rättfärdiga
Be om ursäkt
Erbjuda ersättning
Uppvisa förändrat beteende 
Värja sig mot framtida hot
Invalidisera sig själv

 

Figur 3 Direkta intrycksstyrningstaktiker (utvecklad efter Mohamed et al. 1999) 

 

Mohamed et al. (1999) identifierar fem direkta, proaktiva intrycksstyrningstaktiker som 

företag kan använda sig av (se vänster sida i figur 3). För det första kan ett företag försöka 

ställa sig in hos sina intressenter så att dessa ska ställa sig välvilligt till företaget (Bolino et 

al. 2008:1082). Detta kan göras exempelvis genom att använda smicker eller påstå sig vara 

av samma åsikt som intressenterna (ibid.). Här bör påpekas att Mohamed et al. ger denna 

taktik en betydligt bredare definition; denna ansågs dock vara för allmän för att vara 

meningsfull och har därför ersatts med den snävare definitionen som ges av Bolino et al. 

(2008). Som en fullkomlig motsats till detta kan ett företag även försöka ingjuta fruktan 

hos sina intressenter genom att ge intrycket att företaget är mäktigt och kan skada de som 

försöker motverka företaget (Mohamed et al. 1999:114). Denna taktik lämpar sig bäst för 

företag som har stort inflytande på betydligt svagare intressenter, men kan även användas 

av ett företag som kan manipulera sina intressenter till att tro att det har stort inflytande 

(ibid.).  

 



 33 

Ett företag kan även försöka påverka de intryck dess intressenter har av företaget genom att 

presentera sina kompetenser (Mohamed et al. 1999:114). Detta innebär att företaget 

presenterar sig som kompetent och framgångsrikt i sitt agerande. Mohamed et al. 

(1999:117) ger två exempel på hur företag som vill framstå som framgångsrika kan uppnå 

detta: företag kan stärka kopplingen mellan företaget och en positiv händelse alternativt få 

en händelse med vilken företaget kopplas att framstå så positiv som möjligt. Om ett företag 

dock istället för att lyfta fram sina prestationer vill lyfta fram sin moral och integritet kan 

företaget försöka exemplifiera goda egenskaper (ibid., s. 118). Detta innebär att företaget 

gör sig själv till en förebild, ett ideal, för en viss egenskap (Avery & McKay 2006:163). 

Slutligen kan ett företag även förringa sig själv. Detta innebär att företaget framställer sig 

själv som svagt och beroende av andra och därmed oförmöget att uppfylla de krav som 

dess intressenter ställer (Mohamed et al. 1999:118 efter Jones & Pittman 1982). Genom att 

framstå som beroende av andra kan företaget undvika krav på dess verksamhet och har 

således lättare att uppfylla de förväntningar omgivningen har på företaget. 

Företag kan dock även använda sig av direkta, reaktiva intrycksstyrningstaktiker för att 

påverka den uppfattning andra har av företaget (se höger sida i figur 3, s. 32). Medan de 

sex första taktikerna används av företag som ett direkt svar på en negativ händelse, är de 

två sista taktikerna beteende som företag kan uppvisa som en reaktion på eventuella 

framtida hot. 

Ett företag som möter en negativ händelse som kan påverka dess image kan svara på detta 

på flera olika sätt. Företaget kan förneka att händelsen alls ägt rum eller att företag haft 

något att göra med den (Mohamed et al. 1999:120 efter Schlenker 1980). Företaget kan 

också försöka bortförklara händelsen genom att medge att den är beklaglig men skylla på 

externa faktorer såsom andra parter eller rådande förhållanden (ibid.). Vidare kan företaget 

försöka rättfärdiga händelsen genom att medge sitt ansvar men förneka att händelsen i sig 

är ogynnsam (Mohamed et al. 1999:121 efter Tedeschi & Riess 1981). Företaget kan även 

be om ursäkt, dvs. erkänna att händelsen är skadlig, medge sitt ansvar för händelsen samt 

be iblandade parter om förlåtelse (Mohamed et al. 1999:122). En starkare form av detta är 

att erbjuda ersättning åt de parter som tagit skada av händelsen (Mohamed et al. 

1999:122 efter Tedeschi & Norman 1985). För att övertyga sina intressenter om att en 

negativ händelse inte avspeglar företagets verkliga identitet kan företaget även uppvisa 

förändrat beteende som en reaktion på en negativ händelse (Mohamed et al. 1999:122 

efter Tedeschi & Norman 1980).  
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Ett företag kan även använda sig av reaktiva taktiker för att reagera på den negativa 

inverkan möjliga framtida händelser kan ha på företagets image. Företaget kan värja sig 

mot framtida hot genom att i förväg ge en förklaring för en eventuell framtida händelse 

som annars kunde påverka företagets image negativt (Mohamed et al. 1999:121 efter bl.a. 

Schlenker 1980). Företaget kan även invalidisera sig själv genom att framställa sig som så 

svagt att man inte kan vänta sig framgång av företaget (Mohamed et al. 1999:121). Denna 

taktik är väldigt nära den proaktiva taktiken Förringa sig själv; skillnaden mellan dessa två 

är att ett företag som invalidiserar sig gör det som en reaktion på förväntade framtida 

problem, medan ett företag som förringar sig gör det för att inte omgivningen ska ställa 

lika höga krav på företaget. 

Ovan diskuterade intrycksstyrningstaktiker är alla direkta taktiker. Ett företag kan dock 

även använda sig av indirekta intrycksstyrningstaktiker för att påverka sina intressenters 

uppfattning om företaget. Mohamed et al. (1999) delar in även dessa i proaktiva och 

reaktiva taktiker; här grupperas de dock istället på ett sätt som anses ge en tydligare bild av 

de olika indirekta taktiker företag har tillgång till (se figur 4). Indirekta taktiker utnyttjar ett 

företags koppling till antingen en gynnsam eller ogynnsam tredje part; i figur 4 presenteras 

de taktiker som företag kan använda gällande det förstnämnda. Ett företag kan försöka 

stärka sin egen image genom att föra fram en positiv koppling det har till en gynnsam 

tredje part. Ifall företaget har en negativ koppling till en gynnsam tredje part kan företaget 

försöka dölja eller förringa denna koppling. Företaget kan även försöka påverka det intryck 

dess intressenter har av företaget genom att föra fram positiva egenskaper eller genom att 

dölja eller förringa negativa egenskaper hos en gynnsam tredje part. Motsvarande taktiker 

gäller även för indirekta taktiker som utnyttjar ett samband till en ogynnsam tredje part, 

 

Företaget

Gynnsam 
tredje part

Föra fram positiv koppling till gynnsam tredje part
Förringa negativ koppling till gynnsam tredje part

Koppling mellan 
parterna

Föra fram positiva egenskaper hos gynnsam tredje part
Förringa negativa egenskaper hos gynnsam tredje part

Egenskaper hos 
tredje part

Företaget

Gynnsam 
tredje part

Föra fram positiv koppling till gynnsam tredje part
Förringa negativ koppling till gynnsam tredje part

Koppling mellan 
parterna

Föra fram positiva egenskaper hos gynnsam tredje part
Förringa negativa egenskaper hos gynnsam tredje part

Egenskaper hos 
tredje part

 

Figur 4 Exempel på indirekta intrycksstyrningstaktiker (utvecklad efter Mohamed et al. 1999) 
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dock omvänt. Ett företag vill dölja en positiv koppling till, lyfta fram en negativ koppling 

till, dölja positiva egenskaper hos och lyfta fram negativa egenskaper hos en ogynnsam 

tredje part. (Mohamed et al. 1999:125-126 efter Cialdini 1989)  

I detta samt tidigare avsnitt har två olika modeller för att övertyga, retoriska strategier och 

intrycksstyrningstaktiker, presenterats. I följande avsnitt diskuteras hur dessa modeller 

kunde tillämpas på hållbarhetsredovisning och därmed bidra till att besvara denna studies 

syfte.  

3.3 Relevans för denna studie 

Eftersom den diskussion som fördes i kapitel 2 visade att existerande forskning om 

hållbarhetsredovisning som en form av övertygande text varit knapp och splittrad och 

därmed ger endast begränsat med verktyg för att besvara denna studies syfte, har i detta 

kapitel två modeller för övertygande från andra forskningsområden presenterats: retoriska 

strategier och intrycksstyrningstaktiker. I detta avsnitt diskuteras möjligheten att använda 

dessa modeller för att analysera hållbarhetsredovisningens övertygande verkan. 

Ett sätt att analysera hållbarhetsredovisningens övertygande verkan kunde vara att utgå 

från de tre retoriska strategierna ethos, logos och pathos. Tidigare diskuterade studier av 

Quesenberry et al. (2006) och Griffin (2009) visar att retorik kan användas för att analysera 

företags kommunikation. Eftersom hållbarhetsredovisning i denna studie ses som en form 

av övertygande text, kunde denna ses som ett retoriskt budskap som utnyttjar olika 

retoriska strategier för att uppnå företagets mål, att övertyga sina intressenter om att 

företagets agerande är hållbart. De tre retoriska strategierna ethos, logos och pathos kunde 

därmed ses som grundläggande komponenter av hållbarhetsredovisningens övertygande 

verkan; genom att analysera förekomsten av dessa i hållbarhetsredovisning kunde insikt fås 

i hur företag övertygar sina intressenter om att de agerar hållbart. 

En annan möjlig utgångspunkt kunde vara att se hållbarhetsredovisning som en form av 

intrycksstyrning och dess övertygande verkan utgöras av en samling 

intrycksstyrningstaktiker. Detta sätt att se på hållbarhetsredovisning får stöd av de 

uttalanden som forskare har gjort om att det finns en stark sporre för företag att använda 

intrycksstyrning (Merkl-Davies & Brennan 2007:170), särskilt i frågor gällande hållbart 

agerande (Bansal & Kistruck 2006:167). Därmed kunde man tänka sig att den 
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klassificering av intrycksstyrningstaktiker som utvecklats av Mohamed et al. (1999) kunde 

användas för att identifiera hur företag i sin hållbarhetsredovisning övertygar sina 

intressenter om att de agerar hållbart. 

Varken retoriska strategier eller den klassificering av intrycksstyrningstaktiker som 

utvecklats av Mohamed et al. (1999) har dock med undantag av några få studier (Avery & 

McKay 2006; Griffin 2009; Quesenberry et al. 2006) använts för att analysera företags 

kommunikation; ingen tidigare forskning har undersökt ifall dessa kan tillämpas för att 

analysera hållbarhetsredovisning. Därmed är det oklart hur väl retoriska strategier och 

intrycksstyrningstaktiker lämpar sig för att analysera hållbarhetsredovisningens 

övertygande verkan. Det är möjligt att hållbarhetsredovisningens övertygande verkan 

innefattar aspekter som är specifika för denna kommunikationsform och därmed inte kan 

identifieras genom att endast analysera förekomsten av retoriska strategier eller 

intrycksstyrningstaktiker i hållbarhetsredovisning. Eftersom avsikten med denna studie är 

att få möjligast mångfasetterad och allomfattande kunskap om hållbarhetsredovisningens 

övertygande verkan kan en analys som begränsas på detta sätt inte ses som tillräcklig för 

att besvara denna studies syfte. 

Eftersom såväl existerande forskning om hållbarhetsredovisning som en form av 

övertygade text som de modeller för övertygande som beskrivits i detta kapitel inte kan 

anses ge en allomfattande förståelse för de komponenter som bidrar till 

hållbarhetsredovisningens övertygande verkan görs den empiriska undersökningen i denna 

studie induktivt. Genom att inte begränsa analysen till de aspekter av 

hållbarhetsredovisning som identifierats i tidigare forskning, får analysen en explorativ 

natur som möjliggör att finna rikligt med ny kunskap om hållbarhetsredovisningens 

övertygande verkan. Den valda undersökningsmetoden presenteras närmare i följande 

kapitel. 
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4 UNDERSÖKNINGSMETOD 

I detta kapitel presenteras undersökningsmetoden för den empiriska studie som utförts. 

Kapitlet inleds med en kort diskussion om den vetenskapsfilosofi som denna studie har sin 

utgångspunkt i (avsnitt 4.1). Som undersökningsmetod valdes retorikanalys, en form av 

textanalys som kritiskt analyserar budskap avsedda att övertyga; valet av metod diskuteras 

närmare i avsnitt 4.2. Som analysobjekt valdes den hållbarhetsredovisning som publicerats 

av två olika företag, Royal Dutch Shell och Volkswagen Group; hur studiens urval valdes 

diskuteras närmare i avsnitt 4.3. De valda rapporterna analyserades induktivt; analysen 

gjordes som en mallanalys vars avsikt var att bygga upp en hierarki. Detta beskrivs 

närmare i avsnitt 4.4. Kvaliteten på den utförda analysen diskuteras i avsnitt 4.5. 

4.1 Bakomliggande vetenskapsfilosofi 

Denna studie har sin utgångspunkt i en relativistisk vetenskapsfilosofi. I motsats till en 

positivistisk vetenskapsfilosofi som anser att det finns en objektiv sanning som kan 

upptäckas genom forskning, anser en relativistisk vetenskapsfilosofi att varje forskare 

genom sin forskning skapar sin egen subjektiva tolkning av verkligheten (Peter & Olson 

1983:119). Kännetecknande för en relativistisk vetenskapsfilosofi är enligt Peter & Olson 

(1983:120) bl.a. uppfattningen att en forskare med sin undersökning skapar en verklighet 

som är bunden till en specifik kontext samt att en undersöknings resultat alltid är beroende 

av forskaren och dennes erfarenheter och åsikter.  

Denna vetenskapsfilosofi medför således att inga påståenden görs om att de resultat som 

undersökningen i denna studie skapat utgör en absolut sanning om hållbarhetsredovisning. 

Tvärtom, det sätt att analysera hållbarhetsredovisning som använts i denna studie ses som 

endast ett möjligt sätt att tolka hållbarhetsredovisning. Enligt Peter & Olson (1983:122) 

skapas data av forskaren utgående från dennes syfte; undersökningsmetoden valdes således 

i denna studie för att möjliggöra en tolkning av verkligheten som bäst lämpar sig för att 

besvara denna studies syfte.  

4.2 Kritisk textanalys som metod 

Mycket av den forskning som finns om hållbarhetsredovisning har varit kvantitativ till sin 

natur och använt sig av innehållsanalys som metod (Guthrie & Abeysekera 2006). 
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Thomson och Bebbington (2005:529, egen övers.) diskuterar dock forskning om 

hållbarhetsredovisning och föreslår att användningen av innehållsanalys som 

undersökningsmetod begränsas och att forskare istället försöker uppnå ”en mer kvalitativ 

förståelse av vad de som rapporterar egentligen säger (både explicit och implicit)”. För att 

kunna identifiera de sätt på vilka företag i sin hållbarhetsredovisning övertygar sina 

intressenter om att företagets agerande är hållbart och således uppnå denna studies syfte 

krävs en kvalitativ undersökningsmetod som möjliggör en djupgående analys av 

hållbarhetsredovisning. 

Metoden som används i denna studie är textanalys. Med textanalys avses enligt Silverman 

(2006:157, egen övers.) ”att analysera hur [texter] verkar för att uppnå vissa effekter – att 

identifiera elementen som används och funktionen dessa har”. Forskning om 

hållbarhetsredovisning har i de flesta fall utgått från olika typer av textanalys (se t.ex. 

Capriotti 2007; Perrini 2005).  

Ferguson (2007) kritiserar textanalys eftersom denna begränsar analysen till själva 

budskapet utan att beakta hur budskapet skapas av avsändaren eller hur det tolkas av 

mottagaren. Enligt Ferguson kan slutsatser inte dras om den mening som en text har genom 

att endast analysera texten; han föreslår att forskare som vill analysera innebörden av en 

text också undersöker vad avsändare avsett säga och hur mottagare tolkar budskapet. I 

denna studie är det dock motiverat att begränsa analysen till endast budskapet, dvs. 

hållbarhetsredovisning. Ett företag som använder hållbarhetsredovisning som en form av 

övertygande text kan vilja dölja detta eftersom text av denna typ kan anses vilseledande, 

vilket hållbarhetsredovisning inte bör vara. Textens mottagare, företagets intressenter, kan 

däremot inte antas upptäcka alla de nyanser texten kan innefatta. Därmed är det troligt att 

en analys av avsändarens avsikter eller mottagarens tolkning av budskapet skulle resultera i 

bristfälliga resultat som inte möjliggör att besvara denna studies syfte; det är därför mest 

lämpligt för denna studie att trots allt begränsa analysen till själva budskapet, dvs. 

hållbarhetsredovisning. 

Textanalysen görs i denna studie som en retorikanalys. Retorikanalys studerar budskap 

som är avsedda att övertyga (Karlberg & Mral 1998:11) och lämpar sig således väl för att 

användas i denna studie eftersom hållbarhetsredovisning i denna studie ses som en form av 

övertygande text. Retorikanalys är en tolkande form av analys som tar fasta på hur en text 

uppfyller sin funktion (ibid., s. 12) och kritiskt analyserar texter för att upptäcka de 
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strategier textens skapare använder för att manipulera textens läsare (ibid., s. 13). Persson 

(2005:7) ser retorikanalys som ett hjälpmedel för att upptäcka de dolda budskap som finns 

i texter. Noteras bör att retorikanalys inte endast analyserar budskapet i en text, utan också 

kontexten är av betydelse (Karlberg & Mral 1998:21). I denna studie ligger fokus dock 

som tidigare förklarats på själva budskapet; även om analysen tangerar frågor som berör 

sändaren och mottagaren av budskapet ligger fokus på själva texten och de betydelser som 

kan utläsas ur denna. 

4.3 Undersökningens urval 

Eftersom den valda metoden i denna studie är en kvalitativ, tolkande form av analys som 

avser studera hållbarhetsredovisning på djupet lämpar sig ett litet sampel bäst för att 

besvara studiens syfte (Patton 2002:227). Eftersom rapportering om hållbart agerande 

dessutom utgör väldigt omfattande helheter, som innehåller stora mängder av såväl text 

som andra element, begränsas denna studies sampel till hållbarhetsredovisning publicerad 

av två stycken företag. Den ytterst begränsade sampelstorleken kan kritiseras för att den 

inte möjliggör slutsatser om hållbarhetsredovisning i allmänhet. Syftet med denna studie är 

dock inte att ge kvantitativa resultat som kan generaliseras att gälla företag i allmänhet, 

utan att göra en explorativ studie som ger rikligt med ny kunskap om ett ämne som i 

tidigare forskning sällan behandlats. Det är dock möjligt att den begränsade 

sampelstorleken medför att samtliga komponenter av hållbarhetsredovisningens 

övertygande verkan inte kan identifieras i denna studie; en studie av denna omfattning 

möjliggör dock inte ett större sampel. I motsats till en fallstudie av endast ett företag är 

förhoppningen dock att en analys av två företag ger en mer mångsidig bild på 

hållbarhetsredovisning som en form av övertygande text. 

För att trots den begränsade sampelstorleken få en stark förståelse för det studerade 

fenomenet används meningsfullt urval. Detta innebär att man väljer informationsrika fall 

som ger en möjligast djup förståelse för det studerade fenomenet (Patton 2002:230). 

Eftersom undersökningens sampel är så litet gavs extra mycket åtanke åt undersökningens 

urval. I tabell 1 (se s. 40) sammanfattas urvalsprocessen; i det följande diskuteras de 

kriterier som användes för urvalet närmare. 
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Tabell 1 Urvalsprocessen 

Steg i urvalsprocessen Urvalskriterier 
 
Typ av hållbarhets-
redovisning 
 
 

 
Rapport i pappersform  
Fristående rapport  
Språk: engelska 

 
Val av rapporter 
     Rika exempel 
     Intressanta fall 
 

 
Multinationella företag  
Problematiska branscher 
Högklassig rapportering 
 

 

Det första beslutet gällande undersökningens urval berörde typen av 

hållbarhetsredovisning att analysera. Hållbarhetsredovisning publiceras såväl i 

pappersform som på företags webbsidor; hållbarhetsredovisning i pappersform publiceras i 

sin tur såväl som fristående rapporter som integrerad med företagets finansiella 

rapportering. Av praktiska skäl beaktades även språket som används för 

hållbarhetsredovisningen; rapporter på andra språk än engelska beaktades inte som möjliga 

att inkludera i undersökningens urval. 

Tidigare forskning har analyserat såväl rapporter i pappersform (t.ex. Chen & Bouvain 

2009; Hooghiemstra 2000) som information på företags webbsidor (t.ex. Bansal & 

Kistruck 2006; Coupland 2006). Även om webbsidor möjliggör en mer interaktiv, flexibel 

form av rapportering (Capriotti 2007:153), begränsas denna studie till att analysera 

rapporter i pappersform, antingen tryckta rapporter eller rapporter i pdf-format som är 

tillgängliga på företagets webbsidor. Detta eftersom en rapport i pappersform är en 

genomtänkt helhet i vilken företaget delger endast en bråkdel av all den möjliga 

information som ofta finns tillgänglig på företagets webbsidor. Rapporter i pappersform 

ger således mer möjligheter för företag att välja hur information presenteras än företags 

webbsidor; av denna orsak är dessa ett intressantare forskningsobjekt i en studie vars syfte 

är att analysera hållbarhetsredovisning som en form av övertygande text.  

Forskare har även analyserat såväl fristående rapporter om hållbart agerande (t.ex. Perrini 

2005; Steurer & Konrad 2009) som hållbarhetsredovisning integrerad i årsberättelser och 

annan form av rapportering (t.ex. Niskanen & Nieminen 2001; Stiller & Daub 2007). I 

denna studie analyseras endast fristående rapporter. Detta eftersom dessa kan antas utgöra 

en mer utförlig form av hållbarhetsredovisning än rapportering integrerad med företagets 
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finansiella rapportering; genom att analysera dessa fås således en möjligast djup och 

mångfasetterad bild av hållbarhetsredovisning. 

Det första steget i urvalsprocessen resulterade således i att typen av hållbarhetsredovisning 

att inkludera i urvalet fastställdes; urvalet valdes att utgöra fristående rapporter i 

pappersform skrivna på engelska. Det andra steget i urvalsprocessen berörde valet av 

rapporter att analysera. Två olika urvalsstrategier kombinerades för att få ett urval som ger 

så mångsidigt och rikt data som möjligt.  

Den första urvalsstrategin som användes i denna studie var intensitetssampling. Detta 

innebär att man väljer fall som är ”rika exempel på fenomenet av intresse” (Patton 

2002:234, egen övers.). Denna urvalsstrategi innebär alltså att de rapporter som väljs att 

ingå i denna studies urval ska ge så mycket information som möjligt om hur företag i sin 

hållbarhetsredovisning försöker övertyga sina intressenter om att företagets agerande är 

hållbart. Att identifiera de rapporter som uppfyller detta är naturligtvis svårt att göra med 

säkerhet; två olika kriterier valdes dock som bäst ansågs resultera i att de valda rapporterna 

utgör möjligast rika exempel på hållbarhetsredovisning som en form av övertygande text. 

För det första krävdes att de företag som omfattas av urvalet är stora, multinationella 

företag. Detta eftersom kraven att agera hållbart ofta är större på dessa än på små och 

medelstora företag (Stiller & Daub 2007:477); av denna orsak har de även större krav på 

sig att rapportera utförligt om sitt agerande. För det andra krävdes att de företag som 

omfattas av urvalet är verksamma i branscher som är problematiska ur ett 

hållbarhetsperspektiv. Detta eftersom företag med svårigheter att agera hållbart har större 

sporre att i sin hållbarhetsredovisning försöka övertyga sina intressenter om att dess 

agerande är acceptabelt.  

Den andra urvalsstrategin som användes i denna studie är en variation på vad Patton 

(2002:241) kallas för sampel av politiskt viktiga fall, en strategi som innebär att man väljer 

fall som är politiskt utsatta för att öka på användbarheten av de resultat som analysen ger. 

Eftersom denna studie har sin utgångspunkt i den samhälleliga debatt som diskuterar 

hållbarhetsredovisning som en trovärdig informationskälla, ansågs det viktigt att det valda 

urvalet består av de fall som är mest intressanta att studera ur en samhällelig synvinkel. 

Målet med denna urvalsstrategi är således att de fall som analyseras möjliggör ett möjligast 

stort bidrag till den debatt som pågår om hållbarhetsredovisning. Som kriterium för denna 

strategi valdes att de analyserade rapporterna ska tillhöra de bästa som publiceras; detta 
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eftersom dessa kan anses vara föregångare inom området och lägga upp riktlinjer för 

framtida hållbarhetsredovisning. Ur en samhällelig synvinkel är det därmed mest intressant 

att få information om dessa rapporter. Även bl.a. Guthrie och Farneti (2008) och Steurer 

och Konrad (2009) har i sina studier valt sitt urval bland de bästa rapporter som publiceras. 

Det är naturligtvis svårt att utan närmare granskning bedöma vilka rapporter som tillhör de 

bästa som publiceras. Steurer och Konrad (2009) har i sin studie valt att se rapporter som 

skrivits i enlighet med GRI riktlinjer som de bästa rapporter som finns. Detta är motiverat 

eftersom GRI är ett långt utvecklat ramverk som ger en stor mängd råd om hur ett företag 

bör rapportera för att dess rapport ska vara av god kvalitet (se avsnitt 2.1.3). I denna studie 

ses det dock inte som tillräckligt att ett företag rapporterar i enlighet med GRI riktlinjer för 

att dess rapport ska ses tillhöra de bästa som finns. Företag som rapporterar i enlighet med 

GRI riktlinjer kan göra det på många olika nivåer; i denna studie anses endast de rapporter 

som uppfyller kraven för den högsta nivån A+3 tillhöra de bästa rapporter som publiceras. 

Ifall detta kriterium verkligen medför att urvalet i denna studie tillhör de bästa rapporter 

som publiceras kan naturligtvis ifrågasättas. Exempelvis har GRI riktlinjer kritiserats för 

att företag kan dölja ett ohållbart agerande bakom att de rapporterar i enlighet med GRI 

riktlinjer (Hammond & Miles 2004:70; Moneva et al. 2006:122). Detta sätt att identifiera 

de bästa rapporter som publiceras ansågs dock vara det bästa tillgängliga. 

Utgående från dessa två urvalsstrategier valdes således denna studies urval. I praktiken 

valdes urvalet genom att jämföra Fortune Magazines årliga lista över världens 500 största 

företag mätt enligt omsättning (Fortune 2009) med en av GRI upprätthållen lista över 

företag som rapporterar på nivå GRI A+ (GRI 2010). Bland de företag som återfanns på 

båda dessa två listor valdes de två branscher som ansågs mest problematiska ur ett 

hållbarhetsperspektiv. Eftersom forskaren har betydligt mer kunskap om miljöfrågor än om 

sociala frågor valdes båda branscherna med en tyngdpunkt på problem att agera 

miljövänligt. Ur båda branscherna valdes det största företaget som rapporterar i enlighet 

med GRI A+ att ingå i urvalet. I tabell 2 (se s. 43) presenteras de valda rapporterna. För 

båda företagen har den nyaste tillgängliga rapporten valts som analysobjekt (vid tidpunkten 

                                                 

3 Nivå A+ innebär att rapportens innehåll är väldigt utförligt samt att rapporten verfierats av en från företaget 
oberoende tredje part (GRI 2006:5) 
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juni 2010). Av båda rapporterna beställdes ett tryckt exemplar av rapporten i fråga. I 

fortsättningen används företagets namn samt årtal för rapporten för att avse rapporten 

ifråga. De valda företagen samt problematiken kring de branscher i vilka de är verksamma 

presenteras i följande avsnitt närmare.  

Tabell 2 Studiens urval 

Företag Rapport Period GRI-nivå Sidor 
 
Royal Dutch 
Shell plc  
 
Volkswagen 
Group  
 

 
Royal Dutch Shell plc 
Sustainability Report 2009 
 
Driving ideas. Sustainability 
Report 2009/2010 
 

 
1.1.-
31.12.2009 
 
1.1.2006-
31.12.2008 
 

 
A+  
GRI Checked 
 
A+  
GRI Checked 

 
40 
 
 
68 
 

 

4.3.1 Royal Dutch Shell plc 

Royal Dutch Shell plc (hädanefter Shell) är ett oljebolag med högkvarter i Haag, 

Nederländerna och verksamhet i över 90 länder globalt (www.shell.com). Företagets 

huvudsakliga verksamhet består av sökning, utvinning, raffinering och försäljning av olja 

och naturgas; Shell producerar 2 % av all olja och 3 % av all naturgas som säljs globalt 

(ibid.). År 2008 var Shell världens största företag med en omsättning på 458,4 miljarder 

US $ och en vinst på 26,3 miljarder US $ (Fortune 2009).   

En högaktuell fråga som berör hållbar utveckling och företags hållbara agerande är 

klimatförändringen och behovet att minska utsläppen av växthusgaser såsom koldioxid. 

Enligt Miller och Spoolman (2009:505) leder klimatförändringen till problem som torka, 

översvämningar och en höjning av den globala havsnivån4. För att bekämpa 

klimatförändringen krävs enligt Miller och Spoolman (2009:514) att användningen av 

fossila bränslen minskas och kolbaserade bränslen ersätts med förnybara energikällor 

såsom sol- och vindkraft. Shells huvudsakliga verksamhet innefattar dock utvinning och 

försäljning av olja, ett fossilt bränsle vars förbränning skapar rikligt med koldioxidutsläpp. 

För tillfället utgör förbränning av olja 43 % av globala koldioxidutsläpp (Miller & 
                                                 

4 För en närmare diskussion om de problem som klimatförändringen medför, se Miller & Spoolman 
2009:505-513. 
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Spoolman 2009:378). Shells verksamhet bygger på en användning av fossila bränslen, 

vilket strider med den förändring i användning av energikällor som krävs för att bekämpa 

klimatförändringen. Således finns en konflikt mellan Shells kärnverksamhet och hållbar 

utveckling; denna konflikt medför att Shell i sin hållbarhetsredovisning har ett behov att 

försvara och rättfärdiga sin verksamhet ifall företaget vill framstå som en hållbar aktör. 

4.3.2 Volkswagen Group 

Volkswagen Group (hädanefter Volkswagen) är en av världens största biltillverkare med 

högkvarter i Wolfsburg, Tyskland och försäljning i mer än 150 länder globalt 

(www.volkswagen.de). Företaget består av åtta olika bilmärken som år 2007 tillsammans 

stod för 9,8 % av världens bilförsäljning; år 2007 sålde företaget över 6 miljoner fordon 

(ibid.).  År 2008 var Volkswagen världens 14 största företag med en omsättning på 166,6 

miljarder US $ och en vinst på 7,0 miljarder US $ (Fortune 2009).  

Även Volkswagen berörs av det ovan diskuterade behovet att bekämpa klimatförändringen 

och minska utsläppen av koldioxid. Landsvägstransport utgör knappa 17 % av totala 

globala koldioxidutsläpp (International Energy Agency 2010:65). En överväldigande 

majoritet av fordon drivs idag med bensin; således bygger även Volkswagens verksamhet 

på en användning av fossila bränslen. För att bekämpa klimatförändringen krävs dock att 

Volkswagen likväl som andra biltillverkare övergår till att tillverka fordon som drivs med 

mer hållbara energikällor såsom el eller väte. På samma sätt som i Shells fall, finns alltså 

även i Volkswagens fall en konflikt mellan företagets kärnverksamhet och hållbar 

utveckling. Även Volkswagen har således en sporre att i sin hållbarhetsredovisning 

rättfärdiga sitt agerande för att detta ska framstå som hållbart. Det är denna konflikt mellan 

företagets kärnverksamhet och hållbar utveckling som gör dessa två företags 

hållbarhetsredovisning intressant att analysera. 

4.4 Genomförande av analys 

I denna studie har analysen gjorts som en mallanalys (eng. template analysis), en metod för 

att ”tematiskt organisera och analysera data i textform” (King 2004:256, egen övers.). 

Mallanalys har tidigare använts främst inom sociologi (se t.ex. King 2004), men Waring 

och Wainwright (2008) visar att metoden även kan användas i forskning om företag. 

Mallanalys lämpar sig väl för att analysera stora mängder ostrukturerad text (Waring & 
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Wainwright 2008:85), vilket gör metoden ideal för denna studie. Kännetecknande för 

mallanalys är skapandet av en mall som innefattar olika koder som identifierats i datat; 

dessa organiseras enligt de relationer mellan koder som identifierats, oftast i en hierarki 

bestående av ett antal nivåer (King 2004:256).  

Fördelen med mallanalys är dess flexibilitet; i motsats till innehållsanalys är forskaren inte 

bunden till i förväg definierade koder, utan mallen kan fritt modifieras under analysens 

gång för att bättre beskriva datat (King 2004:259, 268). Vanligen utgår mallanalys dock 

från någon form av i förväg definierad mall (ibid., s. 259), men det är även möjligt att göra 

analysen helt induktivt. I denna studie gjordes analysen induktivt, utan några i förväg 

definierade koder. En induktiv analys utgår inte från existerande teorier, utan har som 

avsikt att skapa teori utgående från det analyserade datat (Saunders, Lewis & Thornhill 

2009:61). Enligt Saunders et al. (2009:127) lämpar sig en induktiv analys då 

forskningsfrågan berör ett område som är nytt och saknar utförlig tidigare forskning. 

Eftersom det som tidigare konstaterats finns väldigt begränsat med forskning om 

hållbarhetsredovisningens övertygande verkan är det således lämpligt att i denna studie 

göra analysen induktivt. 

King (2004:263) rekommenderar att en mallanalys innefattar en genomgång av allt 

material i minst två omgångar för att den skapade mallen ska kunna anses representera det 

analyserade datat. I enlighet med detta råd lästes materialet i denna studie igenom 

upprepade gånger för att få en djup insikt i de rapporter som analyserades. Analysen 

inleddes med att allt material lästes igenom en gång för att få en första uppfattning om 

datat. I följande omgång lästes de analyserade rapporterna noggrant igenom en i taget och 

allt data – såväl enstaka ord, meningar, bilder som hela paragrafer – som ansågs relevant 

för denna studies syfte plockades ut och sammanfattades i en excel-tabell. Den slutliga 

tabellen omfattade ca 1450 rader, varav varje rad representerade ett stycke data. I detta 

skede av analysen kodades även varje rad i tabellen preliminärt. Detta innebär att ett stycke 

data ges en beteckning för att märka ut vad för slags fenomen detta beskriver (King 

2004:257). I detta skede av analysen kodades datat med väldigt praktiska koder som endast 

konkret beskrev innebörden i stycket av data. Denna kodade tabell användes som material i 

vidare skeden av analysen. 

I följande skede av analysen organiserades det data som identifierats som relevant för 

denna studies syfte i en hierarki. Med detta avses att koder som är väldigt lika eller 
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beskriver samma fenomen grupperas ihop till kluster av koder; dessa kluster skapar nya 

koder på en högre nivå i hierarkin (King 2004:258). Detta upprepas tills forskaren anser att 

hierarkin är komplett. Valet av antalet nivåer i hierarkin tillfaller forskaren (ibid.). Enligt 

King (2004:258) är detta skede centralt i en mallanalys.  

I denna studie skapades hierarkin i flera skeden. I det första skedet jämfördes stycken av 

data inom samma preliminära kod för att säkerställa att dessa bildade en homogen grupp. I 

vissa fall slogs flera väldigt specifika koder ihop till en, i andra fall delades en för allmän 

kod upp i flera mer specifika koder. Dessa koder skapade den lägsta nivån i hierarkin, nivå 

4 i den slutgiltiga hierarkin. Dessa koder var dock av en väldigt konkret natur; i följande 

skede av analysen bildades därmed kluster av dessa koder genom att gruppera ihop koder 

som ansågs beskriva samma teoretiska fenomen, i detta fall specifika taktiker som företag 

kan använda för att övertyga rapportens läsare om att företagets agerande är hållbart. Dessa 

taktiker uppgick slutligen till totalt 46 stycken och skapade nivå 3 i den slutgiltiga 

hierarkin.  

I följande skede av analysen grupperades i sin tur dessa 46 taktiker ihop till kluster av 

taktiker utgående från vilka taktiker som berörde samma slag av beteende. Dessa kluster av 

taktiker bildade sedan olika mer allmänna strategier företag kan använda sig av i sin 

hållbarhetsredovisning. Dessa uppgick slutligen till 17 stycken och bildade nivå 2 i den 

slutgiltiga hierarkin. Hierarkin slutfördes genom att gruppera dessa strategier i fem olika 

tematiska helheter. Dessa bildade den högsta nivån, nivå 1, i den slutgiltiga hierarkin. 

Avsikten med denna nivå var främst att göra resultaten av analysen tydligare; i sig är dessa 

teman väldigt allmänna och således inte så användbara. De är dock av nytta eftersom de 

möjliggör en bättre översikt av den stora mängd taktiker och strategier som identifierades 

under analysens gång. Nivå 4 i hierarkin ansågs efter slutförd analys vara för praktisk för 

att inkluderas i den teoretiska modell som skapades utgående från analysen; av denna orsak 

omfattade den slutgiltiga hierarkin endast nivåerna 1-3. Denna hierarki bildar resultatet av 

mallanalysen och användes för att skapa en modell över de komponenter som bidrar till 

hållbarhetsredovisningens övertygande verkan; denna beskrivs närmare i kapitel 5.  

Den modell över hållbarhetsredovisningens övertygande verkan som skapades som ett 

resultat av mallanalysen jämfördes i det sista skedet av analysen med existerande forskning 

om såväl hållbarhetsredovisning, retoriska strategier som intrycksstyrningstaktiker (se 

kapitel 2 och 3). Saunders et al. (2009:61) betonar att denna jämförelse mellan egna 
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resultat och existerande teori är en nödvändig del av en induktiv analys. Denna jämförelse 

visade att den teoretiska modell som skapats i denna studie till stora delar är fullständigt 

nyskapande. En närmare diskussion kring hur den modell som skapades i denna studie 

relaterar till existerande forskning förs i kapitel 6.   

Noteras bör att denna beskrivning av analysen är en något förenklad version av det arbete 

som i verkligheten skedde; de olika skedena i analysen gled in i varandra och förändringar 

gjordes på lägre nivåer också i senare skeden av analysen. Enligt King (2004:259) 

kännetecknas mallanalys dock av att den mall som används förändras under hela analysens 

gång; således är det väntat att denna form av tillbakagång i datat sker. Dessutom förekom 

en hel del fall då samma stycke av data gavs flera olika koder. Detta är enligt King 

(2004:258) möjligt att göra i mallanalys. Av denna orsak finns även i den slutliga modellen 

element som dels kan ses som överlappande; detta är dock inte enligt King något problem 

så länge ingen kvantifiering av data sker.  

Noteras bör även att en del av de stycken av data som i det första skedet av analysen 

identifierades som relevanta i senare skeden av analysen exkluderades ur analysen 

eftersom de fenomen som de beskrev ansågs ligga utanför denna studies syfte. Främst 

rörde det sig om text som begränsades till finansiell argumentation riktad åt företagets 

aktieägare. Detta kan visserligen anses vara en form av övertygande text, men beslutet 

gjordes att inte inkludera denna typ av text i analysen eftersom den inte övertygar om att 

företagets verksamhet är hållbar, utan om att företagets verksamhet är lönsam. Det är dock 

intressant att notera att det i de analyserade rapporterna förekom rikligt med text av denna 

typ; man kunde således utgående från detta diskutera till vem hållbarhetsredovisning 

egentligen är riktad. 

Syftet med denna studie är att identifiera olika sätt på vilka företag i sin 

hållbarhetsredovisning övertygar sina intressenter om att företagets agerande är hållbart; 

detta innebär att den utförda analysen identifierat såväl positiva, accepterbara sätt att 

övertyga som negativa sätt att övertyga som företag rekommenderas undvika i sin 

rapportering. Det faktum att resultaten omfattar taktiker och strategier av båda slagen är en 

rikedom som möjliggör denna studie att bidra till den debatt som pågår om trovärdigheten 

av hållbarhetsredovisning. För klarhetens skull tas dock ingen ställning till olika taktikers 

och strategiers accepterbarhet i samband med att resultaten presenteras; den utförda 

analysen har inte tagit ställning till denna fråga utan endast analyserat 
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hållbarhetsredovisning så som den ser ut. I den diskussion som förs kring resultaten (se 

avsnitt 6.2) ges dock forskarens åsikt om vilka taktiker och strategier företag med fördel 

kan använda i sin hållbarhetsredovisning och vilka företag gör bäst i att undvika att 

använda.  

4.5 Undersökningens kvalitet 

Enligt Wallendorf och Belk (1989) påverkar den valda undersökningsmetoden de kriterier 

med vilka en undersöknings kvalitet lämpar sig bäst att utvärderas. En kvalitativ studie 

såsom denna kan enligt forskarna inte utvärderas med de traditionella begreppen reliabilitet 

och validitet; istället föreslår forskarna att begreppet tillförlitlighet (eng. trustworthiness) 

används. Lincoln och Guba (1985 enligt Wallendorf & Belk 1989) föreslår att kvalitativa 

studiers kvalitet utvärderas på fyra olika dimensioner; Wallendorf och Belk (1989) 

kompletterar dessa med en femte dimension.  

En av dessa fem dimensioner, hederlighet (eng. integrity) är dock inte relevant att bedöma 

för denna studie. En undersöknings hederlighet berör den svarandes roll, dvs. den grad till 

vilken den svarande undvikit att ge lögnaktiga svar (Wallendorf & Belk 1989). Denna 

dimension berör således främst forskning i vilken metoden innefattar en personlig kontakt 

med analysobjektet. I denna studie är så inte fallet. Tvärtom är utgångspunkten för denna 

studie att analysobjektet – de analyserade rapporterna – inte är fullständigt ärliga och 

öppna beskrivningar av företagens verksamhet. Därmed används endast de fyra övriga 

dimensionerna för tillförlitlighet för att utvärdera denna undersöknings kvalitet. Nedan 

diskuteras denna studiens kvalitet. 

En undersöknings trovärdighet (eng. credibility) avser att studiens resultat är en trovärdig 

representation av verkligheten (Lincoln & Guba enligt Wallendorf & Belk 1989), dvs. att 

de resultat som presenteras har sin grund i det analyserade datat. Denna studies 

trovärdighet har ökats genom att i samband med presentationen av resultaten (se kapitel 5) 

ha rikligt med citat från det analyserade datat. Dessa citat återges på det ursprungliga 

språket för att undvika att en översättning ändrar citatens innebörd. Genom att ge rikligt 

med citat ges läsaren möjligheten att bedöma trovärdigheten av den tolkning av det 

analyserade datat som gjorts 
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En undersöknings överförbarhet (eng. transferability) berör resultatens allmängiltighet, 

dvs. till vilken grad de erhållna resultaten gäller även i andra situationer och sammanhang 

(Lincoln & Guba enligt Wallendorf & Belk 1989). Denna studies överförbarhet har ökats 

genom att ha två analysobjekt istället för att endast utföra en fallstudie; på detta sätt har det 

säkerställts att de erhållna resultaten inte gäller endast ett specifikt företag och dess 

rapportering. Det finns dock en möjlighet att denna studies begränsade sampelstorlek 

påverkat resultatens överförbarhet; ett större sampel med fler olika typer av företag kunde 

ge rikligare resultat. Inom ramen för denna studie har det dock inte varit möjligt att göra en 

mer omfattande undersökning. Vidare forskning skulle således krävas för att undersöka de 

erhållna resultatens överförbarhet till exempelvis andra företag, andra branscher, webb-

baserad hållbarhetsredovisning och hållbarhetsredovisning integrerad i företagets 

finansiella rapportering. Eftersom denna studie dock varit av en explorativ natur, anses inte 

studiens begränsade överförbarhet utgöra ett betydande problem. Noteras bör även att 

denna studies resultat gäller specifikt för hållbarhetsredovisning; andra former av 

kommunikation har inte varit av intresse och således är det troligt att de erhållna resultaten 

inte som sådana kan överföras till annan form av kommunikation. 

En undersöknings pålitlighet (eng. dependability) mäts genom att bedöma ifall en 

upprepning av undersökningen skulle ge samma resultat (Lincoln & Guba enligt 

Wallendorf & Belk 1989). Denna studies pålitlighet har ökats genom att noggrant redogöra 

för hur analysen utfördes (se avsnitt 4.4); detta möjliggör för andra forskare att upprepa 

undersökningen. Dessutom består det analyserade datat av publicerat material; således kan 

vem som helst få tillgång till datat. Noteras bör dock att den bakomliggande 

vetenskapsfilosofin som tidigare konstaterades (se avsnitt 4.1) framhåller att det inte 

existerar en enda specifik verklighet som objektivt kan speglas i undersökningens resultat. 

Detta innebär att de resultat som denna undersökning har gett ses som endast en forskares 

tolkning av verkligheten. I denna studie har hållbarhetsredovisning beskrivits på ett sätt 

som forskaren såg beskriva datat bäst; en annan forskare kunde dock med samma data nå 

fram till andra resultat. Därmed påstås inte att denna studies resultat avspeglar en enda 

korrekt sanning, utan är ett sätt av många att tolka hållbarhetsredovisning.  

En undersöknings bekräftbarhet (eng. confirmability) berör forskarens roll i 

forskningsprocessen, dvs. den påverkan forskarens personliga åsikter och motivationer har 

på resultaten (Lincoln & Guba enligt Wallendorf & Belk 1989). Enligt Wallendorf och 

Belk (1989) kan absolut objektivitet aldrig uppnås; således har forskarens personliga 
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åsikter alltid en viss påverkan på en undersöknings resultat. Wallendorf och Belk anser 

dock att en forskare genom att vara medveten om sin roll i forskningsprocessen kan minska 

på sin inverkan på resultaten. Denna studies bekräftbarhet beror således på hur medveten 

forskaren är om sina egna åsikter. I avsnitt 1.4 diskuterades forskarens åsikter och 

motivationer i relation till hållbarhetsredovisning och det klargjordes att forskaren är 

medveten om sin egen roll i forskningsprocessen. Genom denna diskussion fick även 

läsaren kunskap om forskarens åsikter som eventuellt kan ha påverkat resultaten. Genom 

att noggrant redogöra för hur analysen utförts samt att i samband med presentationen ha 

rikligt med citat ges läsaren även en möjlighet att själv bedöma hur stor inverkan forskaren 

har haft på resultaten.  

I detta kapitel har den valda undersökningsmetoden presenterats. I följande kapitel 

presenteras den modell över hållbarhetsredovisningens övertygande verkan som skapades 

utgående från resultaten av den empiriska undersökningen. 
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5 HÅLLBARHETSREDOVISNINGENS ÖVERTYGANDE 
VERKAN 

I detta kapitel presenteras den teoretiska modell över hållbarhetsredovisningens 

övertygande verkan som utformades som ett resultat av den empiriska undersökningen i 

denna studie. Denna modell illustrerar de komponenter som hållbarhetsredovisningens 

övertygande verkan innefattar; således beskriver denna modell de sätt företag kan använda 

för att övertyga sina intressenter om att företagets agerande är hållbart. Eftersom 

existerande forskning om hållbarhetsredovisning varit ytterst knapp och splittrad, har 

denna modell i sin helhet utformats utgående från de resultat som framkom under den 

explorativa analysen som utfördes i denna studie.  

Som diskuterades i avsnitt 4.4 illustrerar den modell som skapats i denna studie de 

komponenter som bidrar till hållbarhetsredovisningens övertygande verkan genom att 

organisera dessa i en hierarkisk struktur med tre nivåer. Den högsta nivån består av fem 

tematiska helheter som beskriver vilken typ av strategier och taktiker företag kan använda 

sig av för att övertyga sina intressenter om att företagets agerande är hållbart. På den 

mellersta nivån i hierarkin finns 17 strategier och på den lägsta nivån 46 taktiker; dessa 

utgör alla komponenter av hållbarhetsredovisningens övertygande verkan.  

En liten del av dessa komponenter av hållbarhetsredovisningens övertygande verkan har 

identifierats även av tidigare forskning; en stor del av dessa har dock i denna studie för 

första gången identifierats och definierats. I kapitel 6 förs en mer utförlig diskussion om 

den grad till vilken de komponenter som i denna studie identifierats bidra till 

hållbarhetsredovisningens övertygande verkan behandlats i tidigare forskning. Redan här 

kan det dock noteras att denna studie, genom att integrera samtliga komponenter av 

hållbarhetsredovisningens övertygande verkan och skapa en teoretisk modell som 

illustrerar detta, är fullständigt nyskapande. Tidigare forskning har inte kopplat samman 

existerande fragment av kunskap; denna studie har för första gången skapat en heltäckande 

modell som inte endast behandlar en aspekt av hållbarhetsredovisningens övertygande 

verkan utan belyser fenomenet i sin helhet.  

I figur 5 (se s. 52) presenteras den modell över hållbarhetsredovisningens övertygande 

verkan som utformats i denna studie. Denna har skapats utgående från de resultat som den 

empiriska analysen gav. Den inre cirkeln utgörs av de fem tematiska helheterna som 
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identifierades i den empiriska undersökningen, medan den yttre cirkeln 

visar de totalt 17 strategierna som dessa identifierades innefatta. De taktiker som dessa 

strategier i sin tur innefattar visas inte av utrymmesbrist i denna figur. I resterande delar av 

detta kapitel presenteras denna modell närmare. De fem tematiska helheterna diskuteras i 

tur och ordning i de följande fem avsnitten. Varje avsnitt inleds med en kort presentation 

av den tematiska helhetens särdrag samt en figur som åskådliggör de strategier och taktiker 

som temat ifråga innefattar. Detta följs av en presentation av de strategier som tillhör 

temat; i samband med varje strategi diskuteras även de taktiker som denna innefattar samt 

hur dessa tar sig uttryck i hållbarhetsredovisning. Notera att diskussionen i detta kapitel 

endast presenterar den utförda undersökningens resultat; en diskussion av hur detta 

relaterar till existerande forskning förs i kapitel 6. 

 

Figur 5 Hållbarhetsredovisningens övertygande verkan 
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5.1 Engagemang i hållbart agerande 

Det första temat som går att finna i de analyserade rapporterna behandlar företagets 

engagemang i hållbart agerande. De strategier och taktiker som går att finna under detta 

tema understryker företagets förbindelse till att handla på ett sätt som är hållbart. Dessa 

strategier och taktiker har som huvudsakliga avsikt att framhålla företagets förhållningssätt 

till hållbar utveckling; företagets konkreta åtgärder ligger här inte i fokus. De strategier och 

taktiker som går att finna under detta tema illustreras i figur 6 och diskuteras nedan 

närmare. 

 

Figur 6 Engagemang i hållbart agerande 

 

5.1.1 Vikt som ges hållbart agerande 

Ett företag som vill understryka sitt engagemang i hållbart agerande kan ha som strategi att 

ge uttalanden om den vikt som hållbart agerande ges i företaget. Denna strategi fokuserar 

på den betydelse hållbar utveckling har för företaget; fokus ligger på företagets värderingar 

och principer. De två taktiker som relaterar till denna strategi presenteras nedan. 

Ställning i företaget 

Ett företag som vill understryka den vikt hållbar utveckling ges i företaget kan uttala sig 

om den ställning hållbart agerande har i företaget. Detta innebär att företaget 

kommenterar hur viktigt hållbart agerande är för företaget. 

Denna taktik förekommer i de analyserade rapporterna i tre olika varianter. Ett företag kan 

för det första betona att hållbar utveckling är en central del av företagets verksamhet. Detta 
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är ett väldigt starkt uttalande som understryker företagets engagemang i hållbar utveckling. 

Exempelvis ger Shell följande kommentar om den centrala roll hållbarhet har i företaget:  

Sustainability is central to the way we do business, our business principles and our long
term strategy [...] (Shell 2010:7) 

En annan väldigt stark variant på denna taktik är de uttalanden ett företag kan ge om att 

hållbarhet har en avgörande roll eller högsta prioritet i företaget. I de analyserade 

rapporterna används uttryck som top priority, key element och integral component of what 

we do. Exempelvis kommenterar Shell sin inställning till säkra arbetsförhållanden på 

följande sätt: 

Keeping people [who work for Shell] safe is our top priority. (Shell 2010:16) 

En något svagare variant på denna taktik än de två ovanstående utgörs av uttalanden där 

företaget endast uppger att hållbar utveckling är viktigt för företaget. Detta innebär att 

företaget etablerar en förbindelse till hållbart agerande, men styrkan av denna är något 

svagare än i ovanstående fall. Uttryck som används i de analyserade rapporterna är bl.a. an 

important element, we are committed to och our drive and determination. Exempelvis är 

Volkswagens uttalande om säkra arbetsförhållanden betydligt svagare än ovanstående 

kommentar av Shell; notera förutom den mildare ordformen high priority även ordet also 

som antyder att säkra arbetsförhållanden endast är ett av många viktiga ärenden: 

The  Volkswagen  Group  also  assigns  high  priority  to  safety  at work  [...]  (Volkswagen
2009:39) 

Hållbarhet i företagets kultur och värderingar 

Ett företag kan även understryka den vikt hållbar utveckling har för företaget genom att 

diskutera hållbarhet som en del av företagets kultur och värderingar. Denna taktik ser 

hållbart agerande som en form av beteende som är integrerad i företagets själva existens. 

Detta gör att företagets engagemang framställs som ännu starkare än av ovanstående taktik; 

hållbar utveckling har inte endast en stark ställning i företaget utan är en oskiljbar del av 

företagets identitet.  

Ett företag som använder denna taktik kan välja mellan att lägga fokus på att diskutera 

företagets kultur eller att framföra företagets värderingar. I båda fallen framförs hållbar 

utveckling som en självklar komponent av företagets identitet. Företagets kultur diskuteras 

exempelvis i Volkswagens rapport på följande sätt: 
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The Volkswagen Group has always considered  itself bound by more than  just  legal and
internal  regulations. We also  see  voluntary  commitments and  ethical principles as an
integral component of our corporate culture [...]. (Volkswagen 2009:12) 

Företagets värderingar däremot kommenterar Volkswagen på följande sätt: 

Through  our  corporate  values  we  are  committed  to  a  sustainable  and  socially
responsible  course  of  action.  For  us,  commercial  success  must  invariably  go
handinhand with an intact environment and good corporate citizenship. (Volkswagen
2009:8) 

5.1.2 Bestående engagemang 

En annan strategi som ett företag kan använda för att lyfta fram sitt engagemang i hållbart 

agerande är att företaget betonar engagemangets bestående karaktär. Detta innebär att 

företaget uppger sig ha en långvarig förbindelse till hållbart agerande. Genom att påvisa ett 

långt tidsperspektiv framkommer företagets engagemang som mer trovärdigt; förbindelsen 

ses som äkta och inte något som skiftar vid behov. Taktiker som går att finna under denna 

strategi innefattar såväl att blicka tillbaka i tiden som att blicka framåt; dessa diskuteras 

nedan. 

Långt förflutet 

Ett företag kan visa sitt bestående engagemang genom att blicka tillbaka i tiden och visa att 

det har ett långt förflutet inom hållbar utveckling. Genom att diskutera historiska 

händelser visar företaget att det redan under en längre tid agerat för att främja hållbarhet i 

sin verksamhet. 

Denna taktik förekommer i de analyserade rapporterna i tre olika varianter. För det första 

kan ett företag uppge att det redan under flera års tid agerat för att främja hållbar 

utveckling i sin verksamhet. Exempelvis diskuterar Volkswagen sitt långvariga 

engagemang i Sydafrika: 

For 20 years now  the Volkswagen Community Trust has also been concerned with  the 
world  beyond  the  factory  gates. More  than  €4 million  has  already  been  invested  in 
projects to improve education and training, employment, healthcare and equal rights in
the Uitenhage region [...]. (Volkswagen 2009:42) 

Ifall företaget inte endast vill föra fram ett långvarigt engagemang, utan dessutom betona 

att detta engagemang under årens lopp lett till klara förbättringar i företagets verksamhet, 

kan företaget uppge att det under en längre tid gjort framsteg inom hållbar utveckling. 

Kommentarer av detta slag antyder således att företagets engagemang är tillräckligt starkt 

för att sporra företaget att kontinuerligt bli bättre. Exempelvis ger Volkswagen ett exempel 
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på de framsteg företaget gjort under åren genom att göra en jämförelse mellan den äldre 

bilmodellen Golf III och den nyare modellen Golf VI: 

A comparison of dieselengined Golfs reveals the true dimensions of the improvements in
efficiency  over  the  years.  Compared  to  its  thirdgeneration  predecessor,  the  sixth
generation  Golf  is  larger,  heavier  and more  powerful,  but  at  the  same  time  its  fuel
consumption has dropped by almost a quarter. (Volkswagen 2009:20) 

Dessa två varianter av denna taktik har ett klart fokus på att endast framföra det företaget 

gjort under gångna år. Den tredje varianten av denna taktik lägger däremot fokus på nuet 

samtidigt som tidigare års agerande kommenteras. Detta sker genom att företaget uppger 

dess nuvarande agerande vara en fortsättning på hur företaget agerat under en längre tid. I 

detta fall framkommer företagets långvariga engagemang mer implicit. Exempelvis ger 

Shell följande uttalande om de satsningar som gjorts under den rapporterade tidsperioden: 

[...] we  continued work  to  improve  our  environmental  and  social  performance.  (Shell 
2010:8) 

Planer för framtiden 

Ett företag kan även lyfta fram sitt bestående engagemang i hållbart agerande genom att 

diskutera sina planer för framtiden. Detta innebär att företaget uppger sig ha som avsikt 

att under de kommande åren agera på ett sätt som främjar hållbarhet i företagets 

verksamhet. Genom att använda denna taktik visar företaget att det avser uppehålla sitt 

engagemang i hållbart agerande också under de kommande åren.  

Denna taktik kan ta sig uttryck på väldigt många olika sätt; i de analyserade rapporterna 

identifierades fem olika varianter varav två relaterar till företagets målsättningar, två till 

företagets planerade åtgärder och en är av mer allmän karaktär. För det första kan företaget 

alltså diskutera de målsättningar det satt upp för sin verksamhet för de kommande åren. 

Detta innebär att företaget beskriver de mål det satt upp för framtiden. Dessa målsättningar 

kan vara väldigt konkreta och specifika till sin natur. Exempelvis Volkswagen har ställt 

följande målsättning för sin verksamhet: 

Cut energy consumption and CO2 emissions of European production plants by more than
ten percent [by 2013.] (Volkswagen 2009:59) 

Företagets målsättningar kan dock även vara av en mer abstrakt karaktär; i detta fall rör det 

sig om mer ambitiösa, högtflygande visioner om företagets ultimata önskvärda tillstånd. 

Exempelvis Volkswagen har formulerat sina ambitioner på följande sätt: 

 “We aim to be the most ecofriendly automaker in the world!” (Volkswagen 2009:10)  
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Ett företag kan även kommentera sina planer för framtiden genom att diskutera de 

planerade åtgärder företaget har för de kommande årens verksamhet. Detta innebär att 

företaget redogör för vad det planerar göra i framtiden rent konkret. Exempelvis Shell 

kommenterar sina planer för framtiden i samband med en diskussion kring det samarbete 

företaget gör med miljöorganisationen Wetlands International: 

We also work  closely with Wetlands  International.  In 2009,  they helped us assess  the
sustainability of biofuels production in South America, Africa and Southeast Asia. They 
also  worked  with  us  on  a  study  of  the  impact  of  pipeline  infrastructure  on  arctic
permafrost and  tundra. We plan  to carry out  further research  into  this with Wetlands
International in 2010 to develop specific operational guidelines. (Shell 2010:15) 

Ett företag kan även diskutera sina planerade åtgärder för kommande år genom att ge 

uttalanden som betonar att företaget planerar förbättra sitt agerande. Precis som det i 

föregående avsnitt diskuterade fall då företaget betonar att det under tidigare år förbättrat 

sitt agerande, visar även denna variant att företaget har motivation att bli bättre. Således 

ger denna variant ett något starkare intryck av företagets engagemang än att endast 

diskutera planerade åtgärder. Exempelvis Shell diskuterar sina planer på att göra 

förbättringar i framtiden: 

By the end of the year, 82% of the biofuels we bought by volume were from suppliers who
have signed up to our sustainability clauses. We will continue our efforts to increase this
proportion. (Shell 2010:14) 

Slutligen kan ett företag även helt enkelt uppge att det har ett långsiktigt perspektiv på sin 

verksamhet. I detta fall diskuterar företaget inte konkreta planer eller målsättningar, utan 

uppger enbart att det tar framtiden i beaktande i sin verksamhet. Exempelvis Shell 

diskuterar hur förväntade framtida förändringar påverkar företagets verksamhet i nuläget: 

The world  is starting a shift towards a new,  lowcarbon energy  future. But  it will take 
several decades to get there. Shell is taking steps today to help build the energy system of 
tomorrow [...] (Shell 2010:3) 

5.1.3 Plats i företaget 

Den tredje och sista strategin som företag kan använda sig av för att kommentera sitt 

engagemang i hållbart agerande innefattar att företaget beskriver den plats hållbar 

utveckling har i företagets verksamhet. Medan de två ovan diskuterade strategierna 

fokuserar på den betydelse hållbar utveckling har för företaget, innebär denna strategi 

alltså att företaget beskriver hur detta engagemang relaterar till företagets dagliga 

verksamhet. De tre taktiker som denna strategi omfattar diskuteras nedan. 
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Koppling mellan engagemang och agerande 

Ett företag kan lyfta fram den plats hållbar utveckling har i företaget genom att skapa en 

koppling mellan företagets engagemang och dess agerande. Detta innebär att företaget 

uppger sitt engagemang ta sig konkreta uttryck i företagets agerande. Genom att använda 

denna taktik visar företaget att dess engagemang inte är endast tomma ord, utan något som 

leder till konkreta åtgärder.   

I de analyserade rapporterna identifierades tre olika sätt på vilka ett företag kan lyfta fram 

denna koppling. För det första kan företaget uppge att hållbar utveckling är integrerat i 

dess verksamhet. Detta innebär att företaget ger uttalanden om att hållbarhet inte är något 

som är lösryckt från företagets dagliga verksamhet, utan en oskiljbar del av företagets 

strategi och processer. Exempelvis finns denna kommentar i Volkswagens rapport: 

Corporate  citizenship  is  embedded  in  the  Volkswagen  Group’s  strategy.  (Volkswagen 
2009:44) 

Ett företag kan även lyfta fram att dess agerande i relation till hållbar utveckling är 

systematiskt. Detta innebär att hållbart agerande för företaget inte begränsar sig till 

enstaka, lösryckta åtgärder, utan företaget uppger sig ha strategier och program som 

strukturerat och systematiskt avser göra företagets verksamhet mer hållbar. Exempelvis 

Volkswagen diskuterar de medvetna försök företaget gör för att öka på andelen kvinnor 

bland företagets högre tjänstemän: 

We have designed targeted measures to further increase the percentage of women in the
company.  Equal  opportunity  is  a  component  of  our  “18plus”  strategy.  Since  1998 we
have  had  a  mentoring  scheme  to  systematically  increase  the  number  of  women  in
management.  The  initiative  is  now  a  wellestablished  part  of  the  Volkswagen  HR 
development  programme,  having  been  through  16  cycles  with  a  total  of  over  290
participants. (Volkswagen 2009:36) 

Slutligen kan företaget även kommentera hur dess engagemang i hållbar utveckling 

inverkat på dess agerande. Detta innebär att företaget uppger sitt engagemang till hållbar 

utveckling vara orsaken till hur företaget agerat i en viss situation. Exempelvis Shell ger 

följande kommentar om hur företaget förändrat sina planer av orsaker relaterade till 

hållbarhet: 

Coalbed methane  is natural gas  contained  in  coal  seams.  [...]  In  June 2009, we began
producing  small amounts of  coalbed methane  from a pilot project at Farrell Creek  in
northeast British Columbia. in the nearby Klappan area, we delayed drilling plans until 
2010  to  allow  time  for  further  environmental  studies and  engagement with  the  local
population. (Shell 2010:25)  
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Pågående arbete 

Ett företag som vill belysa den plats som hållbar utveckling har i företagets dagliga 

verksamhet kan även framhålla att hållbart agerande är något som konstant pågår i 

företaget. Genom att framhålla att hållbart agerande är något som kontinuerligt pågår i 

företaget, understryks företagets engagemang i hållbart agerande.   

I de analyserade rapporterna identifierades två olika sätt på vilka ett företag kan använda 

denna taktik. För det första kan företaget betona att dess hållbara agerande är ett fortgående 

arbete. Detta innebär att det inte är något som företaget gör endast då och då, utan hållbar 

utveckling är något som företaget kontinuerligt arbetar med. Exempelvis diskuterar Shell 

hur företaget handskas med det slagg som uppstår när bitumen, en form av råolja, utvinns 

ur oljesand5:  

Tailings consist of the water, sand, clay and residual hydrocarbon left when bitumen  is
extracted from oil sands. [...] Tailings can be toxic and as a result we continually monitor,
assess and manage them to protect water and wildlife. (Shell 2010:28) 

Företaget kan även använda denna taktik genom att betona att dess ansträngningar inom 

hållbar utveckling hålls konstanta trots motgångar. Detta innebär att företaget uppger att 

dess engagemang inte vacklar trots svårigheter företaget möter. Under den tidsperiod som 

de analyserade rapporterna behandlar var den finansiella krisen högaktuell; det är därför 

inte förvånande att kommentarer kring mötta motgångar i de analyserade rapporterna 

främst berör hanteringen av denna kris. Exempelvis gör Volkswagens styrelseordförande 

följande uttalande: 

Despite the financial crisis, we are continuing our progress along the path to sustainable 
mobility [...] (Volkswagen 2009:4) 

Vidsträckt engagemang 

Ett företag som vill framhäva den plats hållbar utveckling har i företagets dagliga 

verksamhet kan även betona vidden av sitt engagemang. Detta innebär att företaget 

uppger sitt engagemang genomsyra hela företaget och således påverka verksamheten i 

varje del av företaget. 

                                                 

5 Oljesand är en i naturen förekommande blandning av lera, sand, vatten och bitumen ur vilken bitumen kan 
utvinnas (Miller & Spoolman 2009:379). 
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I de analyserade rapporterna identifierades två varianter av denna taktik. För det första kan 

ett företag uppge att dess förhållande till hållbarhet är detsamma i varje del av företaget 

och att inga undantag görs när det gäller krav på hållbart agerande. Exempelvis 

Volkswagen ger följande kommentar: 

Our  environmental  standards,  which  are  embedded  in  our  “Group  Environmental
Principles, Production”, apply to all of our locations around the world, including the new
plants in the growth markets of the USA, China, Russia and India. (Volkswagen 2009:33) 

Ett företag kan dock även ta denna taktik ett steg längre och framhålla att dess engagemang 

inte bara gäller i hela företaget utan även i företagets distributionskedja (eng. supply 

chain). Detta innebär att företaget uppger sig ställa samma krav på sina leverantörer som 

det ställer på sin egen verksamhet. Exempelvis Volkswagen uppger följande:  

 [...]  we  expect  responsible  behaviour  from  all  our  suppliers  around  the  world.
(Volkswagen 2009:5) 

5.2 Företaget och dess agerande 

Det andra temat som identifierades i de analyserade rapporterna behandlar företaget och 

dess agerande. De strategier och taktiker som går att finna under detta tema relaterar till 

hurdant företaget är och vad företaget gör. Fokus ligger på företagets konkreta agerande 

och hur företaget framställer sig själv utgående från detta. De strategier och taktiker som 

går att finna under detta tema illustreras i figur 7 (se s. 61) och diskuteras nedan närmare. 

5.2.1 Redogöra för sitt agerande 

Ett företag kan diskutera sitt agerande genom att redogöra för sitt agerande under den 

rapporterade tidsperioden. Detta innebär att företaget beskriver de konkreta åtgärder som 

företaget tagit som en följd av sitt engagemang i hållbart agerande. De tre taktiker som 

denna strategi innefattar diskuteras nedan. 

Exempel 

Ett företag som vill redogöra för sitt agerande kan ge exempel på specifika åtgärder som 

företaget tagit under den rapporterade tidsperioden. I detta fall rör det sig alltså inte om att 

ge en heltäckande redogörelse för företagets under året genomförda åtgärder, utan endast 

om att ge valda exempel av dessa. Genom att ge exempel på sitt agerande kan företaget 

dock ge läsaren intrycket av att dessa representerar ett allmänt sätt att agera i företaget 

(Karlberg & Mral 1998:41). 
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Figur 7 Företaget och dess agerande 

 

I de analyserade rapporterna identifierades tre olika varianter av denna taktik. För det 

första kan ett företag ge enstaka exempel på sitt agerande. Detta innebär att företaget ger 

endast ett exempel på hur det agerat i en viss fråga. Exempelvis Shell berättar om 

företagets åtgärder för att minska behovet av färskt vatten i sin verksamhet genom att ge ett 

exempel på hur ett av företagets raffinaderier i Australien har agerat:  

Shell and Barwon Water [regional water authority] developed a solution that replaces
the  fresh  water  Shell  uses  for  processing  with  recycled  water  from  a  new  water
treatment plant. Both the refinery’s waste water and sewage  from neighbouring areas
will be treated to provide industrialquality water for the refinery and irrigation water 
for nearby  community  sports grounds. The plant will  freeup 2 billion  litres a  year of 
potable water currently used in refinery processes [...]. (Shell 2010:13) 

Ett mer övertygande sätt att använda denna taktik är att ge en drös av exempel på åtgärder 

företaget tagit. Detta innebär att företaget inte ger endast ett exempel, utan flera exempel 

på hur det agerat i en viss fråga. Detta förstärker intrycket att dessa representerar ett mer 

allmänt sätt att agera i företaget. Exempelvis Volkswagen ger en hel drös med exempel på 

hur företagets olika produktionsenheter försöker få sina energibehov tillfredställda på ett så 

miljövänligt sätt som möjligt: 
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In Wolfsburg,  for  example, we operate an  energyefficient  coal and natural gasfired
combined heat and power plant  that  captures and  supplies  the heat  given  off  during
electricity production. In Salzgitter, meanwhile, a combined heat and power plant with
an EcoFuel natural gas engine  like the ones used in vehicles has been producing power
and  hot  water  since  2008.  Volkswagen  do  Brasil  is  to  join  forces  with  two  other
companies to build a small hydroelectric plant [...] And since 2007 our plant in Pamplona
has been meeting  its electricity needs entirely  from  renewable  resources.  (Volkswagen
2009:2122) 

Den tredje varianten av denna taktik möjliggör för ett företag att ge intrycket att dess 

agerande för att främja hållbarhet inte endast består av enstaka åtgärder utan är ett mer 

allmänt sätt att fungera i företaget. I detta fall uppger företaget att dess åtgärder i en viss 

fråga inte endast innefattar en enstaka åtgärd, utan att företaget även gör något annat. 

Genom att uttrycka sig på detta sätt ger företaget intrycket av att det gör väldigt mycket för 

att främja hållbarhet i sin verksamhet. Exempelvis Volkswagen uppger följande: 

[The] engineers from Volkswagen Group Research are not only working to design more 
efficient petrol and diesel engines, they are also pressing ahead with the development of
alternative  drive  systems,  including  hybrid  and  electric  technologies.  (Volkswagen
2009:27) 

Fakta 

Ett företag som vill redogöra för sitt agerande kan även använda till synes obestridliga 

fakta för att övertyga läsaren om sin hållbarhet. Detta innebär att företaget framför siffror 

som beskriver dess agerande. Eftersom siffror och statistik oftast framstår som en objektiv 

informationskälla (Karlberg & Mral 1998:40), är denna taktik väldigt övertygande. 

Exempelvis Shell använder siffror för att övertyga läsaren om sin förbindelse till att stöda 

de lokala samhällen i vilka företaget fungerar: 

In 2009, we spent over $13 billion on goods and services from locally owned companies 
in  countries  with  low  and  medium  incomes.  [...]  More  than  90%  of  our  employees
worldwide were locals. (Shell 2010:20) 

Procedurer 

Slutligen kan ett företag som vill redogöra för sitt agerande även redogöra för de 

procedurer relaterade till hållbar utveckling som finns i företaget. Denna taktik fokuserar 

inte på specifika åtgärder eller resultat, utan innefattar att företaget berättar mer allmänt om 

sitt tillvägagångssätt och hur det närmar sig frågor gällande hållbart agerande. Eftersom 

företaget i detta fall endast ger information om de interna procedurer som finns i företaget 

kan läsaren inte utgående från denna taktik dra slutsatser om företagets verkliga agerande. 

Av denna orsak är denna taktik något mindre övertygande än exempel och fakta.  
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Denna taktik framkommer på tre olika sätt i de analyserade rapporterna. För det första kan 

ett företag beskriva de processer som finns i företaget. Detta innebär att företaget berättar 

hur det i allmänhet fungerar i olika situationer. Exempelvis Shell berättar om hur hållbarhet 

tas i beaktande då nya investeringsbeslut görs: 

We include requirements for integrating environmental and social factors into the way
we  plan,  design  and  take  investment  decisions  on  new  projects.  Since  2002, we  have
incorporated the potential impact on costs of a project’s CO2 emissions when making all 
major  investment decisions. An environmental, health and  social  impact assessment  is
done  before we  begin  substantial work  on major  projects  or  existing  facilities.  (Shell
2010:6) 

Ett företag kan även berätta om de program för hållbar utveckling som finns i företaget. 

Detta innebär att företaget redogör för utskrivna planer som styr företagets agerande. 

Program kan ses som en mer strukturerad form av procedurer än processer eftersom det 

visar på ett mer genomtänkt förfaringssätt. Exempelvis Volkswagen har ett program som 

strävar efter att främja de anställdas hälsa: 

To promote the health and physical fitness of our employees, we have developed a health
checkup programme [...]. All employees of the Volkswagen Group will be offered a one
hour  physical  examination  that  is  appropriate  to  their  age  group  [...].  Based  on  the
results of  the checkup, every employee  taking part will receive a health profile, which
our  doctors  will  then  use  to recommend  measures  such  as  health  coaching,  health 
promotion programmes or regular followup examinations. (Volkswagen 2009:39) 

Den starkaste formen av denna taktik innefattar att företaget uppger sig ha olika standarder 

som styr företagets beteende. Detta innebär att företaget har utvecklat interna bestämmelser 

för hur det bör agera i olika situationer. Exempelvis Shell berättar om de standarder 

företaget har gällande hållbart agerande: 

Our Business Principles provide highlevel guidance and we have a set of more detailed 
mandatory  standards  that  support  them.  Many  of  these  relate  to  sustainable
development  including  health,  safety,  security,  environment  (HSSE)  and  social
performance (SP). (Shell 2010:6) 

5.2.2 Prisa sitt agerande 

Ett företag kan även diskutera sitt agerande genom att prisa de åtgärder företaget tagit. 

Detta innebär att företaget inte nöjer sig med att redogöra för sitt agerande, utan 

understryker att dess agerande har varit lyckat. Denna strategi innefattar två olika taktiker; 

dessa presenteras nedan.  
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Prisa sin framgång 

Ett företag som vill prisa sitt agerande kan prisa sin egen framgång. Detta innebär att 

företaget lyfter fram något bra det har gjort och berömmer sig själv för denna åtgärd. 

Genom att använda denna taktik kan företaget försäkra sig om att dess lyckade åtgärder 

uppfattas som lyckade även av rapportens läsare. 

I den analyserade rapporterna används denna taktik på fyra olika sätt. För det första kan ett 

företag ta äran för ett gott resultat. Detta innebär att företaget understryker att orsaken till 

ett gott resultat är företagets medvetna agerande, inte andra faktorer såsom yttre 

omständigheter eller slumpen. Exempelvis Volkswagen understryker att den nedgång i 

olyckor som skett i företaget beror på företagets agerande: 

The number of accidents revealed by the accident frequency index declined in 2007 and
2008  in  comparison  with  2006.  This  is  due  to  a  more  systematic  approach  to
occupational safety in the Group’s overseas plants. (Volkswagen 2009:56) 

Ett företag kan även understryka att det har lyckats göra bra ifrån sig trots motgångar som 

det har mött. Detta innebär att företaget berömmer sig själv för att det trots svåra 

förhållanden har lyckats med någon åtgärd, vilket gör att företagets lyckade agerande 

framstår som en än större framgång. Exempelvis Shell diskuterar hur företaget lyckats 

förbättra säkerheten för sina förare: 

Our efforts to improve road safety are delivering results. [...] Although Shell operates in
many challenging environments where driving risks are high, we achieved a global level 
of road safety comparable to that of the UK. (Shell 2010:17) 

Ett företag kan även uppge att det har gjort framsteg inom något område. Detta innebär att 

företaget framhåller att det under den rapporterade tidsperioden lyckats förbättra någon 

aspekt av sin verksamhet. Företaget kan även uppge att det under den rapporterade 

tidsperioden har fortsatt göra framsteg; då framkommer implicit att företaget inte gjort 

framsteg endast under det gångna året utan även under tidigare år. Exempelvis 

Volkswagen ger följande kommentar om den förbättring företaget uppnått under den 

rapporterade tidsperioden: 

Further  proof  of  our  performance  came  in  2009 with  the Good  Company Ranking  by
Kirchhoff  Consult  and  ”manager  magazin”.  In  this  CSR  ranking  of  the  90  largest 
European  corporations,  the  Volkswagen  Group  leapt  from  47th  to  13th  place  [...].
(Volkswagen 2009: inre främre pärmblad) 

Slutligen kan ett företag även uppge att dess resultat under den rapporterade tidsperioden 

är dess bästa någonsin. Även detta innefattar att företaget har förbättrat någon aspekt av sin 

verksamhet; i detta fall understryks dock att företaget aldrig har lyckats så bra som nu. 
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Detta är alltså ett väldigt starkt sätt att prisa sin egen framgång. Exempelvis Shell ger 

följande kommentar: 

In 2009, our operational spills of oil and oil products totalled around 1,300 tonnes, the
lowest amount we have ever recorded. (Shell 2010:15) 

Förklara sig framgångsrik 

Ett företag som vill prisa sitt agerande kan även förklara en åtgärd framgångsrik. Detta 

innebär att företaget lyfter fram en aspekt av sitt agerande och utan att motivera det 

närmare förklarar denna som lyckad. Medan ovan diskuterade taktik innebär att en lyckad 

åtgärd prisas, kännetecknas alltså denna taktik av att en åtgärd uppges vara lyckad. Centralt 

för denna taktik är att företaget inte ger någon motivation för varför en åtgärd är lyckad; 

detta gör att läsaren inte kan bedöma om så verkligen är fallet. 

Denna taktik framkommer på två olika sätt i de analyserade rapporterna. För det första kan 

ett företag helt enkelt förkunna att de åtgärder det tagit har varit lyckade. Detta innebär 

alltså att företaget förklarar sitt agerande framgångsrikt utan att närmare motivera detta. 

Exempelvis Volkswagen förkunnar att den minskning som skett i mängden energi som 

används av företagets fabriker är en framgång för företaget: 

 [We  have  been  able]    to  cut  back  the  energy  requirements  of  the  Group’s  vehicle
production plants worldwide by roughly 177,000 megawatthours  (MWh)  in 2008.  [...]
Needless  to  say,  our  success  in  this  respect  also  benefits  the  earth’s  atmosphere  [...].
(Volkswagen 2009:22) 

Ett företag kan även lovorda sitt eget agerande. Detta innebär att företaget ger positiva 

attribut till sitt agerande. I detta fall uppger företaget inte direkt att en åtgärd har varit 

lyckad, men genom att uttala sig positivt om denna framstår den som lyckad i alla fall. 

Exempelvis Volkswagen lovordar en ny teknik för återvinning som företaget har utvecklat: 

The  VWSiCon  recycling  process, which  unlike  conventional  recycling  systems  is  also 
capable  of  processing  nonmetallic  shredder  residue, marks  a major milestone  in  the
recycling of our vehicles, and means that a 95 percent recycling ratio is now feasible and
economically viable. (Volkswagen 2009:26) 

5.2.3 Prisa sig själv 

Ett företag som vill diskutera sig själv och sitt agerande kan även prisa företaget i sig. 

Detta innebär att företaget prisar sig själv utan att fokusera på specifika åtgärder. Fokus för 

denna strategi ligger således på företaget som en helhet snarare än enskilda åtgärder. De 

fyra taktiker som denna strategi omfattar diskuteras nedan. 
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Ädel karaktär 

Ett företag som vill prisa sig själv kan lyfta fram sin karaktär. Detta innebär att företaget 

framställer sig som en aktör med ädel karaktär och hög etik. Genom att framstå som etiskt 

högtstående kan det vara lättare för företaget att övertyga läsaren om sitt engagemang till 

hållbarhet.  

En smula överraskande framkommer denna taktik i de analyserade rapporterna på endast 

ett sätt. I de analyserade rapporterna används denna taktik genom att företaget uppger sig 

agera hållbart i en fråga trots att det inte är företagets ansvar att göra det. Detta innebär att 

företaget betonar att det har agerat utöver vad företaget anser kan krävas av det gällande 

hållbarhet. Genom att agera fastän det inte är företagets ansvar att göra det kan företaget 

framstå som ädelt med en vilja att göra gott. Exempelvis Shell diskuterar hur företaget, 

trots att det inte anser sig skyldigt till händelserna, försökt gottgöra för de avrättningar som 

företaget kopplades ihop med på 1990-talet i Nigeria: 

In June, Shell reached a legal settlement with the families of Ken SaroWiwa, the Ogoni 
activist,  and  eight  others who were  convicted  and  executed  in  1995  by  the military
government. Although at  the  time both Shell and SPDC  [Shell Petroleum Development
Company] tried to persuade the government of the day to grant clemency and avoid such
a  tragic outcome, Shell was  falsely alleged  to have been complicit  in the men’s deaths.
We agreed to a settlement because we felt it was time to draw a line under the past and
assist the process of reconciliation. (Shell 2010:23) 

Värdefull existens 

Ett företag som vill prisa sig själv kan även lovorda sin existens. Detta innebär att 

företaget uppger sin existens vara en tillgång för det omgivande samhället. Centralt för 

denna taktik är tanken att företaget ger nytta åt det omgivande samhället; ifall företagets 

verksamhet upphörde skulle situationen för det omgivande samhället försämras. Eftersom 

de företag som omfattas av denna studie har en verksamhet som från ett 

hållbarhetsperspektiv kan ses som problematisk, kan företagen använda denna taktik för att 

övertyga läsaren om att företagets existens trots problematik är något positivt för 

samhället. 

I de analyserade rapporterna identifierades tre olika sätt att motivera företagets existens för 

det omgivande samhället. För det första kan ett företag uppge att dess verksamhet har 

ekonomisk nytta för det omgivande samhället. Detta innebär att företaget uppger sin 

verksamhet stöda den ekonomiska utvecklingen i de länder i vilka företaget är aktivt. 

Ekonomisk nytta kan innebära att betala skatt, skapa jobb eller på annat sätt stärka den 
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lokala ekonomin. Exempelvis Volkswagen diskuterar den ekonomiska nytta som företagets 

närvaro i Indien har på landets ekonomi: 

By  investing  around  €580  million,  signing  up  local  Indian  suppliers  and  taking  on
employees primarily from the local region, Volkswagen is demonstrating its commitment
to  its  new  location  and  at  the  same  time making  an  important  contribution  to  the
medium and  longterm  economic development  of  the  region and  of  India as a whole.
(Volkswagen 2009:32) 

Ett företag kan även motivera sin existens genom att uppge sin verksamhet ha social och 

miljömässig nytta för samhället. Detta innebär att företaget framhåller att dess verksamhet 

har en positiv inverkan på miljön eller lokala samhällen. Denna nytta kan innefatta att 

skydda miljön, göra mer miljövänliga produkter eller stöda lokala samhällen genom att 

erbjuda exempelvis skolning eller sjukvård. Exempelvis Shell uppger sig hjälpa sina 

kunder att agera mer miljövänligt: 

Shell  helps  customers  use  less  fuel  by  offering more  advanced,  cleaner  products  and
encouraging more economical driving. (Shell 2010:30) 

Indelningen i ekonomiska, sociala och miljöfrågor är grundläggande för GRI riktlinjer 

(GRI 2006); av denna orsak är det knappast förvånande att de analyserade företagen tar 

upp dessa i sin rapportering. Däremot är det intressant att de analyserade företagen förutom 

dessa fall även motiverar sin existens på ytterligare ett sätt. Enligt detta kan ett företag 

även motivera sin existens genom att uppge sig tillhandahålla det samhället behöver. Detta 

innebär att företaget fokuserar på den produkt det erbjuder och uppger denna vara något 

som behövs; genom att tillhandahålla denna produkt ger företagets verksamhet således 

nytta för samhället. Exempelvis Shell ser oljesand, ur ett hållbarhetsperspektiv en ytterst 

problematisk energikälla6, som en produkt som behövs för att möta världens energibehov:

  

Unconventional  resources  such  as  Canada’s  oil  sands  can  play  a  key  role  in meeting
world energy demand. (Shell 2010:28) 

Kunnande 

Ett företag kan även prisa sig själv genom att lyfta fram sitt kunnande om hållbart 

agerande. Detta innebär att företaget uppger sig ha den kunskap och erfarenhet som behövs 

                                                 

6 För en diskussion kring de negativa effekter utvinning av oljesand har på miljön, se Miller & Spoolman 
2009:379. 
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för att kunna agera på ett hållbart sätt. Denna taktik innebär således att företaget försöker 

framstå som en auktoritet inom området; detta ökar enligt Karlberg & Mral (1998:40) 

rapporteringens trovärdighet.   

I de analyserade rapporterna identifierades fyra olika varianter av denna taktik. För det 

första kan ett företag utnämna sig till en expert inom hållbar utveckling. Denna variant 

utgör det starkaste sättet att uttrycka sitt kunnande. Exempelvis Volkswagen uppger sig 

kunna använda sin expertis för att möta de utmaningar som företaget står framför: 

Global challenges such as climate change and the scarcity of resources demand solutions
from industry that go beyond the usual boundaries of sectors and segments. As a globally
active Group, Volkswagen is addressing these issues with a commitment to contributing
its technological and social expertise towards the development of futureproof solutions.
(Volkswagen 2009:6) 

Ett företag kan även lyfta fram sitt kunnande genom att uppge sig ha den kunskap som 

krävs för att agera hållbart. Exempelvis Shell framhåller att företaget samlar kunskap om 

de lokala samhällen i vilka företaget verkar för att kunna vara ”a good neighbour to these 

communities” (Shell 2010:19): 

At all of our refineries and chemical plants we gather knowledge and understanding of 
each  community  from  regular meetings  between  plant management  and  community
representatives. (Shell 2010:19) 

Ett annat sätt för ett företag att lyfta fram sitt kunnande är att betona den erfarenhet 

företaget har av hållbart agerande. Detta innefattar att företaget uppger sig kunna agera 

hållbart tack vare den erfarenhet företaget under årens lopp fått i liknande situationer. 

Exempelvis Shell uppger sin erfarenhet möjliggöra för företaget att agera hållbart i arktiska 

regioner med känslig miljö och ursprungsbefolkning vars rättigheter måste beaktas: 

 [...] we believe our 50 years of experience  in Alaska, Canada, Norway and Russia have
given us extensive knowledge of how  to work responsibly and safely  in arctic and sub
arctic conditions. (Shell 2010:26) 

Slutligen kan ett företag lyfta fram sitt kunnande genom att uppge sig ta lärdom från 

tidigare situationer. I detta fall framkommer företagets kunnande mer implicit och 

kunnandet framkommer inte som lika starkt som i ovanstående fall. Tvärtom, företaget kan 

i detta fall medge att det tidigare inte agerat hållbart; om företaget emellertid betonar att 

det lärt sig av sina misstag kan företaget trots allt framstå som kunnigt. Exempelvis Shell 

framhåller att företaget tar lärdom från sina erfarenheter:  

When we complete a project, we assess the lessons that we have learned and can apply to
future projects. (Shell 2010:6) 
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Överlägsenhet gentemot andra 

Ett företag kan även prisa sig själv genom att understryka sin överlägsenhet gentemot 

andra företag. Detta innebär att företaget uppger sig agera mer hållbart än andra företag. 

Kännetecknande för denna taktik är att företaget inte kommenterar sin egen förträfflighet i 

sig, endast sin förträfflighet i förhållande till andra aktörer. Läsaren kan alltså inte 

utgående från kommentarer av detta slag dra slutsatser om företagets konkreta agerande; 

företagets agerande framstår dock som ytterst hållbart eftersom det är överlägset andra 

företags agerande. Denna taktik är naturligtvis främst aktuell för de några få företag som är 

ledande inom sin bransch i frågor gällande hållbar utveckling; de två analyserade företagen 

i denna studie uppfyller dock båda detta kriterium.  

I de analyserade rapporterna identifierades fyra olika varianter av denna taktik, varav en 

del använde sig av starkare ordformer, medan andra innefattade mer måttliga uttryck. Den 

starkaste varianten av denna taktik innefattar att ett företag uppger sig vara föregångare 

inom hållbar utveckling. Detta innebär att företaget uppger sig leda den utveckling som 

sker inom området. Exempelvis Shell uppger sig vara i spetsen för utvecklingen av mer 

avancerade biobränslen: 

We  also  have  technical  partnerships  with  leading  biotechnology  companies  and
academic  institutions  to  examine  raw  materials  and  processes  at  the  forefront  of
advanced biofuels research. (Shell 2010:31) 

En annan väldigt stark variant av denna taktik innefattar att ett företag uppger sig vara bäst 

på någon aspekt av hållbart agerande. Exempelvis Volkswagen uppger sina bilmodeller 

vara de mest energisnåla i sin klass: 

The fuel consumption of all Volkswagen’s BlueMotion models  is at  least half a  litre  less
than that of the comparable regular model, which means that they are always the most
fuelefficient versions in their particular model series. (Volkswagen 2009:26) 

En något mildare variant av denna taktik innefattar att ett företag uppger sig vara bättre än 

andra företag på någon aspekt av hållbar utveckling. I detta fall är ordformen alltså något 

mer blygsam än i ovanstående fall. Exempelvis Volkswagen uppger sig ha lyckats där 

andra företag misslyckats: 

In  2008,  the  proportion  of  female  employees  in  the  Volkswagen  Group  rose  by  0.3
percentage  points  over  2007  to  14.0  percent.  Unlike  the  overall  metalworking  and
automotive  industry,  which  has  seen  a  distinct  drop  in  the  proportion  of  female
employees  in recent years,  the Volkswagen Group has recorded a positive  trend  in  this
area. (Volkswagen 2009:55) 
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Slutligen kan ett företag även betona sin överlägsenhet gentemot andra genom att uppge 

sig vara det enda företaget – i sin bransch eller överlag – som agerar på ett visst sätt. 

Eftersom företaget är det enda som agerar på ett visst sätt kan det dock vara svårt för 

läsaren att bedöma företagets hållbarhet utgående från kommentarer av detta slag. 

Exempelvis Shell ger följande kommentar: 

We  are  the  only major  oil  company  to  remain  a member  of  the  U.S.  Climate  Action
Partnership,  a  coalition  of  business,  environmental  groups  and  policymakers.  (Shell
2010:10) 

5.2.4 Medge brister i sitt agerande 

Ett företag kan slutligen diskutera sig själv och sitt agerande genom att lyfta fram de 

brister som finns i företagets agerande. Detta innebär att företaget – förutom att lyfta 

fram sin framgång – berättar om också mindre framgångsrika aspekter av företagets 

verksamhet. Trots att detta vid första anblick inte framstår som en strategi för att övertyga 

rapportens läsare om att företagets agerande är hållbart, kan företaget genom att medge 

sina brister framstå som ärligt och öppet. Även GRI (2006:13) rekommenderar att 

hållbarhetsredovisning bör omfatta också negativa aspekter av företagets verksamhet. 

Genom att använda denna strategi kan ett företag således stärka rapporteringens 

trovärdighet. Denna strategi omfattas av endast en taktik; denna diskuteras nedan. 

Brister i företaget och dess agerande 

Ett företag som vill ge en balanserad bild av företagets agerande kan alltså medge de 

brister som finns i företaget och dess agerande. Detta innebär att företaget diskuterar 

problem det har och misslyckanden det har mött i sina försök att agera hållbart. 

I de analyserade rapporterna framkommer denna taktik på tre olika sätt. För det första kan 

ett företag klart medge de brister som finns i företagets agerande. Detta innebär att 

företaget medger att det har agerat på ett sätt som inte är hållbart. Kommentarer av detta 

slag tar fasta på de delar av företagets konkreta agerande som inte stöder hållbar 

utveckling. Exempelvis Shell medger att dess verksamhet kräver stora mängder vatten – en 

resurs som är en bristvara i många delar av världen: 

 



 71 

One  in  three people  do  not  have  enough water  to meet  their  needs,  according  to  the
World  Health  Organization.  This  situation  is  expected  to  intensify  as  cities  and
populations grow and demand for water increases. [...] some of our industry’s operations 
use  quantities  of  water  that  can  be  significant  – for  example,  refining  processes. 
Extracting one barrel of bitumen from oil sands takes two to three barrels of water [...].
(Shell 2010:13) 

Ett företag kan även öppet diskutera de problem företaget möter i sina försök att agera 

hållbart. I detta fall rör det sig inte om att diskutera företagets konkreta agerande, utan om 

mer allmänna problem i företagets omgivning som försvårar för företaget att agera hållbart. 

Exempelvis Shell medger att transport har en betydande inverkan på klimatförändringen; 

således är även företagets egen verksamhet problematisk: 

Transport accounts  for almost a quarter of  the world’s CO2 emissions  from  fossil  fuels, 
with road vehicles producing almost 75% of that amount, according to the International 
Energy Agency. For the world to make a transition towards a lowcarbon energy future, 
these emissions must come down significantly. (Shell 2010:30) 

Slutligen kan ett företag diskutera brister i sitt agerande genom att medge att orsaken 

bakom ett gott resultat inte varit företagets hållbara agerande utan faktorer utanför 

företagets kontroll. Detta innebär att företaget ger upp äran för sin framgång; jämför detta 

med tidigare diskuterade möjlighet att ta äran för sin framgång. Exempelvis Shell medger 

att den förbättring i energieffektivitet som dess fabriker uppvisat under året bör attribueras 

till faktorer utanför företagets kontroll: 

Over the full year energy efficiency at our chemical plants improved [...]. Demand for our 
chemical products began to recover in the second half of 2009, which helped our plants
run more efficiently. (Shell 2010:13) 

5.3 Relationer till omvärlden 

Det tredje temat som går att identifiera i de analyserade rapporterna berör företagets 

relationer till den omgivande världen. Detta innebär att företaget kommenterar sitt 

förhållande till från företaget oberoende tredje parter. Två parter i företagets omgivning, 

lag och normer samt företagets intressenter, är speciellt relevanta i detta sammanhang och 

bildar av denna orsak skilda strategier. Övriga taktiker som grupperats under detta tema 

bildar en tredje strategi som företag kan använda sig av. I figur 8 (se s. 72) ses de strategier 

och taktiker som ingår i detta tema; dessa beskrivs nedan närmare. 
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Figur 8 Relationer till omvärlden 

 

5.3.1 Förhållande till lag och normer 

En viktig fråga då man behandlar ett företags hållbarhet är hur företagets agerande 

relaterar till de lagar och normer som sätter ramar för dess verksamhet i det omgivande 

samhället. Ett företag kan således i sin rapportering diskutera hur det förhåller sig till dessa 

lagar och normer. De tre taktiker som denna strategi omfattar diskuteras nedan. 

Följa lag 

Ett företag som kommenterar sitt förhållande till lag och normer kan uppge att det följer 

de lagar och normer som finns. Detta innebär att företaget helt enkelt uppger sig agera i 

enlighet med nationella lagar, internationella standarder eller andra normer som ställs av 

det omgivande samhället. Exempelvis Volkswagen uppger sig följa de lagar och normer 

som berör återvinning av material: 

With its vehicle recycling strategy, the Volkswagen Group ensures that it can meet all the
statutory vehicle recycling targets. (Volkswagen 2009:26) 
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Agera utöver lagens krav 

Ett företag kan även kommentera sitt förhållande till lag och normer genom att uppge sig 

agera utöver lagens krav. Detta innebär att företaget uppger sig agera mer hållbart än vad 

som enligt lag krävs av företaget. Exempelvis Volkswagen framhåller att företaget gör mer 

än vad som krävs av företaget för att förbättra levnadsvillkoren i de samhällen inom vilka 

företaget verkar: 

We are committed to improving the living conditions of people at our locations beyond
the minimum statutory requirements. (Volkswagen 2009:44) 

Frivilligt agerande 

Slutligen kan ett företag även diskutera sitt förhållande till lag och normer genom att uppge 

sig agera fullständigt frivilligt i någon fråga. I detta fall finns ingen lagstiftning som 

binder företaget att agera på ett visst sätt; företaget understryker att det agerar hållbart av 

sin egen fria vilja. Exempelvis Shell ger följande kommentar om sina koldioxidutsläpp: 

The direct greenhouse gas  (GHG) emissions  from  facilities we operate were 67 million
tonnes  on  a  CO2equivalent  basis in  2009,  11%  lower  than  in  2008  and  around  35% 
below our 1990 level – putting us well on track to meet our voluntary target for 2010 of
5% lower GHG emissions than our comparable 1990 level. (Shell 2010:9) 

5.3.2 Förhållande till intressenter 

Ett företag som kommenterar sina relationer till omvärlden kan även diskutera hur 

företaget förhåller sig till sina intressenter. Enligt flera av de riktlinjer som behandlar 

hållbart agerande och hållbarhetsredovisning (se t.ex. GRI 2006; AccountAbility 2008) är 

företagets intressenter väldigt viktiga att beakta i detta sammanhang. Denna strategi 

omfattar således taktiker vars avsikt är att övertyga om att företagets relationer till sina 

intressenter är goda. Denna strategi omfattar fyra taktiker; dessa diskuteras nedan. Notera 

att en vanligt förekommande ordform i de analyserade rapporterna för att beskriva 

företagets förhållande till sina intressenter var engage. Detta ord ansågs dock ha en oklar 

innebörd och utelämnades från resultaten. 

Visa respekt 

Ett företag som vill kommentera sitt förhållande till sina intressenter kan visa respekt för 

dem och deras synpunkter. Detta innebär att företaget visar att det inte försöker manipulera 

sina intressenters åsikter utan respekterar sina intressenters rätt att öppet få ta del av 
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information om företagets verksamhet och skapa sin egen åsikt om företaget utgående från 

denna. 

Två sätt på vilka ett företag kan göra detta identifierades i de analyserade rapporterna. För 

det första kan ett företag uppge sig sträva efter transparens i sin verksamhet och 

rapporteringen av denna. Detta innebär att företaget uppger att det inte försöker dölja 

något, utan öppet vill berätta om alla aspekter av sin verksamhet. Exempelvis Volkswagen 

uppger transparens i sin rapportering vara viktigt för företaget:  

In  this  Sustainability Report,  you will once again  find numerous  examples of how  the
Volkswagen  Group  takes  seriously  its  responsibility  to  its  customers,  shareholders,
employees,  business  partners  and  society  as  a  whole.  This  form  of  transparency  is
important to us [...] (Volkswagen 2009:4) 

Ett företag kan även visa respekt för sina intressenter genom att uppge att det respekterar 

sina intressenters rätt att självständigt skapa sin åsikt om företaget. Detta innebär att 

företaget inte försöker tvinga sin syn på sin verksamhet på sina intressenter utan dessa får 

själva skapa en åsikt om företagets hållbarhet. Exempelvis Volkswagens 

styrelseordförande uppmanar rapportens läsare att forma sin egen åsikt: 

On behalf of my fellow board members, I invite you to read the report and form your own 
opinion. (Volkswagen 2009:4) 

Likvärdig relation 

Ett företag kan även kommentera sitt förhållande till sina intressenter genom att uppge sig 

ha en likvärdig relation med sina intressenter. Detta innebär att företaget uppger sitt 

förhållande till sina intressenter omfatta ett ömsesidigt utbyte av tankar. I denna form av 

relation finns det med andra ord ingen dominerande part, utan företaget och företagets 

intressenter är jämställda parter. 

I de analyserade rapporterna framkommer denna taktik i tre olika varianter. Det starkaste 

uttrycket för denna taktik innefattar att ett företag uppger sig samarbeta med sina 

intressenter. Detta innebär att företaget och dess intressenter arbetar tillsammans mot ett 

gemensamt mål. Exempelvis Shell uppger sig samarbeta med ursprungsbefolkningen i 

arktiska delar av Ryssland för att förbättra lokala levnadsförhållanden: 

Sakhalin  Energy  Investment  Company  – of  which  Shell  owns  27.5%  –  [...]  engages 
extensively with  indigenous communities  including  the Nivkh,  the Uilta,  the Evenk and 
the Nanai  on  Sakhalin  Island,  funding more  than  150  projects  to  provide  education,
health care, and support  for businesses. These projects are part of a development plan
drawn up with indigenous peoples. (Shell 2010:24) 
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En något svagare variant av denna taktik är att ett företag uppger sig föra en dialog med 

sina intressenter. Detta innebär att företaget för en jämbördig diskussion med sina 

intressenter; ifall denna påverkar företagets agerande är dock inte klart. Exempelvis 

Volkswagen uppger följande:  

As  a  good  “corporate  citizen”  we  are  committed  to  an  ongoing  dialogue  with  our
stakeholders. (Volkswagen 2009:13) 

Den svagaste varianten av denna taktik innebär att ett företag helt enkelt uppger sig ha en 

värdefull relation till sina intressenter. I detta fall specificerar företaget inte på vilka sätt 

denna relation tar sig uttryck i praktiken; således är det svårt för läsaren att veta vad denna 

form av kommentarer egentligen innebär. Exempelvis Shell kommenterar vikten av att 

upprätthålla relationer till sina intressenter på följande sätt: 

 [Contributing  to  sustainable  development  includes]  continuing  to  build  on  our
relationships with our stakeholders. (Shell 2010:6) 

Reaktiv roll 

Ett företag som kommenterar sitt förhållande till sina intressenter kan även uppge sig ha en 

reaktiv roll i detta förhållande. Detta innebär att företaget är den passiva parten i 

förhållandet och endast reagerar på sina intressenters krav. I detta fall är alltså företagets 

intressenter den dominerande parten i förhållandet. 

I de analyserade rapporterna identifierades två varianter av denna taktik. Den starkare 

varianten omfattar att ett företag uppger sig reagera på de impulser företaget får från sina 

intressenter. Detta innebär att företaget gör förändringar i sin verksamhet utgående från de 

krav och önskemål dess intressenter ställer. Exempelvis Shell uppger att det gör sitt bästa 

för att svara på de krav lokala samhällen ställer på företaget: 

The cornerstone of being a good neighbour – our social performance –  is  listening and 
responding positively to local communities and broader society. For this reason, we have
a  companywide  approach  for  engaging with  our  neighbours  and  other  stakeholders.
Staff  liaise  closely with  local  communities  and work with  technical  and management 
staff to address their hopes and concerns. (Shell 2010:19) 

En svagare variant av denna taktik innefattar att ett företag endast uppger sig lyssna till och 

förstå sina intressenter. I detta fall lyssnar företaget visserligen till sina intressenters 

önskemål, men det finns ingen förbindelse från företagets sida att reagera på dessa och 

förändra sitt agerande. Exempelvis Shell ger följande kommentar om hur företaget 

förhåller sig till det lokala samhällets synpunkter på sina avsikter att utvinna naturgas 

utanför Irlands kust:  
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We  continued  to work with  local  communities  to  increase our understanding of  their
concerns. (Shell 2010:25) 

Aggressiv roll 

Ett företag kan även ha en aggressiv roll i sitt förhållande till sina intressenter. I detta fall 

är företaget den aktiva parten, medan företagets intressenter förväntas vara passiva 

mottagare av impulser från företaget. I detta fall är alltså företaget den dominerande parten 

i förhållandet. Risken med denna taktik är att företaget uppfattas som arrogant av 

rapportens läsare; att inte vilja lyssna till den andra partens synpunkter gör att företaget 

verkar tro sig veta bäst. Exempelvis Shell verkar tro att allt som företaget behöver göra 

ifall det möter motstånd från sina intressenter är att ge mer information om företagets 

verksamhet: 

Development of oil sands resources is receiving increasing attention from shareholders,
media and nongovernmental organisations. Some shareholders tabled a resolution  for
our  2010  Annual  General  Meeting  about  our  investments  in  oil  sands.  We  have 
responded to this by providing more information about our oil sands activities [...] (Shell
2010:28) 

5.3.3 Relationer till tredje parter 

Ett företag som vill diskutera sina relationer till omvärlden kan lyfta fram olika former av 

relationer det har till från företaget oberoende tredje parter. Detta innebär att företaget 

försöker påverka hur läsare av hållbarhetsredovisning uppfattar företaget genom att lyfta 

fram en koppling det har till en tredje part; företaget utnyttjar alltså denna parts auktoritet 

för att övertyga sin intressenter om att dess agerande är hållbart. De sju taktiker som 

omfattas av denna strategi diskuteras nedan. 

Beröm 

Ett företag som vill lyfta fram en koppling det har till en tredje part kan uppge att en 

gynnsam tredje part har berömt företaget och dess verksamhet. Detta innebär att företaget 

lyfter fram positiva kommentarer som en tredje part gett om företaget. Kännetecknande för 

denna taktik är att en tredje part på något sätt prisar företagets verksamhet. 

Beröm kan förekomma i olika former; i de analyserade rapporterna identifierades tre olika 

varianter av hur ett företag kan lyfta fram beröm det fått av en tredje part. För det första 

kan det röra sig om att företaget redogör för olika tävlingar i hållbart agerande som det har 

vunnit eller sitt medlemskap i index för hållbarhet och på detta sätt får utomstående 
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erkännande för sitt agerande gällande hållbar utveckling. Exempelvis Volkswagen uppger 

följande i sin rapport: 

In  2005  Volkswagen’s  HIV/AIDS  prevention  programme  was  honoured  with  the 
“Business  Excellence  in  the  Workplace”  prize  awarded  by  the  New  Yorkbased 
organisation Global Business Coalition on HIV/AIDS (GBC). (Volkswagen 2009:42) 

Ett företag kan även ha direkta citat i sin rapport från gynnsamma tredje parter som säger 

något positivt om företaget. Exempelvis Volkswagen har i sin rapport ett uttalande av 

nobelpristagare, ärkebiskop Desmond M. Tutu där han bland annat ger följande 

kommentar om Volkswagen: 

It  gives  me  hope  to  know  that  a  company  such  as  Volkswagen  values  a  global 
sustainability philosophy that weaves a thread from the boardroom, through production
and  into the heart of the  local communities  it sustains through  job creation and social
development initiatives. (Volkswagen 2009:43) 

Slutligen kan företaget även uttrycka det beröm det fått av en tredje part genom mer 

allmänna kommentarer som endast låter läsaren få veta att en viss tredje part på något sätt 

uppskattar företagets agerande. Exempelvis Shell kommenterar en undersökning bland 

befolkningen som bor i närheten av en av dess fabriker på följande sätt: 

A  survey  in  2008  among  people  living  near  our  Rheinland  refinery  in  Germany,  for
example,  found  that many saw Shell as a good employer and an  important part of the
community. (Shell 2010:19) 

Stöd 

Ett företag som vill lyfta fram en koppling till en tredje part kan även framhålla att det har 

en tredje parts stöd för sin verksamhet. Detta innebär att en från företaget oberoende tredje 

part gett sitt samtycke till företagets agerande. Denna taktik liknar beröm genom att det i 

båda fallen rör sig om att en tredje part ger företagets verksamhet sin välsignelse. Medan 

beröm är en väldigt stark form av välsignelse, är stöd dock en något blygsammare form 

som endast godkänner företagets agerande istället för att prisa det. 

I de analyserade rapporterna identifierades tre olika varianter av denna taktik. För det 

första kan ett företag uppge att det har en tredje parts tillåtelse att agera som det gör. Det 

rör sig främst om att ha tillstånd för sin verksamhet från officiella instanser. Exempelvis 

Shell diskuterar sina planer att utvinna olja utanför Alaskas kust och ger följande 

kommentar för att visa på det stöd det har för sina planer: 

In  april  2010,  the US  Environmental  Protection  Agency  granted  Shell  key  airquality 
permits to allow exploration drilling in the Beaufort and Chukchi seas. (Shell 2010:27) 
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Ett företag kan även lyfta fram det stöd det har för sin verksamhet genom att citera en 

tredje part som uppger sig vara av samma åsikt som företaget. Exempelvis Shell har i sin 

rapport en kommentar av professor Ernest Moniz från Massachusetts Institute of 

Technology; denne ger sitt understöd för Shells ståndpunkt att CCS-teknologi7 har en 

avgörande roll i kampen mot global uppvärmning:  

The Copenhagen accord suggests that any practical nearterm agreement on mitigating 
the  risk  of  climate  change  will  involve  differentiated  approaches  based  on  national
action plans. However,  the current national commitments do not add up  to  the global
CO2 emissions reduction needed for a 450 parts per million target. Strengthening these
commitments, especially  for  countries  such as China and  India, will  require  less  costly
lowcarbon supply technologies, including CCS. (Shell 2010:10) 

En omvänd form av stöd är att företaget samtycker till en tredje parts uttalanden och på så 

sätt ”tvingar” fram ett stöd för sina åsikter. I detta fall handlar det alltså om att det är 

företaget som uppger sig vara av samma åsikt som en tredje part och inte tvärtom.  

Exempelvis Volkswagen använder sig av detta då företaget diskuterar de utmaningar 

klimatförändringen för med sig: 

And we must not allow the economic crisis to distract us from meeting the challenges of
climate  change,  as  UN  Secretary  General  Ban  Kimoon  put  it  at  the World  Business 
Summit on Climate Change in Copenhagen. (Volkswagen 2009:18) 

Bestyrkande 

Ett företag kan även lyfta fram relationer till tredje parter genom att låta en tredje part 

bestyrka den information företaget ger ut. Med bestyrkande avses att ett företag låter en 

utomstående part bedöma den utgivna informationen och bekräfta att den är korrekt. Att 

låta en utomstående part verifiera ens uttalanden bidrar till att öka rapporteringens 

trovärdighet (GRI 2006:39); denna taktik fokuserar alltså inte på företagets verksamhet i 

sig, utan på att rapporteringen av denna är korrekt.  

Allt fler företag som publicerar hållbarhetsredovisning väljer att låta en utomstående part 

bestyrka sin rapportering; förutom externt bestyrkande som omfattar rapporteringen i sin 

helhet kan företag dock även be en tredje part verifiera att en viss detalj i rapporteringen är 

                                                 

7 CCS (carbon capture and storage) är en benämning för teknologier som används för att ta till vara och lagra 
koldioxidutsläpp exempelvis under havsbottnet. CCS är ännu under utvecklingsstadiet och har kritiserats bl.a. 
för att teknologin uppmuntrar fortsatt användning av kol som energikälla. (Miller & Spoolman 2009:516-
517) 
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korrekt. Exempelvis Volkswagen använder sig av detta i samband med en diskussion kring 

att minska användningen av råmaterial: 

 Also,  in  the  production  of  new  Golf  VI models,  for  example,  527  kg  of  primary  raw 
materials have been saved by substituting secondary raw materials [...]. In other words,
secondary raw materials now make up more than 40 percent of the vehicle by weight.
These  figures  have  been  certified  by  the  TÜV  NORD  technical  inspection  agency. 
(Volkswagen 2009:26) 

Kritik 

Eftersom hållbarhetsredovisning som tidigare diskuterades (se avsnitt 5.2.4) bör redogöra 

också för negativa aspekter av företagets verksamhet kan ett företag förutom att diskutera 

tredje parters samtycke även ta upp den kritik det fått av en tredje part. Detta innebär att 

företaget medger att en tredje part har en negativ uppfattning om företag och dess 

agerande. Även om detta inte bidrar till att övertyga om att företagets agerande är hållbart, 

kan det övertyga rapportens läsare om att företaget har ädla avsikter då det ärligt medger 

även mindre smickrande uttalanden från tredje parter. Således bidrar denna taktik till att ge 

en positiv bild av företagets karaktär.  

De analyserade rapporterna uppvisar två olika varianter av denna taktik. För det första kan 

ett företag helt enkelt tillkännage de kritiska synpunkter en tredje part har om företagets 

verksamhet. Exempelvis Shell kommenterar den kritik företaget fått för sin verksamhet i 

Nigeria: 

In  a  2009  report, Amnesty  International made  a  number  of  allegations  about  SPDC’s
[Shell  Petroleum Development  Company]  approach  to  spills  in  the Niger Delta.  (Shell
2010:22) 

En något starkare form av kritik utgörs av att medge motstånd som finns mot företagets 

verksamhet. Detta innebär att en tredje part inte endast har en negativ åsikt om företaget 

eller dess verksamhet, utan dessutom har klargjort att denne motsätter sig företagets 

verksamhet. Detta kan ses som en mer aktiv form av kritik mot företaget då det innebär att 

den tredje parten på något sätt motarbetar företaget. Exempelvis Shell kommenterar hur 

olika organisationer motarbetar dess planer på att utvinna olja utanför Alaskas kust: 

The  US  Minerals  Management  Service  (MMS)  has  approved  our  revised  plans  for 
exploratory drilling in the Beaufort and Chukchi seas in 2010. [...] in late 2009 the Alaska
Eskimo Whaling  Commission  and  the  Inupiat  Community  of  the  Arctic  Slope  joined
environmental nongovernmental organisations to legally challenge the decisions of the 
MMS. (Shell 2010:27) 
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I de analyserade rapporterna är det inte ovanligt att företaget inte på något sätt svarar på 

den kritik det fått utan endast ger en kommentar om att kritik existerar. Det finns dock 

även fall då företaget svarar på den kritik det fått; dessa svar är dock i de flesta fall väldigt 

vaga och svävande. Exempelvis Shell ger följande svar på ovanstående kommentar om det 

motstånd som företaget har mött i Alaska: 

We continue to engage with these communities and work towards developing Alaska’s 
resources. (Shell 2010:27) 

Samarbete 

Ett företag som vill lyfta fram de relationer det har till tredje parter kan även redogöra för 

någon form av samarbete det bedriver med tredje parter. Detta innebär att företaget som 

en jämställd part samarbetar med en eller flera tredje parter i frågor gällande hållbar 

utveckling. Ifall företaget vill understryka djupet av detta samarbete kan termen partner 

användas om dess samarbetsparter.  

Två olika varianter av denna taktik framkommer i de analyserade rapporterna. För det 

första kan ett företag uppge att det bedriver samarbete med någon specifik tredje part, 

såsom olika organisationer eller olika länders regeringar. Exempelvis Shell diskuterar sitt 

samarbete med andra parter i relation till hållbar utveckling av biobränslen; notera 

användningen av ordet long-term för att understryka styrkan i samarbetet som bedrivs: 

As global demand  for biofuels grows, we continue  to work with others  to explore how
this market can share benefts with communities. [...] We are also building on our  long
term collaboration with the International Union for Conservation of Nature to look into
risks  and  opportunities  for  environmental  conservation  and  developing  livelihoods
among communities. (Shell 2010:14)  

Ett företag kan även lyfta fram sitt samarbete med tredje parter genom att uppge sig vara 

medlem i någon form av forum eller organisation. I detta fall är företaget endast en 

medlem bland många och samarbetet är således något svagare än i ovanstående fall. 

Exempelvis Volkswagen ger följande kommentar: 

We  are  actively  involved  in  the World  Business  Council  for  Sustainable Development
(WBCSD),  in CSR Europe and  in econsense,  the Forum  for Sustainable Development of
German Business. (Volkswagen 2009:14) 

Rätta sig efter krav 

Ett företag som vill lyfta fram relationer till tredje parter kan uppge att det rättar sig efter 

de krav en tredje part ställer på företaget. Detta innebär att företaget frivilligt följer de 

rekommendationer en tredje part ger företaget; detta får företaget att framstå som 
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tillmötesgående och villigt att göra sitt yttersta för att dess verksamhet ska vara hållbar. 

Denna taktik bör inte förväxlas med dem som behandlar företagets förhållande till lag och 

normer; avgörande här är att företaget frivilligt följer en utomståendes rekommendationer.  

Denna taktik förekommer i de analyserade rapporterna i tre olika varianter. För det första 

kan ett företag uppge sig följa olika internationella eller nationella standarder som ger 

rekommendationer om hur företag bör agera. Eftersom hållbart agerande till stor del rör 

agerande ovanom lagens krav, finns inom detta område välutvecklade standarder som 

företag kan följa; exempel på dessa är SA8000 som berör arbetsförhållanden och 

miljöstandarden ISO 14001. Exempelvis Volkswagen uppger följande: 

The Volkswagen Group ensures that the principles of the UN Global Compact – under the 
headings of human rights,  labour, environment and anticorruption – are respected at 
all of its locations. (Volkswagen 2009:31) 

Ett företag kan även uppge sig följa de råd som en tredje part gett specifikt åt företaget i 

fråga. Exempelvis Shell diskuterar hur Sakhalin Energy, ett av de företag i vilket Shell är 

delägare, följer de råd en tredje part ger företaget:  

Sakhalin Energy  operates  a  community  grievance  procedure  for  local  people  to  raise 
concerns, based on the guidance of Professor John Ruggie, the UN special representative
on business and human rights. (Shell 2010:24) 

En något mildare form av denna taktik än de två ovan beskrivna varianterna innefattar att 

företaget endast uppger sig understöda en tredje parts rekommendationer. Detta innebär att 

företaget kan ge sken av att följa en tredje parts rekommendationer utan att i de facto 

förbinda sig till att följa dessa. Exempelvis Shell ger följande kommentar om United 

Nations Global Compact och dess principer: 

Shell  supports  the  UN  Global  Compact  and  its  10  principles  covering  human  rights,
labour, environment and anticorruption. (Shell 2010:i) 

Prisa tredje part 

Ifall ett företag redan har lyft fram den koppling det har till en tredje part, kan företaget ha 

som taktik att prisa denna part. Detta innebär att företaget lyfter fram positiva egenskaper 

hos den tredje part med vilken företaget ihopkopplas. Genom att prisa en tredje part kan 

företaget stärka läsarens positiva uppfattning om denne, vilket även kan gynna läsarens 

uppfattning om företaget. Ett exempel på denna taktik utgörs av följande kommentar i 

Volkswagens rapport:  
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In 2008, the Volkswagen Group requalified for the Dow Jones Sustainability World Index 
(DJSWI), which  is considered one of  the world’s most  important metrics of  sustainable
business practices. (Volkswagen 2009:34) 

5.4 Avståndstagande från hållbart agerande 

De tre ovan diskuterade tematiska helheterna omfattar strategier och taktiker vars avsikt är 

att övertyga hållbarhetsredovisningens läsare om att företagets agerande är hållbart. Det 

fjärde temat som identifierades i de analyserade rapporterna omfattar strategier och taktiker 

vars avsikt är så gott som motsatt. De strategier och taktiker som omfattas av detta tema 

kännetecknas av att de distanserar företaget från hållbar utveckling. Detta innebär att 

företaget på olika sätt tar avstånd från hållbar utveckling och de krav som ställs på 

företaget att agera hållbart. Detta bidrar till att sänka de krav som ställs på företaget, vilket 

i sin tur kan bidra till att företagets agerande lättare ses som acceptabelt av läsaren. De 

strategier och taktiker som omfattas av detta tema illustreras i figur 9 och diskuteras nedan. 

 

Figur 9 Avståndstagande från hållbart agerande 

 

5.4.1 Förringa behovet av förändring 

Ett företag kan ta avstånd från hållbart agerande genom att förringa behovet av 

förändring. Detta innebär att företaget framhåller att de krav som ställs på företaget att 

förändra sitt agerande för att bättre stöda hållbar utveckling är överdrivna; endast små 

förändringar eller ingen förändring alls behövs. Centralt för denna strategi är tanken om att 

inga grundläggande förändringar behöver ske i företagets agerande för att det ska kunna 

anses hållbart. Denna strategi omfattas av endast en taktik; denna diskuteras nedan. 
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Avvisa grundläggande förändringar 

Ett företag kan förringa behovet av förändring genom att avvisa behovet av 

grundläggande förändringar i sin verksamhet. Detta innebär att företaget uppger små, 

ytliga förändringar i företagets verksamhet vara tillräckliga; en djupare, mer 

grundläggande förändring behövs inte.  

I de analyserade rapporterna framkommer denna taktik genom kommentarer som prisar 

teknologi och innovationer som lösningen på företagets svårigheter att agera hållbart. 

Dessa kommentarer grundar sig på tanken att allt ett företag behöver göra för att dess 

agerande ska vara hållbart är att utveckla ny teknologi. Någon grundläggande förändring i 

företagets verksamhet krävs alltså inte enligt detta synsätt. I de analyserade rapporterna ges 

uttalanden av detta slag såväl direkt som implicit. Direkta uttalanden utgörs av 

kommentarer som uttryckligen framhåller att teknologi möjliggör ett hållbart agerande; 

alternativt kan företaget framhålla dess roll vara begränsad till att utveckla nya tekniska 

lösningar. Oavsett vilket, lägger företaget sin tilltro till utveckling av ny teknologi. 

Exempelvis Volkswagen uttrycker detta i följande fras:  

Efficient technologies for sustainable mobility. (Volkswagen 2009:24)

Implicita uttalanden däremot utgörs av kommentarer om hur teknologi bidragit till att göra 

företagets agerande mer hållbart. I detta fall säger företaget inte rent ut att ny teknologi är 

allt som behövs; genom att berätta om de förbättringar som teknologi åstadkommit 

framkommer dock implicit en tilltro till teknologi. Exempelvis Shell uppger innovativ 

teknologi hjälpa företaget att agera mer hållbart: 

At our Pinedale field in Wyoming, USA, we are implementing innovative technologies and 
applying best practices to produce gas with lower environmental impact. (Shell 2010:25) 

5.4.2 Dämpa omvärldens förväntningar 

Ett företag som vill ta avstånd från hållbart agerande kan dämpa omvärldens 

förväntningar om företagets agerande. Detta innebär att företaget förvarnar rapportens 

läsare om att dess förväntningar på företaget eventuellt inte kan uppfyllas. Centralt för 

denna strategi är att företaget medger behovet av förändring, men framhåller att en 

förändring inte nödvändigtvis kan ske, åtminstone inte i en nära framtid. Företaget sänker 

på detta sätt omvärldens krav på företagets framtida agerande. De två taktiker som 

omfattas av denna strategi presenteras nedan. 
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Varna för svårigheter 

Ett företag som vill dämpa omvärldens förväntningar kan varna för de svårigheter som 

företaget väntar sig möta. Detta innebär att företaget uppger en satsning på hållbart 

agerande vara svårt och krävande; av denna orsak kan omvärlden inte förvänta sig att 

förbättringar sker i en alltför nära framtid. I detta fall är en förändring att vänta, tidpunkten 

är dock längre fram i tiden än omvärlden kanske skulle önska. 

I de analyserade rapporterna identifierades tre olika varianter av denna taktik. Den mest 

direkta varianten innefattar att ett företag uppger hållbart agerande vara något som är svårt 

att uppnå. Detta innebär att företaget lyfter fram de svårigheter företaget har att förändra 

sin verksamhet för att reflektera omvärldens krav på hållbart agerande. Exempelvis Shell 

kommenterar de svårigheter företaget ser i att minska användningen av fossila bränslen: 

Transforming the world’s energy system will not be easy. (Shell 2010:3)

En annan variant av denna taktik innefattar att företaget uppger att en förändring kräver 

väldigt mycket tid. Genom uttryck av detta slag kan företaget förhandla till sig mer tid för 

att göra förändringar i sin verksamhet. Exempelvis Shell dämpar de förväntningar som 

finns om en snabb ökning i användning av alternativa energikällor: 

Renewable  energy will  grow  rapidly  but  it will  take many  years  to meet  largescale 
demand. Traditionally it has taken around 30 years for a new energy source to capture
1% of the global market. Biofuels [...] are there now. Wind power [...] could reach the 1%
mark at some point in the coming decade. (Shell 2010:3) 

En mer implicit variant av denna taktik innefattar att företaget fokuserar på kortsiktiga 

förändringar i sitt agerande istället för att diskutera de förändringar som krävs på lång sikt. 

Genom att fokusera på de små förändringar som är möjliga i nuläget, framkommer implicit 

svårigheten att göra stora förändringar i en nära framtid. Exempelvis Shell uppger sitt 

fokus ligga på lösningar som på kort sikt leder till ett något mer hållbart agerande, men 

som på lång sikt kanske inte är tillräckliga8: 

                                                 

8 Enligt Miller & Spoolman (2009:432) är forskare eniga om att övergången från fossila bränslen till 
förnybara energikällor på kort sikt kräver användning av naturgas och biobränslen; på lång sikt kommer 
dessa dock att ersättas med lokala, förnybara energikällor. Således ligger Shells fokus på de lösningar som 
behövs på kort sikt, medan de långsiktiga lösningar som behövs får mindre uppmärksamhet. 
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 [...] Shell is very much focused on what we can do today: increase production of cleaner
burning natural gas,  invest  in  lowcarbon biofuels, and develop CO2 capture,  transport 
and storage technologies [...] (Shell 2010:7) 

Förbereda för misslyckande 

Ett företag som vill dämpa omvärldens förväntningar kan även förbereda omvärlden för 

ett framtida misslyckande. Detta innebär att företaget förvarnar rapportens läsare om att 

företaget i framtiden kan misslyckas med att uppnå de förbättringar i sitt agerande som 

förväntas av företaget. I detta fall är det således möjligt att en förändring inte alls sker. 

Två olika varianter av denna taktik identifierades i de analyserade rapporterna. För det 

första kan ett företag uppge en förändring vara ouppnåelig. Detta innebär att företaget 

framhåller att det inget kan göra för att uppnå de krav som ställs på företaget; i detta fall är 

således ett misslyckande att vänta. Exempelvis Volkswagen framhåller att dess möjligheter 

att minska på ljudföroreningar är begränsade: 

 [...] the Volkswagen Group is working intensively to protect the health and safety of our
customers and all  road users. One  important  focus  is on  reducing noise emissions.  [...]
The  technical  options  for  reducing  vehicle  noise  emissions  are  limited.  In  a modern
vehicle  travelling at approximately 50 km/h or more and not accelerating,  tyre noise
will be louder than engine noise. (Volkswagen 2009:39) 

En mildare variant av denna taktik innefattar att företaget uppger att det finns en möjlighet 

att företaget inte uppnår de förbättringar som förväntas av det. Detta innebär att företaget 

varnar för att det kanske misslyckas med att förbättra sitt agerande. I detta fall är alltså inte 

ett misslyckande med säkerhet att vänta, men en möjlighet till detta ges. Exempelvis Shell 

varnar för att dess koldioxidutsläpp i framtiden kan komma att stiga: 

The direct greenhouse gas  (GHG) emissions  from  facilities we operate were 67 million
tonnes on a CO2equivalent basis  in 2009, 11%  lower than  in 2008 [...] However,  in the
coming years our direct GHG emissions may rise as a result of new projects coming on
stream. (Shell 2010:12) 

5.4.3 Sky ansvar 

Ett företag som vill ta avstånd från hållbart agerande kan sky ansvar för hållbart agerande. 

Detta innebär att företaget drar sig för att ta ansvar för att agera hållbart. Denna strategi 

kännetecknas av att företaget medger att en förändring behövs; företagets ansvar över 

denna förändring ifrågasätts dock. Centralt för denna strategi är att företaget betonar andra 

aktörers ansvar att agera hållbart för att minska på de krav som ställs på företaget att 

förändra sitt agerande. De tre taktiker som omfattas av denna strategi diskuteras nedan. 
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Undvika ansvar 

Ett företag som vill sky ansvar för hållbart agerande kan försöka undvika att ta ansvar för 

att agera hållbart. Detta innebär att företaget uppger ansvaret för hållbar utveckling ligga 

hos någon annan än företaget självt. Denna taktik innefattar alltså att företaget framhåller 

att det inte är företagets ansvar att agera hållbart och således inte heller företagets fel om 

åtgärder inte är hållbara. 

I de analyserade rapporterna identifierades tre olika sätt på vilka ett företag kan undvika 

ansvar. För det första kan ett företag låta bli att ta ansvar för händelser som skett. Detta 

innebär att företaget uppger orsaken till att dess agerande inte har varit hållbart vara 

faktorer utanför företagets kontroll. Företaget tar alltså i detta fall inte ansvar för sitt eget 

agerande utan framhåller att orsaken till att det inte agerat hållbart ligger hos andra aktörer. 

Exempelvis Shell framhåller att majoriteten av spill som skett i företagets verksamhet i 

Nigeria orsakats av faktorer utanför företagets kontroll: 

The great majority of oil spills in Nigeria are the result of sabotage or are caused when
thieves drill  into pipelines or damage wellhead equipment  to steal oil and natural gas
liquids. In 2009 the volume of such spills for the SPDCoperated joint venture was almost 
14,000 tonnes, accounting for 98% of total SPDC spills volume during the year [...]. (Shell
2010:22) 

Ett företag kan även undvika ansvar över framtida händelser. Detta innebär att företaget 

låter bli att ta ansvar för de förändringar som bör ske för att dess agerande ska bli mer 

hållbart. Detta gör företaget genom att framhålla att ansvaret för att fatta beslut och 

åstadkomma en förändring ligger hos någon annan aktör; företaget uppger sig inte ha 

någon möjlighet att påverka detta. Exempelvis Shell ser utvecklingen av CCS-teknologi 

som nödvändig i kampen mot global uppvärmning, men anser andra aktörer bära ansvaret 

för att teknologin slår igenom:  

Developing  and  applying  CCS  will  be  essential  if  society  is  to  achieve  steep  cuts  in
greenhouse gases. [...] For CCS to succeed on a  large scale, governments need to create
supportive policy frameworks and financial incentives for industry. (Shell 2010:3) 

Slutligen kan ett företag även undvika att ta ansvar för sin själva existens. Kommentarer av 

detta slag behandlar problematiken kring den produkt företaget tillhandahåller; 

förekomsten av en produkt som har en negativ inverkan på det omgivande samhället kan 

ifrågasättas. Företaget tar dock i detta fall inte ansvar över detta utan lägger ansvaret på 

andra aktörer. Detta gör företaget genom att uppge att det endast möter de behov som finns 

och att det inte är företagets fel att den – ur ett hållbarhetsperspektiv problematiska – 

produkt det tillhandahåller behövs. Kommentarer av detta slag försöker alltså kringgå 
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företagets ansvar över sin egen produkt och dess inverkan på samhället. Exempelvis Shell 

rättfärdigar sin fortsatta utvinning av olja med att produkten behövs för att möta den 

globala efterfrågan på energi: 

Oil will remain essential  to global energy supplies  for many decades  to come. To meet
demand,  we  are  increasing  production  from  more  difficult  sources  and  ever  more 
challenging  frontier  environments. We  are  also  extracting  more  from  existing  felds.
(Shell 2010:26) 

Dela på ansvar 

Ett företag som skyr ansvar kan framhålla att det inte är enbart företagets ansvar att 

agera hållbart. Detta innebär att företaget uppger hållbart agerande i en fråga kräva en 

insats från såväl företaget som andra aktörer. Denna taktik är således betydligt mildare än 

ovan diskuterade taktik att helt undvika att ta ansvar för sitt agerande. 

Två olika varianter av denna taktik identifierades i de analyserade rapporterna. För det 

första kan ett företag framhålla att det inte är endast företagets ansvar att agera hållbart i en 

fråga, utan att också andra aktörer måste bidra. Detta innebär att företaget direkt delar sitt 

ansvar med andra aktörer. Exempelvis Volkswagen diskuterar vilken roll olika aktörer har 

i att minska på utsläpp orsakade av transport; företaget självt har endast en liten del av det 

totala ansvaret: 

In  the  road  transport  sector  a  number  of  different  players  influence  greenhouse  gas 
emissions  and  the  consumption  of  fossil  fuels:  the  oil  companies  are  responsible  for
producing the right feedstocks with as low a carbon content as possible, such as natural
gas  and  sustainable  biofuels.  The  automakers’  role  is  to  develop  efficient  vehicle 
technologies and bring them to market. Both of these players, however, are dependent on
the purchasing decisions  of  the  end users, who  can also have a major  impact  on  fuel
consumption and emissions through the way they drive their vehicles. On top of this, the 
expansion  and  modernisation  of  the  infrastructure  can  also  help  reduce  emissions.
(Volkswagen 2009:18) 

Ett företag kan även framhålla att det hjälper andra aktörer agera hållbart. I detta fall 

framkommer företagets krav på andra aktörers insats mer implicit; även kommentarer av 

detta slag framhåller dock att företaget endast är en aktör av flera som bör agera hållbart i 

en fråga. Kommentarer av detta slag har dock en mer positiv klang än direkta kommentarer 

om andra aktörers ansvar som lätt kan låta anklagande. Exempelvis Shell uppger följande: 

Our responsibility in helping to address the challenge of climate change is twofold. We 
manage the direct greenhouse gas emissions from the operations we control or operate –
67 million tonnes in 2009 – and we help the consumers of our fuels and other products
use less energy. (Shell 2010:10) 
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Rikta uppmärksamhet på andra aktörer 

Ett företag som vill sky ansvar kan rikta läsarens uppmärksamhet på aktörer som har 

större brister i sin verksamhet än företaget självt. Detta innebär att företaget jämför sin 

egen oförmåga att agera hållbart med andra aktörer och framhåller att det trots brister i alla 

fall agerar mer hållbart än någon annan aktör. Genom kommentarer av detta slag kan 

företaget få sina egna brister att framstå som mindre grava. I detta fall nekar företaget alltså 

inte att det har en roll i att agera hållbart; företaget försöker dock urskulda sig och förringa 

sitt eget ansvar genom att dra uppmärksamheten till andra aktörer. Exempelvis Shell 

uppger att oljeindustrin uppvisar ett mer hållbart förhållningssätt till förbrukning av vatten 

än andra industrier: 

Our industry is not as big a water user as some others, such as power generation. (Shell
2010:13) 

5.5 Framställningssätt 

Ovan diskuterade fyra tematiska helheter berör innehållet i hållbarhetsredovisning. Den 

femte och sista tematiska helheten som identifierades i de analyserade rapporterna berör 

däremot hur detta innehåll framställs, dvs. de stilistiska val som görs av företag gällande 

hur innehåll presenteras i hållbarhetsredovisning. De strategier och taktiker som går att 

finna under detta tema sammanfattas i figur 10 (se s. 89) och diskuteras nedan. 

5.5.1 Subjektiv stil 

Ett företag kan som framställningssätt utnyttja en subjektiv stil. Detta innebär att företaget 

redogör för händelser ur endast en synvinkel, företagets egen. En subjektiv stil 

kännetecknas av att den information som ges är partisk och färgad av företagets egna 

åsikter. Således är rapportering av denna typ ensidig och ger en något förenklad version av 

verkligheten. I de analyserade rapporterna identifierades endast en taktik av detta slag; 

denna presenteras nedan. 

Skapa sanning 

Ett företag som använder en subjektiv stil kan i sin rapportering forma en sanning av sina 

egna åsikter. Detta innebär att företaget framställer sin åsikt i en fråga som om det skulle 

vara en absolut sanning; företaget diskuterar inte alternativa synsätt, utan gör sin åsikt till 
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Figur 10 Framställningssätt 

 

den enda rätta. Denna taktik används naturligtvis i sådana frågor som inte är entydiga utan 

kan ses ur olika synvinklar och tolkas på olika sätt. Istället för att belysa denna mångfald 

av synsätt ger företaget dock sken av att dess åsikt är en accepterad sanning. Exempelvis 

Shell skapar med följande kommentar två sanningar, att efterfrågan på energi kommer att 

öka i framtiden och att naturgas – en produkt som är central i företagets verksamhet – är 

avgörande ifall globala koldioxidutsläpp ska kunna skäras ner9: 

As global energy demand rises, natural gas can balance economic growth with efforts to 
reduce greenhouse gas emissions. It will be essential to achieving and sustaining a low
carbon energy future. (Shell 2010:24) 

5.5.2 Positiv stil 

Ett företag kan som framställningssätt använda en positiv stil. Detta innebär att företaget 

och dess verksamhet framställs på ett sätt som inte neutralt reflekterar verkligheten, utan 

                                                 

9 Enligt Miller & Spoolman (2009:514) är de tre viktigaste strategierna för att skära ner kolioxidutsläpp att 
använda energi effektivare, flytta tyngdpunkten från fossila bränslen till förnybara energikällor samt sluta 
hugga ner de tropiska skogarna. Detta ifrågasätter således såväl en tillväxt i efterfrågan på energi (om energi 
används effektivare minskar behovet på energi) som den betydande roll som Shell tillskriver naturgas, ett 
fossilt bränsle. 
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ger en alltför positiv bild av denna. De tre taktiker som omfattas av denna strategi 

diskuteras nedan. 

Balans 

Ett företag kan ha en positiv stil i sin rapportering genom att försumma kravet på balans 

mellan fördelaktiga och ofördelaktiga aspekter. Detta innebär att företaget i sin 

rapportering lyfter fram fördelaktiga aspekter och döljer ofördelaktiga aspekter av sin 

verksamhet. Denna taktik berör således hur rapporteringen som helhet utformas och vilka 

aspekter av företagets verksamhet som redogörs för. 

I de analyserade rapporterna identifierades tre olika sätt att använda denna taktik. För det 

första kan ett företag lyfta fram fördelaktiga aspekter av sin verksamhet. Detta innebär att 

fördelaktiga aspekter av företagets verksamhet får mer utrymme än skäligt i företagets 

rapportering. Det kan även röra sig om små detaljer i företagets verksamhet som lyfts fram 

och får större betydelse än de i verkligheten har. Exempelvis Shell lyfter i följande 

diskussion om företagets strategi att minska sina utsläpp fram vindkraft fastän denna 

representerar endast en försvinnande liten del av företagets verksamhet: 

As  the world strives towards a  lowcarbon energy  future, our contribution  is clear: we 
focus primarily on  cleanerburning natural gas, advanced  fuels and  lubricants,  lower
CO2  biofuels  and  on  helping  to  develop  carbon  capture,  transport  and  storage
technologies. We are maintaining our activities in wind power. (Shell 2010:4) 

Ett företag kan även upprepade gånger berätta om vissa fördelaktiga aspekter av sin 

verksamhet. Detta innebär att företaget ger samma information flera gånger; på detta sätt 

får dessa fördelaktiga aspekter av företagets verksamhet större tyngd. Exempelvis 

Volkswagen upprepar flera gånger i sin rapport att företaget har en mängd bilmodeller med 

låga koldioxidutsläpp:   

 [...] our Group offers its customers 134 models that emit less than 140 grams of CO2 per 
kilometre; 35 of them are even under 120 grams. (Volkswagen 2009:4) 

[...] 134 Volkswagen Group models currently boast emissions of less than 140 g CO2/km. 
Thirtyfive of them even drop below the 120 g threshold and half a dozen are under 100
grams [...] (Volkswagen 2009:20) 

134 Volkswagen Group models already emit  less  than 140 g CO2/km, with 35 of  these 
actually having emissions of less than 120 g CO2/km. (Volkswagen 2009:26) 

Slutligen kan ett företag påverka rapporteringens balans genom att lämna bort ofördelaktig 

information. Detta innebär att ofördelaktiga aspekter av företagets verksamhet inte alls 

redogörs för. Detta är naturligtvis svårt för en utomstående läsare att lägga märke till – 

 



 91 

särskilt svårt är det att veta exakt vad företaget låter bli att berätta. Ett exempel på detta 

identifierades dock i Volkswagens diskussion om mängden VOC-utsläpp i företagets 

verksamhet; företaget diskuterar orsaker bakom den ökning som skett i totala utsläpp, 

medan den ökning i utsläpp per tillverkat fordon som skett inte alls kommenteras trots att 

den kan utläsas ur det bifogade datat: 

As  a  result  of  the  increase  in  vehicle  production  over  the  reporting  period  and  the
associated  higher  paint  consumption,  there was  an  increase  in VOC  [Volatile Organic
Compund]  emissions. (Volkswagen 2009:50) 

Förstärka fördelaktiga aspekter 

Ett företag som valt ut vilka aspekter av sin verksamhet att redogöra för kan ytterligare öka 

det positiva intryck som ges av företagets verksamhet genom att understryka det positiva 

i de aspekter som redogörs för. Denna taktik innefattar att fördelaktiga aspekter av 

företagets verksamhet ges mer eftertryck genom användning av laddade tilläggsord.  

Tre olika sätt att använda denna taktik identifierades i de analyserade rapporterna. För det 

första kan ett företag använda olika uttryck som betonar att företaget arbetar hårt för att 

dess agerande ska vara hållbart. I detta fall använder företaget tilläggsord för att övertyga 

rapportens läsare om att dess agerande är intensivt. Exempelvis Volkswagen uppger sig 

arbeta hårt med att utveckla mer miljövänlig drivkraft för fordon: 

[The Volkswagen Group  is]  pressing  ahead with  the  development  of  alternative  drive
systems, including hybrid and electric technologies. (Volkswagen 2009:27) 

Ett företag kan även använda uttryck som ger intrycket att företagets engagemang i hållbart 

agerande är en självklarhet. Detta bidrar till att förstärka läsarens positiva intryck av 

företagets engagemang i hållbart agerande. Exempelvis Volkswagen uppger att alla dess 

arbetstagare förstås undviker diskriminering på arbetsplatsen: 

In  1996,  Volkswagen  concluded  a  companywide  agreement  on  Partnershipbased
Conduct at the Workplace [...] The primary goal is to prevent all types of discrimination,
whether on the basis of ethnic background, gender, religion,  ideology, disability, age or 
sexual  orientation.  Our  Company  Agreement  of  course  requires  all  Volkswagen
employees to refrain from any form of discrimination and support a respectful and fair
working environment. (Volkswagen 2009:36) 

Slutligen kan ett företag även använda olika laddade tilläggsord för att betona att en aspekt 

av företagets verksamhet är fördelaktig. Genom att använda förstärkande tilläggsord 

understryks det fördelaktiga med aspekten ifråga. I de analyserade rapporterna används 

uttryck som advanced, extensively och significant. Exempelvis Shell använder sig i 
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följande kommentar av orden comprehensive och rigorous för att förstärka det positiva 

intryck läsaren får av företagets standarder som berör hållbarhet: 

We  have  a  comprehensive  set  of  business  principles  and  rigorous  standards  to  cover 
health, safety, security, environment and social performance. (Shell 2010:6) 

Försköna ofördelaktiga aspekter 

Ett företag kan även öka det positiva intryck som ges av företagets verksamhet genom att 

försköna information om ofördelaktiga aspekter av företagets verksamhet. I detta fall 

rör det sig alltså om ofördelaktiga aspekter av företagets verksamhet som framställs på ett 

sätt som får dem att framstå som mer positiva än de i verkligheten är. 

I de analyserade rapporterna identifierades tre olika sätt att använda denna taktik. Den 

starkaste formen av denna taktik innefattar att ett företag framställer en aspekt av sin 

verksamhet på ett sätt som får denna att framstå som något fördelaktigt fastän den i 

verkligheten inte är det. Exempelvis Volkswagen framställer naturgas som ett miljövänligt 

bränsle fastän så inte är fallet:  

The  TSI  EcoFuel models  run  on  the most  ecofriendly  fossil  fuel,  natural  gas,  and  in
combination with TSI  technology make  for  economical  driving  pleasure  coupled with 
very low emissions. (Volkswagen 2009:24) 

Ett företag kan även neutralisera ofördelaktiga aspekter av sin verksamhet. Detta innebär 

att företaget använder neutrala ord för att beskriva ofördelaktiga aspekter av sin 

verksamhet; detta tonar ner dessa aspekters negativa natur. Exempelvis Shell använder ett 

neutralt uttryck i följande kommentar om att avskeda personal: 

Around  5,000  staff  are  leaving  Shell  as  a  result  of  the  reorganisation,  mostly  in
management and nonoperational positions. Another 2,000 will be  leaving  in 2010 and 
2011 [...]. (Shell 2010:4) 

Den mildaste formen av denna taktik innefattar att ett företag endast förmildrar 

ofördelaktiga aspekter av sin verksamhet. Detta innefattar att företaget i samband med att 

det redogör för en ofördelaktig aspekt av sin verksamhet gör ett positivt tillägg som får 

denna att framstå som något mindre ofördelaktig. Exempelvis Shell medger att utvinning 

av bitumen från oljesand kräver stora mängder vatten; denna ofördelaktiga aspekt av 

företagets verksamhet förmildras dock med ett positivt tillägg: 

Extracting one barrel of bitumen from oil sands takes two to three barrels of water [...],
which is mainly recycled. (Shell 2010:13) 
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5.5.3 Svävande stil 

Ett företag kan som framställningssätt använda en svävande stil. Detta innebär att de 

uttalanden som företaget gör är svävande och vaga. En användning av denna strategi 

medför att rapportens läsare får en oklar bild av företagets verksamhet i relation till hållbar 

utveckling. De tre taktiker som omfattas av denna strategi diskuteras nedan. 

Tomt prat 

Ett företag som utnyttjar en svävande stil kan använda sig av tomt prat i sin rapportering. 

Detta innebär att företaget använder retoriska uttryck som låter väldigt imponerande, men 

de facto inte har någon konkret innebörd. Uttryck av detta slag ger ett väldigt positivt 

intryck av företagets agerande i relation till hållbar utveckling; eftersom dessa dock är 

retoriska till sin natur blir det oklart för läsaren vad dessa tomma fraser egentligen säger 

om företagets agerande. Exempelvis Volkswagen ger följande kommentar utan konkret 

innebörd: 

As we  strive  for  sustainable mobility,  the  three  factors  that  shape  our  thoughts  and
activities are people,  technology and  the environment.  (Volkswagen 2009:  inre  främre 
pärmblad) 

Oklara ordval 

Ett företag kan utnyttja en svävande stil genom att använda oklara ordval i sin 

rapportering. Detta innebär att företaget för att beskriva sitt agerande använder sig av ord 

som till synes har en klar innebörd men som vid närmare granskning inte möjliggör för 

läsaren att skapa en tydlig bild av företagets agerande. Exempelvis Volkswagens 

diskussion om att flytta tyngdpunkten i sin logistik från landsväg till järnväg verkar vid 

första anblick klar; en närmare granskning väcker dock frågan vad som egentligen avses 

med uttrycket wherever possible och det blir således oklart för läsaren i hur stor omfattning 

detta i verkligheten sker:   

Our  logistics  operations  too  are  facing  the  challenge  of  reducing  levels  of  energy
consumption,  emissions  and waste  or  keeping  them  to  a minimum  along  the  various
transport chains. While truck transport generates emissions of around 450 grams of CO2
per  containerkilometre,  the  figure  for  rail  transport  is  only  just  over  200  grams.
Consequently, we are busy optimising our road transport operations and shifting them 
onto the railways wherever possible. (Volkswagen 2009:22) 

Ospecifika uttryck 

Ett företag kan utnyttja en svävande stil genom att använda ospecifika uttryck i sin 

rapportering. Denna taktik berör rapportering av konkreta resultat; istället för att ge exakta 
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siffror som ger en klar bild av vad som uppnåtts använder företaget i detta fall uttryck som 

inte preciserar resultatets exakta storlek. Även i detta fall möjliggörs alltså inte för läsaren 

att få en klar uppfattning om företagets agerande. 

Tre olika varianter av denna taktik identifierades i de analyserade rapporterna. Den mest 

ospecifika formen av uttryck omfattar uttalanden som helt och hållet lämnar bort de 

konkreta siffrorna. I detta fall uppger företaget att dess agerande lett till ett visst resultat; 

storleken på detta resultat blir dock helt oklart eftersom inga siffror ges. Exempelvis Shell 

använder i följande kommentar de ospecifika uttrycken improves och lowers; hur mycket 

det rör sig om blir dock fullständigt oklart: 

Sakhalin  II  [oil and gas project of which Shell owns 27.5%] employs a Shelldeveloped 
process that improves energy efficiency and lowers CO2 emissions. (Shell 2010:24) 

En annan väldigt ospecifik variant av denna taktik utgörs av kommentarer som istället för 

att ange specifika siffror använder vaga uttryck; i de analyserade rapporterna används 

uttryck som a number of, less, many, regularly och some. Exempelvis Shell använder de 

ospecifika uttrycken largely och some i följande kommentar om den nytta företaget ger 

lokala samhällen: 

Brunei  Shell  Petroleum  (BSP  – Shell  interest  50%),  for  example,  is  helping  the 
government to grow small and mediumsized businesses. [...] The joint venture’s latest oil 
platform was built in Brunei, largely by local companies. Some of these companies have 
since won international contracts. (Shell 2010:20) 

En något mildare variant av denna taktik innefattar fall då siffror visserligen anges, men 

där olika slag av uttryck som används i samband med dessa gör resultatet oklart. I de 

analyserade rapporterna används uttryck som about, almost, more than och up to. 

Exempelvis Shell använder uttrycket up to för att beskriva sitt nya energisnåla bränsle: 

In  2009,  Shell  launched  our  most  efficient  fuel  to  date  in  the  Netherlands,  Turkey, 
Malaysia, Singapore and Hong Kong. Shell FuelSave can help save up to one litre of fuel
in a 50litre  tank because  it contains an  ingredient  that keeps engine and  fuel  system
components clean and working efficiently. (Shell 2010:30) 

5.5.4 Känslosam stil 

Ett företag kan som framställningsätt använda en känslosam stil. Detta innebär att 

företaget frångår en informativ form av rapportering till förmån för en mer personlig och 

känsloväckande stil. Denna strategi omfattar två taktiker; dessa diskuteras nedan. 
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Visa företagets känslor 

Ett företag som vill använda en känslosam stil kan visa sina egna känslor. Detta innebär 

att företaget gör sin rapportering personlig genom att framställa sig själv som ett kännande 

väsen. Genom att visa sina egna känslor kan företaget väcka känslor hos läsaren (Karlberg 

& Mral 1998:34-35). Exempelvis Shell uttrycker i samband med en diskussion om de 

olycksfall som skett i företaget under den rapporterade tidsperioden sin sorg över de liv 

som förlorats: 

We are saddened, however, that 20 people (one employee and 19 contractors) lost their
lives while working for Shell in 2009. (Shell 2010:16) 

Känslosamma bilder 

Ett företag som vill använda en känslosam stil kan även måla upp känslosamma bilder för 

läsaren. Detta innebär att företaget använder verbala och visuella bilder för att väcka 

läsarens känslor (Karlberg & Mral 1998:35). Exempelvis Volkswagen målar upp bilder på 

fattiga barn i svåra förhållanden som företaget hjälper:  

For  ten  years  now  Volkswagen  Group  employees  have  been  raising  funds  for 
underprivileged children [...] A threeyear special programme called “A chance to play” 
was  launched  at  locations  in  South  Africa  to  mark  this  charity  project’s  tenyear 
anniversary and to coincide with the upcoming football World Cup. After all, many of the 
young people here can only dream of a carefree childhood. They often have to contend
with oppressive circumstances, such as unemployed parents, relatives dying  from AIDS,
poor educational opportunities and the associated lack of prospects for a future career. 
Girls  are  also  frequently  the  victims  of  sexual  violence.  All  of  which  makes  the
opportunity  to  play  and  enjoy  sport,  in  connection  with  learning  and  educational
initiatives,  all  the more  important  for  the  children’s  development.  “A  chance  to  play” 
promotes  projects  designed  to  help  empower  children  and  build  their  resilience.
(Volkswagen 2009:42) 

 

I detta kapitel har den modell över hållbarhetsredovisningens övertygande verkan som 

skapats i denna studie presenterats. I följande kapitel förs en diskussion kring vad denna 

modell innebär för forskning om hållbarhetsredovisning samt för företag som vill utveckla 

sin hållbarhetsredovisning för att bättre motsvara de krav på neutralitet som ställs på 

denna. 

 



 96 

6 SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

I detta kapitel förs en sammanfattande diskussion över denna studies resultat. Kapitlet 

inleds med en diskussion kring hur den modell som skapats i denna studie bidrar till 

forskning om hållbarhetsredovisning och dess övertygande verkan (avsnitt 6.1). Detta följs 

av en diskussion kring hur denna modell kan användas av företag som rapporterar om 

hållbart agerande (avsnitt 6.2). Slutligen diskuteras möjligheter för fortsatt forskning 

(avsnitt 6.3). 

6.1 Diskussion av resultat 

Den hierarkiska modell över hållbarhetsredovisningens övertygande verkan som skapats 

som ett resultat av den explorativa analys som gjorts i denna studie visar att 

hållbarhetsredovisningens övertygande verkan består av fem tematiska helheter, vilka 

innefattar ett större antal strategier och taktiker. Denna modell illustrerar hur företag kan 

övertyga sina intressenter om att dess agerande är hållbart och besvarar således denna 

studies syfte. I detta avsnitt diskuteras det teoretiska bidrag denna modell ger till 

existerande forskning om hållbarhetsredovisning och dess övertygande verkan. 

I kapitel 2 och 3 diskuterades olika forskningsrön som ansågs kunna vara av relevans för 

denna studies syfte. Förutom existerande forskning om hållbarhetsredovisning, 

diskuterades även retoriska strategier och intrycksstyrningstaktiker som möjliga 

utgångspunkter för att beskriva hållbarhetsredovisningens övertygande verkan. Som 

konstaterades under denna diskussion, ger dessa forskningsrön knappt med kunskap om 

hållbarhetsredovisningens övertygande verkan. Därmed har den explorativa analys som 

gjorts i denna studie haft som avsikt att skapa ny kunskap om ett ämne som i tidigare 

forskning behandlats endast sporadiskt.  

En jämförelse mellan tidigare forskning och den hierarkiska modell över 

hållbarhetsredovisningens övertygande verkan som skapats i denna studie visar på ett 

starkt bidrag till existerande forskning om hållbarhetsredovisning. I figur 11 (se s. 97) 

illustreras hur den modell som skapats i denna studie relaterar till existerande forskning. I 

figuren visas den modell som skapats i denna studie, dock i en modifierad version som 

skiljer på de komponenter som är nyskapande för denna studie och de komponenter som i 

någon mån behandlats även i tidigare forskning. De komponenter av 
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hållbarhetsredovisningens övertygande verkan som är nyskapande för denna studie har 

märkts ut genom en mörkare nyans på texten medan de komponenter som har behandlats 

även i tidigare forskning har en ljusare nyans på texten. Notera att de senare inte endast 

inkluderar de fall där en exakt motsvarighet till det begrepp som identifierats i denna studie 

går att finna i existerande forskning, utan även de fall där tidigare forskning behandlat en 

ungefärlig motsvarighet till det begrepp som identifierats i denna studie. Hur den skapade 

modellens olika delar relaterar till existerande forskning diskuteras närmare i senare delar 

av detta avsnitt. 

 

Figur 11 Studiens resultat relaterade till tidigare forskning 

 

Figur 11 visar att en del av de komponenter som i denna studie identifierats bidra till 

hållbarhetsredovisningens övertygande verkan har behandlats även i tidigare forskning; 
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noteras bör dock att dessa i merparten av fall i tidigare forskning endast behandlats som 

fenomen medan denna studie för första gången identifierat dessa fenomen vara 

komponenter av hållbarhetsredovisningens övertygande verkan. Denna studie har dock 

som kan ses i figur 11 även identifierat ett stort antal komponenter av 

hållbarhetsredovisningens övertygande verkan som inte identifierats i tidigare forskning.  

Denna studies resultat bekräftar således de föraningar om existerande forsknings oförmåga 

att beskriva hållbarhetsredovisningens övertygande verkan som lyftes fram i kapitel 2 och 

3. Resultaten visar att existerande forskning om hållbarhetsredovisning (se avsnitt 2.2) 

behandlat endast en liten del av de komponenter som bidrar till hållbarhetsredovisningens 

övertygande verkan. Samtliga av de aspekter av hållbarhetsredovisning som en form av 

övertygande text som behandlats i tidigare forskning (se figur 2, s. 21) återfinns visserligen 

i någon form i denna studies resultat; denna studie visar dock att dessa inte omfattar 

samtliga komponenter av hållbarhetsredovisningens övertygande verkan. Även de tre 

retoriska strategierna (se avsnitt 3.1) återfinns i någon form i den modell som skapats i 

denna studie; dock har även de en begränsad roll. Man kanske kunde ha väntat sig att de 

retoriska strategierna, som trots allt anses utgöra ”grunden för all argumentation” (Karlberg 

& Mral 1998:35), hade bildat den högsta nivån i den identifierade hierarkin; de är dock 

utspridda på lägre nivåer i olika delar av modellen och saknar därmed förmåga att ge en 

allomfattande förståelse för de komponenter som bidrar till hållbarhetsredovisningens 

övertygande verkan. De flesta av de intrycksstyrningstaktiker (se avsnitt 3.2) som 

identifierats av Mohamed et al. (1999) saknar däremot helt motsvarighet i denna studies 

resultat. 

Förutom att identifiera ett stort antal komponenter av hållbarhetsredovisningens 

övertygande verkan som inte behandlats i tidigare forskning, bidrar denna studie till 

existerande forskning även genom att integrera samtliga relevanta komponenter för att 

skapa en allomfattande bild av hållbarhetsredovisningens övertygande verkan. Varken den 

grundläggande indelningen i de retoriska strategierna Ethos, Logos och Pathos eller den 

klassificering i proaktiva/reaktiva och direkta/indirekta intrycksstyrningstaktiker som 

Mohamed et al. (1999) förespråkar visade sig utgöra ett lämpligt sätt att kategorisera de 

sätt företag kan använda för att övertyga sina intressenter om att dess agerande är hållbart. 

Därmed bidrar denna studie genom att identifiera ett mer passande sätt att illustrera hur de 

olika komponenterna relaterar till varandra.  
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Den modell över hållbarhetsredovisningens övertygande verkan som utvecklats i denna 

studie är nyskapande genom att den använder en hierarkisk struktur för att koppla samman 

modellens beståndsdelar. Även om denna modell utvecklats specifikt för att beskriva en 

viss form av kommunikation, hållbarhetsredovisning, och många av dess beståndsdelar 

antagligen gäller endast för denna kommunikationsform, kan denna studies resultat ses 

som ett bidrag till inte endast forskning om hållbarhetsredovisning utan även till forskning 

om övertygande kommunikation i allmänhet genom den hierarkiska struktur som 

introducerats som ett sätt att strukturera olika sätt att övertyga. Den hierarkiska struktur 

som använts utgör ett överskådligt sätt att beskriva olika sätt att övertyga samt de samband 

som existerar mellan dessa och kunde utnyttjas som utgångspunkt för att beskriva även 

annan form av övertygande kommunikation. 

I de följande avsnitten diskuteras närmare hur de olika komponenterna av 

hållbarhetsredovisningens övertygande verkan som ingår i den modell som skapats i denna 

studie relaterar till existerande forskning. I denna diskussion behandlas även den tredje 

nivån i den identifierade hierarkin, de taktiker företag kan använda sig av, trots att dessa 

p.g.a. utrymmesbrist inte inkluderats i figur 11. Diskussionen behandlar de fem tematiska 

helheterna som modellen består av i tur och ordning. För varje tema diskuteras hur temat 

ifråga samt de strategier och taktiker som detta innefattar relaterar till existerande 

forskning om hållbarhetsredovisning, retoriska strategier och intrycksstyrningstaktiker. 

Medan ovan förda diskussion visat på hur denna studie bidrar till existerande forskning 

genom att skapa en allomfattande modell som visar hur olika komponenter av 

hållbarhetsredovisningens övertygande verkan relaterar till varandra, ligger fokus i 

diskussionen nedan på hur enstaka komponenter av denna modell behandlats i tidigare 

forskning. 

6.1.1 Engagemang i hållbart agerande 

Den första tematiska helheten som identifierades i denna studies resultat, benämnd 

Engagemang i hållbart agerande, utgörs av strategier och taktiker som understryker 

företagets förbindelse till att agera hållbart. I den diskussion som fördes om existerande 

forskning om hållbarhetsredovisning (se avsnitt 2.2.3) presenterades två studier (Cerin 

2002; Coupland 2006), vars resultat ansågs ge skäl att vänta att den betydelse som ett 

företag tillskriver hållbarhet i den empiriska analysen skulle framträda som en komponent 

av hållbarhetsredovisningens övertygande verkan. Detta antagande bekräftades av denna 
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studies resultat; temat Engagemang i hållbart agerande berör den betydelse ett företag 

tillskriver hållbarhet.  

Samtliga av de strategier och taktiker som går att finna under detta tema har dock i denna 

studie identifierats för första gången. Tidigare forskning om företags engagemang i hållbart 

agerande har varit ytterst sällsynt och de få studier som utförts saknar en djupgående 

diskussion kring begreppets innebörd; såväl Cerin (2002) som Coupland (2006) undersöker 

den betydelse som tillskrivs hållbarhet utan att närmare definiera innebörden av begreppet 

ifråga. Således ger denna studies resultat ett värdefullt bidrag till existerande forskning 

genom att närmare belysa innebörden av begreppet Engagemang i hållbart agerande. 

Genom att identifiera och definiera de strategier och taktiker som denna komponent av 

hållbarhetsredovisningens övertygande verkan innefattar, ger denna studies resultat en 

betydligt mer mångfasetterad bild av begreppet ifråga än tidigare forskning om ämnet 

bidragit med. De strategier och taktiker som identifierats i denna studie ger värdefull 

information om de sätt ett företag kan använda för att diskutera sitt engagemang i hållbart 

agerande. 

6.1.2 Företaget och dess agerande 

Den andra tematiska helheten som identifierades i denna studies resultat, benämnd 

Företaget och dess agerande, innefattar strategier och taktiker som berör företagets 

konkreta agerande och hur företaget framställer sig självt utgående från detta. Detta tema 

har inte i tidigare forskning identifierats som en komponent av hållbarhetsredovisningens 

övertygande verkan; därmed bidrar denna studie till existerande forskning genom att 

identifiera kommentarer om företaget och dess agerande som en av de grundläggande 

komponenterna av hållbarhetsredovisningens övertygande verkan. Däremot har existerande 

forskning i någon mån behandlat två av de fyra strategier samt fem av de 10 taktiker som 

detta tema i denna studie identifierades innefatta. I tabell 3 (se s. 101) sammanfattas i 

vilken mån de strategier och taktiker som går att finna under detta tema behandlats i 

existerande forskning. Tabellen inkluderar samtliga strategier och taktiker som detta tema 

innefattar; i de fall då fenomen motsvarande dessa behandlats i existerande forskning har 

berörda studier noterats. Nedan diskuteras närmare hur de strategier och taktiker som går 

att finna under temat Företaget och dess agerande relaterar till existerande forskning. 
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Tabell 3 Företaget och dess agerande i existerande forskning 

Komponent Förekomst i existerande forskning 
 
Redogöra för sitt agerande 
     Exempel 
     Fakta 
     Procedurer 
 

 
Bansal & Kistruck 2006; Karlberg & Mral 1998 
Karlberg & Mral 1998 
Karlberg & Mral 1998 
- 

 
Prisa sitt agerande 
     Prisa sin framgång 
     Förklara sig framgångsrik 
 

 
Mohamed et al. 1999 
Hooghiemstra 2000 
- 

 
Prisa sig själv 
     Ädel karaktär 
     Värdefull existens 
     Kunnande 
     Överlägsenhet gentemot andra 
 

 
- 
Mohamed et al. 1999 
- 
Karlberg & Mral 1998 
- 

 
Medge brister i sitt agerande 
     Brister i företaget och dess  
     agerande 
 

 
- 
- 

 

Den strategi som i denna studie benämnts Redogöra för sitt agerande kan ses som en 

ungefärlig motsvarighet till den retoriska strategin Logos, som av Karlberg och Mral 

(1998) beskrivs som att rationellt bevisa sin ståndpunkt. Strategin har även klara likheter 

med det sätt att övertyga som identifierats av Bansal och Kistruck (2006) som en 

Demonstrativ strategi. Karlberg och Mral (1998) anser företag kunna använda Logos 

genom att presentera antingen fakta eller exempel som stöder företagets ståndpunkt. Detta 

återspeglas i denna studies resultat; strategin Redogöra för sitt agerande identifierades 

innefatta taktikerna Exempel och Fakta. Dock identifierade denna studies resultat taktiken 

Procedurer som ytterligare en komponent av denna strategi. 

Strategin Prisa sitt agerande motsvaras däremot av den intrycksstyrningstaktik Mohamed 

et al. (1999) benämner Presentera sina kompetenser. Denna strategi identifierades i denna 

studie innefatta två olika taktiker, Prisa sin framgång och Förklara sig framgångsrik. Den 

förstnämnda har klara likheter med den strategi för att påverka som Hooghiemstra (2000) 

benämner Hyllning, medan den senare för första gången identifierats i denna studie. 
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Således breddar denna studies resultat förståelsen för hur företag kan prisa sitt eget 

agerande; förutom att understryka framgångsrikt agerande kan företag även utan att 

motivera det närmare förklara sitt agerande framgångsrikt. 

Denna studie har även identifierat två strategier tillhörande detta tema som inte behandlats 

i tidigare forskning, benämnda Prisa sig själv och Medge brister i sitt agerande. Den 

förstnämnda ger ett värdefullt bidrag till existerande forskning genom att belysa hur 

företag kan prisa inte endast sitt konkreta agerande, utan även sitt själva väsen. Av de fyra 

taktiker som identifierades omfattas av denna strategi har två i någon mån behandlats i 

tidigare forskning. Taktiken Ädel karaktär har gemensamma drag med den 

intrycksstyrningstaktik Mohamed et al. (1999) benämner Exemplifiera goda egenskaper 

medan taktiken Kunnande speglar de råd Karlberg och Mral (1998) ger om att använda den 

retoriska strategin Ethos genom att lyfta fram sina kunskaper och sin erfarenhet och på 

detta sätt föra fram sin auktoritet. Däremot har denna studie för första gången identifierat 

taktikerna Värdefull existens och Överlägsenhet gentemot andra. Denna studie identifierar 

även för första gången den enda taktiken som går att finna under strategin Medge brister i 

sitt agerande, benämnd Brister i företaget och dess agerande, och belyser således hur 

företag genom att uppriktigt medge information om sina brister kan framstå som mer 

övertygande. 

6.1.3 Relationer till omvärlden 

Den tredje tematiska helheten som identifierades i denna studies resultat, benämnd 

Relationer till omvärlden, innefattar strategier och taktiker som behandlar företagets 

förhållande till från företaget oberoende tredje parter. Detta tema motsvaras av det 

Mohamed et al. (1999) i sin klassificering av intrycksstyrningstaktiker benämner Indirekta 

taktiker. Medan dessa forskare förespråkar en indelning i åtta olika indirekta 

intrycksstyrningstaktiker, visar den modell som utvecklats i denna studie på ett alternativt, 

mer mångfasetterat sätt att gruppera de sätt på vilka företag kan kommentera sina 

relationer till omvärlden. Av de tre strategier och 14 taktiker som identifierades under detta 

tema har i tidigare forskning endast en strategi och fyra taktiker behandlats. I tabell 4 (se 

s. 103) sammanfattas hur de strategier och taktiker som går att finna under detta tema 

relaterar till existerande forskning; detta diskuteras närmare nedan.  
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Tabell 4 Relationer till omvärlden i existerande forskning 

Komponent Förekomst i existerande forskning 
 
Förhållande till lag och normer 
     Följa lag 
     Agera utöver lagens krav 
     Frivilligt agerande 
 

 
- 
- 
- 
- 
 

 
Förhållande till intressenter 
     Visa respekt 
     Likvärdig relation 
     Reaktiv roll 
     Aggressiv roll 
 

 
Onkila 2009 
- 
Onkila 2009 
Onkila 2009 
Onkila 2009 

 
Relationer till tredje parter 
     Beröm 
     Stöd 
     Bestyrkande 
     Kritik 
     Samarbete 
     Rätta sig efter krav  
     Prisa tredje part 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
Mohamed et al. 1999 
 

 

Strategin Förhållande till lag och normer samt de tre taktiker denna fanns innefatta, Följa 

lag, Agera utöver lagens krav och Frivilligt agerande, har för första gången identifierats i 

denna studie. Denna studies resultat belyser således såväl vikten av att definiera företagets 

agerande i förhållande till samhällets normer för att övertyga företagets intressenter om att 

företagets agerande är hållbart som de sätt på vilka företag kan göra detta. 

Strategin Förhållande till intressenter har däremot tidigare behandlats utförligt av Onkila 

(2009) i hennes studie av hur företag kan skapa acceptans för sitt agerande genom att 

diskutera sitt förhållande till sina intressenter. Onkila identifierar i sin studie tre olika sätt 

att framställa detta förhållande; hon benämner dessa Dominans, Undergivenhet och 

Jämlikhet. Denna studie når samma resultat; de tre taktikerna Aggressiv roll, Reaktiv roll 

och Likvärdig relation motsvarar de sätt att framställa sitt förhållande till sina intressenter 

som Onkila identifierat. Dock ger denna studie ett bidrag till Onkilas forskning genom att 

identifiera en fjärde taktik under denna strategi, benämnd Visa respekt. Förutom att 

definiera sitt förhållande till sina intressenter tyder denna studies resultat alltså på att 
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företag kan diskutera sitt förhållande till sina intressenter genom att lyfta fram ett 

respekterande förhållningssätt till dem. 

Den tredje strategin som identifierades under detta tema, benämnd Relationer till tredje 

parter, har inte behandlats i tidigare forskning. Inte heller de sju taktiker som går att finna 

under denna strategi har någon motsvarighet i tidigare forskning, med undantag av taktiken 

Prisa tredje part som förekommer även i den klassificering av intrycksstyrningstaktiker 

som Mohamed et al. (1999) har utvecklat. Karlberg och Mral (1998) anser dock att den 

retoriska strategin Ethos kan användas genom att citera välkända auktoriteter; flera av de 

taktiker som identifierades i denna studie kan anses göra precis detta. Denna studie 

preciserar dock på vilka sätt detta kan ske; exempelvis kan ett företag genom användning 

av taktiken Beröm lyfta fram de smickrande kommentarer en auktoritet inom hållbar 

utveckling gett om företagets agerande. 

6.1.4 Avståndstagande från hållbart agerande 

Den fjärde tematiska helheten som identifierades i den empiriska analysen i denna studie, 

benämnd Avståndstagande från hållbart agerande, innefattar strategier och taktiker som 

företag använder för att ta avstånd från hållbar utveckling och de krav som ställs på 

företaget att agera hållbart. Detta tema har inte identifierats som en komponent av 

hållbarhetsredovisningens övertygande verkan i tidigare forskning; därmed ger denna 

studie ett värdefullt bidrag genom att visa på den betydande roll kommentarer som 

distanserar företaget från hållbar utveckling har för hållbarhetsredovisningens övertygande 

verkan. Man kunde kanske vänta sig att ett företag som vill övertyga sina intressenter om 

sin hållbarhet inte skulle ge kommentarer av detta slag, utan hellre bedyra sitt engagemang 

(se avsnitt 6.1.1). Denna studie visar att så inte alltid är fallet; studiens resultat visar att 

företag även försöker övertyga sina intressenter genom att ifrågasätta sitt behov att agera 

mer hållbart. Ytterst få av detta temas beståndsdelar har behandlats i tidigare forskning; av 

de tre strategier och sex taktiker som temat identifierades innefatta förekommer endast en 

strategi och en taktik i existerande forskning (se tabell 5, s. 105). Detta diskuteras närmare 

nedan.   

Strategin Förringa behovet av förändring samt den taktik som går att finna under denna, 

Avvisa grundläggande förändringar, har för första gången identifierats i denna studie.  
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Tabell 5 Avståndstagande från hållbart agerande i existerande forskning 

Komponent Förekomst i existerande forskning 
 
Förringa behovet av förändring 
     Avvisa grundläggande förändringar 
 

 
- 
- 
 

 
Dämpa omvärldens förväntningar 
     Varna för svårigheter 
     Förbereda för misslyckande 
 

 
Mohamed et al. 1999 
- 
- 
 

 
Sky ansvar 
     Undvika ansvar 
     Dela på ansvar 
     Rikta uppmärksamhet på andra  
     aktörer 
 

 
- 
Hooghiemstra 2000; Mohamed et al. 1999 
- 
- 

 

Således visar denna studies resultat att företag kan övertyga sina intressenter om att dess 

agerande är hållbart genom att förneka att en förändring i företagets beteende krävs för att 

företagets agerande ska kunna anses hållbart. Denna strategi avser således övertyga 

företagets intressenter om att företagets agerande redan i nuläge är tillräckligt hållbart och 

avvisar därmed de krav som ställs på företaget att förändra sitt agerande. 

Däremot har strategin Dämpa omvärldens förväntningar i någon mån behandlats i tidigare 

forskning; i den klassificering av intrycksstyrningstaktiker som Mohamed et al. (1999) 

utvecklat finns en taktik benämnd Förringa sig själv som har klara likheter med den 

strategi som identifierats i denna studie. Medan fokus i den taktik Mohamed et al. 

definierat ligger på att framställa företaget som beroende av andra och därmed oförmöget 

att uppfylla de krav som ställs på företaget, betonar den strategi som identifierats i denna 

studie dock att de krav som ställs på företaget är för höga och företaget av denna orsak är 

oförmöget att uppfylla dessa. Den avgörande skillnaden ligger således i vad oförmågan att 

uppfylla de krav som ställs uppges bero på, företagets förmåga att förändra sitt agerande 

eller genomförbarheten av de krav som ställs. Strategin Dämpa omvärldens förväntningar 

utgår således från att problemet inte är företaget och dess förmåga att förändras, utan de 

orealistiskt höga krav omvärlden ställer på företaget. De två taktiker som går att finna 

under denna strategi, Varna för svårigheter och Förbereda för misslyckande, har för första 
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gången identifierats i denna studie; dessa ger värdefull kunskap om hur företag kan sänka 

de krav som ställs på dess agerande genom att dämpa omvärldens förväntningar.  

Den tredje och sista strategin inom detta tema, Sky ansvar, har inte identifierats i tidigare 

forskning. Dock har såväl Hooghiemstra (2000) genom strategin Försvar som Mohamed et 

al. (1999) genom intrycksstyrningstaktiken Bortförklara identifierat det beteende hos 

företag som i denna studies resultat beskrivs av taktiken Undvika ansvar. De två andra 

taktikerna som i denna studie identifierades under denna strategi, Dela på ansvar och Rikta 

uppmärksamhet på andra aktörer, har däremot inte behandlats i tidigare forskning. 

Därmed breddar denna studie förståelsen för de sätt på vilka företag kan ifrågasätta sitt 

ansvar och lyfta fram andra aktörers ansvar att agera hållbart.  

6.1.5 Framställningssätt 

Den femte och sista tematiska helheten som identifierades i denna studies resultat, 

benämnd Framställningssätt, innefattar strategier och taktiker som berör stilistiska val som 

företag kan göra gällande hur innehåll presenteras i hållbarhetsredovisning. Denna studie 

identifierar för första gången detta tema som en av de grundläggande komponenterna av 

hållbarhetsredovisningens övertygande verkan. Av de fyra strategier och nio taktiker som 

går att finna under detta tema har en strategi och fyra taktiker i någon mån behandlats även 

i tidigare forskning (se tabell 6, s. 107). Nedan diskuteras närmare hur de strategier och 

taktiker som identifierades under detta tema relaterar till existerande forskning. 

Strategin Subjektiv stil samt den taktik som identifierades under denna, Skapa sanning, har 

för första gången identifierats i denna studie. Denna studie bidrar således till existerande 

forskning genom att visa hur företag kan övertyga sina intressenter om att dess agerande är 

hållbart genom att framföra sin åsikt i en omtvistad fråga som en absolut sanning.  

Inte heller strategin Positiv stil har identifierats i tidigare forskning. Dock har en av de tre 

taktiker som denna strategi identifierades innefatta, Balans, behandlats i existerande 

forskning om hållbarhetsredovisning; ett av de vanligaste sätten som forskare använt sig av 

för att analysera hållbarhetsredovisningens övertygande verkan har varit att undersöka 

balansen mellan fördelaktig och ofördelaktig information som företag delger i sin 

hållbarhetsredovisning. Tidigare studier (Capriotti 2007; Gill et al. 2008; Niskanen & 

Nieminen 2001) har visat på att rapportering om hållbart agerande tenderar att innefatta 
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Tabell 6 Framställningssätt i existerande forskning 

Komponent Förekomst i existerande forskning 
 
Subjektiv stil 
     Skapa sanning 
 

 
- 
- 
 

 
Positiv stil 
     Balans 
      
     Förstärka fördelaktiga aspekter 
     Försköna ofördelaktiga aspekter 
 

 
- 
Capriotti 2007; Gill et al. 2008; Niskanen & 
Nieminen 2001 
- 
- 

 
Svävande stil 
     Tomt prat 
     Oklara ordval 
     Ospecifika uttryck 
 

 
- 
- 
- 
Guthrie & Farneti 2008; Stiller & Daub 2007 

 
Känslosam stil 
     Visa företagets känslor 
     Känslosamma bilder 
 

 
Karlberg & Mral 1998 
Karlberg & Mral 1998 
Bansal & Kistruck 2006; Karlberg & Mral 1998 
 

 

mer fördelaktig än ofördelaktig information. Det var således väntat att balans mellan 

fördelaktig och ofördelaktig information skulle identifieras som en komponent av 

hållbarhetsredovisningens övertygande verkan i den empiriska delen av denna studie. 

Resultaten från denna studie visar dock att tidigare forskning förbisett två viktiga, med 

balans nära ihopkopplade, taktiker som företag kan använda sig av, i denna studie kallade 

Förstärka fördelaktiga aspekter och Försköna ofördelaktiga aspekter. Genom att 

identifiera dessa två taktiker bidrar resultaten i denna studie till att vidga förståelsen för 

vad allt en positiv stil av rapportering kan innefatta; relevant är inte endast att analysera 

förekomsten av fördelaktig och ofördelaktig information, utan även möjligheten att 

framställa information mer fördelaktigt genom att förstärka fördelaktig information eller 

försköna ofördelaktig information bör beaktas. 

Även strategin Svävande stil har för första gången identifierats i denna studie. Däremot har 

såväl Guthrie och Farneti (2008) som Stiller och Daub (2007) behandlat aspekter av 

hållbarhetsredovisning som har klara likheter med en av de taktiker som identifierades 

under denna strategi, Ospecifika uttryck. Dock har i denna studie denna taktik samt de sätt 
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att använda denna definierats något tydligare än i tidigare forskning. Medan Guthrie och 

Farneti endast skiljer mellan påstående, monetär och icke-monetär information, och Stiller 

och Daub endast behandlar den grad till vilken information är specifik utan att specificera 

hur de bedömer detta, har i denna studie klart definierats de olika former av ospecifika 

uttryck företag kan använda. Denna studie bidrar även till existerande forskning genom att 

identifiera ytterligare två taktiker under denna strategi, Tomt prat och Oklara ordval. 

Genom detta ger denna studies resultat en betydligt mer mångfasetterad bild på de olika 

sätt företag kan utnyttja en svävande stil än vad tidigare forskning gett. 

Strategin Känslosam stil samt de taktiker som denna omfattar är den enda av alla de 

strategier som identifierades i denna studie som i sin helhet behandlats även i tidigare 

forskning. Strategin Känslosam stil motsvaras av den retoriska strategin Pathos, som av 

Karlberg & Mral (1998) definieras som att väcka känslor hos sin publik. Detta kan enligt 

Karlberg och Mral (1998) göras antingen genom att visa sina egna känslor eller genom att 

använda verbala och visuella bilder; dessa två användningssätt motsvaras av de två 

taktikerna Visa företagets känslor och Känslosamma bilder som identifierades i denna 

studie. Den senare av dessa har även klara likheter med den strategi för att övertyga som 

Bansal och Kistruck (2006) benämner Illustrativ.  

I detta avsnitt har denna studies resultat relaterats till existerande forskning för att bedöma 

studiens bidrag till forskning om hållbarhetsredovisning och dess övertygande verkan. 

Diskussionen visar på ett starkt bidrag till existerande forskning; denna studie har för första 

gången identifierat samtliga komponenter som bidrar till hållbarhetsredovisningens 

övertygande verkan samt hur dessa relaterar till varandra. I följande avsnitt diskuteras hur 

företag kan utnyttja denna studies resultat för att utveckla sin hållbarhetsredovisning att 

bättre motsvara de krav på neutralitet som ställs på denna. 

6.2 Implikationer för företag 

De resultat som erhållits i denna studie visar att den kritik som finns mot 

hållbarhetsredovisning är befogad; hållbarhetsredovisning visades vara en form av 

övertygande text som använder sig av ett stort antal olika strategier och taktiker för att 

övertyga företagets intressenter om att företagets agerande är hållbart. Eftersom 

hållbarhetsredovisning finns till för att informera företagets intressenter (GRI 2006) bör 

dess innehåll dock utformas i enlighet med deras krav. Som diskuterades i kapitel 1, är det 
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ur samhällets synvinkel ett problem ifall hållbarhetsredovisning har en övertygande verkan 

och inte endast en informerande roll. I detta avsnitt diskuteras således vilka av de 

komponenter av hållbarhetsredovisningens övertygande verkan som identifierades i denna 

studie som ur en samhällelig synvinkel är godtagbara för företag att använda och vilka 

företag gör bäst i att undvika att använda. Genom att följa de råd som här ges kan företag 

utveckla sin hållbarhetsredovisning att vara mer i enlighet med det som förväntas av 

denna; detta bidrar till att minska den kritiska inställning som i många fall finns mot 

hållbarhetsredovisningens trovärdighet som en neutral informationskälla. För att förtydliga 

diskussionen behandlas här främst de fem tematiska helheterna som identifierades; 

enskilda strategier och taktiker behandlas på grund av deras stora antal endast i de fall som 

anses speciellt viktiga. I det följande diskuteras de fem tematiska helheterna i tur och 

ordning. 

Ett företag kan med fördel i sin hållbarhetsredovisning diskutera det första temat, 

Engagemang i hållbart agerande. Företagets intressenter kan vara intresserade av att veta 

om företagets förbindelse till att agera hållbart; därmed är det motiverat att inkludera 

kommentarer av detta slag i hållbarhetsredovisning. Utmaningen ligger dock i hur företaget 

bäst kan framställa sitt engagemang; lösryckta kommentarer utan tydlig grund kan lätt 

uppfattas som PR eller greenwashing. För att inte väcka en misstänksam läsares tvivel kan 

det av denna orsak löna sig för företaget att konkretisera sitt engagemang. Taktiken 

Koppling mellan engagemang och agerande kan vara särskilt användbar för detta; genom 

att redogöra för hur företagets engagemang i hållbart agerande tar sig konkreta uttryck 

framstår företagets engagemang mer trovärdigt. I de analyserade rapporterna förekommer 

exempelvis mycket kommentarer om att företaget har olika principer gällande hållbart 

agerande; ingen information ges dock om dessa principers innehåll eller hur de konkret 

påverkar företagets agerande. Detta försvårar för läsaren att bedöma företagets 

engagemang i hållbart agerande; genom att ge konkret information om vad dessa principer 

medför för företagets agerande kunde företaget konkretisera sitt engagemang och således 

framstå som mer trovärdigt i sin rapportering.  

Företag bör dock vara aktsamma så att inte kommentarer om företagets engagemang i 

hållbart agerande dominerar företagets rapportering. Även om kommentarer av detta slag 

är en godtagbar del av företagets hållbarhetsredovisning, bör dessa inte ges för mycket 

uppmärksamhet. Det centrala i hållbarhetsredovisning borde trots allt vara att redogöra för 

de konkreta åtgärder företaget vidtagit i relation till hållbar utveckling. Det andra temat 
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som identifierades i denna studie, Företaget och dess agerande, behandlar kommentarer av 

detta slag. Av de strategier som omfattas av detta tema kan företag med fördel använda 

strategierna Redogöra för sitt agerande och Medge brister i sitt agerande. Den 

förstnämnda redogör neutralt för företagets åtgärder och kan således med fördel användas. 

Även den senare kan företag gärna använda; i de analyserade rapporterna förekommer 

kommentarer som medger brister i företaget och dess agerande dock endast sporadiskt. För 

att öka rapporteringens trovärdighet som neutral informationskälla kunde företag mer 

utförligt diskutera sina brister; genom att göra detta kunde företag framstå som uppriktiga, 

vilket ökar rapporteringens trovärdighet. De två övriga strategierna under detta tema, Prisa 

sitt agerande och Prisa sig själv gör företag däremot bäst i att undvika att använda i sin 

hållbarhetsredovisning. Dessa har en starkt övertygande natur och kan inte anses 

godtagbara i hållbarhetsredovisning vars målsättning är att vara en neutral 

informationskälla. 

Även det tredje temat som identifierades i denna studie, Relationer till omvärlden, kan vara 

relevant för företag att diskutera i sin hållbarhetsredovisning. Företagets förhållande till 

den omgivande världen är information som företagets intressenter kan vilja erhålla. 

Eftersom de krav som ställs på företaget att agera hållbart härrör dels från de formella 

normer som finns i samhället och dels från företagets intressenter (Sorsa 2.9.2010), kan 

företag med fördel kommentera sitt förhållande till dessa genom användning av 

strategierna Förhållande till lag och normer och Förhållande till intressenter. Även 

relationer till övriga tredje parter kan i vissa fall vara relevanta att kommentera. Dock bör 

företag akta sig för att använda strategin Relationer till tredje parter i alltför hög grad; 

även om kommentarer av detta slag kan visa på en vilja att agera hållbart bör företaget 

självt och dess agerande ändå ligga i fokus. Kommentarer om samarbete med tredje parter 

kan även lätt uppfattas som ”name dropping”, att företaget nämner dessa relationer endast 

för att imponera; även av denna orsak gör företag bäst i att kommentera sina relationer till 

omvärlden med måtta. 

Det fjärde temat som identifierades i denna studie, Avståndstagande från hållbart 

agerande, gör företag bäst i att helt undvika att använda. Ett företag som tar avstånd från 

hållbart agerande försöker minska på de krav som ställs på företaget att agera hållbart och 

på detta sätt skapa acceptans för sitt agerande. Kommentarer av detta slag avser manipulera 

läsarens åsikter om hur hon anser att företaget borde agera för att dess agerande ska kunna 

anses vara hållbart. Företag som vill att dess hållbarhetsredovisning ska ses som en neutral 
 



 111 

informationskälla bör därmed inte inkludera kommentarer av detta slag i sin 

hållbarhetsredovisning. Även det femte temat, Framställningssätt, innefattar strategier som 

inte som sådana bör användas av företag i hållbarhetsredovisning. Användning av de fyra 

strategierna Subjektiv stil, Positiv stil, Svävande stil och Känslosam stil är inte till fördel 

för en läsare som vill ha tydlig och neutral information om företagets agerande. Dessa 

strategier kunde dock omformuleras till strategier för framställningssätt som företag med 

fördel kan rekommenderas använda sig av i sin hållbarhetsredovisning; utgående från detta 

kunde man konstatera att information i hållbarhetsredovisning bör framställas på ett 

objektivt sätt, ha en neutral stil, vara tydlig och undvika känsloväckande uttalanden. 

6.3 Fortsatt forskning 

Denna studie har utgjort ett första försök att utveckla en allomfattande modell som 

beskriver alla de komponenter som ingår i hållbarhetsredovisningens övertygande verkan. 

Eftersom denna studie haft ett ytterst begränsat urval vore ett första steg för fortsatt 

forskning att upprepa denna studie med ett större sampel för att hitta möjliga komponenter 

av hållbarhetsredovisningens övertygande verkan som inte förekommit i de rapporter som 

analyserats i denna studie. Det är även möjligt att en analys av hållbarhetsredovisning 

publicerad av mindre företag, av företag i andra branscher eller på en annan nivå av GRI 

riktlinjer kunde identifiera ytterligare komponenter av hållbarhetsredovisningens 

övertygande verkan. Eftersom forskarens roll är av stor betydelse i kvalitativa, tolkande 

undersökningar såsom den som utförts i denna studie vore det även av intresse att se om 

forskare med annan bakgrund och andra åsikter om ämnet kunde finna komponenter av 

hållbarhetsredovisningens övertygande verkan som inte identifierats i denna studie. 

En annan riktning för fortsatt forskning vore att använda den modell som utvecklats i 

denna studie som en utgångspunkt för att vidareutveckla existerande ramverk för 

hållbarhetsredovisning. Av särskilt intresse kunde vara att utreda vad olika 

intressentgrupper anser om de strategier och taktiker för att övertyga som identifierats i 

denna studie. Eftersom hållbarhetsredovisning av definition finns till för att informera 

företagets intressenter, kunde en studie av detta slag bidra till att utveckla 

hållbarhetsredovisning för att bättre motsvara de behov och krav företagets intressenter 

ställer. Genom att vidareutveckla den modell som här utvecklats kunde ett komplement 

skapas till GRI riktlinjer för hållbarhetsredovisning; medan GRI riktlinjer tar fasta på det 
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konkreta innehållet i hållbarhetsredovisning kunde denna modell råda företag i hur detta 

innehåll lämpar sig bäst att presenteras. 

Slutligen kunde fortsatt forskning även använda denna modell som en utgångspunkt för att 

analysera annan typ av övertygande kommunikation. Som konstaterades i den diskussion 

som fördes om denna studies bidrag till existerande forskning, visade den empiriska 

analysen att modeller inom retorik och intrycksstyrning inte lämpar sig väl för att analysera 

hållbarhetsredovisningens övertygande verkan. Det är därmed möjligt att dessa modeller 

inte heller lämpar sig väl för analys av annan slag av övertygande kommunikation. Även 

om de strategier och taktiker som i denna studie identifierats i många fall kan anses 

specifika för hållbarhetsredovisning, kan studier av annan typ av kommunikation ha nytta 

av att utgå från den hierarkiska struktur som i denna studie visade sig vara ett överskådligt 

och användbart sätt att strukturera de sätt att övertyga som identifierades. 
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