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Abstract  
 

Problem: In 2006 the Swedish government decided that the state-owned companies will have 

to report on their sustainability performance. 2010, a study of the impact that the 

requirements entailed. 2016 was enacted a new Swedish law that forces the companies of a 

certain size to report on their sustainability performance. The law is a tougher version of the 

EU directive that was decided in 2014.  

 

Purpose: The purpose of this study is to examine the first effects of the new upcoming law 

regarding sustainability accounting in Sweden. By examining different companies and 

experts attitude towards the law and its potential effects, we intend to contribute with a better 

understanding of how the law will affect companies in their sustainability work and reporting. 

 

Method: We conducted a qualitative study in which we collected empirical data through 

semi-structured interviews, which we then analyzed against previous research. 

 

Conclusion: We concluded that the companies were affected to a limited extent by the new 

law. At the same time, we have not seen any link between the requirement of the 

Sustainability Reporting and increased practical work. 
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1. Bakgrund 

1.1 Introduktion till Hållbarhetsredovisning 

Hållbarhetsredovisning är idag etablerat i näringslivet efter en explosionsartad utveckling av 

antalet hållbarhetsredovisningar under de senaste åren (Frostenson 2015; Borglund et. Al 

2012) I en relativt ny undersökning av KPMG (2013) fann dem att 93 % av världens 250 

största bolag hållbarhetsredovisar. 

 

Hallvarsson & Halvarsson (2010) fann ett likande resultat, 2009 hade 95 % av de 150 största 

och börsnoterade företag i Europa gjort utrymme för information kring sitt hållbarhetsarbete 

och CSR på sin hemsida. I Sverige var andelen företag bland de 70 största som redovisar på 

59 % år 2008, en tydlig ökning från endast 20 % år 2005 (KPMG 2008). Frostenson (2015) 

beskriver att frågan om hållbarhetsredovisning har vänt och att idag är frågan vad som ska 

redovisas mot tidigare om man skulle redovisa. 

 

Även media har gett detta ämne allt större utrymme på senare år. Antalet artiklar som handlar 

om hållbarhet och innehåller frasen corporate social responsibility (CSR) ökade markant i 

början på 2000-talet, år 2000 publicerades endast 17 artiklar och 2002 var antalet mer än det 

tio-dubbla, 259 (Grafström och Windell, 2011). Från 2002 har antalet artiklar varit fortsatt 

högt men samtidigt avtagande och 2009 var antalet artiklar nere på 124. Nedgången är inte 

helt enkel att förklara enligt Windell et al. (2012) men en anledning kan vara att ett antal 

större företagsskandaler inträffade tidigt 2000-tal samtidigt som trenden med CSR var starkt 

på frammarsch medan media några år senare förflyttade sitt fokus till den stora 

finanskraschen. 

 

Det är viktigt för företag att förmedla en kvalitativ redovisning och några viktiga aspekter 

som Magnus Frostenson (2015) belyser är begriplighet, relevans, tillförlitlighet och 

jämförbarhet. Att redovisa sin information av hållbarhetsredovisning som alla andra, som om 

det vore en norm, kan bli missvisande och den bör därför vara autentisk för varje enskilt 

företag. Med hjälp av de fyra nämnda kvalitetsegenskaper är det möjligt att utforma 

redovisningen mer specifikt och därmed mer autentiskt. 

 

 Begriplighet: Informationen som kommuniceras skall vara begriplig för de adresserade 

användarna. Det är rimligt att förutsätta viss grundkunskap i ämnet men viktig 

information får inte utelämnas pga. begriplighetskravet 

 

 Relevans: Eftersom redovisningsinformationen är tänkt att fungera som beslutsunderlag 

för användarna är relevansen i informationen viktig. Den ska kunna knytas till händelser 

som skett, sker och kommer att hända för att kunna fungera som beslutsunderlag. För att 

höja relevansen av redovisningsinformationen är väsentligheten viktig. Betydelsen av den 

specifika informationen bör vara av en väsentlig karaktär för att den ska vara relevant, 
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intressenterna ska rimligen påverkas vid bedömningen av informationen. Annars kan 

informationen ses som obetydlig. 

 

 Tillförlitlighet innebär att informationen som redovisas inte skall innehålla felaktigheter 

eller vinklas utan den skall vara balanserad och neutral. Intressenterna som tar del av 

redovisningen skall kunna lita på att informationen skildrar verkligheten i företaget. 

 

 Jämförelser skall kunna göras av betraktarna, både mellan åren och mellan konkurrerande 

verksamheter. Därför bör redovisningsprinciperna vara så konstanta som möjligt över tid 

alternativt skall en förändring kunna motiveras för att behålla jämförbarheten. 

 

Borglund (2012) belyser samma fyra punkter med ett tillägg, den bör även vara verifierad av 

en tredje part. År 2011 hade antalet företag som har en verifierad hållbarhetsredovisning ökat 

med 16 procentenheter till 46 % bland de 250 största bolagen i världen (KPMG, 2011). 

1.2 Varför Hållbarhetsredovisa? 

Som vi nämnt tidigare i texten är det mer regel än undantag idag att större företag redan 

hållbarhetsredovisar. Man kan ställa sig frågande till varför det enligt vissa ökar 

förbrukningen av företagens resurser såsom tid och pengar (Svenskt Näringsliv, 2016). Som 

Frostenson skriver i sin bok Hållbarhetsredovisning (2015) kan man se på fenomenet som en 

reaktion på förändringar i samhället som kräver ett mer helhetsorienterat perspektiv hos 

företagen. Frostenson menar samtidigt att idag går ekonomi, miljö och samhälle mer hand i 

hand än tidigare och det krävs därför en större transparens kring alla tre delarna. Därför går 

det att se att företagen tar ett större aktörsansvar idag. 

 

Att ha en strukturerad redovisning av sina aktiviteter och åtaganden kring hållbarhet skapar 

viktiga styrinstrument för företagens transparens och hållbarhetsprocesser (Frostenson, 2015). 

Hållbarhetsarbete, eller CSR, skapar även legitimitet för företagen. Karolina Windell skriver i 

CSR – En guide till företagens ansvar (2012) att forskning påvisat att legitimitet är en av de 

främsta orsakerna till att företagen tagit till sig nya idéer kring sina verksamheter, däribland 

CSR. Att ses som legitim och accepterad i den omgivning företaget befinner sig och verkar i 

har kommit att spela en allt större roll, likaså att de interna processerna är välfungerande. Här 

fyller redovisning av CSR en viktig roll. 

 

CSR kan även fungera som en strategi för företagen för att behålla samt stärka den acceptans 

som finns från intressenternas håll menar Borglund et al. (2012). Bartlett och Devin (2011) 

belyser CSR som en konkurrensfördel gentemot andra aktörer verksamma på samma 

marknad. De menar vidare att genom att skapa en legitimitet gynnar det företagen när de ska 

attrahera nya resurser såsom medarbetare och kapital. Det finns dock inte en given strategi 

för företagen att använda utan det beskrivs oftast som en tydlig utvecklingsprocess (Borglund 

et al. 2012). Författaren lyfter fram ett antal punkter som är viktiga vid skapandet av en CSR-

strategi;  
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 Det ska finnas engagemang hos ledningen,  

 Välj några prioriterade mål, 

 Dessa mål ska vara kopplade till företagets främsta kompetenser, bädda in strategin 

ledningssystemen samt  

 Utveckla ett väl fungerande sätt att mäta resultaten  

 

 

Författaren uttrycker att det främst är större företag som tagit strategin längre i utarbetningen 

då deras verksamhet krävt det men samtidigt har det varit värt insatsen för dem. För mindre 

aktörer återstår än så länge i de flesta fall att utveckla sina egna strategier 

 

CSR-experten Mette Morsing, Handelshögskolan i Köpenhamn, belyser vikten av en 

tvåvägskommunikation med intressenter istället för den traditionella och enkelriktade 

kommunikationen (Morsing & Beckmann, 2006). Med enkelriktad menar författaren 

exempelvis publiceringar på hemsidan, i redovisningar eller via presentationer. Företagen 

behöver istället kunna föra en dialog för att skapa förutsättningar för sina intressenter att 

uttrycka vad de anser vara företagets ansvar samt hur vissa frågor bör hanteras. Genom 

interaktion kan företaget enklare nå ut med sin kommunikation och budskapen menar 

Morsing. Vidare menar författaren att en tvåvägskommunikation kan vara en del i företagens 

CSR-strategi. Det bidrar med viktig information och fungerar som en omvärldsanalys som 

kan hjälpa företagen att optimera sin strategi kring hållbarhetsarbete och redovisning. Vidare 

menar Morsing att det finns två olika strategier för företagen; 
 

 Response strategy: Interaktion med intressenter där möjlighet ges att ställa företagen 

frågor och uttrycka sina uppfattningar. 

 Involvement strategy: Skapa gemensamma projekt mellan intressenter och företag där 

båda parter involveras i en process att definiera problem och utveckla strategier. 

 

De kritiker som finns motsätter sig av olika anledningar, bland annat för att det kräver 

ytterligare resurser från företagen, dels med själva hållbarhetsarbetet men även med 

redovisningen. (Svenskt Näringsliv, 2016). En annan motsättning finns gällande hur genuin 

redovisningen faktiskt är, kritikerna menar att det endast är för syns skull, så kallad green 

washing eller window dressing (Frostenson, 2015). Redovisningen sker enbart för att 

rättfärdiga de samhälleliga och miljömässiga effekter företagen har, skriver Frostenson. I 

nästa del belyser vi mer om de motsättningar som finns. 
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1.3 Kritikerna 

Idag är CSR en mångfacetterad företeelse enligt Mullerat (2010). Synerna på CSR är många 

och ändras med betraktarnas preferenser och värderingar. Vidare menar författaren att detta är 

en anledning till förvirring och besvikelse pga. svårigheten i att definiera CSR. 

Mullerat författar i International Corporate Social Responsibility att somliga står fast vid att 

CSR endast är ett spel för galleriet och att de egentligen inte har något genuint intresse alls att 

göra gott för sin omgivning.  Samma skara uttrycker samtidigt en oro enligt författaren, att 

företag använder CSR som ett yttre för att skydda sig från regleringar från regeringars håll 

genom att försöka påvisa ett betydande arbete med hållbarhetsfrågor. Detta kallas idag för 

window dressing, du klär ditt yttre för att dölja verkligheten bakom. Författaren skriver även 

om fenomenet green washing som många av dessa CSR-kritiker lyfter fram. Det handlar om 

att skapa en positiv image genom att missleda betraktare genom informationsgivningen för att 

på så sätt dölja exempelvis en kraftig miljöpåverkan. 

 

På motståndarsidan till CSR har Milton Friedman varit en tydlig gestalt. 1970 skrev M. 

Friedman artikeln The social responsibility of business is to increase it’s profits där han 

framför sin åsikt om företagens sociala ansvar. Friedman anser, såsom titeln hintar om, att ett 

företags ansvar ligger i att maximera intäkterna och vinsten och att den som bär det yttersta 

ansvaret är företagsledaren. Det vore ansvarslöst, menar författaren, om företagsledaren 

skulle använda pengar som skulle antingen minska löner, minska ägarnas vinst eller kosta 

kunderna genom högre priser, istället för att vinstmaximera. För att citera Friedman (1970): 
 

”Aktieägarna, kunderna eller de anställda kan själva spendera sina pengar på särskilda 

handlingar om de så önskade” 

2. Problematisering 

2006 beslutade regeringen att de statligt ägda bolagen i Sverige från och med 2008, 

räkenskapsåret 2007, var tvungna att redovisa sitt hållbarhetsarbete på flera punkter efter en 

rad kriterier (Regeringen, 2006). Ambitionen var att de statligt ägda företagen skulle agera 

föredömen till övriga gällande företagens samhällsansvar (Borglund et al. 2012). Till grund 

för hållbarhetsredovisningen skulle GRI:s riktlinjer användas. Dessa riktlinjer har 

framarbetats av organisationen Global Reporting Initiative. 

 

2014 beslutades om ett nytt EU-direktiv kring hållbarhetsredovisning som kommer att gälla 

för alla storbolag inom EU som uppnår vissa storlekskriterier (EU, 2014). Det direktiv som 

antogs är en miniminivå för företag inom EU och Sverige klubbade i juli år 2016 igenom 

tuffare krav än det nya direktivet. De företag som lagen omfattar är statliga såväl som privata, 

som uppfyller minst två av följande tre faktorer: 

 

 Fler än 250 anställda i Sverige 

 Omsättning på minst 350 miljoner kronor 

 Balansomslutning på minst 175 miljoner kronor 
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2010 gjorde Magnus Frostenson, Karolina Windell samt Tommy Borglund en undersökning 

på uppdrag av regeringskansliet över konsekvenserna av hållbarhetsredovisningskravet som 

infördes 2007. Nu infinner sig samma fråga, gällande konsekvenserna av det nya lagförslaget 

men ur ett annat tidsperspektiv. Samtidigt kommer det nya lagförslaget gälla betydligt fler 

företag denna gång.  

 

De största, och ofta börsnoterade, bolagen i Sverige har idag en väl utvecklad 

hållbarhetsredovisning. För dessa bolag är det rimligt att tro att det nya lagförslaget inte har 

någon betydande effekt. Bland medelstora bolag är det inte lika förekommande med en 

hållbarhetsredovisning och det är troligtvis här den största påverkan av den nya lagen 

kommer att synas. 

 

Den nya lagen har varit väl omdebatterad och bland annat har Svenskt Näringsliv, svenska 

företags stora företrädare, höjt en kritisk röst där de menar att lagförslaget grundades på stora 

underskattningar kring effekterna (SVD, 2015). Ett belopp som justitiedepartementet nämnt i 

diskussionerna kring lagen är de 40 000 kr som EU-kommissionen räknat på (Regeringen, 

2016). Det framgår av remissen, till den antagna lagen, att de anser kostnaderna vara 

betydligt större än de som räknats på samt att fler företag än de estimerade 1600, som 

lagrådsremissen angav, kommer påverkas. Samtidigt ställer sig revisionsbranschen positiv till 

lagförslaget och betonar betydelsen av hållbarhetsredovisning (Grant Thornton 2016; EY 

2016).  

 

En marknadsundersökning som Demoskop utförde under 2015 visar att de flesta företag 

ställer sig positiva till hållbarhetsarbete men relativt få är bekanta med den nya lagen och 

dess riktlinjer (Demoskop, 2015). Vetskapen om den nya lagen samt konsekvenserna från 

riktlinjerna som de statliga företagen följer, sedan 2007, har lett oss fram till nedanstående 

frågeställningar. 

3. Syfte 

Denna studie syftar till att bidra med en förståelse för hur företag kommer påverkas av den 

nya lagen, ur ett bolagsperspektiv. Det gör vi genom att intervjua företag och experter för att 

se hur de ställer sig till lagen och för att se i vilken omfattning företagen idag arbetar med 

hållbarhetsredovisning. 
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4. Frågeställning 

 

 Vilka bakomliggande faktorer ligger till grund för företagens implementeringsarbete 

av hållbarhetsredovisning? 

 

 Hur omfattande och genomgående är arbetet med hållbarhetsredovisning bland 

företagen? 

 

 Vilken påverkan har den nya lagen haft på företag i deras arbete med 

hållbarhetsrapportering? 

5. Avgränsning 

Vi har i studien fokuserat på företag som tidigare inte arbetat med att upprätta en 

hållbarhetsredovisning, med det menar vi att företagen inte haft en extern eller integrerad 

rapport i sin årsredovisning gällande hållbarhet. Företag som tidigare endast haft ett kortare 

stycke om hållbarhet eller kvalitet klassar vi som företag som inte haft en ordentlig rapport. 

En viktig avgränsning har även varit att företagen skall omfattas av den nya lagen, då det är 

en förutsättning i denna studie.  

6. Teoretiska utgångspunkter 

6.1 Institutionell teori 

Motiveringen till valet av institutionell teori är att vi genom den nya lagregleringen sett en 

institutionell påtryckning. Den institutionella teorin är tänkt att hjälpa oss att djupare förstå 

vad det är vi observerar och varför det ser ut som det gör. Den Institutionell teorin har 

utvecklats inom organisationsämnet sedan 70-talet. Institutionell teori ger en förståelse för 

hur organisationer anpassar sig till förändringar i både sociala och institutionella 

sammanhang. Den institutionella teorin sammankopplar organisationspraxis såsom 

redovisning och verksamhetsrapportering med de värderingar som finns i samhället som 

företaget verkar i och som företaget måste följa för att upprätthålla sin legitimitet (Deegan 

och Unerman, 2005). 

  

Organisationer genomför ständigt olika typer av förändringar, många med koppling till att 

förbättra och effektivisera sin verksamhet. Institutionella teoretiker däremot står för en annan 

bakomliggande förklaring till förändringar. DiMaggio och Powell (1983) menar att 

företagens beslut inte tas på en rationell grund utan med syfte att anpassa sin verksamhet likt 

övriga i sin omgivning. De ser på verkligheten som något som skapats och bekräftats socialt. 

För att tydligare förstå den institutionella teorin behövs en förståelse för definitionen av en 

institution i detta sammanhang. Kungliga bibliotekets definition lyder; ”En sammanslutning 
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eller grupp av personer som har ett namn med vilket den kan identifieras och som uppträder 

eller kan uppträda självständigt”. Nationalencyklopedins samhällsvetenskapliga 

benämning av en institution är de normer samt regler som “strukturerar mänskligt handlande 

till bestående eller återkommande beteendemönster” (NE, 2016) Enligt 

Nationalencyklopedin är till exempel både stater och marknader socialt accepterade som 

institutioner. 

 

Den nya institutionella teorin är en vidareutveckling av den tidiga, även den nya 

institutionella teorin tvivlar på en rationalistisk syn på organisationen. Den nya institutionella 

teorin tar även, till skillnad från den tidiga, hänsyn till hur organisationen påverkar sin 

omgivning (Perrow, 1986).  

 

Enligt den nya institutionella teorin påverkas organisationer av det fält de verkar inom. 

Exempel på fält kan vara det område organisationen är aktivt i, samhällssektor eller bransch. 

Organisationer som verkar inom samma fält blir allt mer lika varandra genom en så kallad 

homogeniseringsprocess. Det är framförallt tre faktorer inom det organisatoriska fältet som 

snabbar på denna process vilka kallas för isomorfism (DiMaggio och Powell, 1991).   

  

6.1.1 Tvingande 

Framkommer ur politisk påverkan, lagar, regler och branschstandarder. Den tvingande 

isomorfismen är ett resultat av att organisationer ställs inför formella och informella krav från 

institutioner den står i beroendeställning till. Det kan tillexempel handla om att en 

organisation måste anpassa sig efter statens bestämmelser och lagar. Organisationer och 

samhällsinstitutioner styrs till stor del av tvingande regler och normer. Reglerna upprätthålls 

av ett system som bestraffar regelbrott. Normer å andra sidan ger organisationer möjlighet till 

större frihet och kan i högre utsträckning ifrågasättas. Organisationer utsätts både för interna 

och externa påtryckningar från såväl andra organisationer som aktörer verksamma inom 

samma fält.  

 

Med hjälp av bland annat lagar och bestämmelser kan staten forma en organisation, 

organisatoriska förändringar är ibland en direkt konsekvens av politiska beslut. Ibland har 

dock de politiska beslutsmakarna inte kunskap gällande de direkta konsekvenser ett politiskt 

beslut kan medföra. Av den anledningen kan därför politiska beslut bedömas vara oflexibla 

(DiMaggio och Powell 1983:151).      

6.1.2 Imiterande 

När organisationer står inför osäkra situationer där det inte finns något entydigt bästa 

tillvägagångssättet, kan de begränsa urvalet av strukturer och metoder till dem struktur eller 

metoder som används av organisationer som de anser vara framgångsrika i den institutionella 

miljön. DiMaggio och Powell (1983) anger att "organisationer tenderar att modellera sig efter 

liknande organisationer i sitt område som de uppfattar som mer legitimt eller framgångsrik. 

Allestädesnärvaron av vissa strukturella arrangemang kan mer sannolikt räknas till den 
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universella mimande processen snarare än att de antagna modellerna ska öka effektiviteten.” 

Således är mimande isomorfism ett svar på organisatorisk osäkerhet i att identifiera det bästa 

tillvägagångssättet. 

  

Institutionell teori förutsätter att organisationerna kommer att välja bland alternativa 

strukturer, eller praxis, på grundval av effektivitetshänsyn, främst vid den tidpunkt då deras 

organisation fält håller på att grundas eller omorganiseras (Palmer et al. 1993). Därefter, antar 

de former som anses legitimt av andra organisationer inom sitt område, oberoende av dessa 

strukturers faktiska effektivitet. Enligt Shin-Kap Han (1994) kommer en marknadsledare att 

försöka differentiera sig från sina närmsta konkurrenter för att sticka ut medan mellanskiktet 

av organisationer kommer att försöka imitera den mest framgångsrika inom sitt område. 

6.1.3 Normativ  

Normativ isomorfism förknippas framförallt med professionalisering.  Ett yrke eller en 

profession påverkas på samma sätt som organisationer av institutionella tryck. Organisationer 

tenderar att anställa individer från liknande företag eller med samma yrkesmässiga bakgrund. 

Professionaliseringen innebär att de anställda har en gemensam kunskapsmässig bas och på 

att dessa tillsammans bildar nätverk och mötesform vilket ger en likriktad utformning av 

organisationer. 

Professionaliseringen bidrar till att organisationer blir mer lika varandra, vilket i sin tur 

underlättar utbytet med andra organisationer inom samma fält.  Det kan även leda till att 

organisationer anses som legitim och respektabla från omvärlden (DiMaggio och Powell  

,1983). 

6.1.4 Sammanfattning av institutionell teori 

DiMaggio och Powell (1983) påpekar att det inte alltid är möjligt att skilja mellan de tre 

formerna av isomorfistiskt tryck, och i själva verket kan två eller flera av dessa isomorfistiska 

tryck verka samtidigt. Det gör det nästan omöjligt att avgöra vilken form av institutionellt 

tryck som var mest drivande i de olika fallen. Dessutom kan kraften och styrkan hos de olika 

institutionella förändringstrycken variera över tiden. 
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6.2 Teoretisk bakgrund 

6.2.1 Hållbarhetsredovisning för första gången 

I en studie av Adams och McNicholas (2007), undersöktes företag som för första gången 

skulle upprätta en hållbarhetsredovisning. Syftet med studien var att öka förståelsen för hur 

processen kring upprättandet av en hållbarhetsredovisning ser ut. Forskarna använde sig av 

’action research approach’ vilket innebar att de observerade den dagliga verksamheten samt 

gav feedback under möten. 

  

Studien identifierade ett flertal hinder när det kom till utvecklingen av ett ramverk för hur 

hållbarhetsredovisning skulle utföras samt implementeras i den dagliga verksamheten 

(Adams och McNicholas, 2007). Det största hindret för utformandet av en 

hållbarhetsredovisning verkar vara en avsaknad av kunskap och förståelse för hur arbetet 

praktiskt skulle utformas och vilka krav som måste uppfyllas. Fem månader efter forskarnas 

första möte diskuterades fortfarande struktur, överskrifter och vilket innehåll rapporten skulle 

innehålla (Adams och McNicholas, 2007). Meningsskiljaktigheter när det kom till struktur, 

innehåll, layout och stil i rapporten observerades mellan gruppmedlemmarna, vilket forskarna 

kom fram till tyder på osäkerhet framförallt gällande vilka konsekvenser deras beslut skulle 

få. Denna diskussion löstes genom att man valde att studera hållbarhets och årsredovisningar 

för cirka 15 andra företag med liknande förutsättningar. Majoriteten av dem undersökta 

företagen var från samma sektor som den undersökta organisationen och ansågs vara exempel 

på praktisk redovisning i framkant (Adams och McNicholas, 2007). Denna process ledde 

fram till utvecklingen av en hållbarhetsredovisning för den egna organisationen och kan 

förklaras av, som tidigare nämnt, imiterande isomorfism eller ”mimicry” i institutionell teori 

(DiMaggio och Powell, 1991). 

  

Forskarnas slutsats är att det största hindret när det kom till utvecklandet av ett ramverk för, 

samt hållbarhetsredovisningen i sig, var en brist på kunskap och erfarenhet hos parterna 

involverade i arbetet med rapporten. Mer specifikt utvecklar även forskarna specifika 

problemområden. En bristande kunskap om vad som utgör "praxis bästa" 

hållbarhetsredovisning. En brist på förståelse för hur hållbarhetsmål och 

rapporteringsmetoder kan integreras i organisationens övergripande strategiska 

planeringsprocess. En svårighet är att välja mellan de olika riktlinjerna och stilar för 

rapportering som finns tillgängliga (Adams och McNicholas, 2007) 
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6.2.2 Skapar hållbarhetsredovisning en hållbar organisation? 

I en artikel av Rob Gray, Diane Walters, Jan Bebbington och Ian Thompson (1995) 

undersöks hur å ena sidan företag reagerar på en växande hållbarhetsagenda i samhället och å 

andra sidan vad redovisare kan göra för att hjälpa organisationer anpassa sig till de nya 

kraven på hållbarhetsarbete detta medför. 

  

Enligt författarna kan hållbarhetsredovisning ha både positiva och negativa effekter. Det kan 

verka som en konstruktiv och stärkande utveckling för organisationen, det kan öppna upp för 

nya kategorier av synlighet, transparens och ansvarsfullhet samt erbjuda en öppenhet både 

inom organisationen och mellan organisationen och samhället (Gray et al. 1995). Det kan på 

den negativa sidan skapa en situation där man koloniserar miljön och skalar den från alla 

viktiga aspekter och faller för en sorts ”economization” (Gray et al. 1995).  

  

Vidare förklarar Gray et al. (1995) att, på en simpel nivå, kan förändringar i 

organisationsstrukturen bidra till förändringar i redovisningen och på samma sätt kan också 

förändringar i redovisningen bidra till en förändring av organisationsstrukturen. Det som ses 

som mest troligt är att de båda faktorerna påverkar varandra i en slags reflexiv samverkan 

(Gray et al. 1995). Detaljerna i denna samverkan är långt ifrån helt klara, däremot kan det 

sägas med nästintill säkerhet att framfarten av fokus på miljön och hållbarhet i sociala, 

politiska och företagssammanhang kräver, och har potentialen att skapa förändring i både 

organisationsstruktur och redovisningspraxis (Gray et al. 1995). 

  

Gray et al. (1995) undersökte med hjälp av intervjuer och observationer den omställningen 

hållbarhetsredovisning orsakar (eller inte orsakar) hos en rad företag.  För att kunna 

undersöka denna dynamiska process krävdes en modell eller teori med vilken forskarna 

kunde uttrycka vad det var som egentligen hände (Gray et al. 1995). Till detta valdes 

Laughlin's model of organizational change (1991) tillsammans med Llewellyn’s (1993) 

utökade definition av organisationen (Gray et al. 1995). Laughlin’s modell formade kärnan i 

arbetet att teorisera processen medan Llewellyn användes för att förfina några av 

begränsningarna i Laughlins modell. 

  

Författarnas slutsatser är att vågen av ”miljötänk” och de förändringar det medfört har haft en 

relativt obetydlig påverkan på den faktiska hållbarheten hos de observerade företagen. 

Författarna framhåller att synvinkeln spelar stor roll. Från ett hållbarhetsperspektiv har ingen 

betydlig förändring skett men från företagens sida kan ändå de förändringar som genomgåtts 

kännas stora (Gray et al. 1995). 

  

Carlos Larrinaga-Gonzâlez et al. (2001) bygger i en liknande studie vidare på resultaten av 

Gray et al. (1995) och undersöker om resultaten och modellen är applicerbara i en annan 

kontext genom att utföra en empirisk studie i Spanien. 
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Författarna undersökte nio spanska företag verksamma i olika branscher. Undersökningen 

utgjordes av 15 semistrukturerade intervjuer där den som var ansvarig för hållbarhets- och 

miljöfrågor, eller om ingen sådan person fanns tillgänglig, en högt uppsatt chef intervjuades 

(Larrinaga-González et al. 2001). 

  

I relation till modellen använd av Gray et al. (1995) finner forskarna att modellen även här är 

användbar för att studera dynamiken bakom organisatoriska förändringar orsakade av 

förändringar i omvärlden. Vidare finner författarna att de Spanska företagen följer första 

gradens förändring vilket innebär att ingen grundläggande förändring av 

organisationsstrukturen har följt som ett svar på hållbarhetsarbetet (Larrinaga-González et al. 

2001).  

6.3 Sammanfattning; den tidigare kunskapens vägledning  

Med hjälp av tidigare forskning och undersökningar vill vi studera vilken effekt en ny lag om 

hållbarhetsredovisning, redan idag innan den trätt i kraft, kommer ha på valda företag. 

 

Vi vill med hjälp av institutionell teori få en djupare förståelse för observationen av valda 

fenomen. Till grund för det ser vi den institutionella teorin som en relevant teori vid 

undersökandet av de bakomliggande faktorerna till hållbarhetsredovisning.  Den tidigare 

forskningen kan ge oss en fingervisning av vad vi kan förvänta oss och vägleda oss i 

utformandet av vår egen undersökning. Gemensamt för samtlig undersökt forskning är att 

verktyget för undersökning är någon form av intervjuer (Adams och McNicholas, 2007; Gray 

et al. 1995; Larrinaga-González et al. 2001). Den största svårigheten när det kommer till att 

för första gången upprätta en hållbarhetsredovisning verkar vara problem relaterade till den 

praktiska utformningen av rapporten och vad det är som ska tas med (Adams och 

McNicholas, 2007). Vidare nämns i undersökningen av Adams och McNicholas (2007) att 

problemet med den bristande praktiska kunskapen löstes med hjälp av att man kollade hur 

branschkollegor gjorde och sedan härmade. Med hjälp av den institutionella teorin tolkas det 

som en form av imitation vilken är en av de tre isomorfismerna (DiMaggio och Powell, 

1991). Ambitionen i vår undersökning är att kunna fånga liknande observationer vilket 

motiverar till användandet av institutionell teori. Modellen nedan är tänkt att hjälpa oss 

förklara liknande observationer. 
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  Figur 1. De tre ismorfismerna. Egenskapad modell 

 

I studierna av Gray et al. (1995) och Larrinaga-González et al. (2001) undersöks vilka 

organisatoriska förändringar som uppstår (eller inte uppstår) när företagen upprättar en 

hållbarhetsredovisning. Kärnan i båda studierna är att undersöka om hållbarhetsredovisningen 

faktiskt bidragit till organisatoriska förändringar som gör företagen mer ”hållbara” i sitt 

arbete eller om de bara ger bilden av det för att tillfredsställa påtryckningarna från omvärlden 

(Gray et al. 1995; Larrinaga-González et al. 2001). Här kan vi även återkoppla till Frostenson 

et al. (2010) som fann i sin studie att många företag har svårt att se en klar koppling mellan 

förbättrat hållbarhetsarbete och kraven på hållbarhetsredovisning. 

 

Vi finner resultaten relevanta för vår undersökning då även vi är intresserade av att se vilka 

effekter den nya lagen faktiskt har på företagen. Rör det sig om faktisk organisatorisk 

förändring där lagen bidrar till ett mer hållbart företagande eller är det bara upprättande av 

ännu en rapport och ”business as usual”?  
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7. Metod 

7.1 Val av metod 

Vi har valt att genomföra en kvalitativ forskningsmetod där vi använder oss av en induktiv 

ansats. Enligt Bryman och Bell (2013) används en induktiv metodansats när syftet med en 

studie är att bidra till befintlig teori genom att undersöka enstaka fall och därigenom dra 

allmänna slutsatser. Vidare förklarar Bryman och Bell (2013) att valet av en induktiv 

metodansats är vanligt vid en kvalitativ undersökning. I och med att syftet med vår 

undersökning är att se vilken påverkan den nya lagen har haft på svenska företag, genom att 

intervjua en rad olika personer för att se hur deltagarna tolkar den nya lagen som 

implementeras, så blir just induktiv och kvalitativ undersökning ett naturligt val för vår 

studie.   

 

Christensen (2010) tydliggör att i en kvalitativ forskning är det mer vanligt att forskningen är 

inriktad på ord snarare än siffror där tingens underliggande mening och innebörd fokuseras. 

Vidare förklarar han att helhetsförståelsen och sammanhanget är därför viktigare än delarna. 

Christensen (2010) menar att kvalitativa data används för att bygga teorier, teoretiska 

hypoteser eller praktiska arbetshypoteser. (Christensen, 2010) förklarar att en kvalitativ 

analys och teoribyggande begränsas till undersökarens subjektiva förmåga om att förstå och 

tolka det kvalitativa datamaterialet. Det är avhängigt forskarens förmåga att inte se det 

mönster den förväntat sig utan det mönster som faktiskt visas utifrån det insamlade 

datamaterialet. (Christensen, 2010. Utifrån vad Alvesson och Sköldberg (2008) säger leder 

det till att genom kvalitativa metoder utgås det mer ifrån studiesubjektets perspektiv snarare 

än forskarens som är allt mer vanligt vid en kvantitativ undersökning. 

7.2 Motivering till valda företag 

För att kunna göra en relevant undersökning i ämnet krävdes ett visst förarbete för att 

identifiera relevanta bolag. Anledning är för att kunna, i så hög grad som möjligt, undersöka 

hur företagen påverkas av lagkravet. Vid valet av företag, personer, organisationer och 

experter för undersökningen använde vi ett målstyrt urval ”purposive sampling”. Syftet med 

det målstyrda urvalet förklarar Bryman och Bell (2013) är för att kunna välja ut deltagare och 

företag på ett strategiskt sätt så personerna som intervjuas är relevanta för de forskningsfrågor 

som ställs och den studie som genomförs.  

 

Efter att vi gått igenom en mängd olika företag för att se vilka som var lämpade för studien 

kunde slutligen fyra bolag väljas ut som är relativt jämnstora och har liknande erfarenhet av 

hållbarhetsredovisning. Studien genomfördes på företag som var verksamma inom olika 

branscher för att kunna ge studien en större bredd. Nackdelen med att studera företag från 

olika branscher blir däremot att det kan leda till en reducering i det djup studien har inom 

varje bransch, men samtidigt kan man argumentera för om det skulle vara möjligt för oss att 

få en tillräckligt genomgripande och nyanserad bild över en specifik bransch genom att vi 
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enbart undersökte ett par företag som verkar inom samma bransch. Riskerna som Alvesson 

och Sköldberg (2008) förklarar är att det kan finnas allt fler faktorer som har påverkat 

företagen inom just den branschen och att man enbart har mätt ytan som inte ger skäl till att 

det man har konstaterat även skulle gälla vid fler tillfällen för andra företag trots att de verkar 

inom samma bransch.   

 

Fastän det mycket väl hade varit ett helt rimligt resonemang att vi genomförde en studie 

utifrån den synvinkeln togs beslutet att utgå ifrån företag som verkar i olika branscher. Då 

man i en allt större utsträckning kan ge en vidare bild kring vilka de första effekterna är på 

hållbarhetsredovisning för företag i Sverige vid implementeringen av den nya lagen. 

 

Företagen som kontaktades i studien var Attendo, Itab, AcadeMedia, Ambea. För att finna 

lämpliga personer hos samtliga företagen som var av relevans för studien undersöktes 

företagens hemsidor efter personer som var ansvariga för antingen företagens kvalitet, 

redovisning eller hållbarhetsrapportering. Vid ett par tillfällen var det däremot så att 

personerna som kontaktades inte påverkades själva i arbetet eller dess avdelning kring det 

studien undersöker, i dessa fall hänvisade dem till kollegor som var rätt person för vidare 

kontakt. Vid ett par av företagen så fanns det sedan tidigare ingångar som möjliggjorde för 

oss att få kontakt med företagen. Totalt intervjuades fyra personer, en på vartdera företaget. 

Att enbart studera företag hade dock inte givet en tillräcklig avbildning, eftersom lagen inte 

har trätt i kraft ännu så uppskattningsvis är det så att en del inverkan lagen kommer ha, har 

företagen inte ännu sett effekt på.  

 

Att studera experters åsikter kring vad lagen kan ha för påverkan på svenska företag skulle ge 

en ännu större bredd på studien, då experterna sedan tidigare har en annan erfarenhet kring 

hållbarhetsredovisning. Vad som sågs relevant till en början var att få en redovisningsbyrås 

synpunkter på vad den nya lagen kring hållbarhetsredovisning kommer leda till och 

möjligtvis hur de och revisorer påverkas. Efter att vi arbetat med en av de större 

redovisningsbyråerna Grant Thornton under en tidigare kurs fanns det redan vissa kontakter 

på dess Örebrokontor som kunde kontaktas. Efter att ha gått igenom precis som med 

företagen vilken person som eventuellt besatt störst grad av kunskap kring frågorna stod det 

klart att Anja Björklund var en person med lång erfarenhet inom redovisning. Vidare ansågs 

det vara av betydelse att få åsikter från personer som är specialiserad inom CSR. Efter att ha 

undersökt personer på nätet som är ledande inom CSR och sett över personer som vi hade 

ingångar med föll ögonen slutligen på tre namn. Bengt Johansson tidigare Sveriges CSR 

Ambassadör vid Utrikesdepartementet och som för tillfället driver konsultföretaget New 

Context. Håkan Ulrichs som har varit en av de ledande personerna som har varit bakom och 

byggt upp företagets EY hållbarhetsområde som klassas som ett av de ledande 

konsultföretagen inom hållbarhetsredovisning. Och slutligen Andreas Drugge som bland 

annat sitter i FARs specialistgrupp för hållbar utveckling.  
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Efter att ha sett över vilken bakgrund respektive person har i relation till den studie som 

genomförs så stod det klart att samtliga var mycket intressanta att komma i kontakt med. Hos 

Bengt Johansson, Håkan Ulrichs, Anja Björklund och Andreas Drugge togs kontakt via mail 

eller telefon för att se om det fanns intresse att ställa upp för att bli intervjuad, kort därefter 

bestämdes tid och datum för att kunna genomföra en intervju.  

 

En organisation som sedan lagens uppkomst har varit väldigt aktiv i att göra sin röst hörd 

kring frågan är Svenskt Näringsliv. Vikten av att kunna få undersöka en så pass stor 

organisation som samtidigt varit så pass aktiv i frågan blev därmed väldigt intressant, inte 

minst med tanke på att Svenskt Näringsliv har 50 medlemsorganisationer som i sin tur 

representerar 60 000 medlemsföretag (svenskt näringsliv, 2016).  Likt kontakten som 

etablerades med företagen användes ett liknande tillvägagångssätt i kontakten med Svenskt 

Näringsliv. Först gjordes en bakgrundsundersökning kring möjliga personer som eventuellt 

var av relevans för den studie och forskningsfrågor som genomförs, för att i nästa steg höra 

om personen var intresserad att bidra till studien genom en intervju. Likt tidigare företag så 

hänvisade personen som först kontaktades till en kollega som var mer insatt i ämnet. Den 

person som slutligen kontaktades på Svenskt Näringsliv var Sofia Bildstein-Hagberg som var 

villig att ställa upp på en intervju, som genomförs via mail. 

7.3 Sekundärdata 

I undersökningen samlas det in både sekundär och primärdata. Sekundärdata beskriver 

Christensen (2010) data som tidigare har samlats in och sammanställts till ett annat syfte än 

vad som gäller själva undersökningen som genomförs i denna studie, vilket är data som redan 

fanns tillgänglig vid undersökningstidpunkten. Beträffande sekundärdata förklarar 

Christensen (2010) vidare att det kan delas upp och klassificeras på olika sätt men att det 

vanligen skiljs mellan vad man kallar interna och externa sekundärdata. Intern sekundärdata 

är den information som finns inom en organisation och extern sekundärdata är den 

information som finns utanför den organisation som undersöks, extern sekundärdata kan 

sedan delas upp i publicerade källor och i kommersiella källor (Christensen, 2010). 

  

Undersökningen som vi genomfört har omfattat en stor mängd data som har varit viktigt för 

varje del under studiens gång, det har använts extern sekundärdata samt insamlad primärdata. 

Vikten av relevant sekundärdata var väsentligt redan från början av studien vid bland annat 

insamlandet om information kring den nya lagen och valet av företag som berörs av den. Den 

betydelsefulla informationen kunde finnas både på regeringens hemsida, företagens egna 

hemsidor och i böcker. I sökandet efter artiklar som var av betydelse för undersökningen 

användes Google Scholar. Intressanta samt relevanta artiklar fann vi genom att söka på bland 

annat termer som environmental accounting, organizational change och sustainability 

accounting. När en intressant artikel hittades undersöktes även artikelns referenslista för att 

hitta artiklar inom liknande forskningsfält. 
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7.4 Utformning av frågor 

Kvalitativa intervjuer kan variera till en relativt stor uträckning när det kommer till hur 

forskaren förhåller sig till intervjupersonen. Enligt Bryman och Bell (2013) är en 

semistrukturerad intervju när intervjupersonen har stor frihet att utforma svaren på sitt egna 

vis, men att forskaren använder sig av en lista (intervjuguide) över specificerade teman som 

bör beröras under intervjuns gång. Bryman och Bell (2013) betonar att i kvalitativa intervjuer 

ligger ett stort intresse mot den intervjuades ståndpunkter och att låta intervjun röra sig i olika 

riktningar för att leda till en kunskap om vad intervjupersonen upplever som relevant och 

viktigt. Som en följd av friheten i intervjuerna tenderar kvalitativa intervjuer att kunna ge mer 

fylliga och detaljerade svar (Bryman och Bell, 2013). 

 

Baserat på att vår studie går ut på att undersöka hur olika intressenter ställer sig till lagen och 

potentiella effekter föll valet på att genomföra studien med semistrukturerade intervjuer. 

Argumenten till att valet blev just semistrukturerade intervjuer för undersökningen bygger 

mycket på att genom att använda sig av den typen av intervju öppnar det upp för 

intervjupersonerna att berätta sina personliga tankar och syner av vad den nya lagen kommer 

resultera i. Genom att intervjua personer öppnar det samtidigt upp eventuella tillfällen för 

följdfrågor, vilket minskar riskerna för oklarheter i svaren som de ger till oss men leder även 

till att vi kan få intervjupersonen att utveckla sina svar ytterligare. Hade vi möjligtvis använt 

oss av en ostrukturerad intervju hade det delvis kunnat leda till att vi hade fått mer fria svar, 

samtidigt finns riskerna med ostrukturerade intervjuer att man missar viktiga delar som bör 

tas upp under intervjun. De riskerna försökte självfallet undvikas till så hög grad som möjligt 

och därför ansågs en semistrukturerad intervju som ett allt bättre val för undersökningen. På 

grund av att leder till fria svar men med säkerheten av att kunna falla tillbaka under intervjuns 

gång på en lista över teman som bör tas upp under intervjun. 

  

Under studiens gång visade det sig att ett par intervjupersoner hade svårigheter kring att få till 

en utsatt tid för att kunna genomföra en muntlig intervju på grund av hög arbetsbelastning 

under undersökningstiden. Men baserat på vikten av att få kunskap från just dessa 

intervjupersoner frångicks utformningen en aning från att enbart genomföra 

semistrukturerade intervjuer till att komplettera de semistrukturerade intervjuerna med en 

strukturerad intervju via mail från personen som tidigare funnit svårigheter kring att få till en 

muntlig intervju. Genom att utöka intervjutyperna så undviks studiens bredd från att 

reduceras när viktiga åsikter och kunskaper inom ämnet uteblir. Om vi enbart genomförde 

studien efter en intervjuteknik hade det lett till att all den information som samlades in kunde 

hanteras på ett liknande sätt, dock hade det som tidigare nämnt lett till en minskad mängd 

data och bredd. Efter noga övervägande kring hur intervjuerna skulle genomföras valdes 

slutligen en ökad mängd information över en reducerad.  
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För att undvika skillnader och kunna genomföra intervjuer på ett så snarlikt sätt som möjligt, 

användes samma frågor i de strukturerade intervjuer som de semistrukturerade intervjuerna. 

Den differens som uppstår är att intervjupersonen vid de strukturerade intervjuerna kan se 

samtliga frågor och även dess ordning. Dock redogjordes för personen som intervjuades via 

mail att eventuella motfrågor kunde ställas även efter de första svaren på frågorna som 

ställdes. Anledningen till det är att reducera de differenser som finns mellan intervjutyperna. 

För att låta den svarande fortfarande komma med fria samt öppna svar och minska 

feltolkningar.  

7.5 Fördelar och nackdelar med olika intervjuformer 

Som beskrevs i ett tidigare avsnitt var ursprungstanken att enbart genomföra semi-

strukturerade intervjuer via telefon eller personliga möten. Efter att vi kontaktat personerna 

och företagen som överensstämde med det urval som gjorts stod det klart att studien skulle 

genomföras med både telefon och personliga intervjuer utökat med mailfrågor till en 

respondent. 

 

Genom att utföra en rad olika typer av intervjuer är det även viktigt att beakta vad varje 

intervjuform har för fördelar och nackdelar, så vi redan innan genomförandet kan ta hänsyn 

till dessa skillnader för att kunna reducera differenserna. Christensen (2010) betonar att vid 

personliga möten får forskaren ofta tillgång till ett mer innehållsrikt material eftersom det 

leder till att forskaren har möjlighet att ställa komplicerade frågor som respondenten har 

tillfälle att svara med egna ord kring samtidigt som det finns möjligheter för följdfrågor och 

att förklara eventuella oklarheter. De mest betydande nackdelarna som Christensen (2010) 

betonar är att det finns risker för intervjuareffekt vilket leder till att personen som intervjuar 

måste ha viss känsla för att skapa ett förtroende hos respondenten. Ytterligare en nackdel 

Christensen (2010) tar upp med intervjuer är att det kan ta lång tid att genomföra, allt från 

genomförandet av intervjuer till databearbetning. Han betonar dock att databearbetningstiden 

inte bör vara det som styr valet av insamlingsteknik, utan det är att undersökningsproblemet 

som är vägledande. Vilket överensstämmer väl med de huvudargument vi har för att 

genomföra personliga intervjuer i denna studie.  

 

Genom att vi utför intervjuer får respondenterna möjlighet att svara öppet kring frågorna som 

ställs samtidigt som det leder till möjligheten att ställa följdfrågor. Det ökar chanserna för oss 

att besvara forskningsfrågan som undersökningen har till skillnad från om vi hade använt oss 

av en enkät och slutna frågor. Det hade minskat chanserna för respondenterna att beskriva 

vad de upplever kring införandet av den nya lagen och företagens hållbarhetsredovisning.  

  

Likväl som Christensen (2010) beskriver personliga intervjuer tar han även upp att 

telefonintervjuer som väldigt givande när man vill ha en möjlighet att ställa följdfrågor för att 

få allt större och fylligare svar. Fortsättningsvis menar Christensen (2010) att en av de största 

fördelarna med att genomföra just en intervju via telefon är att man har möjlighet att 

undersöka frågor över ett allt större geografiskt område. Vid urvalet så stod det klart för oss 

att majoriteten av intervjupersonerna befann sig på olika platser i Sverige, främst 
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Stockholmsområdet. Det ledde till att om möjligheten inte fanns för oss att genomföra 

personliga intervjuer främst på grund av intervjupersonens geografiska position, var det bästa 

alternativet att genomföra en telefonintervju. Just utifrån liknande argument som kunde 

redogöras för valet av personliga intervjuer, att det leder till att intervjupersonen får möjlighet 

att ge allt mer fylliga och givande svar för undersökningen.  

 

Beträffande nackdelar med telefonintervjuer har de flera likheter med personliga intervjuer. 

Christensen (2010) hävdar att även genom telefonintervjuer finns riskerna av 

intervjuareffekter som kan påverka respondenten. Christensen (2010) menar att 

intervjueffekter kan bland annat uppstå på grund av hur frågorna är formulerade eller 

beroende på tonfallet som intervjuaren använder sig av. För att vi skulle undvika att påverka 

respondenterna bestämdes redan i förväg att vid intervjuerna så borde intervjuaren använda 

sig av ett neutralt tonläge för att undvika just att respondenterna skulle påverkas och minska 

riskerna av intervjuare effekter vid svaren. 

  

Som tidigare nämnt var det en intervju som genomfördes via mail, på grund av att personen 

som skulle intervjuas befann sig i en situation med hög arbetsbelastning och ej hade 

möjlighet att genomföra en intervju via ett personligt möte eller telefon. Christensen (2010) 

förklarar eventuella brister och fördelar med att genomföra insamling av empiri när man 

skickar ut frågorna till respondenten som sedan besvarar och skickar tillbaka svaren till 

forskaren. Likt genomförandet av telefonintervjuer får man tack vare av att man skickar ut 

frågor via mail möjligheten att befinna sig på en annan geografisk plats än respondenten som 

leder till att man kan få in kunskap och information som annars inte var tillgänglig. En 

ytterligare fördel i jämförelse med personliga intervjuer är att svaren kan ges utan någon som 

helst intervjuareffekt, forskaren påverkar därmed inte svaren som respondenten ger.  

 

Precis som det finns fördelar med att ställa frågor via mail finns det även nackdelar. 

Christensen (2010) beskriver en nackdel i att respondenten inte har någon möjlighet att få 

eventuella oklarheter som den upplever förklarade för sig. För att undvika just den nackdelen 

var vi tydliga med att redogöra för respondenten att om det skulle vara någon fråga eller 

övrigt som var oklart, skulle det enbart vara att kontakta oss via mail eller telefon.    

Christensen (2010) berättar även att en mindre fördelaktig aspekt med att just skicka ut 

frågorna via mail är att respondenten kan se samtliga frågor direkt. För de frågor vi skickade 

ut till respondenten upplevde vi inget problem i det då frågorna kunde besvaras oberoende av 

varandra. Därmed anser vi inte heller att det var ett problem att respondenten kunde se alla 

frågor i förväg eftersom övriga respondenter fick samma möjlighet. 
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7.6 Intervjuguide 

Inför intervjuerna utformade vi en intervjuguide. Den grundläggande anledningen som 

Bryman och Bell (2013) betonar är att man under intervjun kan luta sig tillbaka över 

frågeställningar som bör ställas under intervjuns gång, likt en minneslista. Det väsentliga är 

att forskaren under intervjun får information som beskriver den värld intervjupersonen 

upplever samtidigt som intervjuerna innehåller en grad av flexibilitet (Bryman och Bell, 

2013). För att genomförandet av intervjun ska ge en så bra bild som möjligt av det 

intervjupersonen beskriver samt få kunskap som är av relevans till undersökningen 

understryker Bryman och Bell (2013) vikten av att bekanta sig med miljön som 

intervjupersonen arbetar i av en stor vikt. Det gjorde vi genom att läsa på kring 

undersökningsämnet med en stor variation sekundärdata som tidigare nämnt i form av 

böcker, information på hemsidor med mera. Genom att vi fick en kunskap om respondentens 

miljö skapade vi oss en förståelse för att tolka det respondenten berättar, det leder till att vi på 

ett förenklat sätt kan ställa följdfrågor och nya frågor som en uppföljning på det 

intervjupersonen har svarat. 

 

I en kvalitativ intervju kan både öppna och slutna frågor blandas. Slutna frågor under en 

muntlig intervju hade då blivit vad Christensen (2010) beskriver det som ett mellanting vid 

utförande av antingen en telefonintervju eller personlig intervju, när frågorna kan utformas så 

att de antingen skall besvaras med ett svarsalternativ eller att respondenten får svara helt fritt. 

En svårighet som Christensen (2010) nämner rörande slutna frågor vid muntliga intervjuer är 

att vid komplexa frågor blir det allt mer komplicerat som forskare att i ett senare skede koda 

svaren som respondenterna ger. Eftersom målet med intervjuerna är att vi ska skapa oss en 

uppfattning över hur intervjupersonerna upplever sin värld föll valet på öppna frågor eftersom 

det leder till att respondenten får en större frihet att svara precis som han eller hon önskar, 

samtidigt undviks risken att få flera olika svar som längre fram kan leda till svårigheter att 

koda. Avslutningsvis sammanställdes intervjuguiden genom att ställa frågorna i en ordning 

som ansågs följa det tema frågorna rörde för att skapa förutsättningar för en viss struktur i 

intervjun. 

7.7 Operationaliseringen av frågor 

För att få en så stor användning av intervjumaterialet som möjligt har Bryman och Bell 

(2013) som grundläggande råd att man utformar intervjuguiden på ett sätt som underlättar 

svaren på undersökningsfrågorna, samt att ordningen på frågorna följer varandra på ett bra 

sätt. Med de råden valde vi att utforma en intervjuguide som har sin grund i studiens 

teoretiska referensram. Det skapar en rejäl grundkonstruktion för att vi ska kunna besvara de 

undersökningsfrågor som studien har som ambition att ge svar på. 

 

Vid formuleringen av våra intervjufrågor utgick vi bland annat från institutionell teori. 

Motiveringen till valet av institutionell teori vid utformningen av våra frågor var att kunna se 

vilka faktorer som påverkat företagen vid upprättandet av en hållbarhetsredovisning. Men 

även kunna se om deras bransch och intressenter har påverkat företagen. Frågorna skulle även 
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ge oss indikationer på vilken omfattning och hur genomgående företagen idag redovisar sitt 

hållbarhetsarbete, för att kunna se vilka likheter/skillnader som finns mellan de olika 

företagen. Vi valde även att utforma frågor som var mer generella kring den nya lagen och 

företagens hållbarhetsrapporter. Anledningen till det var att kunna göra jämförelser mot 

tidigare undersökningar som gjorts i ämnet för att se hur företagen påverkas av lagen och 

generellt hur deras inställning är till den.  

7.8 Test av intervjufrågor 

För att få en inblick i hur personer som inte var med vid utformningen av frågorna till 

undersökningen uppfattade frågorna, skickades intervjufrågorna ut till tre olika personer. 

Christensen (2010) förklarar vikten av att testa frågorna innan man väljer att ställa de i 

fullskala för att se till att frågorna fungerar som tänkt. Med de argumenten gjorde vi ett test 

för att försäkra oss om att frågorna var rätt ställda och att respondenterna inte hade problem 

att förstå frågorna. Frågorna skickades dels till vår handledare Tommy Borglund som sedan 

tidigare besitter en gedigen erfarenhet kring kommunikation och journalistik, utöver honom 

frågades även två personer med yrken inom ekonomi. Det resulterade i att frågorna ändrades 

om, både i formulering men även ordningen justerades. Bland annat ansågs en del frågor vara 

lite för slutna och att det inte skulle leda till öppna och fylliga svar, men vi fick även 

feedback att de allra viktigaste frågorna i början även bör vara de mest enkla. 

7.9 Genomförandet av intervjuerna 

Inför varje intervju bestämdes tid och ett datum som passade respondenten väl, det gjordes 

främst utifrån tanken om att vi inte ville vara någon börda för respondenten. Samtidigt hade 

vi under genomförandet av studien ett väldigt flexibelt schema. Innan genomförandet av 

själva intervjuerna skickades frågorna ut minst en dag innan så respondenterna kunde se över 

frågorna och vara väl förberedda på de frågor som skulle ställas under intervjun. Till 

respondenterna ställdes även frågor enligt den utformade intervjuguiden om de önskade 

anonymitet, om intervjun kunde spelas in och om det var någon fråga som den intervjuade 

personen upplevde att den ej ville svara på och avsluta intervjun var det inga problem. 

 

Den första intervjun som genomfördes var tillsammans med Mattias Lindström på Attendo, 

via telefon. Sedan tidigare hade en tid bestämts som passade bägge parter för att genomföra 

intervjun via telefon. Intervjufrågorna skickades sedan ut till Mattias Lindström så han hade 

möjligheten att läsa på vilka frågor som skulle ställas. Genom att vi tidigare sett över vilket 

område Mattias Lindström arbetar inom visste vi redan innan intervju att Mattias Lindström 

var kunnig på de frågor vi skulle ställa, och efter att ha genomfört intervju stod det klart att så 

även var fallet. Svaren som gavs på frågorna var väl utförliga och bidrog till en god empiri 

för att senare analyseras mer ingående. 

 

Inför den andra intervju med Bengt Johansson hade vi redan tagit kontakt med honom via 

mail för att ställa ett par frågor som skulle bygga upp en grund till informationen om den nya 

lagen. Men efter att ha sett över den kunskap som Bengt Johansson besitter gjorde vi 
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bedömningen om att han skulle vara ett mycket starkt bidrag till de branschexperter som 

skulle intervjuas i studien. Det gjorde att vi redan efter att ha ställt ett par frågor tog 

ytterligare kontakt med Bengt Johansson för att se om han var villig att svara på ett par andra 

frågor via telefon som var mer direkt kopplade till vad vi faktiskt undersökte, något som han 

även ställde upp på. Med den kunskap och erfarenhet som Bengt Johansson besitter inom 

CSR kunde han bidra med en väldigt gedigen empiri. Den intressanta kopplingen som kunde 

göras var att det fanns vissa likheter med det Mattias Lindström på Attendo tidigare gett. 

Även om det var under ett tidigt stadie empirin samlades in kunde vissa likheter ändå 

urskiljas mellan svaren som togs emot.   

 

Vid den tredje intervjun bestämdes ett intervjudatum väldigt kort efter den första kontakten 

som togs med Anja Björklund. I och med det gjorde vi bedömningen att det inte skulle vara 

lämpligt att skicka ut intervjufrågorna då det hade funnits för lite tid för henne att se över 

frågorna. I och med det kan det ha lett till att Anja Björklund inte haft samma möjlighet att 

förbereda sig på de frågor som skulle ställas vilket kan ha lett till att svaren som gavs inte haft 

samma omfattning som det potentiellt kunnat nått. Vid genomförandet av intervjun skedde 

det även ett missförstånd från personen som genomförde intervjun då frågorna som ställdes 

var utifrån ett företagsperspektiv med att det i själva verket skulle vara från ett 

branschexpertperspektiv. Trots dessa svagheter kunde ändå en god mängd av empiri samlas 

in som hade vissa likheter mot de två tidigare intervjuerna, vilket kunde göra att vi började se 

små tecken på en viss mättnad. 

 

Den fjärde intervjun, som var den enda typen av mailintervju, genomfördes tillsammans med 

Sofia Bildstein-Hagberg. Efter att haft mailkontakt med Sofia Bildstein-Hagberg framgick 

det att hon inte kunde uppge en tid för intervju, men då hon var intresserad av att ställa upp 

kom vi överens som att skötta frågorna via mail. Trots att frågorna ställdes över mail så fick 

vi en gedigen mängd material för att sedan analysera. I mailet önskade även Sofia Bildstein-

Hagberg att hennes ord blev direkt inlagda i empirin utan några ändringar.  

 

De övriga intervjuerna med Håkan Ulrichs, Karin Alvudd, Andreas Drugge, Paula 

Hammerskog och Lena Freiholtz genomfördes på ett relativt liknande sätt. Tid och Datum 

bestämdes via telefon utifrån vad som passade respondenten, sedan skickades frågorna som 

intervjun skulle omfatta till respondenterna så de kunde se över vilka frågor som skulle 

ställas. Vid det stadiet hade det skett fyra intervjuer sedan tidigare där den insamlande 

empirin från vardera intervjun hade gett vissa likheter. Vilket redan kunnat utgöra en relativt 

god grund för att göra en analys av, men genom att samla in mer information skulle det 

enbart stärka de tecken vi redan sett, om även de kommande intervjuerna skulle visa upp 

liknande tecken. Alternativt hade olikheter även vara av stort intresse för att se vilka typer 

differenser som finns och vad som ligger till grund för det. Efter att ha genomfört de 

ytterligare fem intervjuerna stod det klart att även de intervjuerna bidragit till en riklig mängd 

empiri för att analysera allt djupare, med både likheter och vissa olikheter mot svaren som de 

tidigare intervjuerna visat. 
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Som tidigare nämnt ställdes frågan till samtliga intervjupersoner som genomförde någon 

form av muntlig intervju om det gick bra att vi spelade in intervjun. Det gav samtliga 

respondenter medgivande till. Anledningen till det är i grund för vad Bryman och Bell (2013) 

nämner om att under en intervju ligger fokus för intervjuaren på vad som sägs och hur den 

ska följa upp på intressanta synpunkter och komma med vidare frågor. Det är då bäst om 

intervjuaren slipper bli distraherad av behovet att föra anteckningar om vad som sägs. Genom 

att spela in intervjuer leder det även till möjligheten att gå tillbaka och lyssna igenom vad 

som sägs under hela intervjun, det minskar riskerna för att något som sägs under intervjun går 

förlorad på grund av att intervjuaren missar att anteckna det. 

 

Bryman och Bell (2013) tar upp att om man transkriberar intervjuer bibehålls 

intervjupersonernas ordalag och uttryckssätt som sedan gör att den textmassa som man sedan 

ska analysera snabbt växer sig rik. På grund av det valde vi att efter ha genomfört 

intervjuerna transkribera samtliga intervjuer, då vi ville ha ett så pass intakt empiri som 

möjligt utan några som helst bortfall av textmassa när den senare ska analyseras. Faktum är 

att en person som vi intervjuade faktiskt ville ha sin empiri ordagrann utan några som helst 

förändringar.  

7.10 Reliabilitet 

Bryman och Bell (2013) redogör att reliabilitet handlar om huruvida ett resultat från en 

undersökning är pålitligt och om resultatet blir detsamma om undersökningen skulle 

genomföras på nytt eller om det påverkas av tillfälliga betingelser. Författarna beskriver 

vidare att det är allt vanligare med bedömningar kring hur hög reliabiliteten är vid 

undersökningar som är kvalitativa för att få en bild över kvalitén. De förklarar även att det 

har blivit så att man har börjat assimilera begreppen kring reliabilitet rörande kvalitativ 

forskning utan att för den delen ändra grunden eller begreppets betydelse, men att man lägger 

en mindre vikt vid bedömningen av frågor som rör mätningar.  För måttet reliabilitet nämner 

Bryman och Bell (2013) två former extern reliabilitet och intern reliabilitet, extern reliabilitet 

berör till vilken utsträckning undersökningen kan upprepas.  

 

Den externa reliabilitet som vi uppnår i denna studie är antagligen relativt låg, det baseras 

främst på två argument. Eftersom studien genomförts via ett flertal intervjuer blir det omöjligt 

att genomföra en exakt likadan studie då det är alltför många faktorer som påverkar, allt ifrån 

intervjumiljö till den situation intervjupersonerna befinner sig i exempelvis socialt och 

karriärmässigt. Det resulterar i en svårighet att replikera en exakt studie som vi genomfört. 

Det andra argumentet baseras på det ämne som studien undersöker. I och med att studiens 

mål är att undersöka vilka effekter som företag redan har upplevt innan lagen har trätt i kraft, 

leder det till ett likande resonemang som det första, men med en viss skillnad om att 

företagen kommer uppleva en förändring. Det leder till att svaren på frågorna som redan 

ställts i undersökningen även kommer få andra svar då de utomstående faktorerna troligtvis 

har förändrats mot tidigare. Vid ett genomförande av en liknande studie om några år är 

chanserna troligtvis stora att lagen har tagit ett starkare grepp och blivit mer utforskad och 
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etablerad bland företag runt om i Sverige. Utifrån det kan den externa reliabiliteten anses vara 

relativt låg för vår studie, då företag och lagen befinner sig i en förändringsperiod. 

 

Enligt Bryman och Bell (2013) innebär intern reliabilitet att medlemmarna i ett forskarlag 

kommer överens om hur de ska tolka det som ses och hörs. Utifrån referensramen och den 

teori som beskrivs har även gemensamma tolkningarna skett från det insamlande materialet. 

Bland annat genom en gemensam utformning av teman och analysmetod. Baserat på det kan 

man uttrycka att denna undersökning har en hög grad av intern reliabilitet.  

7.11 Validitet 

Intern Validitet betyder enligt Lecompte och Goetz (1982) att det ska finnas en stark 

överensstämmelse mellan det forskaren observerar och de teoretiska idéer som utvecklas. 

Författarna förklarar även att intern validitet blir en styrka om forskare genom kvalitativa 

undersökningar kan säkerställa en hög grad av överensstämmelser mellan begrepp och 

observation. Som tidigare nämnt har vår studie haft en djupgående insamling av lämplig 

information kring ämnet för att kunna utforma en gedigen välanpassad referensram.  

Utifrån den teoretiska referensramen har vi tolkat intervjuerna. För att undvika att det skett 

eventuella misstolkningar kring de svaren som respondenterna har givit oss har det för varje 

intervju säkerställt att man kan ställa eventuella följdfrågor för att reducera risken för 

feltolkningar. Vidare har även varje intervju för sig transkriberats innan materialet har tolkats, 

det har lett till att eventuella fallgropar som har kunnat uppstå mellan intervjusvaren och det 

framtagna material som utgörs som grund för empirin, resultatet och analysen har kunnat 

undvikas. Slutligen fick vi även önskemål från respondenterna om att få gå igenom sina svar i 

empirin för att se över om det har uppstått någon misstolkning på vägen som ska redigeras 

innan det slutligen publiceras. Baserat på de ovan nämnda punkterna kan man komma fram 

till slutsatsen att undersökningens interna validitet är av en hög grad. 

 

Extern validitet förklarar Bryman och Bell (2013) berör till vilken utsträckning resultatet kan 

generaliseras till andra situationer. Enligt Lecompte och Goetz (1982) kan extern validitet till 

skillnad från intern validitet utgöra ett problem för många som forskar inom det kvalitativa 

området. Baserat på att vår undersökning genomförts med ett målstyrt urval som är relativt 

begränsat leder det till att, i jämförelse med den interna validiteten står sig studies externa 

validitet allt lägre. 
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7.12 Metodreflektion 

Tanken var från början att enbart rikta in sig mot vård- och omsorgsföretag. Förutom att ett 

antal av vårdbolagen i Sverige kommer påverkas av lagen finns det även ett annat fokus på 

dem gällande den rådande debatten om vinster i välfärden. Det visade sig dock vara svårt att 

få till intervjuer med ansvariga personer på vårdbolagen som var aktivt insatta i detta ämne. 

Mycket på grund av det faktum att den nya lagen står för dörren för många företag och de 

ansvariga på företagen måste lägga ned mycket tid och arbete inför detta. Utöver det 

sammanföll studien med jul och nyår vilket generellt sett är en månad där arbetsmängden är 

väldigt stor för majoriteten av företagen, något som gör det svårt för dem att avsätta tid åt 

intervjuer och dylikt. På grund av det fick vi lyfta blickfånget från att enbart rikta in oss mot 

hälsovårdsbranschen till fler branscher. 

 

Då en del respondenter var lokaliserad på olika orter, andra hade en begränsad tid som 

utmynnade i svårigheter i att bestämma en tid för en muntlig intervju, och sedan fanns det en 

person som var mer lättillgänglig för ett personligt möte. I och med det blev intervjuerna i lite 

olika former, mail, telefon och personligt möte vilket ledde till att den insamlade primärdatan 

fick hanteras på olika sätt. Hade det kunnat undvikas? Både ja och nej. Om vi enbart utgått 

efter en bestämd intervjuform hade det lett till en minskad mängd data att arbeta med då två 

intervjuer skulle fallit bort. I och med det valde vi en ökad mängd information framför en 

mindre men att intervjuformerna varierade som följd av det.  

  

Efter att ha genomfört intervjuerna insågs i efterhand att intervjuguiden kunnat innehålla en 

bättre inledande fråga kring intervjupersonens bakgrund så man hade fått en tydligare bild 

över personen som man inte visste om inför intervjun. För att minska avsaknaden av den 

inledande frågan skrevs det ett lite avsnitt om varje företag och person istället under 

metodkapitlet. I och med det får läsarna en bild om vilket företag och person som har 

intervjuats. En liknande upptäckt gjordes efter det personliga mötet men gällande avslutet på 

intervjun. Det kunde ha varit en fördel att utöka intervjuguiden med en fråga som gav 

intervjupersonen möjligheten att ge synpunkter som eventuellt inte redan tagits upp under 

intervjun samtidigt som intervjun hade kunnat få en bättre avrundning. Det hade lett till att 

om intervjupersonen känt att det fanns en viss avsaknad av en fråga då haft möjligheten att 

berätta mer utförligt kring just det. 

 

Studiens intervjuguide som användes var väldigt starkt kopplad till mer generella frågor 

rörande företagen och experternas syn på lagen. Vad vi insåg i efterhand var att vi möjligtvis 

hade kunnat koppla våra frågor till en allt högre grad till den referensram vi utformat. Främst 

så kunde allt fler frågor haft en direkt koppling till den institutionella teorin. Det hade kunnat 

leda till att vi fått en allt större och breddare intervjuguide än vad studien faktiskt hade.  
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7.12.1 Alternativt tillvägagångssätt  

Hade studien kunnat genomföras på ett annat tillvägagångssätt? I vår studie utgick vi ifrån 

intervjuer men vi hade möjligtvis kunnat använda oss av enkäter som vi skickat ut till 

respondenter. Fördelarna det hade medfört är troligtvis ett större antal respondenter, eftersom 

vi då kunnat nå ut till en allt större mängd människor. Det hade även i sin tur kunnat bidra till 

en större variation i urvalet och att vi kunnat göra en viss generalisering kring studiens 

resultat. Som vi tidigare nämnt under metod delen så finns risken med enkäter att det inte 

leder till att intervjupersonerna kan ge lika utförliga svar som med intervjuer. På grund av det 

faktum att frågorna är oftast mer sluta och att respondenten eller personen som intervjuar inte 

har möjligheten att ställa följdfrågor.  

 

I studie n utgick vi från olika företag som verkade inom olika branscher. Vad som kunnat leda 

till att vi fått en allt bättre bild kring lagens påverkan på företag vore om vi enbart utgått från 

en viss bransch. I studien valdes olika företag på grund av att det gör att vi kan se en breddare 

första påverkan som lagen har på företag runt om i Sverige. Vad en studie som enbart utgått 

från en bransch kunnat resultera i är en allt djupare bild på lagens effekter. Det blir allt 

svårare om vi undersöker olika branscher istället för en, av det faktum om vi enbart studerar 

en finns möjligheten att se allt fler skillnader och liknande effekter lagen har på företagen. I 

undersökningen har vi även tagit del av både experters och företags tankar om den nya lagen. 

Det gjorde vi för att kunna få en god kombination och synen på de effekter som lagen har. I 

och med att studien då får två olika vinklar på lagen som möjliggjorde för oss att se skillnader 

och likheter mellan de bägge parterna. I och med vi i studien kunnat få en större mängd 

respondenter hade studien kunnat fokuserats på enbart experter eller företag. Det hade precis 

som nämnts tidigare bidragit till att studien kunnat fått en allt mer djupgående bild kring vad 

exempelvis vad CSR-experter i Sverige anser den nya lagen kommer resultera i. 

 

Förutom experterna och företagens perspektiv hade det kunnat vara av intresse att undersöka 

vad olika partier och lagstiftare hade för syn på införandet av den nya lagen. Fram för allt 

med tanke på att det fanns en hel del olika åsikter vid debatten samt omröstningen av 

sakfråga. I och med att hållbarhet har ett fokus på samhället, hade studien kunnat utförts med 

ett miljö eller samhällsperspektiv där specifika effekter undersöks.  

 

En ytterligare förändring vi hade kunnat genomföra var att förändra frågeställningen. Vi 

valde i studien att utgå i vår frågeställning ifrån företagens hållbarhetsredovisning och vilken 

påverkan lagen har haft. Men i och med att hållbarhetsarbetet är en grundläggande faktor för 

att företagen ska kunna genomföra en gedigen hållbarhetsredovisning, så hade vi kunnat haft 

frågeställningar som varit mer direkt kopplade till själva hållbarhetsarbetet. Det hade lett till 

att vi kunnat göra ytterligare kopplingar mellan själva hållbarhetsarbetet och redovisningen 

mot vad vi i studien redan gör.  
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7.12.2 Bortfall 

Utöver de intervjuer vi gjort, fick vi tyvärr tre bortfall, två från företag och ett från en expert. 

Experten är en person som syns i många sammanhang kring hållbarhetsfrågor och uttryckte 

att tid inte fanns då efterfrågan på konsulter inom hållbarhetsredovisning ökat markant, 

framförallt denna årstid. De två företagen angav i båda fallen orsaken att de inte visste vem 

som var ansvarig för frågorna och därmed vilken person vi borde tala med. Även om de två 

personer vi pratade med hade valt att ställa upp hade de, enligt dem själva, inte kunnat bidra 

med särskilt mycket. De menade att de inte hade något vidare arbete färdigt för dessa frågor 

och därmed visste de inte heller nu hur de skulle gå tillväga med rapporteringen eller i vilken 

utsträckning lagen skulle påverka dem. 

7.12.3 Bias 

I de intervjuer vi gör är det rimligt att anta att våra respondenter har en viss bias. De 

expertutlåtanden vi fått kommer från två olika sidor i frågan. Revisorer har verkat positiva till 

den nya lagen kring redovisning av hållbarhetsarbete och mångfaldspolicy. Lagen spelar 

revisionsbyråerna i famnen då revisorernas uppdrag hos företagen kommer öka ju mer krav 

som finns på redovisning av information. På andra sidan av frågan står intresseorganisationen 

Svenskt Näringsliv. De arbetar med lobbying för att främja näringslivets bästa och här anser 

inte dem att den nya lagen tillför företagen något, inte mer än resursslukande åtgärder i alla 

fall. Sedan har vi företagen som kan tänkas vilja ge sken av en bra bild utåt. 

7.13 Intervjuade personer och företag 

 

Bengt Johansson 

För närvarande driver Bengt Johansson ett konsultföretag inom CSR vid namn New Context 

AB som han själv har grundat. Han är även adjungerad professor vid Shanghai University 

MBA center (Linkedin, 2016). Tidigare har han haft flera befattningar inom det svenska 

utrikesdepartementet till exempel minister vid svenska ambassaden i Peking, generalkonsul i 

Shanghai och CSR-ambassadör för Sverige. Han har dessutom tjänstgjort vid 

statsrådsberedningen och i EU-kommissionen. 2013 mottog han hederspriset vid den Svenska 

Handelskammaren i Kina (New Context, 2015). 

 

Håkan Ulrichs 

Tidigare har Håkan Ulrichs arbetat på EY under ett flertal år där hans senaste position var 

Nordic Managing Partner Climate Change & Sustainability Services. Han var en av de 

ledande personerna i utvecklandet av EY:s Sustainability Assurance and Consulting Practice 

del mer eller mindre från grunden, som senare resulterade i att EY idag är ett av de ledande 

företagen för hållbarhetstjänster i Norden. Innan det arbetade Håkan Ulrichs som extern 

auktoriserad revisor. Hans fokus var främst riktade mot stora multinationella företag 

(Linkedin, 2016). 
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Sofia Bildstein-Hagberg  

Sofia Bildstein-Hagberg är finansiell rapporteringsexpert på Svenskt Näringsliv. Det omfattar 

ett arbete med redovisning och revisionsfrågor, bokföringsfrågor och frågor som rör 

hållbarhetsrapportering. Hon är även sekreterare i Näringslivets redovisningsgrupp (NRG) 

(Svenskt Näringsliv, 2016). 

 

Andreas Drugge 

Andreas Drugge besitter en lång och god erfarenhet kring hållbarhetsetsredovisning och 

hållbarhetsfrågor. Förutom att arbeta som manager vid Deloitte inom Enterprise Risk 

Services, sitter Andreas Drugge även med i FARs specialistgrupp för hållbar utveckling en 

jury som bland annat delar ut FARs pris för bästa redovisning av hållbarhet (Linkedin, 2016). 

 

Anja Björklund 

Anja Björklund arbetar som Auktoriserad revisor FAR på Grant Thornton i Örebro. Hon har 

sedan tidigare en gedigen erfarenhet av redovisningsarbete efter att ha arbetat som 

Auktoriserad revisor i över 26 år. Hon sitter även med i Handelshögskolan vid Örebro 

Universitets Advisory board (Linkedin, 2016). 

 

Attendo 

Attendo är ett av Sveriges ledande omsorgsföretag som grundades 1987 i Stockholm. Idag 

bedriver de förutom verksamhet på en rad olika platser runt om i Sverige, även verksamhet i 

Finland, Norge och Danmark. I verksamheterna inom Sverige arbetar de inom såväl 

äldreomsorg som för personer med funktionsnedsättningar och inom individ- och 

familjeomsorg (Attendo, 2016). Mattias Lindström är Corporate Controller vid Attendo 

(Linkedin, 2016). 

 

AcadeMedia 

AcadeMedia bildades år 1996 men har sedan tidigare en lång historia där den äldsta 

verksamheten inom AcadeMedia grundades redan 1898. Idag är AcadeMedia Nordens största 

utbildningsföretag som bedriver utbildningar för förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och 

vuxenutbildningar över hela landet. Huvudkontoret är lokaliserat i Stockholm men de har 

även kontor i Göteborg. Totalt har AcadeMedia 12 500 anställda (AcadeMedia, 2016). Paula 

Hammerskog är Head of Communications vid AcadeMedia (Linkedin, 2016). 

 

Itab 

Itab är ett företag som utvecklar, tillverkar, säljer och installerar kompletta butikskoncept till 

butikskedjor inom detaljhandeln. Bolaget grundades på 1930-talet men fick namnet Itab 1971 

på grund av att man ville lyfta fram det nya elektroniska tändsystem man framställde 

(Affärsvärlden, 2007). Idag är Itab verksamma i 22 länder och har 17 

produktionsanläggningar i norra Europa och Kina men har sitt huvudkontor i Sverige (Itab, 

2016). Karin Alvudd är Investor Relations kontakt vid Itab (Linkedin, 2016). 
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Ambea 

Ambea är ett av Sveriges ledande företagen inom stöd och omsorg. I Sverige har de i 

dagsläget över 400 verksamheter inom äldreomsorg, boende, daglig verksamhet och skolor 

för personer med funktionsnedsättning eller psykisk sjukdom samt missbruksvård. I Ambea-

koncernen fanns det år 2015 cirka 14 000 anställda (Ambea, 2016). Lena Freiholtz är Head of 

Quality vid Ambea (Linkedin, 2016). 

8. Fördjupning om lagen och ramverk 

 

8.1 Lagförslag & beslut 

Den 22 oktober 2014 antogs ett direktiv rörande ändringar i EU:s redovisningsdirektiv med 

hänsyn till företags rapportering kring icke-finansiell information och mångfaldspolicy. 

Syftet med direktivet var att investerare och andra berörda parter skulle få en mer komplett 

bild av företags ställning, utveckling, resultat samt konsekvenser av dess verksamhet. De som 

berörs av detta direktiv är stora företag och koncerner av allmänt intresse som har över 500 

anställda (Eur-lex, 2015).  

 

I Sverige valde däremot regeringen ett mer snävt förslag som medförde att lagen kommer 

gälla även för företag med mer än >250 anställda. Regeringen betonade att om man skulle 

utforma rapporteringskravet enligt direktivets miniminivå hade det inte lett till någon större 

effekt då det enbart hade berört företag som idag redan har någon form av 

hållbarhetsredovisnings (Riksdagen, 2016). Regeringen menar även att det finns ett allmänt 

intresse av att gynna utvecklingen där företag som hållbarhetsrapporterar är under stark 

framväxt.  

 

När företagen lämnar informationen ökar möjligheterna både för företagen själva och för 

andra att hantera företagens inverkan på samhället och skapa förutsättningar för en god 

utveckling som är uthållig (Riksdagen, 2016). När regeringen skickade ut förslaget på 

remissbehandling till olika organisationer och personer som fick ge sin syn på det nya 

förslaget, var svaren kring omfattningen på förslaget från samtliga näringslivsorganisationer 

negativa. Den negativa argumentationen gällde att det var kostsamt och att Sverige inte har 

anledning att sträcka sig längre än EU direktivets miniminivå (New Context, 2016). Trots de 

negativa argumenten från organisationer man tidigare hade givit ut förslagen till, valde 

regeringen ändå följa sin egen linje med en utökning av rapporterande företag i Sverige 

(Riksdagen, 2016). 
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8.2 De tre ramverken 

En hållbarhetsredovisning ska ge en balanserad och rättvis bild av den redovisande 

organisationens resultat inom hållbarhet. För att uppnå detta finns det en mängd ramverk, 

riktlinjer och verktyg för organisationen att luta sig mot. Det finns framförallt tre stora 

ramverk för hållbarhetsredovisning. Dessa är Global Reporting Initiative förkortat GRI, 

International Standardization Organization förkortat ISO samt Global Compact.  

8.2.1 GRI 

Global Reporting Initiative är en ideell organisation grundad av Bostonbaserade CERES 

(Coalition for environmentally Responsible Economies) samt FN:s miljöprogram UNEP 

1997 (Borglund et al. 2012). Idag är de stationerade i Nederländerna där de utvecklar 

ramverk för hållbarhetsredovisning. GRI ska verka som en oberoende organisation som 

hjälper företag, regeringar och andra organisationer att förstå och kommunicera företags 

påverkan inom kritiska hållbarhetsfrågor såsom klimatförändring, mänskliga rättigheter och 

korruption bland annat (GRI, 2016). Deras senaste ramverk heter G4 och publicerades 2015 

och företag som på ett korrekt sätt använder G4 får en certifiering och finns synlig på GRI:s 

hemsida under de kommande tre åren som en kvalitetsstämpel. 

 

Genom att använda GRIs riktlinjer får företagen en hjälp i att rapportera sina mest kritiska 

påverkningar, positiva som negativ, på miljön, samhället/omgivningen samt på ekonomin. 

Den senaste standarden, G4, är utformad för att vara internationellt gångbar och kunna 

appliceras på alla typer av organisationer, oberoende av sektor och storlek. G4 ska underlätta 

arbetet med att generera relevant, pålitligt och standardiserad information som ska göra det 

möjligt att bedöma möjligheter och risker och som därmed ska kunna möjliggöra mer 

välgrundade beslut, både internt och för intressenter.  

8.2.2 ISO 

International Standardization Organization, ISO, lanserade en standard 2010 inom socialt 

ansvar som fick namnet ISO 26000 (Borglund et al. 2012). Organisationens arbete inom 

området sträcker sig däremot betydligt längre bak. 1946 möttes delegater från 25 nationer i 

London, på institutet för civilingenjörer, där de kom överens om att bilda den nya 

organisationen (ISO, 2016). Syftet var och är fortfarande ”att underlätta internationell 

samordning och enande av industristandarder”. Året därpå, 1947, började dem operera som 

en enad organisation. 

 

ISO 26000 är avsedd att hjälpa organisationer att bidra till en mer hållbar utveckling. 

Ambitionen är att uppmuntra organisationer att ta hållbarhetsarbetet längre än gällande regler 

och lagar. En tillämpning av ISO 26000:s riktlinjer gör det lämpligt att ta hänsyn till bland 

annat samhälleliga, juridiska, kulturella och ekonomiska aspekter, men även den 

organisatoriska mångfalden. ISO 26000 är även anpassad för att överensstämma med 

internationella normer för beteende (ISO, 2016). 
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8.2.3 Global Compact 

Global Compact är sprunget ur FN och det första steget togs den 1a februari som den 

dåvarande generalsekreteraren i FN, Kofi Annan, sände ut ett pressmeddelande. Annan ville 

skapa ett frivilligt kontrakt mellan världens multinationella företag tillsammans med FN, med 

syftet att uppmaningen att se till den moraliska dimensionen av företagande. Följande är ett 

uttalande av Kofi Annan en månad efter pressmeddelandet (UN, 1999): 

 

”Vi måste välja mellan en global marknad som drivs av kalkyleringar om kortsiktig vinst 

eller en marknad som är human. Mellan en marknad som dömer en fjärdedel av människorna 

till svält och elände, och en som erbjuder alla en möjlighet till välstånd i en sund miljö. 

Mellan en egoistisk marknad som ignorerar förlorarnas öde, och en i vilken de starka och 

framgångsrika accepterar sitt ansvar och visar på global vishet och ledarskap.” 

  

Global Compact består av 10 principer uppdelade på fyra områden; Mänskliga rättigheter, 

Medarbetare, Omgivning/miljö samt Antikorruption (UN Global Compact, 2016). 

 

För att hjälpa företagen nå de uppsatta hållbarhetsutvecklingsmålen har Global Compact 

skapat en kompass. Kompassen har fem steg som hjälper företagen att maximera sina 

prestationer och bidrag till de angivna hållbarhetsmålen som finns. Stegen är; förstå 

hållbarhetsutvecklingsmålen, fastställ prioriteringar, skapa målsättningar, integrera hållbarhet 

samt rapportera. 
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9. Empiri 

9.1 Intervju Experter 

9.1.1 Bengt Johansson, VD och grundare New Context AB 

 

Vad är din inställning till nya lagen? 

Bengt Johansson förklarar att han ser att det finns två olika typer av problem med den nya 

lagen. Han anser bland annat att det var lite förhastat att man redan i lagförslaget avvisar 

kravet om extern verifikation. Bengt Johansson lyfter fram ett annat problem som han har 

funderat på kring den nya lagen, och det är om man har fångat in rätt företag med 

storleksparametrarna omsättning, balansomslutning, anställda. Han menar att genom att ta 

med en stor mängd företag som tvingas upprätta en hållbarhetsredovisning finns chanserna att 

man tar med företag som inte har några speciella problem på det här området men samtidigt 

missar en del företag som bör påverkas av lagen.  

 

Bengt Johansson anser det är en svår balansgång men att man har hamnat någorlunda rätt i 

frågan. EU direktivet måste utformas så det passar alla i Europa. Bengt Johansson 

understryker att siffrorna man använder sig av även används i en rad andra sammanhang och 

att man inte kan ha nya regler för allting så att det är bra att man följer redan etablerade 

regler. 

 

Hur bedömer du att lagen kommer påverka företagen? 

Vid frågan om hur lagen kommer påverka företagen betonar Bengt Johansson vikten av att 

företagen börjar med hållbarhetsredovisningen så fort man bara kan, för företagen kan ju inte 

vänta till årsbokslutet avseende räkenskapsår 2017. Bengt Johansson tycker att företagen bör 

vid början av 2017 se över vad man har för strategier, mål och så vidare. Han tycker även 

man bör bestämma sig för vilket regelverk man ska använda, om man då skulle göra enligt 

GRI ska man göra en intressentanalys och se över vilka intressenter man har och börja föra en 

dialog med dem, samt en väsentlighetsanalys för att se vad som är viktigt för företaget och 

om det är vad intressenterna tycker.  
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Vilka utmaningar ser du som de största för företagen gällande hållbarhetsredovisning? 

Att veta vad företagen ska göra när det kommer till hållbarhetsredovisning om de inte tidigare 

har gjort det uttrycker Bengt Johansson som den största utmaningen när den nya lagen träder 

i kraft. Han nämner att ett företag i en debatt i Göteborg inte visste exakt hur de skulle göra 

när det kommer till hållbarhetsredovisning så kontakt hade tagits med en konsult, det hade 

lett till frågor från publiken kring vad kostnaderna uppgick för konsulten. Kostnaden för 

företaget hade uppgått till 400 000 vilket publiken hade tyckt varit lite dyrt. Dock hade 

företagets representant förklarat att det var en kostnad som inte skulle vara lika hög över de 

kommande åren om kontakt fortsatte med konsulterna då företaget för varje år skulle ha allt 

mindre att rådfråga konsulterna kring och att det skulle resultera till minskade kostnader 

kring hållbarhetsredovisningen. 

 

Bengt Johansson berättar att det kommer vara många bolag som aldrig tidigare har gjort en 

hållbarhetsredovisning vilket han menar är svårt att genomföra första gången och att det kan 

leda till dålig kvalitet. Vidare förklarar Bengt Johansson att om man tittar tillbaka om något 

år är risken stor att man tycker hållbarhetsrapporterna inte var av någon hög kvalitet. 

 

Anser du att företagen har den kunskap internt som krävs för att kunna hantera de nya 

kraven som lagen medför? 

Bengt Johansson framhäver att det överlag alltid finns kunskap som krävs för att göra en 

årsredovisning, men om det är en ekonomichef eller en hållbarhetsavdelning på företagen 

som gör själva hållbarhetsredovisningen vet man inte. Han betonar dock att oavsett kommer 

det i slutändan leda till att det kommer in en rapport som man jämför och granskar med sin 

revisor.   

 

Hur bedömer ni kostnaden av nya lagen för företagen? 

Bengt Johansson framhäver att det är mest kostnader första året, sen nästa år har företagen 

mer erfarenhet och vet allt mer hur de ska räkna och fylla i, vilket gör skillnad. Han fortsätter 

att förklara att det är svårt att bedöma den första kostnaden vilket man märker även i 

propositionen som innehöll ett flertal olika siffror från EU-kommissionen, Svenskt Näringsliv 

och regeringen. 

 

Bengt Johansson menar att det är naturligt att det är olika siffror för det berör olika 

verksamheter. Han menar att på grund av det, inte är något som riktigt vågar sätta en bestämd 

siffra för det finns en viss mängd företag som har ett mer omfattande arbete och måste titta på 

ett flertal miljöaspekter något som resulterar till att kostnaden blir mer omfattande än dem 

som inte har någon miljöpåverkan. Det är även det Bengt Johansson bedömer som det 

jobbigaste, och jämfört med företag som enbart bedriver kontorsverksamhet och enbart köper 

och säljer så är inte lika mycket arbete än företag som bedriver en tillverkningsindustri och 

som måste arbeta med energifrågor, avfallsfrågor med mera så kommer det bli allt jobbigare 

och högre kostnader 
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Tror du företagens anseende kommer påverkas av en utökad 

hållbarhetsredovisning? 

Kort sagt säger Bengt Johansson att det är något som han tror helt klart kommer påverka 

företagens anseenden. Vidare utvecklar han att det är något som företagen kommer ha väldigt 

stor nytta av. Han menar att det kommer vara i liknande av ett betyg för företagen som gör att 

investerare, leverantörer, kunder kan lita på dem och vet vad de går för. 

 

Tror du att företagens intressenter kommer visa intresse för den utökade 

hållbarhetsredovisningen? 

Det kommer märkas på något sätt om konsumenterna är missnöjda med något företag berättar 

Bengt Johansson. Han förklarar vidare att man i rapporterna kommer gå igenom 

intressegrupperna en för en och se över vad är de intresserade av och vad de värderar. Bengt 

menar att beroende på vilken intressegrupp man frågar, om det är exempelvis bank eller kund 

blir det enormt mycket mer krävande att se över konsumenterna då det är betydligt fler. Bengt 

Johansson tror dock att i slutändan kommer företagen märka vad konsumenterna tycker om 

ett företag om de är nöjda eller missnöjda.  

9.1.2 Håkan Ulrichs, f.d. Nordic Managing Partner Climate Change and 

Sustainability Services, EY 

Vad är din inställning till nya lagen?  
Håkan Ulrichs börjar med att trycka på att lagen har varit omdebatterad, men att bakgrunden 

till lagen inte handlar om att man ska upprätta en hållbarhetsrapport enbart för syns skull. 

Håkan Ulrichs uttryckte sig positivt kring direktivet och den nya lagen och tycker det är bra 

att man inom EU och regeringen vill skynda på utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. 

 

”jag är ju positivt inställd till det med tanke på att jag jobbat med hållbarhetsfrågor under ett 

antal år och brinner för det och har insett värdet av det” 

 

Håkan Ulrichs nämner även att de synpunkter som inhämtades med lagrådsremissen var 

övervägande positiva, även om det självklart funnits bolag och intresseorganisationer med 

andra åsikter. Inte sällan handlade det om kostnader, något som han menar att Svenskt 

Näringsliv kanske ställt sig mest kritiska till.  

 

Håkan Ulrichs återkommer till Svenskt Näringsliv och säger att det inte är första gången 

organisationen går ut och är kritiska vid compliance-krav, de vill inte att bolagen ska styras 

av vissa ramverk som kräver ytterligare resurser. Men enligt Håkan Ulrichs erfarenhet krävs 

det compliance-krav för att saker ska ske, många struntar i det som är frivilligt. Därför är 

Håkan Ulrichs positivt inställt till det nya lagkravet då det visar att det är viktiga frågor, inte 

minst klimatområdet menar han.  
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Hur bedömer du att lagen kommer påverka företagen och vilka är de största 

utmaningarna? 

Håkan Ulrichs bedömer att bolag som har en bra ledning och styrelse som tar till sig vad 

lagen faktiskt betyder kommer tvingas ställa frågan ”vad innebär det här för oss?”. Håkan 

Ulrichs menar att det handlar om att skapa värde och integrera hållbarhetsfrågorna i den 

totala strategin så att det inte enbart blir ett sidoprojekt utan någon egentlig koppling till 

verksamheten. Vidare menar han att det finns en risk att bolag tar den enkla vägen ut och 

endast gör minsta möjliga för att komma undan, på så sätt kommer dem dock inte få ut 

särskilt mycket och de lär inte kunna se några positiva effekter.  

 

”Det kan finnas många bolag som tar den enkla vägen och det beror ju på brist på förståelse 

och att de ser det mer som en compliance-övning.” 

 

Håkan Ulrichs förklarar att en utmaning som kan uppstå när det gäller att börja 

hållbarhetsredovisa är att veta vad som ska innefattas, vilket gör en analys av riskområden 

och vad som är väsentligt för respektive bolag och intressenter viktigt. 

 

Anser du att företagen har den kunskap internt som krävs för att hantera de nya 

kraven som lagen medför? 

På ett medelstort företag som tidigare inte arbetat med dessa frågor, menar Håkan Ulrichs, 

finns det sannolika skäl att tro att företagen kommer behöva rekrytera in ny kunskap till nya 

roller, alternativt utbilda eller ta in konsultstöd. Håkan Ulrichs menar även att denna 

okunskap i många fall syns i företagens års- och hållbarhetsredovisningar och att ibland när 

han läser en redovisning upplever han att företaget kunnat göra det betydligt bättre. 

 

Det Håkan Ulrichs menar är att det gäller att bättre lyfta varför företagen arbetar med dessa 

frågor, varför det är viktigt för dem och hur det kan leda till bättre affärer? Även hur de kan 

bidra till andra intressenter och kunder, det är av betydelse att kunna visa sina kunder och 

samarbetspartners en överlägsenhet i de produkter och tjänster de erbjuder samt att de bidrar 

till en ökad hållbarhet.  

 

Vidare uppskattar Håkan Ulrichs att det är rätt få bolag som har kompetensen internt, i alla 

fall inom alla delar, om de inte tidigare arbetat med dessa frågor i stor utsträckning. 

Hållbarhet är himla brett och inte bara miljöpåverkan utan listan kan göras lång menar han.  

 

Och hur bedömer du kostnaden av det nya lagförslaget? 

De låga belopp som beräknades som kostnad i remissen är inte realistiska om företaget inte 

redan har allting klart, menar han. Håkan Ulrichs förklarar att om ett företag inte gjort något 

tidigare kan det innebära investeringar eller i alla fall att driva initiativ och därmed allokera 

resurser för ändamålet. Han fortsätter och nämner att för ett medelstort företag som vill 

upprätta en ordentlig rapport blir kostnaden säkert i spannet en till tre miljoner över en 

tvåårsperiod. Håkan Ulrichs menar att det sedan även handlar om ambitionsnivån hos 

företaget. 
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”Om man har inställningen att ”nu ska vi göra minsta möjliga” då kan man ju klara sig med 

att kanske sätta lite policys eller uppdatera dem och sedan sätter man minimalt med grejer 

på plats, så att det ska se bra ut, om man säger så. Då blir det ju inga jättestora kostnader 

men du får heller inget värdeskapande utav det heller då.” 

 

Han återkommer till kostnadsfrågan och trycker på att det inte bara handlar om kostnader och 

han upplever att alltför många glömmer det. En del är för kortsiktiga när de ser på kostnaden 

men den synen grundar sig i en okunskap, menar Håkan Ulrichs. Vidare förklarar han att 

nyckeln ligger i att få fler företagsledningar samt styrelser att förstå innebörden av ökat 

hållbarhetsarbete samt de positiva effekter de kan medföra i längden. 

 

Tror du företagens anseenden kommer påverkas av en utökad hållbarhetsredovisning? 

Enligt Håkan Ulrichs har fokuset på hållbarhetsfrågor de senare år ökat och det har varit ett 

ökat fokus på mer hållbara verksamheter, i somliga branscher mer än andra. Därför trycker 

Håkan Ulrichs på att det ligger mycket i att kunna förmedla sitt värdeskapande och den 

agenda företagen har. Fortsatt menar Håkan Ulrichs att bolag som, om några år när dessa 

krav börjat sätta sig, inte tagit detta på allvar kommer drabbas negativt: 

 

”Då kommer det att lysa igenom i takt med att andra aktörer, näringslivet, övriga bolag och 

även offentliga sektorn kan syna korten på ett bättre sätt. Då finns det också en risk att bolag 

som inte har förstått det här, vad dem håller på med, att detta faller tillbaka på 

företagsledningen och då kommer de framstå som mindre kompetenta, om man inte 

kommunicerar på ett bra och trovärdigt sätt.” 

 

Tror du att företagens intressenter kommer visa intresse för den utökade 

hållbarhetsredovisningen? 

Här menar Håkan Ulrichs att det handlar om att visa upp ett bra budskap samt ett starkt 

business case och affärsmodell, det kan hjälpa intressenterna att få upp ögonen för företagen 

och deras hållbarhetsredovisning. Vidare förklarar han att det gäller att identifiera de 

viktigaste intressenterna samt kommunicera på ett effektivt sätt för att skapa förutsättningar 

för ett ökat intresse. Enligt Håkan Ulrichs tror han att intresset för detta kommer att öka och 

ser man på bland annat offentlig sektor finns idag en del hårda upphandlingskriterier vilket 

innebär för företagen att de behöver ha en hel del på plats gällande hållbarhetsfrågor. Han 

menar att många företag ser en avsaknad som en för stor risk för att de ska kunna göra affärer 

med dem företagen.  

 

Vilken redovisningsstandard ser du som den vanligaste idag och framöver? 

Det anser Håkan Ulrichs vara GRI, utan den minsta tvekan. Han menar samtidigt att det inte 

finns mycket alternativ till GRI idag, men samtidigt tycker han att det är bra då 

rapporteringen blir mer enhetlig och därmed blir kunskapen om vad samt hur man mäter 

större tillsammans med en ökad likformighet och jämförbarhet. Det ökar enligt Håkan 

Ulrichs transparensen eftersom det blir svårare att utelämna viktig information när 

betraktarna vet vad som borde redovisas. 
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Håkan Ulrichs berättar samtidigt att han ser ett nytt ramverk växa sig starkare och som han 

tror kommer bli populärt längre fram, Integrated Reporting. Han nämner att vissa större bolag 

har gått i den riktningen och att en del företag har ambitionen att närma sig den här 

standarden, med dem är inte riktigt där ännu. Håkan Ulrichs menar dock att denna mer 

värdeinriktade kommunikation kommer dröja innan den etableras. 

9.1.3 Sofia Bildstein-Hagberg, Senior Advisor Financial Reporting, Svenskt 

Näringsliv 

 

Vad är din inställning till nya lagen? 

Svenskt Näringsliv har framfört kritik emot att Sverige utvidgat regleringen till att omfatta 

väsentligt fler företag än vad som följer av EU-direktivet. Om vi hade infört kraven på 

direktivets nivå hade ca 100 svenska företag omfattats istället för de 1 600 som är följden av 

den nya lagstiftning som nu införts. Såvitt jag vet är vi ensamma om att införa direktivet på 

detta sätt i EU. I Tyskland – som är en betydligt större marknad än Sverige – omfattas ca 550 

företag och i Finland 100.  

 

Hållbarhetsrapportering innebär en ökad administrativ börda och ökade kostnader för berörda 

företag. Hårdare svenska regler än vad som gäller i övriga EU blir därför en 

konkurrensnackdel.  

 

Generellt sett är svenska företag bra på hållbarhetsrapportering – en utveckling som hittills 

helt har skett på frivillig väg. Det bästa hade varit att låta detta fortsätta så att utökningen 

kunnat ske successivt och i takt med att efterfrågan på hållbarhetsinformation växer. På så 

sätt hade man undvikit många av de tillämpningsproblem som vi nu ser.  

 

Hur bedömer du att lagen kommer påverka företagen? 

De företag som redan idag upprättar hållbarhetsrapport måste säkerställa att den rapport de 

upprättar uppfyller lagkraven. Lagen innebär att det tillkommer en massa krav på formalia 

som man tidigare inte behövt ta hänsyn till. Exempelvis kan en hållbarhetsrapport som 

upprättas separat inte offentliggöras senare än årsredovisningen. I övrigt är min bedömning 

att dessa företag inte påverkas så mycket av den nya lagen. 

 

För övriga företag – de som ännu inte rapporterar – är den första utmaningen att förstå att 

man omfattas. Lagen anger vissa tröskelvärden som man måste analysera för att se om man 

träffas. Sedan är det förstås ett gediget arbete att komma fram till vad som ska rapporteras 

och hur. Rapporteringen är ju risk och väsentlighetsbaserad så det krävs en grundlig analys. 

Eftersom rapporteringskravet gäller från 1 jan är det bråttom om man inte hunnit sätta igång 

än. 
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Vilka utmaningar ser du som de största för företagen gällande hållbarhetsredovisning? 

Vet inte om det ska beskrivas som en omställning men jag tror att det är en stor utmaning att 

komma fram till vad som ska rapporteras och hur. 

 

Anser du att företagen har den kunskap internt som krävs för att hantera de nya 

kraven som lagen medför? 

I de flesta fall tror jag det. Däremot är det inte säkert att man har resurser. Fler kan komma att 

behöva nyanställa.  

 

Hur bedömer ni kostnaden för företagen på grund av nya lagen? 

Kostnaden för att upprätta en hållbarhetsrapport skiljer sig åt beroende på det rapporterande 

företagets storlek och verksamhet. Rapporteringen är givetvis mer resurskrävande för stora 

internationella koncerner med verksamhet i många länder än för mindre aktörer. I samband 

med att lagen togs fram gjorde Svenskt Näringsliv en enkätundersökning bland ett 50-tal av 

de stora börsnoterade medlemsföretagen avseende kostnaderna för hållbarhetsrapportering. 

Svaren varierade på mellan 175 000 – 5 000 000 kr per år med en mediankostnad på ca 

800 000. För onoterade och relativt sett mindre företag är sannolikt kostnaden i många fall 

lägre. Det kan dock röra sig om väsentliga belopp. De konsekvensanalyser som redovisats av 

såväl EU-kommissionen och regeringen var generellt sett bristfälliga. Enligt den bedömning 

som gjordes av EU-kommissionen uppgår kostnaden exempelvis till mellan 5 000-40 000 kr 

per år, vilket enligt vår bedömning är en grov underdrift.  

 

Tror du företagens anseenden kommer påverkas av utökad hållbarhetsredovisning? 

Jag kan inte bedöma det. 

 

Tror du att företagens intressenter kommer visa intresse för den utökade 

hållbarhetsredovisningen? 

Även detta är svårt att bedöma. De företag vars intressenter visat ett stort intresse för 

hållbarhetsinformation redovisar i regel redan detta. Detta gäller exempelvis de flesta 

börsföretag, som hållbarhetsrapporterar eftersom de flesta institutionella investerare gör 

uppföljningar av detta.  Man ska vara medveten om att en mycket begränsad del av de företag 

som nu kommer att omfattas av kravet på hållbarhetsrapport delar dessa omständigheter.  

De allra flesta är onoterade företag med en relativt snäv intressentkrets. Det kan vara 

ägarledda företag som skickar sin årsredovisning till Bolagsverket utan att många fler än 

styrelsen, revisorn och möjligen någon på banken tagit del av den. För sådana företag är de 

tveksamt om någon kommer att intressera sig för hållbarhetsrapporten. 
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9.1.4 Andreas Drugge, Manager Risk Advisory, Deloitte 

 

Vad är din inställning till nya lagen? 

Det är väl bra att det blir förtydligat menar Andreas Drugge och lyfter att man tidigare haft 

krav kring miljöinformation och mer generell information rörande hållbarhet men att det i 

och med den nya lagen blir mycket mer tydligt. Vidare förklarar han att samtidigt går det 

alltid att diskutera kring företagen som man träffar av lagen, om man har valt att använda sig 

av rätt gränsvärde. Andreas Drugge betonar dock att han anser det är ett rimligt angreppsätt 

man har använt sig av men att man sedan får se vad praxis blir i efterhand. Vidare förklarar 

Andreas Drugge att han ser att det finns en del klurigheter med den nya lagen. 

 

”Jag personligen kan tycka att det blir lite lurigt när man sätter sig och jämför med dem 

bolag som redan har börjat upprätta hållbarhetsredovisningar enligt GRI. Om man då har en 

G4 redovisning och om det inte är tillräckligt för att uppfylla kraven på en 

hållbarhetsrapport så är det ju egentligen lite konstigt. Det kommer då bli att man måste 

förhålla sig till både GRI med alla sina detaljer och väsentlighets analys men då måste man 

samtidigt se hur det matchar mot kraven i ÅRL och det behöver ju inte innebära att man har 

med allt. ” 

 

Andreas Drugge poängterar att han i grund och botten anser att det är ett bra steg med 

implementeringen av den nya lagen och att det är i rätt riktning. Andreas Drugge förklarar 

dock att det självklart hade varit ännu bättre om det hade gjorts utan en reglering och att 

företag nu blir pushade att göra det. Vidare betonar Andreas Drugge att han förstår 

avvägningen av att inte kräva att alla företag ska hållbarhetsredovisa enligt GRI och i och 

med det blir det en mellanväg, men genom implementeringen av den nya lagen med 

hållbarhetsredovisning så är man på rätt riktning. 

 

Hur bedömer du att lagen kommer påverka företagen? 

Andreas Drugge förklarar att företagen kommer påverkas väldigt olika om det stämmer att 

1600 bolag testas. Andreas Drugge menar att man i så fall kommer testa företag som har 

väldigt utvecklade hållbarhetsarbeten jämfört med deras hållbarhetsredovisning och att i 

dessa fall kommer företagen inte behöva göra mer än göra en avstämning mot lagkraven och 

se hur det ska se ut så man faller under de detaljer som krävs. Andreas Drugge fortsätter att 

berätta att det även kommer finnas bolag som har en betydligt längre väg att gå eftersom man 

tidigare inte har arbetat med hållbarhetsarbetet mer än vad specifika lagkrav kräver.  
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Vilka utmaningar ser du som de största för företagen gällande hållbarhetsredovisning? 

De utmaningar som företagen ställs inför vid de nya lagkraven skiljer sig åt, enligt Andreas 

Drugge, utifrån just hur mycket företagen redan har arbetat med frågorna. Andreas Drugge 

menar att företagen som redan har mycket på plats i hållbarhetsarbetet ligger utmaningarna i 

hur man ska bli bättre på att paketera arbetet och göra insatser för att få en 

rapporteringsstruktur. Andreas Drugge förklarar att för företagen som däremot inte har 

kommit lika långt i hållbarhetsarbetet att det kommer finnas betydligt fler och större 

utmaningar genom att dels strukturera ett omfattande hållbarhetsarbete och skapa 

rapporteringsprocessen. Han betonar dock att lagkravet endast handlar om rapporteringen och 

på det sättet är det inte tvingande för företagen. Andreas Drugge ser det däremot som väldigt 

svårt, om inte omöjligt, att göra en hållbarhetsrapport utan att ha ett strukturerat 

hållbarhetsarbete. 

 

Anser du att företagen har den kunskap internt som krävs för att hantera de nya 

kraven som lagen medför? 

Även här menar Andreas Drugge att det beror lite på hur långt företagen har kommit med sitt 

hållbarhetsarbete. Andreas Drugge förklarar att för företag som har kommit relativt långt i 

arbetet redan kan det finnas delar som man inte har paketerat som hållbarhetsfrågor tidigare 

men att dessa företag är så pass långt fram i arbetet att dem troligtvis inte kommer behöva 

någon större kompetensmässig utveckling. Han menar däremot att företagen möjligtvis kan 

behöva utbilda sig lite eller ta hjälp för att få till helheten. Andreas Drugge betonar dock att 

för företagen som ska börja med sitt hållbarhetsarbete från grunden kommer det krävas mer 

kunskap för att man ska få till ett bra hållbarhetsarbete. 

 

Hur bedömer ni kostnaden av nya lagen för företagen? 

Rörande vilken kostnad företagen kommer drabbas av vid införandet av den nya lagen har 

Andreas Drugge väldigt svårt att bedöma då det precis som tidigare, gällande kompetens, 

kommer skilja sig åt bland företagen. Han menar att om företagen enbart ska utforma en 

hållbarhetsrapport lär det inte leda till alltför stora kostnader men beroende på hur mycket 

jobb företagen behöver göra senare kan det öka ganska markant.  

 

Upplever du det svårt för företag att välja ut vad som ska vara med, är det en svårighet 

för företag? 

En av anledningarna till att GRI har utvecklats som det har gjort sedan G4 kom, säger 

Andreas Drugge, är beroende av att hållbarhetsredovisningarna bara blev större och större i 

omfattning, något som lett till att det blivit svårt att se vad som är av relevans. Andreas 

Drugge förklarar att det gjorde att svenska bolag tog emot den nya upplagan av G4 med 

öppna armar eftersom den gör det enklare att förstå vad som är relevant att ta upp i en 

rapport. Han beskriver det som en viktig fråga om vad man ska ta med i sin redovisning och 

tror de flesta företagen kommer se det som en utmaning, framför allt då det alltid finns en 

vilja att lyfta fram saker som företaget är bra på snarare än vad man är mindre bra på och att 

de inte får samma utrymme.   
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Vad upplever du som det regelverk som är vanligast bland företagen? 

Andreas Drugge förklarar att GRI är det regelverk som används bland de företag som han 

arbetar med, däremot har han sett att det finns andra bolag som använder sig av andra typer 

av ramverk och riktlinjer. Vidare berättar Andreas Drugge att en av de stora frågorna är 

rörande vilket ramverk som företag kommer använda sig av och med att det inte finns något 

krav över vilket regelverk företagen ska använda sig av. Rörande andra regelverk kan han se 

både för och nackdelar med de, angående Integrated Reporting gör han bedömningen att det 

är mer populärt bland större företag snarare än företag som precis ska börja använda sig av 

hållbarhetsredovisning. Global Compact kan han se som användbart när man utformar sin 

Communication and progress tack vare att den nu ger lite mer strukturerat material än för 

några år sedan, han vill dock påpeka att ISO 26000 har han inte sett allt för många företag 

använda sig av vid rapporteringen utan han har mer sett företag använda sig av det som 

inspiration och stöd när man går igenom hur man genomföra sitt hållbarhetsarbete. 

 

Tror du att företagens anseenden kommer påverkas av en utökad 

hållbarhetsredovisning?   

Andreas Drugge förklarar att om man tar förgivet att transparensen kommer öka tack vare 

ökad hållbarhetsredovisning kommer det inte leda till att anseendet per definition kommer 

öka. Han menar däremot att det kommer kunna leda till att intressenters osäkerhet kring ett 

företag kommer minska då information som tidigare inte framgått nu kommer fram. Andreas 

Drugge betonar att det kommer leda till att somliga ser på företagen med mer positiva ögon 

samtidigt som en del kommer bli mer negativt inställda då de exempelvis tidigare trott att 

företagen gjort mer än vad som nu visas upp i en hållbarhetsredovisning. Andreas Drugge 

tror att ökad transparens rimligen borde driva på en utveckling som leder till ökat anseende, 

men att det inte finns något 100 % säkert samband över detta. 

 

Tror du att företagens intressenter kommer visa intresse för den utökade 

hållbarhetsredovisningen? 

Det kommer finnas ett intresse från en rad olika intressenter kring information, menar 

Andreas Drugge, men han förtydligar att en del intressenter redan har tillgång till sådan 

information genom att man har kontakter och insyn via styrelsen. Vidare förklarar han att det 

kan leda det till en fördel för kunder som tidigare inte hade det förhandlingstrycket men som 

nu när de får tillgång till den här informationen kan basera sina bedömningar på detta. 

Andreas Drugge poängterar att det självklart är positivt att sådan information kommer fram 

men att sen till vilken omfattning det verkligen kommer vara till nytta och för vilka 

intressenter kan variera extremt mycket. 
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9.1.5 Anja Björklund, Auktoriserad revisor (FAR), Grant Thornton 

Vad är din inställning till den här lagen? 

Anja Björklund berättar att hon kanske inte kan svara för hela Grant Thornton men att hon 

personligen tycker de här frågorna är väldigt viktiga. Vidare förklarar Anja Björklund att man 

även jobbar för att kunderna ska förstå vikten av hållbarhetsarbete, att det är en 

konkurrensfördel och att det på sikt är en förutsättning för överlevnad. 

 

”Det är en väldigt viktig fråga och man kan väl kanske ha önskat att den kom tidigare” 

 

Hur ser du på vikten av hållbarhet? 

Hållbarhetsarbetet har varit en internfråga under ganska lång tid, ca 5 år berättar Anja 

Björklund. Hon utvecklar att man ser det som en viktig framgångsfaktor för att locka 

studenter och även kunder. 

 

Hur bedömer du att lagen kommer påverka företagen? 

Anja Björklund förklarar att många företag redan idag arbetar med de här frågorna och den 

enda skillnaden nu blir att upprätta en extern rapport. 

 

Vilka utmaningar ser du som de största för företagen gällande hållbarhetsredovisning? 

Anja Björklund berättar att hon tror att den största utmaningen kommer vara att hitta en bra 

eller rimlig nivå att lägga sig på eftersom det inte finns något exakt regelverk för hur man ska 

redovisa. Vidare menar hon att det även gäller att involvera alla i företaget i det nya arbetet 

för att kunna skapa en trovärdig rapport, det måste finnas ett ganska stort jobb bakom och det 

tror Anja Björklund kan bli en utmaning. Vidare delar Anja Björklund ett regionalt perspektiv 

där hon menar att det är endast en handfull företag som är kunder till Grand Thornton i 

Örebroregionen som kommer påverkas, men hon anser att de bör kunna hantera det. 

 

Anser du att företagen har den kunskapen internt som krävs för att hantera de nya 

kraven som lagen medför? 

Den exakta kunskapen kanske inte finns idag men eftersom det berör relativt stora företag 

tror Anja Björklund att kompetensen finns för att hantera de nya kraven. 

 

Hur bedömer du kostnaden av nya lagen för företagen? 

Anja Björklund bedömer att kostnaden kommer vara betydande men att den kommer minska 

när man får allt på plats 

 

Tror du att företagens anseende kommer påverkas av en utökad 

hållbarhetsredovisning? 

Anja Björklund poängterar att det viktigaste är att företagen faktiskt uppfyller det de 

redovisar annars kommer det bli jobbigt. Företagen måste leva som de lär, de kan inte bara ha 

redovisningen utåt och sen inte uppfylla det utvecklar hon. 
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Tror du att företagens intressenter kommer visa intresse för den utökade 

hållbarhetsredovisningen? 

Anja Björklund berättar att hennes uppfattning är att det finns ett intresse från många håll att 

satsa på hållbarhet. 
 

”Jag menar alla våra pensionspengar, om det satsas i företag som både redovisar hållbarhet 

och uppfyller det, då är det så klart att det påverkar” 

9.2 Intervju Företagen 

9.2.1 Mattias Lindström, Corporate Controller, Attendo 

Vilken betydelse har hållbarhetsarbete och kommunikation? 

En verksamhet som i grund och botten är hållbarhetsarbete, så beskriver Mattias Lindström 

på Attendo deras företag.  Attendo är verksamma inom en rad samhällsnyttiga tjänster såsom 

äldreboenden, hemtjänst och omsorg för personer med funktionsnedsättningar och 

ensamkommande flyktingbarn. 

  

”Hela vår verksamhet har ett hållbarhetsperspektiv. Det vi gör är att tillhandahålla tjänster 

som stöder många av välfärdens utmaningar; en åldrande befolkning, växande vårdköer, 

migrationsströmmar mm. Utöver det bidrar vi till samhället genom att vi skapar valfrihet, vi 

har anställt drygt 19000 medarbetare från olika bakgrunder och vi har sedan Attendo 

startades starkt bidragit till att utveckla metodik för hur man förbättrar och mäter kvalitet.”  

  

Mattias Lindström utvecklar med att säga att styrkan och fokus hos Attendo ligger på den 

sociala biten av hållbarhet och kanske inte på miljö som är den vanliga uppfattningen. 

Motiverat av att Attendo ser hela sin verksamhet som hållbarhet har inte något stort fokus 

lagts på kommunikationen av begreppet. Kommunikationen kommer att förändras nu som en 

konsekvens av den nya lagen. 

 

Hur bekanta var ni på Attendo med den nya lagen kring hållbarhetsarbete? 

Attendo har sedan drygt ett år tillbaka haft en arbetsgrupp för hantering av den nya lagen. 

Attendo har hållit sig uppdaterade genom kontakter på konsult- och revisionsbyråer, 

utbildningar, och diskussionsgrupper.  
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Vad är er inställning till lagen? 

Mattias Lindström framhäver att man på Attendo har en neutral inställning till den nya lagen. 

 

”Lagen i sig kanske inte förändrar särskilt mycket i verksamheten direkt, men det blir ett 

naturligt tillfälle för oss att tydligare kommunicera hur vi tänker och vad vi gör på området 

för alla intressenter. Och genom att tala mer om hållbarhet så kommer vi säkert att 

identifiera nya områden där vi kan förbättra oss.” 

 

Allt material som initialt krävs finns tillgängligt, det som måste göras är att strukturera 

informationen bättre och presentera den på ett sätt som stämmer överens med den nya lagen 

förklarar Mattias Lindström. 

 

Den största utmaningen när det kommer till omställningen? 

Den största utmaningen för Attendo menar Mattias Lindström ligger i strukturen. Han 

utvecklar att det handlar om att få hela organisationen att vara medveten om att Attendos 

dagliga arbete även är att ses som hållbarhet, vilket medarbetarna kan vara stolta över.  

 

Har den nya lagen påverkat hur ni på Attendo ser på hållbarhet 

Kort sagt säger Mattias Lindström att den nya lagen inte direkt påverkat Attendos syn på 

hållbarhet. Vidare utvecklar han att lagen kommer innebära att man behöver rapportera på 

områden som inte nödvändigtvis hade adresserats så detaljerat annars.  Han ger ett exempel 

på mångfald i bolagsstyrelser. Här följer företaget idag svensk kod för bolagsstyrning vilket 

ställer krav på sammansättningen men inte mångfalden, vilket blir en fördjupning inom det 

specifika området. Vissa områden i den nya lagen jobbar Attendo naturligt mer med än andra, 

till exempel de sociala och ekonomiska frågorna. Mattias Lindström menar att de ser på sin 

verksamhet som en hållbar sådan då de löser ett samhällsproblem men att den nya lagen 

bidragit med ramar att förhålla sig till när det kommer till rapportering. 

 

Har några tidigare event påverkat er hållbarhetsredovisning? 

Mattias Lindström säger att sedan företaget blev börsnoterat har de fått in lite fler frågor 

kring hållbarhet från investerare och att det externa intresset för området också påverkar 

intresset internt att jobba mer aktivt med frågorna. 

 

Har ni kunskapen internt på Attendo för att hantera de nya kraven? 

Överlag finns kunskapen som krävs menar Mattias Lindström men det beror också lite på hur 

man ser på det.  
 

”På övergripande nivå ska vi bygga upp tydligare ramverk och uppföljning, men 

hållbarhetsarbetet sker primärt ute i verksamheten. Det finns kompetens på många håll men 

såklart finns det också möjligheter att bli bättre.” 

 

Den stora utmaningen ligger i att skapa ett internt engagemang i hela organisationen. Mattias 

Lindström säger att konsulter har anlitats men då mest för att bolla idéer och få deras input 

kring ramverk som man kan strukturera arbetet kring. Han nämner samtidigt att det inte 

kommer vara något långsiktigt. 
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Enkelt eller svårt att välja ut de delarna som är relevanta för redovisningen? 

Att välja ut vad och vilka delar som ska redovisas ser Mattias Lindström som en ganska svår 

uppgift för Attendo, som är ett stort företag med flera affärsområden. Eftersom bolaget är 

verksamt inom så många områden ligger svårigheten i att få en balanserad 

hållbarhetsredovisning som lyfter hela verksamheten. 

 

Hur bedömer ni kostnaden för omställningen? 

Sett från redovisningssidan och upprättandet av en rapport en gång om året tror Mattias 

Lindström det kommer bli en begränsad kostnad, i alla fall på en företagsnivå.  Den stora 

kostnaden kommer så fall hamna på eventuella nya system som kan behöva implementeras 

men att det är för tidigt att beräkna sådana kostnader.  

 

Tror ni hållbarhetsredovisning kommer stärka ert anseende? 

Att hållbarhetsredovisningen ska stärka Attendos anseende är något Mattias Lindström 

hoppas på. Han utvecklar att det i grunden handlar om att företag behöver bli bättre på att 

visa och förklara vad man bidrar med, något som är extra viktigt i Attendos bransch som är 

utsatt både politiskt och medialt. 

 

Tror ni hållbarhetsredovisning kommer vara av stort intresse för era intressenter? 

Det är någonting man hoppas på. För Attendos medarbetare är det av stor betydelse. Här 

bidrar hållbarhetsredovisningen till att öka känslan av det man arbetar med är betydelsefullt 

men också för att visa att man som medarbetare inte bara jobbar med till exempel omsorg 

utan man löser även svåra samhällsutmaningar också, något Mattias Lindström menar är 

motiverande. För just investerarna menar Mattias Lindström att det troligtvis kommer vara 

mer utav ett kriterium som måste uppfyllas. 

  

”Jag tror för den stora delen av investerare att det kanske mer är lite utav en ”tick the box” 

övning, vi ska arbeta med hållbarhet på ett strukturerat sätt för att vi ska vara ett intressant 

företag.” 

 

Tror ni hållbarhetsredovisningen kommer vara en konkurrensfördel? 

Över tiden tror Mattias Linström att hållbarhetsarbetet kommer att kunna ge 

konkurrensfördelar även om efterfrågan från kunder och ägare är ganska liten idag. Vidare 

tror han att de flesta av konkurrenterna nog avvaktar lite år i och kör fullt ut nästa år när lagen 

träder i kraft till fullo. 

 

Han utvecklar att många företag i samma bransch har haft något liknande en 

hållbarhetsredovisning tidigare (Attendo publicerar årligen kvalitetsbokslut) och det den här 

lagen gör är att man måste knåda om det material som redan finns för att det ska uppfylla de 

nya lagkraven på rapportering. 
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9.2.2 Paula Hammerskog, Head of communications, AcadeMedia 

Vad har hållbarhetsarbete för betydelse för er? 

Paula Hammerskog berättar att det är och alltid varit en väldigt viktig fråga inom företaget. 

Inom AcadeMedia definierar man sin verksamhet, utbildning, som grunden till ett hållbart 

samhälle. 

 

Hur bekanta är ni med den nya lagen? 

Paula Hammerskog menar att på AcadeMedia är man mycket väl bekant med den nya lagen. 

Hon utvecklar med att de ofta brukar vara tidiga i sådana här processer eftersom det tar tid för 

ett stort företag att ställa om och anpassa sig. Vidare säger hon att även eftersom det finns en 

aktuell debatt om privata aktörer på marknaden, som kan kopplas till AcadeMedia, är det 

extra viktigt att göra rätt från början. 

 

Vad är er generella inställning till den nya lagen? 

Inställning till den nya lagen är positiv på AcadeMedia säger Paula Hammerskog. 
 

”Den är bra och den har fått oss på AcadeMedia att tänka till bredare än tidigare”  

 

Vad ser ni som den största utmaningen med lagen? 

Paula Hammerskog förklarar att på AcadeMedia ser man inte den nya lagen som någon stor 

utmaning. 

 

”[…]det här är ju inte särskilt svårt så det är ju möjligen att det tar tid men det är ju inte en stor 

utmaning, det är bara att lägga ner den tiden” 

 

Har lagen påverkat hur ni ser på hållbarhet? 

Paula Hammerskog belyser att den nya lagen har påverkat hur man på AcadeMedia ser på 

hållbarhet, framförallt genom att man fått upp en diskussion inom företaget. Diskussionen har 

berört vad man utöver kärnverksamheten, vilken man ser som hållbarhet, faktiskt ska göra. 

 

Har några tidigare händelser påverkat er hållbarhetsredovisning? 

Inga tidigare händelser exempelvis börsnotering, tidigare diskussioner eller kampanjer har 

påverkat hållbarhetsredovisningen på AcadeMedia i någon större utsträckning, berättar Paula 

Hammerskog. 

 

Har ni kunskapen internt på för att hantera de nya kraven? 

AcadeMedia har på ledningsnivå och kanske en nivå neråt kunskapen som krävs för att 

hantera de nya kraven berättar Paula Hammerskog. Vidare fortsätter hon att berätta att ute på 

enheterna (skolorna) finns det inte samma kunskap, det är inte ett tänk där.  
 

”Kunskap är jag inte säker på rakt igenom men däremot en medvetenhet och förmåga att ta till sig 

kunskap.” 
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Upplever ni en svårighet i att välja relevanta delar att redovisa? 

Att välja ut de delar som ska redovisas ser man inte som ett problem på AcadeMedia säger 

Paula Hammerskog. Hon berättar att man hellre tar med för mycket än för lite och att även 

vissa självklara rubriker tas med som kanske inte är direkt applicerbara på verksamheten bara 

för att vara tydliga. 

 

”Jag tror till och med vi har tagit med slavarbete vill jag minnas. Just för att, vi vill tala om att det 

här INTE är applicerbart på oss. Så även icke informationen blir då viktig” 

 

Tror ni hållbarhetsredovisning kommer stärka ert anseende? 

Att hållbarhetsredovisningen kommer stärka AcadeMedias anseende tror inte Paula 

Hammerskog. Däremot är hon tydlig med att belysa att en icke redovisning försvagar 

anseendet och att det i dagens läge verkligen är ett måste att ha en hållbarhetsredovisning, det 

är en hygienfråga. 

 

”Idag är det här en hygienfråga, det är fullständigt självklart att du måste ha det.” 

 

Tror ni hållbarhetsredovisning kommer vara av stort intresse för era intressenter? 

Paula Hammerskog förklarar att hållbarhetsarbete är en viktig fråga, dock är det mycket 

sällan någon som frågar efter detta, med undantag av konsulter som vill sälja tjänster inom 

området, och i vissa upphandlingar. Vidare menar hon att om det betyder att intresset är lågt, 

eller om det tas för självklart, är svårt att säga.  

 

Tror ni hållbarhetsredovisningen kommer vara en konkurrensfördel? 

Paula Hammerskog berättar att hon ser konkurrensfördelarna på två nivåer. Dels på en 

övergripande nivå mellan företagen men att den huvudsakliga konkurrensen sker på 

enhetsnivå och där spelar inte hållbarhetsredovisningen in. När det kommer till valet av till 

exempelvis gymnasieskola kommenterar hon enligt nedan: 

 

”Jag har aldrig hört att den här typen av frågor skulle spela in när man väljer gymnasieskola. Inom 

förskolan däremot är det viktigare, vi jobbar ju med giftfri förskola, och där frågar föräldrarna om 

hållbarhetsfrågor.”  
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9.2.3 Karin Alvudd, Investor Relations, Itab  

 

Hur ser ni på Itab på betydelsen av hållbarhetsarbete? 

Itab har främst sin verksamhet och produktion i Europa vilket har varit ett strategiskt val för 

att vara nära marknaden och kunderna. Genom att ha egen produktionen i Europa har ITAB 

försökt att minimera risker i samband med produktions och leverantörsprocessen menar 

Karin Alvudd. Vidare berättar hon att flera av produktionsanläggningar har dem byggt själva 

och då har man valt att minimera miljöpåverkan och utsläpp i största möjliga mån redan från 

början.  

 

Karin Alvudd förklarar att ju mer de har vuxit ju större fokus har det blivit på de här frågorna. 

För några år sedan hanterades de av bolagen på de lokala marknaderna medans det idag finns 

en koncernövergripende hantering av många av frågorna. De olika bolagen i koncernen har 

god insikt i vad som förväntas av dem på varje enskild marknad och vilka regleringar som 

finns. Hon lyfter fram att de på koncernnivå bestämt att de ska redovisa det 

koncernövergripande hållbarhetsarbetet enligt GRIs ramverk men att det är en tidskrävande 

process. Karin Alvudd påpekar att det tar längre tid än vad de trott och de har inte velat 

publicera innan de har ett ordentligt underlag och en substans i de delar de kommer att 

publicera. Hon nämner att de i vår, 2017, kommer publicera sin första hållbarhetsredovisning 

enligt GRI för 2016. 

 

Och vad tycker ni om den? Hur bekanta är ni med lagen? 

Karin Alvudd uttrycker sig positivt till lagen då hon menar att det är viktiga frågor det 

handlar om och en lagreglering är en väg att gå för att få kontroll över processerna.  Hon 

menar att hon har identifierat att den behandlar de strategiska områden de arbetar med sedan 

tidigare. Samtidigt är det inte omöjligt enligt Karin Alvudd att de tar frågorna längre än vad 

lagen kräver, då de har märkt att dessa frågor är något som deras intressenter och kunder 

efterfrågar. Karin Alvudd berättar om att det är deras kunder som fått dem att se över 

hållbarhetsfrågorna i större utsträckning och att det är kunderna till skillnad från lagen som 

drivit på dem. 

 

”Vi märkte för ett par år sedan att frågorna blev mer och mer vanliga och våra kunder blev 

mer och mer måna om att vi har kontroll över produktions- och leverantörsprocessen så det 

är egentligen helt och hållet kunddrivet.” 

 

Vad ser ni som den största utmaningen för Itab? 

Karin Alvudd uttrycker att eftersom de redan börjat upprätta en rapport enligt GRI gäller det 

för dem att se till att matcha den med det som lagen kräver. Karin Alvudd menar vidare att 

det svåraste för dem kan bli att driva igenom frågan i hela verksamheten då de är verksamma 

i så många länder: 

 

”Vi vill inte ha en skrivbordsprodukt utan vi vill att det här ska vara verksamhetsnära, det 

ska vara en del av verksamheten.” 
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Har den nya lagen påverkat er syn på hållbarhet? 

Egentligen har inte lagregleringen påverkat Itab i någon vidare utsträckning, menar Karin 

Alvudd. Hon förklarar att de hade redan innan lagen klubbades påbörjat arbetet med att 

upprätta en rapport enligt GRI. Hon fortsätter men att berätta att det däremot kan 

uppmärksamma kunderna, genom att frågorna uppmärksammas, och påverka deras syn. 

Karin Alvudd menar samtidigt att det är svårt för henne att se om lagen haft någon påverkan 

på omgivnings syn med tanke på att de redan utifrån ett kundperspektiv lyft dessa frågor. 

 

Har några tidigare händelser påverkat er hållbarhetsredovisning? 

Karin Alvudd förklarar att när Itab för några år sedan etablerade sig utanför Europa, i bland 

annat Kina och Sydamerika, blev frågorna mer aktuella för dem. Hon menar att det handlar 

om att minimera sina risker genom att ha koll på sina processer och göra rätt saker för att 

kunna ha en effektiv verksamhet. Samtidigt uttrycker Karin Alvudd återigen vikten av att ha 

ett kundperspektiv, det är frågorna som är viktiga för kunderna som blir viktigast för Itab. 

Karin Alvudd förklarar sedan att en utav de viktigaste parametrarna inom hållbarhetsfrågan är 

den ekonomiska biten, att vara ett lönsamt bolag. Då gäller det ta till sig kunders åsikter då 

det är dem som ska generera företagets intäkter. 

 

Om vi tittar på er interna kunskap, anser du att ni har tillräcklig kunskap för att kunna 

hantera de här frågorna? 

Itab, tror Karin Alvudd, har till stor del den kompetens den nya lagen kommer kräva för dem. 

Med det sagt utesluter hon inte att de kommer ta in extern hjälp i form av konsulter. Det är 

viktigt att de uppfyller det lagen kräver och att det då blir viktigt att kunna säkerställa att de 

faktiskt gör det. Extern hjälp kan hjälpa till med detta och se till att de mäter rätt saker på rätt 

sätt, menar Karin Alvudd. 

 

Tror du att det kommer vara utmanande för er att välja vad ni ska redovisa? 

Någon direkt svårighet ser inte Karin Alvudd när det kommer till att välja innehåll, men hon 

trycker på vikten av att lyssna på intressenterna tillsammans med att de gör en noggrann risk- 

och väsentlighetsanalys.  

 

”man får välja väsentlighet och risk utifrån ett verksamhets- och intressent perspektiv” 

 

Hur bedömer ni kostnaden av de ökade redovisningskraven? 

Karin Alvudd väljer att inte prata om direkt ökade kostnader utan lyfter ökat fokus på 

hållbarhet som en möjlighet att hitta områden där de kan effektivisera och kanske skära 

kostnader vilket förhoppningsvis kan leda till fler lönsamma affärer. Hon uttrycker en 

förhoppning om att de initialt ökade kostnaderna i tidig fas kommer leda till ökad lönsamhet 

och bättre affärer på långsiktigt och därför ser hon inte ökade krav som en kostsam börda. 
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Ökad konkurrenskraft och högre anseende 

Hon tror även att deras hållbarhetsfokus kommer kunna ses som en konkurrensfördel och att 

de får ett bättre anseende och en viss status av att ha lyft dessa hållbarhetsfrågor. 
 

”att man vänder sig till oss istället för någon konkurrent till oss som inte uppfyller samma 

nivå inom hållbarhet ” 

 

Kommer ni kolla på vad och hur era branschkollegor redovisa? 

Karin Alvudd svarar kortfattat att det kommer vi säkert göra till viss mån men samtidigt så är 

stor del av deras konkurrenter lokala företag så det blir inte direkt jämförbart.  

9.2.4 Lena Freiholtz, Head of Quality, Ambea 

 

Vad har hållbarhetsarbete för betydelse för er? 

Lena Freiholtz berättar att hållbarhetsarbete och kommunikationen av det är av största vikt 

för Ambea. Hon betonar dock att det är viktigt som företag att identifiera sina 

hållbarhetsfrågor eftersom hållbarhet inte enbart handlar om miljöfrågor, det är beroende av 

vilken typ av företag det handlar om. För Ambea är det extra viktigt med kommunikation, 

information och transparens eftersom det är ett företag som till stor del finansieras av 

offentliga medel utvecklar Lena Freiholtz. 

 

Hur bekanta är ni med den nya lagen? 

På Ambea har man redan sen i mars 2016 börjat arbeta med hållbarhetsfrågor specifikt efter 

den nya lagen förklarar Lena Freiholtz.   
 

”Vi hade tidigare mer fokus på CSR enbart men det blev nu ännu bredare utifrån ett 

hållbarhetstänk där vi jobbade tillsammans med en hållbarhetsexpert och just prioriterade 

våra hållbarhetsfrågor så vi har identifierat tre områden och åtta hållbarhetsfrågor” 

 

Vad är er generella inställning till den nya lagen? 

Lena Freiholtz menar att inställningen till den nya lagen är positiv på Ambea. Den bidar med 

ett ytterligare perspektiv där man inte enbart ser de ekonomiska värden för ett företag utan 

också faktiska drift och verksamhetsvärden berättar Lena Freiholtz.  

 

Vad ser ni som den största utmaningen med lagen? 

Lena Freiholtz berättar att man på Ambea har förberett sitt arbete i den här riktningen sedan 

tidigare och ser därmed inte särskilt många utmaningar. En utmaning är att ordet hållbarhet 

ofta jämställs med miljö när det kommer till exempelvis offentliga upphandlingar och det 

tycker Lena Freiholtz är att snäva in det för mycket. Utmaningen kommer vara att 

kommunicera på ett bra sätt, att hållbarhet berör mer än så, utvecklar Lena Freiholtz. Sen 

tillkommer även en viss utmaning eller lärande när Ambea ska börja redovisa enligt GRI. 
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Har lagen påverkat hur ni ser på hållbarhet? 

Lena Freiholtz förklarar att det lagstiftningen har bidragit till är att Ambea snabbare börjat 

tänka i de här termerna av hållbarhet. Sedan tidigare har Ambea jobbat med vissa av frågorna 

men nu måste man paketera det på ett lite annat sätt och visa på samband, berättar Lena 

Freiholtz. 

 

Har lagen påverkat hur ni arbetar med praktiskt med hållbarhet? 

Det har påverkat arbetssättet i samverkan över gränser mellan olika funktioner inom 

företaget, förklarar Lena Freiholtz. Det bidrar till att olika perspektiv möts, ett arbetssätt som 

inte fanns tidigare. 

 

Har några tidigare händelser påverkat er hållbarhetsredovisning? 

Inga tidigare events har påverkat Ambeas hållbarhetsredovisning berättar Lena Freiholtz. 

Hon betonar dock att den politiska debatten om riskkapital i Sverige har fått Ambea att arbeta 

mycket med kvalitet och transparens så det blir en naturlig utveckling att börja arbeta mer 

med hållbarhetsbegreppen. 

 

Har ni kunskapen internt för att hantera de nya kraven? 

Hållbarhetsfrågorna i sig och lagstiftningen är tydliga det som det kan komma behövas någon 

extern hjälp till är att bättre förstå GRI standarden men samtidigt finns redan en vana att 

arbeta med standarder förklarar Lena Freiholtz. Hon utvecklar att man även ligger ett år före 

eftersom Ambea redan för räkenskapsåret 2016 kommer upprätta en hållbarhetsredovisning. 

 

Upplever ni en svårighet i att välja relevanta delar att redovisa? 

Att välja ut de delar som skulle redovisas har inte varit någon större utmaning berättar Lena 

Freiholtz.  

 

”Nej det var inge svårt alls. Vi var lite förvirrade i början där maj juni men vi har valt tre 

huvudområden det är etik och efterlevnad, det är individen i centrum och det är innovation i 

vård och omsorg.  Under dem så har vi nedbrutet hållbarhetsfrågor i de tre områdena och 

det blev så tydligt när vi hade identifierat de att det här är vi, det här är det vi gör, det här är 

vårt uppdrag.” 

 

Hur bedömer ni kostnaden av lagen? 

Lena Freiholtz förklarar att inga större kostnader förväntas, den mesta kompentensen upplevs 

finnas i företaget och det är i så fall första och eventuellt andra redovisningen som man 

kommer anlita experthjälp men överlag förväntas inte särskilt mycket kostnader. 

 

Tror ni hållbarhetsredovisning kommer stärka ert anseende 

Det är förhoppningen, att det ska finnas ett värde i att Ambea inte bara pratar hållbarhet utan 

också visar hur hållbarhet hänger ihop med verksamheten berättar Lena Freiholtz.  

 

 

 



51 
 

Tror ni hållbarhetsredovisning kommer vara av stort intresse för era intressenter? 

Det är svårt att säga i dagsläget men Lena Freiholtz hoppas det ska finnas ett intresse speciellt 

eftersom man kommer använda sig av GRI vilket öppnar upp för jämförelse mellan olika 

företag. 

 

Tror ni hållbarhetsredovisningen kommer vara en konkurrensfördel? 

Om det kommer vara en konkurrensfördel är svårt att svara på i dagsläget, säger Lena 

Freiholtz. Hon utvecklar att det kommer krävas en del av läsaren, att kunna se vad det ligger 

för grund i innehållet. Är det endast ett välskrivet dokument eller är det faktiskt 

hållbarhetsarbete som ligger bakom. 

9.3 Sekundärdata 

9.3.1 Krav på hållbarhetsredovisning; vilken inställning hade företagen? 

 

2015 genomfördes en undersökning av Demoskop med syftet att öka förståelsen kring 

företagens dåvarande syn på och situation vad gäller hållbarhetsarbete och tillhörande 

redovisning. Den syftar även till att undersöka vad företagen ansåg om det lagförslag som 

senare även antogs (Demoskop, 2015). 

 

Som vi redan beskrivit har den nya lagen antagits och den omfattar även mindre och därmed 

fler företag än vad EU-direktivet avsåg. Därför gjordes Demoskops undersökning på företag i 

olika branscher och i olika storlek, kategoriserade. 

 

Skala: Stämmer mycket bra - Stämmer ganska bra - Stämmer något - Stämmer inte alls - Vet ej/Ej svar 
Egenskapad tabell 1. Hållbarhet är viktigt för oss 

 

I detta avsnitt där vi återger resultaten från Demoskops undersökning (2015) kommer vi 

benämna företag med färre än 250 anställda som små, företag med 250-500 anställda som 

medelstora samt företag med fler än 500 anställda som stora företag. Detta för att underlätta 

för läsaren i löpande text. 

 

 

 

 

Hållbarhet är viktigt för oss Stämmer mycket bra 

<250 anställda 57 % 

250 – 499 anställda 42 % 

>500 anställda 70 % 

Snitt 56,3 % 
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Undersökningen visade att företagen i stor utsträckning anser hållbarhet vara en viktig fråga 

men det skiljer mellan företag i olika storlek (Demoskop, 2015). I gruppen med stora företag 

ansåg 70 % av dem att det var mycket viktigt medan gruppen med medelstora företag inte alls 

ansåg detta ämne vara lika viktigt, endast 42 %. I den sista gruppen med små företag höll 57 

% hållbarhet som en mycket viktig fråga. På frågan om företagen tror att dem kommer bli 

mer lönsamma genom att satsa på hållbarhet var snittet att 7 av 10 trodde att det stämmer 

mycket- eller ganska bra. Här skiljde det återigen en hel del mellan stora företag och 

medelstora företag. Undersökningen visade att hela 81 % av de stora företagen hade god tro 

på ökad lönsamhet medan den siffran var 67 % bland medelstora företag.  
 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 
 

 

Skala: Stämmer mycket bra - Stämmer ganska bra - Stämmer något - Stämmer inte alls - Vet ej/Ej svar 

Egenskapad tabell 2. Hållbarhet och lönsamhet 

 

När företagen fick uppskatta hur stor den årliga kostnaden för att redovisa sitt 

hållbarhetsarbete är, förhöll sig resultatet proportionellt till företagens storlek (Demoskop, 

2015). 73 % av de små företagen uppskattade kostnaden till max 100 000 kr. Den andelen 

hade sjunkit till 57 % för mellanstora företag, vilket är den kategori av bolag som troligtvis 

drabbas hårdast av lagen. Slutligen uppskattade 34 % av de stora företagen kostnaden till max 

100 000 och nästa kostnadsspann ökade markant där 33 % uppskattar att kostnaden kan 

komma att hamna mellan 100 000-500 000 kr. Intressant är även att endast 14 % tror på en 

kostnad som överstiger 500 000, för de små företagen var andelen endast 3 %. Till detta kan 

nämnas att i snitt 6 av 10 företag i någon utsträckning, liten till mycket stor, använt sig av 

extern hjälp vid redovisning av hållbarhetsarbetet. För stora företag var siffran 7,2 av 10, för 

medelstora företag var samma siffra 5,7 medan den för små företag var 5,9. 

 

Hur bedömer ni den årliga 

kostnaden? 0 - 100 000 kr 100 000 - 500 000 kr > 500 000 kr 

<250 anställda 73 % 11 % 3 % 

250 - 499 anställda 57 % 13 % 9 % 

>500 anställda 34 % 33 % 14 % 

Skala: Mindre än 10 000 kr - Mellan 10 001 kr & 50 000 - Mellan 50 001 & 100 000 kr - Mellan 100 001 kr & 500 000 - Över 500 001 kr-

Vet ej/Ej svar 

Egenskapad tabell 3. Den årliga kostnaden 

Vi tror att vi kommer bli mer lönsamma  

om vi satsar på hållbarhet Stämmer mycket- samt ganska bra 

<250 anställda 65 % 

250 - 499 anställda 67 % 

>500 anställda 81 % 

Snitt 71 % 
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Kommer ni använda er av extern hjälp? I någon utsträckning (snitt 1-10) 

<250 anställda 59 % 

250 - 499 anställda 57 % 

>500 anställda 72 % 

Snitt 63 % 

Skala: I mycket stor utsträckning – I stor utsträckning – I liten utsträckning – Inte alls – Vet ej/Ej svar 

Egenskapad tabell 4. Externhjälp 

 

Den nya lagen var vid undersökningstillfället, hösten 2015, enbart ett lagförslag men i 

undersökningen ställdes frågan hur väl företagen var bekanta med lagförslaget, som nu blivit 

lag. Bland de små företagen var genomsnittet (skala 1-10) 3,97 till skillnad från 4,28 bland 

medelstora företag men andelen som hade god kunskap om lagen var lika liten. Stora företag 

hade desto bättre kännedom om lagen om medelsnittet var 5,38 och cirka dubbelt så stor 

andel med god kännedom som medel- och små företag. 

  

 

Hur väl känner du till lagförslaget? Snitt (skala 1-10) 

<250 anställda 3,97 

250 - 499 anställda 4,28 

>500 anställda 5,38 

Skala: 1. Inte alls – 10. Vet exakt vad det innebär för oss 

Egenskapad tabell 5. Kännedom om lagförslag 

 

Överlag verkade det nya lagförslaget vara välkommet enligt undersökningen. Genomsnittet 

(skala 1-10) visar ett snitt på 7,24 och den kategori företag som hade högst andel som tyckte 

förslaget var väldigt (poäng 8-10) bra var stora företag. Sedan var det faktiskt de små bolagen 

som följde och medelstora bolag som hade minst andel som var väldigt positiva till förslaget 
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ISO 26000 som redovisningsstandard visade sig vara den standard som flest företag kände till 

mycket väl. Även högst generell kännedom hade företagen om ISO 26000 (ISO, 2016). 

 

Hur väl känner du till följande              

ramar? Mycket väl/Ganska väl 

Kännedom (Hört talas om-

Mycket väl) 

ISO 26000 48 % 78 % 

Global Compact 40 % 62 % 

GRI 47 % 69 % 

Skala: Känner till mycket väl – Känner till ganska väl – Har hört talas om – Känner inte alls till – Vet ej/Ej svar 

Egenskapad tabell 6. Kännedom om ramverk 

 

9.3.2 Konsekvenserna av hållbarhetsredovisning i statliga företag 

 

Tommy Borglund, Magnus Frostenson och Karolina Windell utförde 2010 på uppdrag av 

regeringskansliet en studie av konsekvenserna kopplade till de nya riktlinjerna gällande 

hållbarhetsredovisning i statligt ägda företag. Studien bygger på enkäter som besvarades av 

hållbarhetschefer samt styrelseordföranden i 49 statligt ägda bolag och kompletterades med 

intervjuer från ett urval av de 49 bolagen. Intervjuerna gjordes för att bättre förstå hur 

företagen hanterar och påverkades av de nya riktlinjerna. 

  

Att använda GRI som ett internt styrinstrument är inte helt okomplicerat enligt en del företag. 

Det är viktigt att de indikatorer som företagen väljer ut är relevanta för att mäta framstegen 

inom företagets olika hållbarhetsområden. Det var här svårigheten låg, att välja indikatorer 

som var relevanta för deras verksamhet (Frostenson et al. 2010). Några företag uttryckte att 

det finns en betydande risk att de kommer rapportera om för många indikatorer. En av 

respondenterna gav följande exempel: 

  

“Det blir som en tävling. Man blir ju jämförd nu och då vill man ju vara minst lika bra som alla 

andra och kanske lite bättre. Nästan alla indikatorer känns ju relevanta i GRI. Så det är svårt att 

välja bort.[…]. Det är svårt att göra prioriteringar idag”. 

 

Även om det inte är helt okomplicerat att välja ut relevanta indikatorer har kravet hjälpt till 

att höja kunskapen inom ämnet genom att uppmärksamma och öka medvetenheten om 

hållbarhetsfrågor och redovisning. Samtidigt har det nya kravet i viss grad hjälpt till att skapa 

nya idéer och inspirerat företagen om vilka delar i hållbarhetsarbetet de ska öka sin 

fokusering på samt hur de ska gå tillväga. Det bör även nämnas att endast en mindre del av 

företagen anser att de nya kraven på hållbarhetsredovisning bidrar till att peka ut vad som 

faktiskt ska uppnås i deras hållbarhetsarbete. Kraven skapar inte heller förutsättningar för 

företagen att ändra själva hållbarhetsarbetet. Frostenson et al. (2010) skriver att resultatet kan 

tolkas som att flertalet företagen faktiskt inte klarar av att se en klar koppling mellan 



55 
 

förbättrat hållbarhetsarbete och kraven på deras hållbarhetsarbete. Studiens resultat ger ingen 

entydig bild av i vilken utsträckning de nya kraven faktiskt påverkat företagens 

hållbarhetsarbete eller bidragit till att skapa nya rutiner kring hanteringen av 

hållbarhetsfrågor. Värt att notera är att flera företag faktiskt menar att andra intressentgrupper 

än regeringen, samt förändringar i omvärlden, varit minst lika viktiga för företagen när det 

gäller deras utveckling av hållbarhetsfrågor (Frostenson et al. 2010). 

  

Frostenson et al. (2010) kunde i sin studie påvisa att företagen, om än i olika utsträckning, 

påverkats av de införda riktlinjerna. Företag som saknade erfarenhet kring vad de nya 

riktlinjerna innebar blev tvungna att genomgå större förändringar än de som redan hade 

implementerat redovisning av hållbarhetsinformation tidigare. Generellt sett visade det sig att 

de nya kraven hade skapat en helt annan medvetenhet och uppmärksamhet kring 

hållbarhetsfrågor. I förlängningen kunde de identifiera att företagen hade skapat bättre rutiner 

kring hållbarhetsfrågor snarare än att de hade gjort förändringar i sitt hållbarhetsarbete. Det 

visade sig åter att företagen faktisk gör skillnad på redovisning och praktiskt arbete med 

hållbarhetsfrågor. 

  

Resultaten indikerar att de inte använder delarna i redovisningen som verktyg i målstyrningen 

av hållbarhetsarbetet. Det är det som är syftet med GRI, att redovisa sitt hållbarhetsarbete för 

transparens och för att bidra till ett internt styrmedel. Företagen påpekar dock att detta är en 

läroprocess, att hantera de nya riktlinjerna i GRI. Frågan är då om dessa konsekvenser kan 

översättas till de medelstora bolag som idag inte redovisar enligt de nya riktlinjerna men som 

påverkas en dem.  
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10. Analys 

10.1 Analys genom institutionell teori 

 

Vi kommer i detta avsnitt analysera uppkomsten av företagens hållbarhetsredovisning utifrån 

den institutionella teorins tre grundpelare: Tvingande, normativ och imiterande. Institutionell 

teori ger en förståelse för hur organisationer anpassar sig till förändringar i både sociala och 

institutionella sammanhang. 

10.1.1 Tvingande 

Genom att använda tvingande isomorfism som ett verktyg som har sin utgångspunkt i att 

formella och informella krav tvingar organisationer att bli allt mer lika varandra, kan vi 

urskilja mer djupgående faktorer som påverkat företagens hållbarhetsrapportering. Grunden 

till denna undersökning är uppkomsten av den nya lagen och vi gör tolkningen att det inte är 

lagen som tvingat företagen i den utsträckning vi först trodde.  

 

Exempelvis beskriver Karin Alvudd på Itab att den grundläggande anledningen till varför Itab 

började hållbarhetsredovisa var utifrån ett tryck från sina intressenter att lyfta 

hållbarhetsfrågorna vilket resulterade i att de började arbeta allt mer aktivt med detta. Det 

tolkar vi som ett tydligt exempel på den institutionella teorins tvingande isomorfism, att deras 

intressenter skapat ett institutionellt tryck. Karin Alvudd berättar att arbetet med att förbereda 

sin första hållbarhetsredovisning började genomföras redan innan beslutet om lagen antogs.   

 

Liknande var det i Ambeas fall, Lena Freiholtz berättar att de snarare kände sig tvungna att 

börja hållbarhetsredovisa på grund av den debatt som finns i samhället rörande privata 

aktörer i välfärdssektorn. Det är därför av stor vikt för Ambea att vara så transparenta som 

möjligt då de finansieras av offentliga medel, och genom att upprätta en 

hållbarhetsredovisning blir de mer transparenta och allt fler utifrån kan ta del av det arbete 

som Ambea gör. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

Till skillnad från vad som har tvingat Ambea och Itab att börja hållbarhetsredovisa har det i 

AcadeMedias och Attendos fall varit den nya lagen som pressat dem till att upprätta en 

hållbarhetsredovisning. Även om både AcadeMedia och Attendo tidigare har sett 

hållbarhetsarbete som viktigt, och att de definierar sina verksamheter som just hållbarhet, har 

de inte hållbarhetsredovisat, vilket nu blir ett måste på grund av lagen. Vi kan även framhålla 

att det råder en samstämmighet mellan branschexperterna och företagen gällande de effekter 

företagen kommer se. Bägge parterna påpekar att om företag inte upprättar någon 

hållbarhetsredovisning kommer det leda till negativa effekter för företagets anseende. I och 

med det blir det en tvingande effekt att företagen måste hållbarhetsredovisa om inte deras 

anseende ska minska. Att göra en första bedömning att det är det nya lagkravet som lett till att 

företag hållbarhetsredovisar, är ett rimligt och logiskt antagande, anser vi. Baserat på de 

intervjuer som gjorts i studien tolkar vi att företagen i enlighet med den institutionella teorins 

tvingande isomorfism tvingats att upprätta hållbarhetsredovisningar, men på grund av olika 

institutioners påtryckningar. 

 

Vi anser även att det är värt att belysa är de två företag som ej var redo att ställa upp på en 

intervju på grund av att man ännu inte har tagit beslutet om vem som ska vara den ansvariga 

på området för företaget, och ännu inte alls upprättat någon form alls av 

hållbarhetsrapportering. Med det som grund gör vi bedömningen att det är lagen som har 

tvingat dessa företag att se över hela strukturen kring sitt arbete med hållbarhetsredovisning. 

10.1.2 Normativ 

AcadeMedia, Ambea och Attendo definierar samtliga verksamhet som hållbarhet på grund av 

att de tillhandahåller samhällsnyttiga tjänster. De verkar alla tre i en utsatt bransch där 

privatisering har ifrågasatts i samhällsdebatter vilket har format dem till att öka sin kunskap 

om sin profession och roll på marknaden. Vår tolkning är att deras profession därmed har 

utvecklat dem att arbeta på ett allt mer likartat sätt kring hållbarhet än möjligtvis företag i 

andra branscher. Denna utveckling ser vi som ett motiv till att hållbarhetsredovisning och 

ökad transparens, har drivit de samman allt mer, även om det inte är den utlösande faktorn. 

En av de grundläggande delarna inom normativ isomorfism är att organisationer anställer 

människor med liknande utbildning och kunskap som resulterar i att olika organisationer blir 

allt mer lika varandra. I intervjuerna nämnde samtliga företag, men även branschexperterna, 

att företag kommer ta hjälp av CSR-konsulter för vägledning och hjälp i utformningen av 

hållbarhetsredovisningen. Vi gör tolkningen att anlitandet av CSR-konsulter leder till att 

företagen blir mer likformiga. Dels för att konsulterna inom sin profession leder företagen 

närmre varandra men även för att det höjer företagens kompetens på området. Innan 

införandet av den nya lagen befann sig företagen till större grad på olika kunskapsnivåer 

kring hållbarhetsredovisning. Företag som tidigare har hållbarhetsredovisat befann sig på en 

högre kunskapsnivå mot företag som inte upprättat någon rapport. Som en följd av lagen 

minskar det kunskapsgap bland företagen och det leder till att de blir allt mer lika varandra. 
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10.1.3 Imiterande 

Den imiterande delen avser osäkerhet och att det framför allt finns en allmän rädsla när 

organisationer använder sig av en teknik den inte riktigt förstår. Vi har uppmärksammat att 

det finns ett intresse hos företagen, där de med hjälp av konsulter, ser över sina 

branschkollegor i deras arbete. Även om vi inte kunnat identifiera en direkt påverkan på 

grund av “hur de sneglar” ser vi att gemensamt för tre av de fyra bolagen är att de tillämpar 

samma redovisningsstandard, GRI. Vi anser att det inte är någon slump och de uttrycker även 

hur de ser fördelen i att göra som andra gör för att lättare kunna jämföras. Det är alltså 

snarare omgivningen än en rationell bakomliggande grund till valet av 

redovisningsstandarder (DiMaggio och Powell, 1983). Företagen söker en likformighet för att 

inte sticka ut i för stor utsträckning. Samtidigt ser vi inslag av osäkerhet hos bolagen vad 

gäller upprättandet av en rapport enligt GRI:s riktlinjer då de använt konsulter för att förstå 

ramverket bättre. 

10.1.4 Samverkan mellan de isomorfistiska trycken 

Vi identifierade att alla de tre isomorfistiska trycken har en inverkan på företagen, men i olika 

faser. Det normativa samt tvingande trycket kan vi se inverkar på företagen, vilket speglas i 

att företagen upprättar en hållbarhetsredovsning. Det ter sig som att de olika trycken i våra 

fall har påverkat enskilt men det är samtidigt svårt att dra en tydlig gräns och det kan tänkas 

att de i vissa fall samverkar. I vårt fall det tvingande och normativa trycket. Det mimande 

trycket inverkade på företagen mer i hur de upprättar sin redovisning. Genomgående kunde vi 

identifiera att företagen har koll på sina konkurrenter och hur de upprättar sin redovisning, 

vilket fungerar som en vägledning för företagen på de områden de är osäkra. 

 

I förlängningen av den nya lagen tolkar vi ändå att lagen kommer vara den grundliga 

tvingande orsaken till att företag som inte tidigare redovisat nu kommer upprätta en 

redovisning. Sedan kan tänkas att det normativa trycket kommer synas tydligare då 

kunskapen kring hållbarhetsredovisning kommer öka och därmed professionen kommer 

utvecklas. 
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10.2 Jämförande analys mot tidigare undersökningar 

10.2.1 Nya lagen är bra 

Samtliga företag vi har intervjuat har en positiv inställning till hållbarhetsarbete. Inställningen 

till den nya lagen är neutral till positiv. Vi finner en olikhet med Demoskop (2015) där endast 

42 % av de undersökta medelstora företagen hade en positiv inställning. Den generella 

uppfattningen efter att ha genomfört intervjuer med branschexperter inom hållbarhetsarbete 

är att de ställer sig övervägande positiva till den nya lagen rörande hållbarhetsredovisning 

som kommer träda i kraft. 

 

När det kommer till hur bekanta företagen vi har intervjuat är med den nya lagen skiljer det 

sig åt. Ett av företagen vi har intervjuat säger sig vara mycket väl bekant med lagförslaget 

medan de andra har viss kännedom men inte mer än så. Det resultatet liknar Demoskop 

(2015) där medelstora företag uppskattade sin kännedom om lagen till 4,28 på en tiogradig 

skala. 

10.2.2 Företagens kunskap 

Experterna ger oss en relativt samlad bild över att företagen själva idag inte besitter den 

kunskap internt för att hantera de nya kraven utan att de behöver konsulthjälp, vilket 

överensstämmer med Frostenson et al. (2010). Företagen själva har däremot en lite annan 

bild. De anser och tror i större utsträckning att de faktiskt besitter den kunskap som krävs, 

även om de inom vissa frågor kan behöva extern hjälp. Vi ser att företagen har en ordentlig 

kunskap kring hur de ska arbeta med hållbarhetsfrågor men att det blir svårare för dem när de 

ska kontrollera, mäta och redovisa detta. Denna kunskapslucka, samt svårighet i det 

strukturella arbetet av en rapport, stöds av de resultaten Adams och McNicholas (2007) fann. 

Sedan ser vi att det för företag som inte har någon högre grad av hållbarhetsarbete, eller 

rapport, på plats finns det en utmaning för företag att identifiera en ansvarig person. De 

bortfall vi hade motiverade exempelvis sin icke-medverkan i studien med att de inte visste än 

vem som var ansvarig, eller vem som skulle kunna ge oss svar på våra frågor. Håkan Ulrichs 

uttryckte just detta som en svårighet för företagen. Sofia Bildstein-Hagberg nämnde att det 

kan vara svårt för vissa företag att ens identifiera att de omfattas av denna lag, vilket är första 

steget innan du kan utse en ansvarig. Även Andreas Drugge menar att en del företag inte har 

någon hållbarhetsansvarig som har formaliserat hållbarhetsarbetet. De företag vi intervjuat 

hade dock kännedom om att de omfattas av lagkravet. 
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10.2.3 Olika ramverk 

Likt Frostenson et al. (2010) kan vi se att en del företag finner svårigheter i att hantera de 

olika ramverk och redovisningsstandarder som finns som en vägledning vid upprättandet av 

en hållbarhetsrapport. Det framgår genom intervjuerna att det ramverk flest företag använder 

sig av är GRI men att det även förekommer inslag av andra standarder och certifieringar. 

Valet grundar sig på olika bakomliggande orsaker där en av dem är just att det finns en 

standard som växt fram som den vanligaste, GRI. Samtidigt kan vi se att på grund av denna 

utbredning av GRI vill företag samtidigt kunna jämföras mot branschkollegor och andra 

företag vilket skapar tryck till att implementera det mest förekommande ramverket. Även 

Adams och McNicholas (2007) identifierade att företag som ska börja hållbarhetsredovisa 

tittar på konkurrenter som kommit längre i denna process. Konkurrenters rapport fungerar då 

som en vägledning för hur de själva ska upprätta sin rapport.  Det framgår att experterna som 

uttalar sig i frågan tycker det är bra med en enhetlig redovisning som ökar transparensen och 

jämförbarheten. 

 

Även om inte företagen uttrycker en svårighet i vad som ska redovisas, och hur, kan vi se likt 

Frostenson et al. (2010) samt Adams och McNicholas (2007) att det finns en brist på både 

erfarenhet och kunskap. Bristen på kompetens löser företagen med experter i form av 

konsulter som kan ge vägledning och hjälpa till att se över hur deras konkurrenters rapporter 

ser ut. I den undersökning som Demoskop (2015) gjort visade det sig att drygt 6 av 10 företag 

anlitat konsulter. Även de olika experterna tror att det kan uppstå svårigheter för företagen i 

arbetet att identifiera vilka områden och frågor som ska tas upp i rapporteringen och att här 

kan nyanställningar eller konsulter behövas. 

 

Det går att tolka valet av ramverk, i det här fallet, till att det finns en osäkerhet bland 

företagen där de väljer ett utefter marknaden och därmed även i de undersökta fallen behövt 

extern hjälp. Den bild experterna ger är relativt samstämmig med företagen kring vilket 

ramverk som är vanligast. Enligt vår studie är GRI vanligast förekommande till skillnad från 

tidigare undersökningar (Demoskop, 2015), där ISO 26000 uppges vara det ramverk 

företagen har högst kännedom om. Däremot ges indikationer av två experter att en ny 

standard håller på att växa fram, men främst bland lite större företag, Integrated reporting. 

10.2.4 Dyrare än uppskattat? 

Mot bakgrund av den samhällsdebatt som varit, har vi identifierat att företagen inte är oroliga 

att det ökade kravet på hållbarhetsredovisning kommer leda till betydande kostnader. Inget av 

företagen uttryckte att det hade betytt kostnader av betydande karaktär i detta skede. Ett 

företag uttryckte att de inte hade räknat på det vilket vi tolkar som en icke betydande kostnad 

medan ett annat uttryckte kostnaden mer som en investering för ökad lönsamhet och 

konkurrenskraft. Resultaten i Demoskops (2015) undersökning visade att en stor del av 

företagen uppskattade kostnader kopplade till hållbarhetsfrågor till under 500 000 kr per år. 

Vi fick inga uppskattade tal men om vi applicerar den summan på våra intervjuade företag 

tolkar vi kostnaden som en icke betydande summa i sammanhanget då det här är företag med 
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miljardomsättning. Vi kan därför inte se att lagen i sig medför några större direkta kostnader 

mer än att de anlitar konsulter för att täcka upp de kunskapsluckor som finns i frågorna. 

Svenskt Näringsliv har debatterat detta ämne under året och kritiserat lagen mycket på grund 

av den kostnad som skulle drabba väldigt många företag De nämner att de vid en mätning 

bland företag fått en mediankostnad om 800 000 kr per år. Redan här kan vi notera skillnaden 

mot Demoskops (2015) undersökning. Svenskt Näringsliv får av vissa andra experter medhåll 

om att kostnaderna kan bli relativt stora i absoluta tal. En del andra säger att det kommer bero 

på hur mycket arbete dem redan gjort och hur mycket mer som krävs för att nå lagens krav. 

Sedan ställde sig en expert, som inte anser det orimligt med miljonbelopp, att fokusen blir 

snedvridet när det enbart talas om kostnader och diskussionen om möjligheterna inte betonas. 

Vi ser att det råder delade meningar i denna fråga beroende på inställningen till vad som 

krävs. 

10.2.5 Mindre jobb, större påverkan 

Branschexperterna ger en samlad bild av att påverkan av lagen kommer skilja sig åt mellan 

företag beroende på hur mycket arbete de har på plats sedan tidigare. Företag som redan 

börjat se över sin hållbarhetsrapportering kommer inte påverkas i lika stor utsträckning som 

de företag som är helt oerfarna, uttrycker experterna. Frostenson et al. (2010)  kom fram till 

att företag som saknade erfarenhet kring riktlinjer för hållbarhetsredovisning var tvungna att 

ofta genomgå betydligt större förändringar inom sin organisation än företagen som sedan 

tidigare hade erfarenhet av hållbarhetsredovisning. 

 

Vi anser att företagen som vi intervjuat generellt är förberedda för lagen och ligger väl till i 

processen gentemot lagen. Majoriteten säger att påverkan och de utmaningar de står inför inte 

blir alltför stora. Då företagen tidigare har arbetat med hållbarhetsfrågor kommer effekterna 

av den nya lagen mest beröra strukturen kring rapporten. Som Paula Hammerskog på 

AcadeMedia beskriver, handlar det mest om att lägga ner den tid det tar att få rapporten på 

plats.  

 

Experterna uttalar sig om att den största utmaningen för företagen kommer vara att veta vad 

de ska redovisa. Håkan Ulrichs förklarar att i början av hållbarhetsarbetet måste företagen 

göra en analys av företagens riskområden och vad som är väsentligt för respektive bolag och 

intressenter. Karin Alvudd på Itab uttrycker inga svårigheter med att välja ut innehållet men 

uttrycker just vikten av att lyssna på intressenterna så att de tillsammans gör en noggrann risk 

och väsentlighetsanalys. Frostenson et al. (2010) lyfter fram att det är viktigt att de 

indikatorer som företagen väljer ut är relevanta för att mäta framstegen inom företagets olika 

hållbarhetsområden. Studien visade att det finns en svårighet när företagen skulle välja ut 

relevanta områden för deras verksamhet. 
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Överlag finner företagen vi har talat med inga större svårigheter att välja ut delar som man 

ska ta med, men att det finns en del skillnader mellan dem. Paula Hammerskog på 

AcadeMedia ser inte några svårigheter i att välja ut vilken information som man ska redovisa 

men hon berättar att de hellre väljer att ta med för mycket snarare än för lite bara för att vara 

så tydliga som möjligt. Enligt Frostenson et al. (2010) upplevde en del företag en risk 

kopplad till användandet av för mycket information, och att det var svårt att göra 

prioriteringar och välja bort områden. Mattias på Attendo däremot uttryckte en viss svårighet 

i att välja ut delar man ska ta med. Han menar att det beror på att Attendo har flertalet 

affärsområden. Svårigheten ligger därmed i att skapa en balanserad hållbarhetsredovisning 

som lyfter hela verksamheten och inte bara några affärsområden. Mattias Lindström ser även 

en utmaning i att få hela verksamheten att genomsyras av ett utökat hållbarhetstänk.  

 

Enligt en av experterna är detta en inställningsfråga, hur väl man tar till sig dessa frågor kring 

hållbarhet. Frostenson et al. (2010) visade att krav på ökad redovisning inte i någon vidare 

utsträckning påverkade företagens faktiska arbete med hållbarhetsfrågor. Gray et al. (1995) 

lyfter i sin studie att från ett hållbarhetsperspektiv kanske ingen betydlig förändring skett men 

från företagens sida kan ändå de förändringar som genomgåtts kännas stora. I denna studie 

har vi sett liknande resultat där några av företagen uttrycker att de endast behöver skapa en ny 

struktur kring hur de ska skapa en hållbarhetsrapport. Samtidigt såg vi tecken på att ett tryck 

från intressenter i ett fall tvingat fram ett företag att bli mer transparent. Det fick företaget att 

inse värdet av dessa frågor för deras omgivning. 

10.2.6 Viktigt med hållbarhetsredovisning för intressenter 

Vi har funnit att företagen och experterna upplever ett ökat intresse från företagens 

intressenter gällande hållbarhetsfrågor. Det kan synas som krav vid upphandling, krav från 

investerare men även från kunder. Paula Hammerskog på AcadeMedia berättar att det idag 

finns ett intresse exempelvis från föräldrar gällande den giftfria miljö som AcadeMedia har 

på sina förskolor. Det ökade intresset för företagens hållbarhetsarbete gör att det blir viktigt 

att förstå vilka intressenter som är viktigast. Det gäller att adressera rätt intressenter och även 

kunna hålla en dialog för att skapa en så effektiv redovisning som möjligt. 

 

För att intressenterna ska finna hållbarhetsredovisningen relevant är det viktigt att företagen 

gör en väsentlighetsanalys. Som vi nämnt tidigare finns det en risk att företagen innefattar 

mer information än nödvändigt vilket kan göra rapporten överflödig och icke relevant för 

intressenterna. En väsentlig del som bör innefattas i hållbarhetsredovisningen är en ordentlig 

riskanalys, att kunna bedöma riskerna är viktigt både internt och extern för företagen. 
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Som tidigare nämnt redogjorde (Frostenson et al. 2010) i sin studie att flera företag upplever 

att intressentgrupper och förändringar i omvärlden har haft en minst lika betydande påverkan 

när det kommer till att utveckla sitt hållbarhetsarbete som regeringen har haft genom 

införandet av de nya kraven. När vi talade med Karin Alvudd på Itab berättade hon att det 

inte var lagen i sig som gjorde att de har börjat hållbarhetsarbetat, utan det berodde väldigt 

mycket på deras intressenter. Det var bland annat Itabs kunders intresse som gjorde att de 

börjat hållbarhetsarbetat, eftersom det är kunderna som ska generera företagets intäkter. 

10.2.7 Negativa effekter av undermålig hållbarhetsredovisning 

Enligt Frostenson et al. (2010) krävs det att företag har en tydlighet kring sin verksamhet i 

form av en transparent kommunikation, annars finns det en övervägande risk att företaget 

kommer uppleva en anseendeförlust. Paula Hammerskog på AcadeMedia uttryckte att hon 

inte tror att anseendet kommer stärkas pga. att de börjar hållbarhetsredovisa. Hon poängterar 

däremot att om man inte upprättar en redovisning kommer det leda till ett försvagat anseende 

istället. Mattias Lindström på Attendo har till skillnad från Paula Hammerskog en 

förhoppning att hållbarhetsredovisningen på sikt kommer leda till att Attendos anseende 

stärks genom en ökad transparens. Framför allt med tanke på att de verkar i en bransch som 

är både utsatt politiskt och medialt.  

 

Experterna tror i större utsträckning att hållbarhetsredovisningen kommer gynna företagen. 

Idag ställs det även mer krav på information från företagen från olika intressenter, där en 

avsaknad inte bara skadar anseendet utan även konkurrenskraften. Samtidigt menar några 

experter att företag som inte kan redovisa ett arbete som intressenterna tidigare trott att 

företaget utfört, kommer påverkas negativt. Vi kan lyfta fram att det finns ett flertal tecken 

som visar att möjligheterna för företagen att öka anseendet genom hållbarhetsredovisning är 

stora. Däremot ser vi att en undermålig rapport är det som har störst effekt på anseendet, men 

i en negativ riktning. 

 

Om hållbarhetsredovisningen kommer fungera som en konkurrensfördel råder det delade 

meningar om. Några av respondenterna tror inte den ökade informationsgivningen kommer 

spela in, dels då flertalet konkurrenter blir tvungna till samma sak, men även för att de inte 

ser det som relevant för sina kunder. Vi har även fått en annan mer positiv och övertygande 

bild. De menar att det kommer kunna leda till effektiviseringar inom företag och ökad 

lönsamhet eftersom nya nyckeltal skapas som kan mätas. Här fyller de olika ramverken en 

viktig funktion och de kan, om de används på ett bra sätt, bidra till ökad målstyrning. Kan 

företagen även visa på ett mer framstående hållbarhetsarbete än sina konkurrenter kan det 

locka nya kunder och investerare då kraven idag är högre när det kommer till 

hållbarhetsfrågor. Avsaknaden av exempelvis hållbara tjänster, produkter eller värdekedjor 

kan då leda till förlorade affärer. Risken är dock att företagen inte integrerar sina 

hållbarhetsmål i verksamheten och att rapporten endast blir en kontorsprodukt som hänger 

vid sidan av verksamheten. Enligt en av experterna är detta en inställningsfråga, hur väl man 

tar till sig dessa frågor kring hållbarhet. 

 



64 
 

11. Slutsats 

Syftet med studien är att ge en nyanserad bild av de effekter som kan tänkas uppkomma av 

den nya lagen. Den första forskningsfrågan är att se vilka bakomliggande faktorer som ligger 

till grund för företagens implementeringsarbete av hållbarhetsredovisning. Det finns flera 

bakomliggande orsaker än enbart lagen till att ett företag hållbarhetsredovisar idag. Lagen har 

haft en tydlig effekt på två av företagen medan både intressenter och samhället starkt 

påverkat de två andra. I ett av fallen har intressenterna varit den tvingande faktorn till en ökad 

rapportering. I det andra fallet har det funnits ett legitimitetsskäl utifrån den samhällsdebatt 

som råder. Vi drar slutsatsen att även om lagen har varit en bidragande faktor vid 

implementerande av hållbarhetsredovisning så kan vi även se att företagens omgivning har 

skapat normer och påtvingat företagen till att börja rapportera sitt hållbarhetsarbete.  

 

Den andra forskningsfrågan var hur omfattande och genomgående arbetet är med 

hållbarhetsredovisning bland företagen? Omfattningen av hållbarhetsredovisning skiljer sig åt 

mellan företagen. De företag som sedan tidigare tvingats kommunicera sitt hållbarhetsarbete 

har idag ett mer omfattande arbete på plats och är även mer redo inför den nya lagen. Vi drar 

slutsatsen att lagens påverkan på samtliga företag endast berör rapportstrukturen och inte i 

någon större utsträckning har någon koppling till ökat hållbarhetsarbetet i praktiken. 

Oberoende av tidigare hållbarhetsarbete och redovisning uppskattar samtliga företag 

kostnaden som liten. Företagen kan därför inte se att lagen i sig medför några större direkta 

kostnader mer än att de anlitar konsulter för att täcka upp de kunskapsluckor som finns i 

frågorna. Även om experterna tror att kostnaderna initialt kan vara betydande för de företag 

som inte har någon rapport sedan tidigare. På grund av det blir det svårt för oss att dra en 

slutsats kring hur omfattande kostnaderna kommer bli för företagen då det råder delade 

meningar mellan företagen och experterna.  

 

Den tredje och sista frågan berör påverkan den nya lagen har haft på företag i deras arbete 

med hållbarhetsrapportering? Vi kan inte se några tydliga tecken på strategiförändringar i 

företagen till följd av lagen, utan vi ser att företagen främst “paketerar om” befintlig 

hållbarhetsinformation. Vi kan se att lagen tvingar företagen att anlita konsulter för 

rådgivning kring hur en rapport ska upprättas, även fast företagen uttrycker att de har god 

kunskap i frågorna. Vi drar därmed slutsatsen att företagen har en kunskap och medvetenhet 

gällande dessa frågor men vi ser ändå att dem saknar ett visst kunnande för att kunna upprätta 

en gedigen hållbarhetsredovisning. Detta ser vi att de till viss del löser genom att imitera 

företag som är verksamma inom samma bransch.  

 

Vi kan inte heller se att lagkraven kommer påverka företagens hållbarhetsarbete, men vi drar 

slutsatsen att lagen kommer medföra en ökad transparens för företagen. Vi ser att det finns 

förutsättningar för att hållbarhetsredovisning kan öka anseendet hos företagen men den 

största effekten kommer vara om företagen inte upprättar en ordentlig redovisning, då 

riskerar de att skada sitt anseende. 
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12. Diskussion och vidare forskning  
 

Man kan fråga sig om företagen skönmålar sig i vissa lägen? De uttrycker att de inte finner 

några svårigheter och att de har den kunskap som krävs, men samtidigt anlitar dem konsulter. 

Har lagen verkligen inte påverkat företagen? Vi ställer oss den frågan då två av de studerade 

företagen redan i vår kommer publicera sin första hållbarhetsredovisning enligt GRIs 

ramverk. 

 

Kostnadsfrågan ser vi som svår. Experterna pratar om kostnader i ganska stora absoluta tal 

men företagen nämner inte att de upplever någon direkt kostnad. Vi ställer oss frågande till 

hur dem räknar? De konsulttimmar och generella lönetimmar som läggs borde rimligtvis vara 

av betydande storlek för företag som inte har särskilt mycket arbete på plats. Som de företag 

vi har studerat. 

 

Vad ett par av branschexperterna lyfter fram är att det finns frågor om regeringen verkligen 

har fångat in helt rätt företag med de storleks parametrar som man har valt för den nya lagen. 

Det finns en risk att en del företag som kommer påverkas av den nya lagen inte kommer ha 

några egentliga problem på området. Det kan även bli att en del företag som har en stor 

påverkan på sin omgivning, och därmed borde påverkas av lagen, inte omfattas av den. Enligt 

DiMaggio och Powell (1983) är det ibland politiker som inte har kunskap om vilka effekter 

deras beslut har på organisationer, som tar besluten. Det gör att man kan fråga sig ifall 

regeringen verkligen utformat lagen med helt rätt storleks parametrar? 

Det är av stor vikt att poängtera är att lagen precis trätt i kraft och effekterna vi har sett i vår 

studie är de första tecken vi har noterat på hur företag redan eller under den närmaste tiden 

kommer påverkas. I och med det vore det av stort intresse att göra vidare forskning i ämnet 

efter att företagen har presenterat sin första hållbarhetsredovisning för att se hur företagen har 

påverkats och se vilka skillnader som fanns vid implementeringen av 

hållbarhetsredovisningarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

Referenslista 

Adams, C. and McNicholas, P. (2007). Making a difference. Accounting, Auditing & 

Accountability Journal, 20(3), pp.382-402. 

 

Alvesson, M. and Sköldberg, K. (2008). Tolkning och reflektion. 1st ed. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Borglund, T. (2012). Strategisk CSR kommuniation. I Borglund, T., De Geer, H., Sweet, S., 

Frostenson, M., Lerpold, L., Nordbrand, S., Sjöström, E. and Windell, K. CSR – En guide till 

företagets ansvar. 1st ed. Stockholm: Sanoma utbildning. Ss 255-272 

 

Bryman, Alan & Bell, Emma (2013). Företagsekonomiska forskningsmetoder. 2., [rev.] uppl. 

Stockholm: Liber 

 

Christensen, Lars (2010). Marknadsundersökning: en handbok. 3., [uppdaterade] uppl. Lund: 

Studentlitteratur 

 

DiMaggio, P. and Powell, W. (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism 

and Collective Rationality in Organizational Fields. American Sociological Review, 48(2), 

p.147. 

 

Eriksson-Zetterquist, U., Kalling, T. and Styhre, A. (2015). Organisation och organisering. 

1st ed. Stockholm: Liber 

 

Friedman, Milton. 1970. The social responsibility of business is to increase its profits. The 

New York Times Magazine, September 13 

 

Frostenson, Magnus (2015). Redovisningsteori. Upplaga 1 Lund: Studentlitteratur 

 

Gray, R., Walters, D., Bebbington, J. and Thompson, I. (1995). The Greening of Enterprise: 

An Exploration of the (NON) Role of Environmental Accounting and Environmental 

Accountants in Organizational Change. Critical Perspectives on Accounting, 6(3), pp.211-

239. 

 

Ihlen, Ø., Bartlett, J. and May, S. (2013). The handbook of communication and corporate 

social responsibility. 1st ed. 

 

Larrinaga‐González, C., Carrasco‐Fenech, F., Caro‐González, F., Correa‐Ruíz, C. and María 

Páez‐Sandubete, J. (2001). The role of environmental accounting in organizational change ‐

An exploration of Spanish companies. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 14(2), 

pp.213-239. 

 



67 
 

LeCompte, M. and Goetz, J. (1982). Problems of Reliability and Validity in Ethnographic 

Research. Review of Educational Research, 52(1), p.31.  

 

Morsing, M. and Beckmann, S. (2006). Strategic CSR communication. 1st ed. Copenhagen, 

Denmark: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, DJØF Pub. 

 

Powell, W. and DiMaggio, P. (1991). The New institutionalism in organizational analysis. 1st 

ed. Chicago: University of Chicago Press. 

 

Rapport: KPMG, 2011). KPMG International survey of corporate responsibility reporting 

2011  

 

Frostenson, Magnus (2015). Redovisningsteori. Upplaga 1 Lund: Studentlitteratur 

 

Regeringskansliet, (2010). Effekterna av hållbarhetsredovisning: En studie av 

konsekvenserna av de nya riktlinjerna om hållbarhetsinformation i statligt ägda företag. 

Stockholm: Regeringskansliet, p.40 

 

United Nations (1999) - Secretary - General proposes global compact on human right, labour, 

environment, in address to world economic forum in Davos -1 February 1999 - United 

Nations (Press Release SG/SM/681)  

 

Windell, K. (2012). Företagens ansvar. I Borglund, T., De Geer, H., Sweet, S., Frostenson, 

M., Lerpold, L., Nordbrand, S., Sjöström, E. and Windell, K. CSR - corporate social 

responsibility. 1st ed. Stockholm: Sanoma utbildning. Ss 11-30 

 

Elektroniska källor 

AcadeMedia fakta. (2017). Historia. [online] Tillgänglig  https://fakta.AcadeMedia.se/historia 

/ [Hämtad 3 Jan. 2017]. 

 

AcadeMedia fakta. (2017). Paula Hammerskog. [online] Tillgänglig  

https://fakta.AcadeMedia.se/ledning/koncernledning/paula-hammerskog/ [Hämtad 3 Jan. 

2017]. 

 

Alestig, P. (2015). Svenskt Näringsliv rasar mot regeringens hållbarhetslag. [online] SvD.se. 

Tillgänglig  http://www.svd.se/svenskt-naringsliv-rasar-mot-regeringens-hallbarhetslag 

[Hämtad 13 Nov. 2016]. 

 

Ambea.se. (2017). Ledning. [online] Tillgänglig  http://www.ambea.se/Om-oss/Ledning/ 

[Hämtad 3 Jan. 2017]. 

 

Ambea.se. (2017). Om Ambea. [online] Tillgänglig  http://www.ambea.se/Om-oss/Om-

Ambea/ [Hämtad 3 Jan. 2017]. 

Attendo. (2017). Om Attendo. [online] Tillgänglig  http://www.attendo.se/om-attendo 

[Hämtad 3 Jan. 2017]. 

 



68 
 

Bengt Johansson CV. (2015). Stockholm: New Context. Tillgänglig  http://newcontext.se/wp-

content/uploads/sites/7458/2015/07/CV-f%C3%B6r-Bengt-Johansson.pdf [Hämtad 3 Jan. 

2017]. 

 

Demoskop. (2015). Undersökning om hållbarhet - Demoskop. [online] Tillgänglig 

http://www.Demoskop.se/undersokning-om-hallbarhet [Hämtad 6 Dec. 2015]. 

 

Europaparlamentets och rådets direktiv: Eur-lex.europa.eu. (2016). Stora företags och 

koncerners tillhandahållande av icke-finansiell information och upplysningar om 

mångfaldspolicy. [online] Tillgänglig  

http://eurlex.europa.eu/legalcontent/SV/TXT/HTML/?uri=URISERV:240601_2&amp;from=

SV [Hämtad 6 Dec. 2016]. 

 

EY (2015). Hur Påverkas Svenska Bolag av det Nya EU-direktivet om Icke-finansiell och 

Mångfaldsinformation?[pdf]  

[Online] Tillgänglig  http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-CCASS-

manfaldsinformation/$FILE/EYCCaSS-Lagforslaget-om-rapportering-om-hallbarhet-och-

mangfaldspolicy.pdf [Hämtad 18 december 2016] 

 

FAR. (2017). SKF tar hem priset för Bästa redovisning av hållbarhet. [online] Tillgänglig  

https://www.far.se/nyheter/2016/juni/skf-tar-hem-priset-for-basta-redovisnings-av-hallbarhet/ 

[Hämtad 10 Dec. 2016].  

 

Svenskt Näringsliv. (2016). Sofia Bildstein-Hagberg. [online] Tillgänglig  

https://www.svensktnaringsliv.se/medarbetare/Sofia Bildstein-Hagberg-bildstein-

hagberg_608266.html [Hämtad 20 Dec. 2016]. 

 

Linkedin. (2016). Anja Björklund. [online] Tillgänglig  https://se.linkedin.com/in/anja-

bj%25C3%25B6rklund-63669b93 [Hämtad 20 Dec. 2016]. 

 

Linkedin. (2016). Mattias Lindström. [online] Tillgänglig  https://se.linkedin.com/in/mattias-

lindstr%25C3%25B6m-a2831b62 [Hämtad 20 Dec. 2016]. 

 

Global Reporting Initiative (2016) About GRI. [online]  

Tillgänglig https://www.globalreporting.org/information/about-gri/Pages/default.aspx 

[Hämtad 7 Dec. 2016] 

 

Grant Thornton Sverige. (2016). Se möjligheterna i den nya hållbarhetslagen. [online] 

Tillgänglig  http://www.grantthornton.se/insikt/blogg/se-mojligheterna-i-nya-

hallbarhetslagen/ [Hämtad 19 Dec. 2016]. 

 

ISO. (2016). ISO - International Organization for Standardization. [online] Tillgänglig  

http://www.iso.org/iso/home.html [Hämtad 3 Nov. 2016]. 

 



69 
 

Itab.se. (2017). ITAB - IR-kontakt. [online] Tillgänglig  http://www.itab.se/swe/Investor-

Relations/Home/FINANSIELL-INFORMATION1/IR-kontakt/ [Hämtad 3 Jan. 2017]. 

 

Itab.se. (2017). ITAB - ITABs historia. [online] Tillgänglig  http://www.itab.se/swe/ABOUT-

ITAB/history/ [Hämtad 3 Jan. 2017]. 

 

Linkedin. (2016). Håkan Ulrichs. [online] Tillgänglig  

https://se.linkedin.com/in/h%25C3%25A5kan-ulrichs-586638a6 [Hämtad 8 Dec. 2016]. 

 

Linkedin. (2016). Håkan Ulrichs. [online] Tillgänglig  

https://se.linkedin.com/in/h%25C3%25A5kan-ulrichs-586638a6 [Hämtad 8 Dec. 2016]. 

 

Ne.se. (2017). institution - Uppslagsverk - NE. [online] Tillgänglig  

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/institution [Hämtad 3 Jan. 2017]. 

 

Newcontext.se. (2017). RAPPORTER – Newcontext. [online] Tillgänglig  

http://newcontext.se/vara-rapporter/ [Hämtad 9 Dec. 2016]. 

 

Proposition: Riksdagen.se. (2016). Företagens rapportering om hållbarhet och 

mångfaldspolicy Proposition 2015/16:193 - Riksdagen. [online] Tillgänglig  

https://data.riksdagen.se/fil/D719F903-297D-4B7A-A7B4-71C80C5B63A9 [Hämtad 6 Dec. 

2016]. 

 

Riksdagen.se. (2016). Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy. [online] 

Tillgänglig 

http://www.regeringen.se/contentassets/951e5cdee12e439c87828e06c7f268a6/foretagens-

rapportering-om-hallbarhet-och-mangfaldspolicy [Hämtad 6 Dec. 2016]. 

 

Svenskt Näringsliv. (2017). Om Svenskt Näringsliv. [online] Tillgänglig  

https://www.svensktnaringsliv.se/om_oss/ [Hämtad 3 Jan. 2017]. 

 

Unglobalcompact.org. (2016). UN Global Compact. [online] Tillgänglig  

https://www.unglobalcompact.org/ [Hämtad 6 Nov. 2016]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

 

Personlig kontakt 

 

Karin Alvudd, telefon intervju, 13 Dec 

Sofia Bildstein-Hagberg, mail intervju, 9 Dec 
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Andreas Drugge, telefon intervju, 16 Dec 
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Mattias Lindström, telefon intervju, 7 Dec 

Håkan Ulrichs, telefon intervju, 12 Dec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Bilaga 1 Intervjuguide Företag 

Intervjufrågor kring den nya lagen gällande hållbarhetsredovisning  

Denna studie syftar till att undersöka och försöka ge en nyanserad beskrivning av de effekter 

som kan tänkas uppkomma av den nya lag kring hållbarhetsredovisning som börjar gälla från 

2017. Genom att undersöka hur olika företag och intressenter ställer sig till lagen och dess 

potentiella effekter hoppas vi kunna bidra med en förståelse för hur lagen kommer påverka 

företagen i deras hållbarhetsredovisning. Vi har i vår undersökning valt att fokusera företag 

som tidigare inte har haft någon omfattande hållbarhetsredovisning på plats och därmed kan 

tänkas drabbas hårdare av den nya lagen. 

 

Självklart har du i den här intervjun rätt att vara anonym om så önskas, delvis eller helt. Inget 

kan då kopplas till dig, din arbetsplats osv. Önskas en sammanställning av intervjun skickad 

till dig efter slutförandet bistår vi gärna med det. Är det någonting du känner att du inte vill 

eller kan svara på så är det självklart helt frivilligt.  

 

Intervjufrågor  

Hur ser ni på Itab betydelsen av hållbarhetsarbete och kommunikation?  

Hur bekant är ni på Itab kring den nya lag om hållbarhetsredovisning som börjar gälla från 

2017? 

Vad är er inställning till den nya lagen?  

Vad upplever ni som den största utmaningen när det kommer till omställningen till att börja 

redovisa enligt den nya lagen?  

På vilket sätt har den nya lagen påverkat er syn på hållbarhet?  

På vilket sätt har den påverkat hur ni hanterar hållbarhetsfrågor och redovisar ert arbete?  

Finns det några tidigare events som påverkat er hållbarhetsredovisning? Hur ser er kunskap ut 

internt kring hållbarhetsfrågor?  

Har ni den kunskap som krävs för att hantera de nya kraven?  

Upplever ni att det är enkelt/svårt att välja ut vilka delar som är relevanta för er att redovisa?  

Hur bedömer ni kostnaden av den nya lagen?  

Sneglar ni på hur branschkollegor arbetar med hållbarhetsfrågor och vilken information de 

redovisar?  

Tror ni att ökad hållbarhetsredovisning stärker ert anseende?  

Upplever ni att hållbarhetsredovisningen kommer vara av intresse för era intressenter?  

Kommer hållbarhetsredovisning vara en möjlig konkurrensfördel/nackdel gentemot 

konkurrenter? 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 2 Intervjuguide Experter 

Intervjufrågor kring den nya lagen gällande hållbarhetsredovisning  

Denna studie syftar till att undersöka och försöka ge en nyanserad beskrivning av de effekter 

som kan tänkas uppkomma av den nya lag kring hållbarhetsredovisning som börjar gälla från 

2017. Genom att undersöka hur olika företag och intressenter ställer sig till lagen och dess 

potentiella effekter hoppas vi kunna bidra med en förståelse för hur lagen kommer påverka 

företagen i deras hållbarhetsredovisning. Vi har i vår undersökning valt att fokusera företag 

som tidigare inte har haft någon omfattande hållbarhetsredovisning på plats och därmed kan 

tänkas drabbas hårdare av den nya lagen. 

 

Självklart har du i den här intervjun rätt att vara anonym om så önskas, delvis eller helt. Inget 

kan då kopplas till dig, din arbetsplats osv. Önskas en sammanställning av intervjun skickad 

till dig efter slutförandet bistår vi gärna med det. Är det någonting du känner att du inte vill 

eller kan svara på så är det självklart helt frivilligt. 

  

Intervjufrågor 

Vad är er inställning till den nya lagen samt EU-direktivet?  

Hur bedömer ni att den nya lagen kommer påverka företagen?  

Vad upplever ni som den största utmaningen när det kommer till omställningen till att börja 

redovisa enligt den nya lagen?  

Anser ni att företagen har den kunskap internt som krävs för att kunna hantera de nya kraven 

som lagen medfört?  

Hur bedömer ni kostnaden av den nya lagen för företagen?  

Tror ni företagens anseenden kommer påverkas av ökad hållbarhetsredovisning?  

Tror ni företagens intressenter kommer intressera sig för den utökade kommunikationen av 

hållbarhetsarbetet?  

 

 


