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Abstract	
Sustainability reporting has become something corporations in a larger scale have integrated in 

their business. Since no legislation in Swedish law have regulated the context of the reports, the 

reports themselves have differed which obstruct the comparability between corporations. New 

legislation, which will apply to corporations’ financial year of 2017 and onwards, will make it 

clearer for corporations what to implement in their reports.  
 

In this study we investigate in what way the new legislation will affect the profitability of 

corporations. Accountants from KPMG, PWC and Deloitte have been interviewed. These 

specialists have been actively chosen for their expertise in sustainability reporting but also for 

their knowledge regarding the new legislation.  
 

The foundation in this report is built up by stakeholder theory and legitimacy theory. The 

results are analyzed and compared to these theories. The conclusion is made that in a year’s 

time the new legislation will not have a greater impact on the profitability of the corporations. 

In a few years time on the other hand the results show that implementing the new requirements 

will probably increase the corporations’ revenue and decrease their costs. Thereby the new 

legislation will have a positive effect on corporations’ profitability.  
 

Key words: Sustainability reporting, new legislation, stakeholder theory, legitimacy theory, 

transparency, profitability 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Sammanfattning	
Hållbarhetsrapportering har blivit något som företag i en större utsträckning har integrerad i sin 

verksamhet. Då ingen lagstiftning har funnits i svensk lag som reglerar rapportens innehåll, har 

dessa rapporter sett olika ut vilket kan försvåra jämförbarheten mellan företag. En ny 

lagändring, vilken kommer appliceras på företagens räkenskapsår 2017 och framåt, kommer 

förtydliga för företag vad de ska implementera i sina rapporter.  
 

I detta arbete undersöker vi på vilket sätt lagändringen kan påverka företagens lönsamhet. 

Revisorer från KPMG, PWC och Deloitte har intervjuats. Dessa specialister har aktivt valts för 

deras expertis inom hållbarhetsrapportering men även för deras kunskap gällande den nya 

lagändringen.  
 

Grunden i detta arbete bygger på intressentteorin och legitimitetsteorin. Empirin är analyserad 

och kopplad till dessa teorier. Slutsatsen i detta arbete är att lagändringen på ett års sikt inte 

kommer ha en större påverkan på företagens lönsamhet. På några års sikt, å andra sidan, visar 

resultatet på att implementeringen av de nya kraven troligen kommer öka intäkterna och 

minska kostnaderna för de berörda företagen. Därmed kommer lagändringen ha en positiv 

påverkan på företagens lönsamhet.  
 

Nyckelord: hållbarhetsrapportering, lagändring, intressentteori, legitimitetsteori, transparens, 

lönsamhet 
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1.	Bakgrund	
Finansiella redovisningsrapporter har existerat under flera hundra år, men det var först på 1920-

talet som regleringen kring redovisningen utvecklades (Deegan & Unerman 2011). Regleringen 

utvecklades till en följd av Kreugerkraschen vilket var en börskrasch på 1930-talet i USA som 

skedde då reglering saknades (Partnoy 2009). Anledningen till att regleringen innan kraschen 

lyste med sin frånvaro kan ha varit att perspektivet på ägandet och styrningen av företag var 

annorlunda. Synsättet präglades av att ägare och styrande var samma person och att det därmed 

var i den styrandes intresse att prestera bra resultat. När aktiebolag blev en allt mer vanligt 

förekommande bolagsform blev det även allt vanligare att ägarna och de styrande i företaget 

inte var samma person. Ägarna behövde därför en säkerhet i form av redovisningsrapporter för 

att investera i företaget (Deegan & Unerman 2011). Det ökade trycket från intressenterna ledde 

så småningom till arbetet kring hållbarhetsrapporter (Kolk 2010).  
 

För att förstå begreppet hållbarhetsredovisning och dess ursprung krävs en förklaring av 

begreppet hållbar utveckling och dess uppkomst. Enligt Brundtlandrapporten (1987, s. 41) 

definieras begreppet hållbar utveckling som: ”utveckling som tillfredsställer dagens behov utan 

att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Det gäller 

därmed att tänka långsiktigt i samband med utveckling och att de val som företag och 

organisationer gör inte bara ska påverka positivt på kort sikt utan även på längre sikt. 
  
Du Pisani (2006) beskriver uppkomsten av hållbar utveckling som en reaktion på det tillväxt- 

och framgångstänkande som präglade första delen av 1900-talet. Detta tänkande var i fokus 

under de två världskrigen och förvisso skapade tillväxt, men däremot hade en negativ påverkan 

på samhället på andra sätt. Bland annat hade både sociala- och miljöaspekter försämrats för 

många människor. På 1960- och 70-talet utvecklades många tankar och idéer kring utveckling 

och hållbarhet vilket ledde till att hållbar utveckling blev allt mer av intresse för allmänheten. 

Så kallade non-governmental organizations (NGO:s) såsom Green Peace uppkom. I samband 

med att hållbar utveckling blev allt mer aktuellt vändes blickarna mot företagen och deras roll i 

hållbar utveckling. Genom företagens externa rapporter blev det därmed viktigt att visa 

samhället på vilket sätt företagets verksamhet påverkade miljömässigt, ekonomiskt samt socialt 

(Du Pisani 2016).  
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Hållbarhetsredovisningar började växa fram under 1970-talet främst i USA och i Västeuropa. 

Fenomenet tappade dock sitt momentum i början på 1980-talet och då minskade antalet 

upprättade hållbarhetsredovisningar. Sedan, i slutet på 1980-talet, kom de tillbaka igen med 

stort fokus på miljöaspekten. I och med att tiden gick började man ta hänsyn till mer av hela 

hållbarhetsbegreppet vilket innebar att även de sociala aspekterna och de ekonomiska 

aspekterna trädde fram i rapporterna (Kolk 2010). 
 

Hållbarhetsredovisning har under 1990-talet ökat markant bland de större börsnoterade 

företagen i Sverige. Detta ses som en följd av att intresset från samhället för denna sorts 

redovisning vuxit med åren (Kolk 2010). Kolk (2010) visar även på att 2000-talets utveckling 

av hållbarhetsredovisning har varit växande, i och med att fler företag väljer att upprätta 

hållbarhetsredovisningar. Utgångspunkten i studien är de 250 största företagen från “fortunes 

global 500”, en lista som visar de 500 största företagen i världen. Företagen rankades efter 

storleken på deras omsättning (Fortune 2016). I studien går det att se att år 1999 har 39 procent 

av dessa företag upprättat någon form av hållbarhetsredovisning. Därefter har en markant 

ökning skett till år 2005 där 69 procent av företagen har upprättat en hållbarhetsredovisning 

(Kolk 2010).  
 

För svenska företag har trenden sett liknande ut men andelen skiljer sig. KPMG har upprättat 

rapporter som beskriver hur utvecklingen har sett ut av upprättandet av hållbarhetsrapporter och 

de grundar sig i de 100 största företagen inom landet. År 2008 hade ca 60 procent av de största 

företagen i Sverige någon form av hållbarhetsredovisning separat eller integrerad i de övriga 

finansiella rapporterna (KPMG 2008). Denna siffra har sedan vuxit till drygt 70 procent år 

2011 (KPMG 2011) och sedan till närmare 90 procent för år 2015 (KPMG 2015). Trenden 

visar alltså på tydliga ökningar de senaste åren.  
 

Enligt Ljungdahl (1999) finns det fördelar såväl som nackdelar med hållbarhetsredovisning. 

Fördelarna delas i sin tur upp i externa och interna fördelar. De externa fördelarna anses vara 

till största del en bättre trovärdighet vilket kan leda till konkurrensfördelar. Bland de interna 

fördelarna tas lägre energikostnader till följd av bättre övervakning av energiförbrukning upp. 

Arbetsmoralen hos de som arbetar med hållbarhetsfrågor kan också påverkas positivt av att 

rapporten ses som viktig och att de därmed känner att deras uppgift är betydelsefull. 

Nackdelarna i att offentligt redovisa en hållbarhetsrapport kan vara att företag riskerar att 

lämna ut sådan information som kan skada företagets trovärdighet. Intressenter såsom kunder 
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kan välja att handla hos konkurrenterna om ett visst företag redovisar sådan information 

gällande hållbarhet som kunderna kan anse vara negativt. Ljungdahl (1999) visar också på att 

långivare kan vara intresserade av att låntagande företag har en verksamhet med positiv 

påverkan på sin omgivning. En annan nackdel i att hållbarhetsredovisa är att intressenter såsom 

aktieägare, då de kan jämföra olika år, kan förvänta sig att miljöarbetet i företag ska utvecklas 

positivt och att om företag då inte kan leverera detta minskar trovärdigheten för företaget 

(Ljungdahl 1999). 
 

Blickar man tillbaka har hållbarhetsredovisningen varit en frivillig del, men många av de större 

företagen har ändå presenterat hållbarhetsredovisningar av olika syften. Vad som ingått i 

hållbarhetsredovisningarna har dock varierat då det inte funnits några lagkrav på vad som ska 

ingå i dem. Det har fram till år 2016 endast funnits standarder och riktlinjer för innehållet. 

Dessa standarder grundar sig främst i Global Reporting Initiatives (GRI) redovisningsprinciper, 

redovisningsvägledningar och standardupplysningar som tagits fram (GRI 2000). GRI:s 

ramverk är för tillfället den mest använda av företag i Sverige såsom i resten av världen och 

ingen motsvarighet kan mäta sig med ramverket (Ljungberg & Barkland 2010). 

Standardupplysningar som bör ingå i en hållbarhetsredovisning kan omfatta delar som 

företagets strategi, organisationsprofil och relevanta delar och avgränsningar till 

hållbarhetspåverkan, styrning, etik och integritet (Frostenson 2015).  
 

En lagändring i ÅRL (årsredovisningslagen) som gör framställningen av hållbarhetsredovisning 

tvingande för cirka 1 600 av de största svenska företagen kommer träda i kraft den första 

december 2016. Lagändringen kommer enligt 6 kap. 10§ årsredovisningslagen (1995:1554) 

gälla de företag som uppfyller två eller tre av nedanstående kriterier, och det ska vara uppfyllt 

för minst ett av de två senaste åren. Medelantalet anställda ska ha uppgått till 250 personer, 

balansomslutningen ska uppgått till minst 175 miljoner kronor och nettoomsättningen ska ha 

uppgått till mer än 350 miljoner kronor (Riksdagen 2016). Lagändringen kommer appliceras på 

företagens räkenskapsår som börjar från januari 2017. Ordförande för föreningen för 

auktoriserade revisorer (FAR) har redan hösten 2016 uppmanat företagen att starta arbetet kring 

hållbarhetsredovisning (Lennartsson 2016).  
 

1.1	Problematisering 
Att det i dagsläget inte finns lagar i Sverige för vad hållbarhetsredovisningen ska innehålla kan 

medföra problem. Företag kan i nuläget presentera hållbarhetsredovisningar som ser väldigt 
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olika ut, till exempel kan det skilja i layout och vilka delar företaget väljer att redovisa. 

Företagen behöver, som tidigare nämnts, inte ens presentera en hållbarhetsredovisning i och 

med att lagkrav saknas. En förändring i lagen som gör hållbarhetsredovisning tvingande kan 

dock få stora effekter på de företag som berörs. Nu, innan lagändringen har införts, finns redan 

ett antal större företag som har med en hållbarhetsredovisning i sin verksamhet (Frostenson 

2015). Ett exempel på detta är H&M som under flera år har haft med en hållbarhetsredovisning 

i sin årsredovisning som ett sätt att marknadsföra företaget (news.cision 2014). Även om det 

redan nu upprättas hållbarhetsredovisningar i vissa företag, behöver det inte innebära att de 

företagen inte påverkas av lagändringen. Detta eftersom att företagen kan ha utgått från andra 

delar i sina hållbarhetsredovisningar och därmed kan förändring behövas för att uppfylla de nya 

lagkraven.  
 

På grund av att hållbarhet som ämne har lyfts upp i samhällsdebatten de senaste åren och blivit 

något som konsumenterna värderar högt har företag tagit in detta och utvecklat sin verksamhet 

och marknadsföring utifrån detta. Forskning har visat att konsumenter sannolikt väljer att köpa 

produkter och betala ett högre pris till ett företag som är hållbar i sin verksamhet (Hildebrand, 

Sen & Bhattacharya 2011). Detta ger incitament för företagen att ge ut hållbarhetsredovisningar 

som tyder på att deras verksamhet är hållbar, vilket i dagsläget har varit möjligt att genomföra 

även om verksamheten inte är så hållbar som visas utåt. Utan lagkrav och tydliga regler kring 

vad som ska redovisas kan hållbarhetsredovisningen lätt snedvridas och visa det företag vill att 

den ska visa. Om så är fallet kan detta leda till ett antal olika problem för företagen nu när 

lagkravet införs. Konsumenterna får en bättre insyn i verksamheten och kan därmed se om 

företaget inte är så hållbara som de utgav sig för att vara. Detta kan i sin tur påverka 

konsumenternas köpvanor hos företaget. Det kan även leda till att företagen måste göra 

omorganiseringar för att faktiskt vara så hållbara som de utgivit sig för att vara.  
 

Hållbarhet innefattar tre olika delar: ekonomiska aspekter, sociala aspekter och miljöaspekter 

(Halling 2016). Enligt the Commission of European Communities (2001) är CSR (corporate 

social responsibility) ett sätt att se på hållbarhet från ett företagsperspektiv. Miljöaspekten var 

som ovan nämnt den stora delen när hållbarhetsredovisningarna uppkom, men fokuset har 

sedan skiftat och de sociala och ekonomiska delarna lyfts fram till större del idag (Kolk 2010). 

Vi har valt att undersöka den ekonomiska aspekten då det som ovan beskrivet lyfts fram allt 

mer och är en dagsaktuell fråga. Utöver detta är den ekonomiska aspekten av intresse då den till 

skillnad från de andra aspekterna är konstruerad av människan (KTH 2015). Den ekonomiska 
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hållbarheten har ett flertal definitioner. En definition grundar sig i att den ekonomiska 

utvecklingen inte får ha en negativ inverkan på den sociala eller miljömässiga hållbarheten. En 

annan definition fokuserar mer på ekonomisk tillväxt och ger det samma innebörd som 

ekonomisk hållbarhet. Detta innebär att om kapitalet fortsätter öka anses det hållbart. I denna 

definition tas ingen hänsyn till de sociala eller miljömässiga aspekterna (ibid). I denna studie 

kommer den senare definitionen att tillämpas då fokuset främst avser lönsamhet. 
 

Även om den ekonomiska aspekten utgör det primära intresset för detta arbete kommer de 

sociala och miljömässiga delarna kort behandlas. Detta eftersom att de olika delarna har ett 

samband och påverkar varandra. Den ekonomiska aspekten är även av intresse eftersom en 

utgångspunkt i detta arbete bygger på Milton Friedmans antagande om att företag i första hand 

är vinstdrivande (Boundless 2016). 
 

Hållbarhetsredovisningens påverkan på lönsamheten hos företag kan variera beroende på vilken 

synvinkel som appliceras på frågan. Siegel och Vitaliano (2007) hävdar att företag är 

vinstmaximerande och att det är utifrån det som beslut kommer att fattas. Därmed kommer 

företag att integrera hållbarhet i sin verksamhet om det förväntas ge större intäkter än kostnader 

som uppstår i samband med detta. Att integrera hållbarhet och att upprätta en 

hållbarhetsredovisning kommer samtidigt att medföra kostnader eftersom att resursåtgången 

ökar (Siegel & Vitaliano 2007).  
 

Aggarwal (2013) har gjort en sammanställning av befintlig forskning gällande 

hållbarhetsredovisningens påverkan på företagens lönsamhet. Där kommer hon fram till att viss 

forskning har visat att det finns en positiv korrelation mellan hållbarhetsredovisning och 

lönsamhet och att den är dubbelriktad (Aggarwal 2013). Detta innebär alltså att upprättandet av 

hållbarhetsredovisning kan leda till förbättrad lönsamhet men även att god lönsamhet kan leda 

till att en hållbarhetsredovisning upprättas (ibid). Guidry och Patten (2010) presenterar i sin 

studie att företag som har en mer välarbetad och högkvalitativ hållbarhetsrapport får med större 

sannolikhet bättre respons från marknaden än de företag med sämre kvalitet på 

hållbarhetsrapporten, vilket därmed har en positiv påverkan på lönsamheten. Joyner & Payne 

(2002) nämner även att god etik kan bidra till positiva effekter för företaget både för 

prestationerna och för ekonomiska aspekter. 
 

Aggarwal (2013) tar även upp att det finns forskning som tyder på ett negativt samband. Lopez, 

Garcia och Rodriguez (2007) presenterar att aktiviteter relaterade till hållbarhet har en negativ 
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påverkan på företagens lönsamhet, åtminstone på kort sikt. Då det är kostsamt att upprätta en 

hållbarhetsredovisning kan det leda till negativa ekonomiska konsekvenser för företagen 

(Mahoney, Thorne, Cecil & La Gore 2012).  Sedan finns det även forskning som visar på ett 

icke-signifikant samband, det vill säga att företagens hållbarhetsredovisning inte har något 

direkt samband med företagens lönsamhet (Aggarwal 2013).  
 

1.1.1	Begreppet	lönsamhet 
I tidigare forskning inom området används begreppet “corporate financial performance”. 

Begreppet kan definieras som ett övergripande mått på ett företags finansiella välmående 

(Investopedia 2016; Fischer & Sawczyn 2013). Då denna studie skrivs på svenska används 

begreppet lönsamhet för att beskriva samma innebörd. Vidare kommer ett företag kunna anses 

vara mer eller mindre lönsamt och begreppet är därmed inte absolut.  
 

1.2	Forskningsfråga 
Hur kan den nya lagändringen komma att påverka företagens lönsamhet genom transparens 

och legitimitet? 

 

1.3	Syfte 
Syftet är att förstå vilken påverkan lagändringen kan komma att ha på transparensen, 

legitimiteten och därmed lönsamheten för de företag som enligt ovan nämnda kriterier är 

skyldiga att upprätta en hållbarhetsredovisning. Resultatet av studien avser att bidra till ökad 

och förnyad kunskap om hållbarhetsredovisning och på så sätt även stödja företagen att 

förbereda sig på det som lagändringen innebär.  
 

1.4	Avgränsning	  
En avgränsning har gjorts till att studera lagändringens ekonomiska påverkan på de berörda 

företagen. Därför kommer vi endast kortfattat behandla lagändringens miljömässiga och sociala 

påverkan. På grund av att lagändringen endast berör Sverige kommer vi även att avgränsa 

arbetet till svenska företag. Flera faktorer kan påverka ett företags lönsamhet men vi har 

begränsat oss till att se hur transparens och legitimitet kan påverka lönsamheten.  
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2.	Metod 
I detta arbete har den framtida ekonomiska påverkan på de berörda företagen som införandet av 

lagändringen medfört undersökts. Då facit på denna påverkan först kan utläsas tidigast våren 

2018 för de företag som implementerat hållbarhetsredovisningens nya lagkrav är det inte 

möjligt i dagsläget att se konsekvenserna. Istället avser vi att genom en kvalitativ studie, i form 

av intervjuer med kunniga aktörer inom redovisningsprofessionen, ge svar på hur företagens 

ekonomiska resultat kan komma att påverkas av den nya lagändringen.  
 

Vi har valt att göra en kvalitativ studie för att kunna gå på djupet och skapa förståelse för vår 

forskningsfråga. Enligt Bryman och Bell (2011) är det inte helt lätt att beskriva och slå fast vad 

en kvalitativ studie är och att den kan anta många olika former. Men generellt sett kan det 

beskrivas som att en kvalitativ studie fokuserar mer på ord och betydelsen av dessa. Att göra 

intervjuer med ämneskunniga personer och jämföra svaren i dessa tror vi är ett av de bästa 

sätten för att få en bra uppfattning om hur konsekvenserna av lagändringen kan se ut. 

Alternativet vore att göra en kvantitativ studie vilket innebär insamling av numerisk data 

(Bryman & Bell 2011). Då de faktiska konsekvenserna av lagändringen inte går att utläsa än 

tror vi att en kvalitativ studie passar bättre för att få ett rättvisande resultat.  
 

2.1	Metodansats 
Vid forskning används en metodansats som ligger till grund för studien (Bryman & Bell 2011). 

Bryman och Bell (2011) nämner två av de vanligaste som deduktiv och induktiv ansats. Den 

deduktiva ansatsen utgår från tidigare teori och försöker sedan genom studien applicera detta på 

ett enstaka fall. Den induktiva ansatsen å andra sidan utgår från det enstaka fallet i studien och 

bidrar sedan med resultatet till den befintliga teorin (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2014). I 

detta arbete har utgångspunkten varit en induktiv ansats där enstaka fall undersökts och 

generaliseringar sedan gjorts utifrån resultatet. Detta kommer leda till ökad och förnyad 

kunskap om hållbarhetsredovisning och på så sätt även stödja företagen att förbereda sig på det 

som lagändringen innebär. Den induktiva ansatsen är mest förekommande vid kvalitativa 

studier (Bryman & Bell 2011). 
 

2.2	Insamling	av	data 
Vid insamlingen av data har beslutet tagits att göra en kvalitativ studie i form av 

telefonintervjuer. Valet av telefonintervju grundar sig i att det är en intervjuform som är tids- 

och kostnadseffektiv (Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund 2010). Även om intervjun är 
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tids- och kostnadseffektiv kan den byggas upp av öppna frågor som ger respondenten möjlighet 

att svara fritt i likhet med en personlig intervju (ibid). Då syftet med denna studie är att förstå 

vilken påverkan lagändringen har, är öppna frågor en viktig del för resultatet eftersom att 

intervjupersonerna kan konstruera sina svar efter vad de anser vara intressant och relevant för 

frågan. En nackdel med telefonintervjuer kan vara att det endast är den verbala 

kommunikationen som framförs, intervjuledaren kan därmed inte förmedla frågorna genom 

kroppsspråket (ibid). Därmed har intervjufrågorna formulerats noggrant för att få fram 

innebörden på ett så konkret sätt som möjligt. Vid behov har även frågorna till respondenterna 

förtydligats.  
 

Intervjuns uppbyggnad kan se olika ut beroende på hur frågeställningarna är ställda och vilka 

grundantaganden man har som forskare (Bryman & Bell 2011). Denna studie har bestått av 

semistrukturerade frågor, vilket enligt Bryman och Bell (2011) innebär att forskarna har en 

intervjuguide som innehåller vissa hållpunkter. Detta innebär att intervjupersonerna har en stor 

frihet att formulera sina egna svar. Det är av stor vikt att intervjufrågorna är öppna så att 

respondenterna kan styra sina svar (Holme, Solvang & Nilsson 1997). Vid utformningen av 

intervjuguiden har hänsyn tagits till de faktorer som Bryman och Bell (2011) diskuterar som 

grundläggande inslag. Frågorna har en ordning där de bygger på varandra på ett logiskt sätt. 

Intervjufrågorna grundar sig i teorin och frågeställningen och är uppbyggda av ett språk som 

passar intervjupersonerna. Frågorna är även formulerade på ett neutralt sätt som inte leder in 

intervjupersonen på ett särskilt svar.  
 

Bryman och Bell (2011) visar att den semistrukturerade intervjun är en flexibel intervjuprocess 

i och med att svaren kan komma att se olika ut, detta beror på att man som forskare vill få fram 

intervjupersonens subjektiva bild av situationen. Detta leder till att genomförandet av intervjun 

ofta kan variera beroende på vad intervjupersonen tycker är relevant och vill diskutera. Därför 

har intervjun varit öppen för att följa intervjupersonens svar och bygga på frågorna utifrån 

svaren när det har behövts. Följdfrågor har ställts och intervjupersonerna har ombetts att 

utveckla vissa delar när det funnits behov av det.  
 

2.3	Operationalisering	av	intervjufrågor 
Som tidigare nämnts är intervjuguiden och frågorna uppbyggda efter frågeställningen. Den 

första delen i intervjun behandlar respondenternas bakgrund. Denna del togs med för att få en 
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bild av respondenterna och hur de arbetar med hållbarhetsredovisning. Respondenternas 

bakgrund är viktig för att bedöma deras trovärdighet.  
 

Nästa del i intervjun behandlar hur det i dagsläget ser ut i företag gällande 

hållbarhetsredovisning. Frågorna som togs upp i denna del ansågs ge en bild av de essentiella 

delarna som hållbarhetsredovisning innefattar. Exempel på frågor som togs upp är hur 

företagen förhåller sig till hållbarhet och vad de värderar att presentera i sin 

hållbarhetsredovisning. Att undersöka hur det ser ut i dagsläget ansågs viktigt för att kunna 

förstå de förändringar som lagändringen innebär.  
 

Intervjun fortsatte sedan med frågor kring lagändringens påverkan på företagen. Frågorna i 

denna del grundades i de teorier som tas upp i den teoretiska referensramen. I denna del fanns 

frågor som behandlar lagändringens påverkan på företagens transparens, legitimitet, 

intressenter och lönsamhet. Det fanns även en fråga gällande hur redovisningsarbetet inom 

företaget kan komma att ändras och en fråga rörande den som upprättar 

hållbarhetsredovisningen. Detta var för att få en uppfattning om det kan komma att finnas ett 

behov av resurskrävande omstruktureringar inom företaget. Det tas även upp en fråga om 

revisorns roll för att undersöka om detta har en påverkan på företagens lönsamhet. Eftersom 

lagändringen innebär en låg nivå av granskning ansågs det viktigt att undersöka detta. 
 

2.4	Urval 
Valet av de fyra respondenterna har gjorts genom ett målstyrt urval. Detta innebär att de har 

valts ut på grund av att de har relevant kompetens för studien (Kothari 2004). Utgångspunkten 

vid valet av respondent var FARs specialistgrupp för hållbar utveckling och tre av 

respondenterna sitter som ledamöter i gruppen. Alla fyra respondenter arbetar aktivt med 

hållbarhetsredovisning i dagsläget på olika sätt och har även arbetat med lagändringen och dess 

innebörd för företagen. Anledningen till att dessa personer har valts ut är för att de har en djup 

kunskap gällande hållbarhetsredovisning i allmänhet vilket bör öka validiteten i studien. De har 

även insikt i den lagändring som är av intresse för denna studie. Respondenterna ansågs kunna 

ge välgrundade och nyanserade svar på de frågor som ställs och därmed hjälpa studien att 

uppfylla sitt syfte att förstå vilken påverkan lagändringen kan komma att ha på företagens 

lönsamhet. 
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2.5	Reliabilitet	och	validitet 
Bryman och Bell (2011) hävdar att det finns två aspekter inom kvalitativa studier som är extra 

viktiga och dessa är kopplingen mellan teori och data samt kopplingen mellan begrepp och 

data. På grund av detta har vi lagt extra vikt vid att sätta insamlad data i en lämplig kontext 

byggd av tidigare teori och begrepp. 
 

Två begrepp som diskuteras i den kvalitativa metodlitteraturen är reliabilitet och validitet. 

(Mason 1996). I denna studie värderas dessa begrepp högt och kopplas till studien. Detta för att 

få en så säker studie som möjligt vilket då resulterar i rättvisande svar. Mason (1996) beskriver 

reliabilitet, validitet och generaliserbarhet, vilka hon anser vara de huvudsakliga delarna, som 

“olika slags mått på den kvalitet, stränghet och mer generella forskningspotential som uppnås 

på grundval av vissa metodologiska och ämnesmässiga konventioner och principer”. Dessa 

begrepp handlar därmed om en sorts kvalitetssäkring för studien.  
 

Reliabilitet delas upp i extern och intern reliabilitet. Extern reliabilitet står för den 

utsträckningen som en studie kan upprepas på samma vis. Eftersom att det inte går att stoppa 

utvecklingen av en social miljö är detta oerhört svårt men metodlitteraturen säger dock att man 

som forskare måste ta på sig en liknande social roll som tidigare forskning gjort för att uppnå 

extern reliabilitet så gott det går. Intern reliabilitet innebär att de personer som utför studien 

tolkar insamlad data på samma sätt (Bryman & Bell 2011). 
 

Validitet kan på liknande sätt delas upp i en extern och en intern validitet. Extern validitet 

handlar om den grad som resultaten i studien kan generaliseras och kopplas till andra miljöer 

och situationer. Intern validitet behandlar istället överensstämmelsen mellan forskarens 

observationer och de teoretiska slutsatser som dras utifrån dem (Bryman & Bell 2011). 
 

För att uppnå reliabilitet och validitet i denna studie har stor försiktighet tagits och dragna 

slutsatser har varit kopplade till resultatet och tidigare teorier. De tolkningar och slutsatser som 

dragits har gjorts gemensamt inom forskningsgruppen så att det inte varierar beroende på vem 

som har dragit slutsatserna. De slutsatser och analyser som gjorts grundar sig i tidigare teori 

och det material som samlats in genom intervjuerna. Studien har varit utformad på ett neutralt 

sätt utan ledande frågor.  
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2.6	Primärdata	och	sekundärdata 
Data kan delas in i primärdata och sekundärdata. Sekundärdata är sådana data som tidigare 

framställts för att hjälpa en organisation eller besvara en forskningsfråga. Denna sorts data 

samlas in i början av arbetets gång för att få en bakgrund och bredd till arbetet. Då syftet 

med ett arbete kan vara att komma fram till nya slutsatser kan det krävas att ny data samlas in. 

Dessa data kallas för primärdata och denna sorts data samlas in genom bland annat intervjuer 

och enkäter (Christensen et al. 2010). I detta arbete har även sekundärdata använts då 

kunskapsläget i dagsläget är beskrivet. Sekundärdatan som använts är bland annat i form av 

webbsidor och litteratur. Dessa data är främst insamlad genom användning av databaserna 

Summon och Google Scholar. I databaserna har bland annat följande sökord använts: 

“sustainability reporting”, “corporate social responsibility” och “financial performance”. För att 

kunna besvara frågeställningen har även primärdata använts i form av intervjuer. 
 

2.7	Transkribering 
När det gäller att bevara den data som samlats in i samband med en intervju är transkribering 

ett sätt att gå tillväga. Genom att spela in intervjun kan intervjuaren när som helst gå tillbaka 

och lyssna på vad som faktiskt sades och på vilket sätt det sades. Då intervjun är inspelad kan 

den även bevaras och användas till fortsatt forskning (Bryman & Bell 2011). Bryman och Bell 

(2011) tar även upp att intervjuaren bör vara uppmärksam på de svar han eller hon får så att det 

går att ställa relevanta följdfrågor. Författarna avråder därför intervjuaren från att föra 

anteckningar under intervjun. Författarna skriver att även då fördelen med transkribering är att 

få med exakt vad som sagts i en intervju finns även nackdelen att det krävs omfattande jobb för 

att transkribera. På grund av att fördelarna ansågs överväga nackdelarna har beslutet tagits i 

detta arbete att transkribera intervjuerna. 
 

2.8	Metodreflektion 
Då denna studie är av begränsad storlek kan det finnas en del brister i den. Studien grundar sig i 

fyra respondenter som intervjuats och sedan har slutsatser dragits utifrån resultatet från dessa 

intervjuer. Generaliseringar har gjorts för att kunna göra uttalanden om de företag som berörs 

av lagändringen. På grund av omfattningen av studien är det därmed svårt att göra 

generaliseringar som speglar verkligheten, den externa validiteten är därmed inte helt uppfylld. 

För att få ett resultat som kan generaliseras mer korrekt borde intervjuerna varit fler och 

djupare, men på grund av tid och resurser har inte det varit en möjlighet i denna studie. Även 

urvalet av intervjupersoner kan ha en påverkan på den externa validiteten då intervjupersonerna 
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valts ut genom ett målstyrt urval. Respondenterna har liknande positioner inom 

redovisningsbranschen vilket kan göra att svaren som ges blir ensidiga och att överförbarheten 

minskar. För att få en mer nyanserad bild hade även intervjuer med personer från de berörda 

företagen kunnat göras. 
 

Även intervjuguidens utformning och uppbyggnad kan ha en påverkan på resultatet. Även om 

intervjufrågorna är uppställda på ett vis som författarna anser vara neutralt och tydligt är de 

formulerade utifrån författarnas uppfattning. Det kan därmed ha uppstått olika tolkningar av 

frågorna som ställts.  
 

Att studera den nya lagändringens påverkan på företagens lönsamhet i ett sådant tidigt stadie 

som denna studie gör kan vara kopplat till vissa komplikationer. De faktiska konsekvenserna 

går inte att utläsa förens tidigast våren 2018 som tidigare nämnts. Därmed går det inte att veta 

exakt hur lagändringen kommer att påverka företagen. Studiens syfte är istället att ge en 

föraning för hur det kan komma att påverka företagens lönsamhet.  
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3.	Teoretisk	referensram 
 

I den teoretiska referensramen beskrivs inledningsvis hur hållbarhetsredovisningens form och 

innehåll skiljer sig mellan företag då regler och riktlinjer saknas. Därefter redogörs för den 

lagändring som kommer resultera i att större svenska företag måste hållbarhetsredovisa samt 

fördelarna och nackdelarna med denna lagändring. Den teoretiska referensramen fortsätter 

sedan i ett avsnitt som beskriver hur intressenter påverkar hur företag arbetar med 

hållbarhetsfrågor och hur detta relateras till lönsamhet. Därefter redogörs för hur företag 

påverkas av intressenters åsikter med hjälp av två teorier. Dessa är legitimitetsteorin och 

intressentteorin. Detta byggs på av en redogörelse för begreppet CSR och kopplingen till 

tidigare teorier. Den teoretiska referensramen knyts ihop av en analysmodell som beskriver hur 

teorierna relateras till varandra och deras koppling till lönsamhet i detta arbete.   
 

3.1	Behovet	av	en	lagändring 
Många regeringar har rekommenderat företagen i respektive länder att arbeta med hållbarhet 

och redovisa detta genom årliga rapporter (Nielsen & Thomsen 2007). Nielsen och Thomsen 

(2007) visar även att vad som ska ingå i hållbarhetsredovisningen varierar i olika länder. 

Författarna hävdar dessutom att det till stor del saknas lagar och rekommendationer samt att 

utvecklingen av lagarna inte har förbättrats i samma takt som samhällets krav på en hållbar 

företagsverksamhet. Några riktlinjer som används i dagsläget är de som GRI presenterar 

(Isaksson & Steimle 2009). Dessa riktlinjer räcker dock inte till, de är inte tillräckligt relevanta 

och tydliga för att företagen ska kunna presentera hållbarhetsredovisningar som speglar deras 

verksamhet (ibid). Det finns även forskning som tyder på att mycket av det arbete och de 

rapporter som presenteras gällande hållbarhet faktiskt inte har så mycket med just hållbarhet att 

göra på grund av oklara riktlinjer (Gray 2010).  
 

Nielsen och Thomsen (2007) har studerat vad företag värderar att ta med i sina 

hållbarhetsredovisningar. Det är subjektivt vilken del av hållbarhet som värderas högst och vad 

som företaget därmed väljer att lägga fokus på i sina rapporter. Detta beror på att ägarna kan ha 

olika prioriteringar och ambitionsnivå. Utöver detta kan den information om sin verksamhet 

som företaget har till sitt förfogande variera mellan företag. De anställda, miljön, lokala 

samhället och företagets strategi är olika delar vilka varierar i de olika 

hållbarhetsredovisningarna (Nielsen & Thomsen 2007). Hållbarhetsredovisningarna kan ses 



	 14	

som användbara men företag kan välja vilken information som de visar vilket kan leda till att 

konsumenten får asymmetrisk information (Siegel & Vitaliano 2007).  
 

3.2	Lagstadgad	hållbarhetsredovisning 
I Sverige har det genomförts en lagändring den 1 december 2016 som gjort det tvingande för 

vissa företag att upprätta en hållbarhetsredovisning från och med räkenskapsåret 2017 

(Lennartsson 2016). Lagändringen gäller som tidigare nämnt enligt 6 kap. 10§ 

årsredovisningslagen (1995:1554) de företag som uppfyller två eller tre av nedanstående 

kriterier, och det ska vara uppfyllt för minst ett av de två senaste åren. Medelantalet anställda 

ska ha uppgått till 250 personer, balansomslutningen ska uppgått till minst 175 miljoner kronor 

och nettoomsättningen ska ha uppgått till mer än 350 miljoner kronor (Riksdagen 2016). 
 

Vad som ska redovisas i hållbarhetsrapporten har reglerats sedan den första december i 6 kap. 

12 § årsredovisningslagen (1995:1554). Hållbarhetsrapporten ska lämna sådan information som 

krävs för förståelse om företagets ekonomiska ställning och resultat, hur företaget har 

utvecklats och verksamhetens påverkan på sin omgivning. Den information som företaget ska 

lämna är därmed information som berör “miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för 

mänskliga rättigheter och motverkande av korruption” (Riksdagen 2016). Utöver detta ska 

ytterligare upplysningar och förklaringar lämnas gällande de siffror som redovisas i 

årsredovisningen om det är lämpligt. Företagen måste uppge anledningen om det är så att det 

inte finns eller tillämpas en policy gällande ovanstående ämnen (ibid). Företag kan välja att 

redovisa hållbarhetsredovisningen som ett eget dokument och behöver därmed inte redovisa 

rapporten som en del av årsredovisningen enligt 6 kap. 11 § årsredovisningslagen (1995:1554).  
 

De delar som rapporten ska beröra är: 

“1. företagets affärsmodell,  

2. den policy som företaget tillämpar i frågorna, inklusive de granskningsförfaranden som har 

genomförts, 

3. resultatet av policyn,  

4. de väsentliga risker som rör frågorna och är kopplade till företagets verksamhet inklusive, 

när det är relevant, företagets affärsförbindelser, produkter eller tjänster som sannolikt får 

negativa konsekvenser,  

5. hur företaget hanterar riskerna, och  

6. centrala resultatindikatorer som är relevanta för verksamheten.“ (Riksdagen 2016) 
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Regeringen (2016) gör gällande att denna lagändring grundar sig i EU-direktiv och att syftet 

med den är att göra informationen gällande hur företag arbetar med hållbarhetsfrågor mer 

öppen och jämförbar. Om det är så att offentliggörandet av information gällande frågor som är 

under förhandling kan skada företagets position på marknaden väsentligt behöver den ej lämnas 

ut enligt 6 kap. 13§ årsredovisningslagen (1995:1554). Detta gäller endast om uppfattningen av 

företagets resultat, ställning, utveckling eller effekter av verksamheten inte förhindras 

(Riksdagen 2016).  
 

3.3	Fördelar	och	nackdelar	med	obligatorisk	hållbarhetsredovisning 
Huruvida det ska vara lagstadgat och obligatoriskt för företag att upprätta en 

hållbarhetsredovisning har varit omdiskuterat och det finns både för- och nackdelar gällande 

båda sidor (Habek 2013). Habek (2013) har sammanställt för- och nackdelar med obligatorisk 

respektive frivillig hållbarhetsredovisning med utgångspunkt från en rapport utgiven av 

KPMG, GRI, UNEP (united nations environment programme) och Unit for corporate 

governance in africa. Författaren nämner några fördelar med obligatorisk 

hållbarhetsredovisning som standardisering, jämförbarhet och rättssäkerhet. Det handlar om att 

få en tydlighet och säkerhet i hållbarhetsredovisningarna. Nackdelarna kan istället vara att det 

finns ett kunskapsgap mellan de som skriver lagarna och de som faktiskt ska implementera 

lagarna i sin verksamhet, att en standardmall inte passar alla verksamheter och att det hindrar 

företag från att vara innovativa och konkurrenskraftiga. Nackdelarna syftar på att det kan finnas 

kommunikationsbrist och hindra företagens verksamheter (ibid).  
 

3.4	Varför	företag	hållbarhetsredovisar 
Isaksson och Steimle (2009) argumenterar för att det finns en debatt gällande hållbar utveckling 

och ett socialt hållbart ansvar från företagen. Företag integrerar detta i sin verksamhet och visar 

det genom hållbarhetsredovisningar. En viktig del till att företag presenterar 

hållbarhetsredovisningar är för att redovisningen ska vara transparent (Isaksson & Steimle 

2009). Även Nielsen och Thomsen (2007) diskuterar att rapportering av icke-finansiell 

information, som till exempel företagens agerande gällande sociala och miljömässiga problem, 

är att sätt att försöka få en ökad transparens för sin verksamhet. Idag finns även förväntningar 

från bland annat kunder och andra intressenter på att företag ska redovisa hur de jobbar med 

hållbarhet (Isaksson & Steimle 2009). Forskning tyder även på att konsumenter är villiga att 

betala ett högre pris till företag som är mer hållbara (Hildebrand, Sen & Bhattacharya 2011). 
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Det finns även tidigare studier som tyder på att ökad transparens kan leda till ökad legitimitet 

(De Fine Licht, Naurin, Esaiasson & Gilljam 2014). 
 

Nielsen och Thomsen (2007) diskuterar vikten av att vårda sina relationer med intressenter och 

beskriver att företag jobbar med olika strategier för att uppnå detta. En del av en sådan strategi 

är att genom upprättandet av rapporter uppnå legitimitet hos intressenterna vilket då kan leda 

till att företaget kan fortsätta bedriva sin verksamhet (Nielsen & Thomsen 2007). Att uppnå 

legitimitet är en stor anledning till att företag väljer att hållbarhetsredovisa även om motiven 

kan variera (Babiak & Trendafilova 2011). Det kan även ses som en form av 

marknadsföringsåtgärd att upprätta hållbarhetsrapporter vilket flera företag så som Nike, 

Motorola och McDonalds har gjort (Siegel & Vitaliano 2007). Forskning tyder på att 

intressenter värderar hållbarhet högt vid investeringar (Deegan 2007). En stor revisionsbyrå 

gjorde år 2003 en studie som visade på att drygt 60 procent av de tillfrågade investerarna 

värderade frågor kring hållbarhet högt vid investeringsanalyser (ibid). Författaren diskuterar 

även att ett bakomliggande motiv till att upprätta icke-finansiella rapporter är att öka ägarnas 

förmögenhet.  
 

3.5	Deskriptiv	teori 
Deskriptiv teori är enligt Frostenson (2015) sådan generaliserad kunskap som förklarar, 

förutsäger eller skapar förståelse. Det är denna sorts teori som det har legat fokus på i detta 

arbete. Inom redovisningsämnet finns två paradigm, det ekonomistiska paradigmet och det 

kritiska paradigmet. Det ekonomistiska paradigmet utgår ifrån att genom att undersöka en 

större volym av ekonomisk data och presentera kvantitativt utvecklade modeller, generera 

kunskap om redovisningen. Det kritiska paradigmet å andra sidan ifrågasätter normen inom 

redovisning och skapar sig en egen uppfattning och förhåller sig sedan till redan existerande 

forskning. Inom det kritiska paradigmet används legitimitetsteori, intressentteori, 

nyinstitutionell teori samt struktureringsteori mer frekvent (Frostenson 2015).  
 

3.6	Legitimitetsteorin 
Frostenson (2015) beskriver legitimitet som något som företag behöver för att bedriva 

verksamhet. Legitimiteten kommer från företagets omgivning och byggs upp genom att 

företaget bedriver sin verksamhet på ett sådant sätt som överensstämmer med samhällets 

förväntningar. Genom att vara legitimt kan företag få tag på viktiga resurser. Företag som inte 

är legitima kan ändå anses vara det. Detta om omvärlden inte märker företagens brist på 
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legitimitet. (Suchman 2010 se Deegan & Unerman 2011). Legitimitet ligger därmed enligt 

Deegan och Unerman (2011) i åskådarens ögon och för företag är därför den information som 

företaget redovisar viktigare än hur företagets verksamhet verkligen drivs. Hur verksamhetens 

faktiskt drivs är däremot också viktigt då om det inte överensstämmer med det som redovisas 

kan legitimiteten ta skada. Då legitimitet är en social konstruktion och beroende av samhällets 

normer och av hur företag uppfattas skiljer också synen på vad som är legitimt efter tid men 

också beroende på var företaget har sin verksamhet (Näsi, Näsi, Phillips & Zyglidopoulos 

1997).  
 

Tidigare forskning tyder på att omvärldens uppfattning om bland annat företagets trovärdighet 

är en viktig del för att företaget ska kunna förvärva resurser, vilket behövs för att företaget ska 

kunna fortsätta sin verksamhet (Drayer, Frascella, Shapiro & Mahan 2014). Deegan och 

Unerman (2011) för fram legitimitet som en vital resurs som företag har till sitt förfogande och 

som krävs för fortlevnad. Det kan ses som att legitimitet påverkar både hur människor uppfattar 

företag men även hur de agerar mot dem (Suchman 1995). 
 

Ett socialt kontrakt existerar mellan företag och samhälle. Kontraktet är inte nedskrivet utan 

består av samhällets implicita och explicita förväntningar på hur företag ska drivas. Samhällets 

syn på hur företag ska drivas har skiftat från att företag ska vinstmaximera till att sociala 

faktorer blivit allt mer viktiga. Så länge som företag följer det sociala kontraktet kan de tillåtas 

att fortsätta sin verksamhet (Deegan & Unerman 2011). Då det är kostsamt för företag att inte 

följa det sociala kontraktet kommer företag genom styrning se till så att kontraktet följs. Ett så 

kallat “legitimitetsgap” är när ett företags legitimitet försämras till följd av att skillnaden 

mellan hur företaget drivs och hur samhället förväntar sig att företaget ska drivas ökar. Det 

behöver nödvändigtvis inte bero på att företaget har förändrat sitt sätt att bedriva verksamhet 

utan kan bero på att samhällets förväntningar har förändrats. Legitimitetsgapet kan också bli 

större om information läcks till följd av journalistik eller aktivism (Deegan & Unerman 2011).  

 

O’Donovan (2002) illustrerar i sin modell, se figur två, vad legitimitetsgapet är. Område Y och 

Z är de områden där samhällets förväntningar och företagets agerande inte stämmer överens. 

Det är i dessa områden som det finns ett gap. Område X är där företagets agerande och 

samhällets förväntningar överensstämmer och det är detta område som skapar legitimitet. 

Enligt O’Donovan ska företag sträva efter att göra område X så stort som möjligt.  
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Figur 2 - Modell för legitimitetsgap av O’Donovan (2002, p 347) 
 

3.7	Intressentteorin 
Intressenter är sådana aktörer som har en inverkan på ett företag eller som själva blir påverkade 

av företaget (Freeman 2010). Synen på vilka aktörer som är ett företags intressenter har skiftat 

från att främst ses som de finansiella aktörerna såsom ägare till att omfatta bland annat 

anställda, kunder och leverantörer. Intressenterna kommer med “inputs” till företaget, främst i 

form av investering. I utbyte förväntar sig intressenterna att få “outputs” från företaget, i form 

av utdelning men även information om företaget i form av rapporter (Frostenson 2015).  
 

Intressentteorin ligger inte i konflikt med legitimitetsteorin utan de två teorierna 

komplimenterar varandra (Gray, Kouhy & Lavers 1995). Det som skiljer intressentteorin från 

legitimitetsteorin är att istället för att fokus ligger på samhället som en helhet och dess 

förväntningar delas samhället upp i olika grupper som har skilda intressen. Företag har därmed 

enligt intressentteorin inte ett enda kontrakt med samhället utan ett till var och en av de 

intressegrupper som företaget har. Intressentteorin tar i större grad upp de problem som uppstår 

när olika intressenter har olika intressen (Deegan, Rankin & Tobin 2002). Freeman (2010) tar 

avstånd från detta tänk och argumenterar istället för att där det finns skilda intressen finns 

också potential till värdeskapande. Det är enligt författaren viktigt i intressentteorin att även se 

till andra aspekter än ekonomi som drivande faktorer till värdeskapande. Genom att även lyfta 

in delar som miljö och socialt ansvar kan det som tidigare sågs som konflikter mellan 

intressenter istället ses som möjligheter. En del intressenter har större inflytande på hur företag 

bedriver sin verksamhet (Deegan, Rankin & Tobin 2002). En studie gjordes på publika 



	 19	

aktiebolag i Kanada mellan åren 1982 och 1991 som visade att företagen var mer benägna att 

dela hållbarhetsinformation till ägare och stat än till exempel till aktivistgrupper (Neu, 

Warsame & Pedwell 1998). Studiens resultat styrker det Deegan et al. (2002) argumenterar för 

ovan.  
 

Freeman (2010) utvecklade intressentteorin för att visa sambandet mellan företag och dess 

intressenter. I modellen är företaget i centrum och intressenterna omger företaget. Författaren 

argumenterar för att företag i det långa loppet inte endast kan tillgodose intresset av ett fåtal 

intressenter om det vill överleva. Det är istället när företag tillgodoser alla företagets 

intressenter i kombination som företag blir lönsamma i längden. Författaren argumenterar även 

för att det endast är då företag är medvetna om vilka deras intressenter är som de kan hantera 

relationen till dessa intressenter. Intressemodellen nedan visar de sju grupper av intressenter 

som påverkar och blir påverkade av företagets verksamhet.  
 

 
Figur 3 - Intressentmodellen (Freeman 1984) 
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3.8	CSR	 
Det finns ett flertal definitioner av CSR (corporate social responsibility) vilket gör det svårt att 

veta vilken definition man ska utgå ifrån och även hur man ska mäta CSR i ett företag 

(McWilliams, Siegel & Wright 2006). CSR beskrivs av the Commission of European 

Communities (2001) som när företag frivilligt tar hänsyn till miljöaspekter och sociala aspekter 

i sina rapporter. Vidare gäller då att företagen även bedriver sin verksamhet på ett sådant sätt 

som överensstämmer med det företagen redovisar. Som tidigare nämnt under legitimitetsteorin 

finns implicita och explicita förväntningar på företaget från samhället (Deegan & Unerman 

2011). Enligt Frostenson (2015) uppstår legitimitet då företaget lever upp till dessa 

förväntningar. För att ett företag ska anses arbeta med CSR ska de uppfylla de implicita 

förväntningarna hos samhället, det vill säga redovisa sådan information som inte är lagstiftad 

(Commission of European Communities 2001). Denna information som redovisas kan ses som 

en del av de rapporter som intressenterna kräver i output från företaget (Frostenson 2015).  
 

Det som innefattas i CSR är som tidigare nämnt sociala- och miljöaspekter (Commission of 

European Communities 2001). Exempel på miljöaspekter som företag kan ta hänsyn till är att 

arbeta för att minska föroreningen av luften och vattnet. De sociala aspekterna kan handla om 

att se till så att de anställda arbetar i en hälsosam och säker miljö. Utöver detta bör företag 

investera i de samhällen som det har sin verksamhet i (Portney 2005). Ett företag kan anses 

vara ekonomiskt hållbart även om det inte är hållbart i de andra två aspekterna. Detta enligt den 

andra definitionen på ekonomisk hållbarhet som beskrivs tidigare i arbetet.  
 

3.9	Lönsamhet 
Lönsamhet definieras som ett generellt mått på företagets ekonomiska välmående (Investopedia 

2016; Fischer & Sawczyn 2013). Definitionen på lönsamhet är inte särskilt omdiskuterad då de 

flesta godtar denna definition (Chiarello, Pletsch, Da Silva & Da Silva 2015).  
 

Det finns flera kopplingar mellan företagens arbete gällande sociala- och miljömässiga frågor 

och deras lönsamhet (Orlitzky, Schmidt & Rynes 2003). Författarna talar om att viss tidigare 

forskning tyder på att det inte finns tillräckliga bevis för att påstå att arbete med sociala och 

miljömässiga frågor hänger ihop med det finansiella resultatet. Detta påstående ifrågasätts dock 

i deras studie. Orlitzky et al. (2003) visar i sin studie att det finns en positiv korrelation mellan 

de olika delarna. Deras resultat visar även att korrelationen är dubbelriktad, vilket innebär att 

arbetet kring sociala- och miljömässiga frågor leder till lönsamhet och vice versa. Ännu en del 
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som författarna kommer fram till är att företagens anseende är en viktig faktor. Anseendet är en 

faktor som kan förbättra relationen till intressenterna och på så sätt ha en positiv påverkan på 

företagens lönsamhet (Orlitzky et al. 2003). 
 

Att företagens hållbarhetsrapport har en positiv korrelation med deras lönsamhet är någonting 

som styrks av Guidry och Patten (2010). De visar att kvaliteten på innehållet i 

hållbarhetsrapporten, det vill säga hur väl företaget rapporterar på de sociala och miljömässiga 

faktorerna, kan ha en indirekt påverkan på lönsamheten. Hållbarhetsrapporten påverkar hur 

intressenterna och däribland investerare reagerar på företaget. Resultatet visar att företag som 

presenterar en välarbetad och högkvalitativ hållbarhetsrapport sannolikt får bättre respons från 

intressenterna än de företag som presenterar en hållbarhetsrapport av sämre kvalitet (Guidry & 

Patten 2010). 
 

Även De Klerk och De Villiers (2012) visar i sin studie att rapportering av icke-finansiell 

information har positiva effekter på företagens lönsamhet. Studiens resultat visar att det finns 

en positiv korrelation mellan rapportering av icke-finansiell information och företagets 

marknadsvärde. Författarna påpekar att den bakomliggande orsaken till detta är att investerare 

väger in icke-finansiell information vid värdering av ett företag. På så sätt påverkar det 

företagens marknadsvärde och då även lönsamhet (De Klerk & De Villiers 2012). Att 

hållbarhetsrapportering har en positiv korrelation med företagens marknadsvärde stödjs även av 

en empirisk studie som gjordes i Finland av Schadewitz och Niskala (2010). Det finns däremot 

även forskning som visar att upprättandet av en hållbarhetsredovisning samtidigt kommer 

medföra kostnader eftersom att ekonomiska resurser måste förbrukas (Siegel & Vitaliano 

2007).  

 
3.10	Analysmodell 
Syftet med denna studie är att förstå hur den nya lagändringen kan komma att påverka 

företagens lönsamhet. Detta ligger som grund för de teorier och tidigare forskning som tagits 

upp. Ovanstående teorier och tidigare forskning som berör legitimitet, transparens och 

intressenter bildar den analysmodell som kommer användas i studien. Analysmodellen är ett 

sätt för att stödja syftet och relatera dessa teorier till varandra.  
 

Modellens utgångspunkt är företagens arbete och kommunikation gällande hållbarhetsfrågor då 

lagändringen ställer krav på kommunicering av företagets arbete med frågorna. Enligt 

legitimitetsteorin kan företagens arbete leda till legitimitet vilket illustreras i modellen. Som 
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beskrivet i ovanstående teorier är transparens en viktig del som kan uppstå genom upprättandet 

av hållbarhetsredovisningar och därav finns ett samband mellan dessa två delar. De Fine Licht 

et al. (2014) diskuterar även att ökad transparens kan leda till ökad legitimitet vilket syns i 

modellen genom steget mellan dessa två begrepp. Både legitimitet och transparens kan påverka 

företagets anseende. Anseendet kan givetvis innefatta många faktorer men i denna kontext kan 

det ses som en produkt av företagets hållbarhetsarbete, legitimitet och transparens.  
 

Anseendet är en del som indirekt påverkar företagets intressenter. Intressenterna syns inte i 

modellen men de kan ses som en utomstående part som ändå har en påverkan. Intressenterna 

illustreras inte som en egen faktor i modellen då de har koppling med de andra faktorerna. I 

både legitimitetsteorin och den tidigare forskningen gällande transparens diskuteras 

intressenterna som viktiga och att de påverkas av dessa begrepp. Detta grundar sig i 

intressentteorins antagande om att intressenter ger input till företaget i form av till exempel 

investering och kräver output i form av exempelvis utdelning eller icke-finansiella rapporter 

från företaget. En illustration av detta är som tidigare nämnt under teorikapitlet att icke-

finansiella frågor värderas högt vid val av företag att investera i. Sista steget i modellen 

beskriver sambandet mellan anseendet och lönsamheten. Slutprodukten i modellen, det vill 

säga lönsamhet, kan ses som ett resultat av tidigare steg i modellen. 
 

 

 
Figur 4- Egenkonstruerad analysmodell 
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4.	Empiri 
 

I detta kapitel redovisas resultatet av de fyra telefonintervjuer som genomförts. Resultatet 

kommer inte att presenteras i sin helhet utan kommer här sammanställas och de väsentliga 

delarna kommer lyftas fram. Respondenternas svar kommer presenteras enhetligt när de är av 

liknande tycke.  
 

4.1	Respondenternas	bakgrund 
Respondenterna är revisorer på KPMG, PWC och Deloitte med sex till tio års 

arbetslivserfarenhet inom hållbarhetsfrågor. Didrik Roos, Andreas Drugge och Isabelle 

Hammarström arbetar i Stockholm och är även ledamöter i FARs specialistgrupp för hållbar 

utveckling. Gruppen arbetar med att utveckla och administrera gällande svensk praxis vid 

granskning av hållbarhetsredovisningar. Specialistgruppen delar även ut ett pris för bästa 

hållbarhetsredovisning samt deltar i den allmänna debatten kring redovisningsfrågor. Gruppen 

har dessutom framställt ett FAQ dokument som avser vägleda företagen som berörs av den nya 

lagändringen (FAR 2016). Åsa Ekberg arbetar i Göteborg och är även specialistmedlem i FAR 

inom hållbar utveckling. Det krävs fem års erfarenhet inom specialistkompetens för att ha 

möjligheten att bli invald som specialistmedlem. Gemensamt för alla fyra respondenter är att de 

arbetar med granskning av hållbarhetsredovisningar. Hammarström svarade att hon dessutom 

arbetar med att upprätta hållbarhetsredovisningar. Ekberg arbetar även med internrevision av 

miljöledningssystem och att beräkna klimatavtryck.  
 

4.2	Hållbarhetsredovisning	i	dagsläget 
Den generella uppfattningen hos samtliga respondenter är att GRI är den standard som används 

mest frekvent ute bland företag. De är även alla överens om att de företag som säger att de 

följer GRI gör det relativt väl men några av respondenterna nämner att det kan diskuteras om 

det är perfekta lösningar i alla delar. Majoriteten av respondenterna talar om att i dagsläget så 

grundar sig innehållet i företagens hållbarhetsredovisningar i någon form av 

väsentlighetsanalys. Två av respondenterna nämner att tidigare låg fokus mycket på miljödelen 

även om det kanske inte var en av de mest väsentliga delarna för företaget. De nämner även att 

det blivit bättre de senaste åren då fler och fler företag utgår ifrån vad som är viktigt för just sitt 

företag. En av respondenterna säger att: “En del är lite för, vad ska man säga, ofokuserade 

skulle jag säga. Det här är ju något, ett pågående arbete i många bolag att fokusera på det som 
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faktiskt betyder något.” (Roos 2016) Det vill säga att vissa företag inte fokuserar på det som är 

väsentligt för just dem. Han beskriver det som att hållbarhetsredovisningen blir lite för mycket 

av ett rapporteringsverktyg och att det kanske inte driver hållbarhetsarbetet i företaget som det 

bör göra. 
 

Respondenterna är relativt överens om vilka sorts företag som genom åren har upprättat en 

hållbarhetsredovisning. Samtliga respondenter nämnde att historiskt sett är det de företag som 

har haft en stor miljöpåverkan som har upprättat hållbarhetsredovisningar. Företag som har en 

stor miljöpåverkan nämns som industritunga företag och tillverkande företag och här tas företag 

som SAS, Atlas Copco och SCA upp som exempel. ”De har inte riktigt haft något val, de har 

generellt sett haft stor miljöpåverkan, många hälso- och säkerhetsrisker med mera.” 

(Hammarström 2016) Det har därmed funnits mycket information att arbeta med och presentera 

för omvärlden.  
 

Flera av respondenterna lyfter även fram att de flesta statliga bolag har upprättat 

hållbarhetsredovisningar på grund av att de varit skyldiga att göra det. Enligt Hammarström har 

den finansiella sektorn tidigare legat lite efter gällande hållbarhetsredovisning men hon nämner 

att de på senare tid har kommit ikapp och upprättar bra redovisningar. Roos diskuterar att hans 

uppfattning av den finansiella sektorn är positiv i dagsläget, att de är intresserade och duktiga 

på att jobba med sitt bidrag till ett hållbart samhälle. Roos tar även upp de stora retailbolagen 

som har mycket inköp från Asien som företag vilka jobbar aktivt med hållbarhetsfrågan, han 

nämner företag som H&M och Clas Ohlson.  
 

Huruvida företag ser hållbarhetsredovisning som något positivt eller negativt varierar lite 

mellan respondenterna. Den generella uppfattningen hos alla respondenter är att det är en 

övervägande positiv inställning. Flera av respondenterna lyfter fram att eftersom 

hållbarhetsredovisningar har varit frivilliga att upprätta går det hand i hand med att de ser det 

som en positiv del, annars hade de inte arbetet med frågan. Hammarström talar om att åsikterna 

i frågan kan skilja sig inom ett bolag också. Till exempel att en hållbarhetsavdelning inom ett 

företag ser många fördelar med att jobba med hållbarhet men att styrelsen kanske ser mer till de 

finansiella delarna inom företaget och därmed inte ser samma möjligheter kring 

hållbarhetsfrågan.  

Två av respondenterna lyfter även fram att det kan se lite annorlunda ut i de statliga bolagen 

jämfört med övriga bolag eftersom att det finns krav på dessa bolag. Dessa företag såg det mer 
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som något att bocka av när kravet kom men att det blivit bättre på senare tid och de nu ser 

värdet i att jobba med frågan, dock så kan det vara en lite mer splittrad bild bland dessa företag. 

Vissa företag ser värdet i frågan och andra ser det mer som någonting som måste finnas där. 

Hammarström diskuterar även att det i dagsläget blir en allt mer positiv inställning bland 

företagen och att många vill få in hållbarhetsfrågan i sin verksamhet. Företagen får ett allt 

större tryck från intressenter att involvera sig och börja arbeta med frågan.  
 

Roos lyfter även fram att drivkraften för att jobba med hållbarhet kan variera beroende på vad 

för sorts företag det handlar om. Han beskriver att vissa företag ser det som att arbetet med 

hållbarhet driver lönsamhet och leder till mer försäljning. Han fortsätter sedan med att berätta 

följande. 
 

I andra fall är det att bevara ett värde. Det vill säga det är lite defensivt. Vi behöver 

göra någonting, vi behöver hantera risker, ja men i vår leverantörskedja till 

exempel. Kanske inte driver affären så mycket, men det är ett väldigt nödvändigt 

ont för att vi inte ska tappa [...] anseende och i längden drabba vår lönsamhet.  

              (Roos 2016) 

 

Det kan med andra ord ses som en sorts hygienfaktor som bör finnas där för att företag på 

längre sikt inte skall tappa anseende och lönsamhet. 
 

Respondenterna lyfter fram flera anledningar som kan ligga bakom att företag väljer att inte 

hållbarhetsredovisa i dagsläget. Den främsta faktorn som flera nämner är att företagen kanske 

inte ser värdet i att jobba med och redovisa sitt hållbarhetsarbete. Drugge talar även om att det 

kan vara så att företaget inte känner något tryck från intressenterna på att upprätta en 

hållbarhetsredovisning, man ser alltså inte att det kommer generera några konkurrensfördelar i 

framtiden. Roos diskuterar även att det kan handla om att det inte finns någon drivkraft från 

ledningen inom företaget, de kan tycka att det känns oklart och riskbetonat att lämna ut 

information som är icke-finansiell. Oklarheten finns då man inte vet vem eller till vad 

information kommer användas till. “Bara för att du har strukturerat hållbarhetsarbete så 

behöver du ju inte per definition göra en hållbarhetsredovisning även om vi tycker att det är väl 

det logiska nästa steget att faktiskt berätta för omvärlden vad man gör.” (Drugge 2016) Även 

Ekberg lyfter fram att vissa företag har ett hållbarhetsarbete inom företaget men att de inte 

kommunicerar ut det till omvärlden genom en hållbarhetsrapport.  
 



	 26	

4.3	Lagändringens	påverkan	på	företag 
Respondenterna är alla överens om att det finns två grupper av företag vars redovisningsarbete 

kommer påverkas olika efter lagändringens inträdande. Dels finns det de företag som tidigare 

har hållbarhetsredovisat och bland dem har de flesta följt GRIs riktlinjer. Dessa företag har ett 

relativt litet jobb framför sig för att kunna redovisa sådana rapporter som lagkravet kräver. 

Hammarström för här fram att även om ett företag tidigare har hållbarhetsredovisat kan en del 

komplettering krävas. Till exempel kan hur företaget arbetar med mänskliga rättigheter att 

behöva redovisas även om företaget inte har några risker inom området. Drugge tror att det 

stora arbetet för denna grupp av företag ligger i att paketera och presentera hållbarhetsrapporten 

om de tidigare har bedrivit ett strukturerat hållbarhetsarbete men inte har offentligt redovisat 

det.  

 

Den andra gruppen består av de företag som innan haft ett minimalt eller inget arbete kring 

upprättande av en hållbarhetsrapport. De fyra respondenterna är här överens om att dessa 

företag har ett större arbete framför sig. Roos lyfter upp styrelsen som en part som kommer i 

större grad intressera sig för kvaliteten på hållbarhetsrapporten. Detta då styrelsemedlemmarna 

kommer vara ansvariga för den rapport som framställs. Tidigare har styrelsen inte varit 

ansvarig och då har styrelsen i vissa fall inte ens sett rapporten innan den gjorts offentlig. Roos 

tar även upp att det för honom är viktigt att företagen hållbarhetsredovisar för att det ska leda 

till en förändring i företaget och inte för att företagen måste framställa en rapport. Ekberg lyfter 

fram att olika organisationer gjort uppskattningar om vad kostnaden beräknas bli på 

omställningsarbetet. I en av dessa beräknas arbetet inte kosta mer än 100 000 kr för de berörda 

företagen.   
 

På frågan om lagändringen kommer att påverka företagens transparens svarar en av 

respondenterna: “Förhoppningsvis jättemycket [...] det är egentligen huvudordet om man går 

tillbaka till EU-direktivet som det grundar sig i.” (Hammarström 2016) Hon fortsätter med att 

säga att specialistrådet hoppas att lagändringen leder till just en större transparens. Däremot tror 

hon att det kan vara ett svårt beslut för en del företag att bli transparenta till en sådan grad som 

lagändringen kräver. Roos ser även han att lagändringen kommer leda till en större grad av 

transparens. Han fortsätter med att belysa företagets potentiella vinning i att mer krav ställs på 

hållbarhetsrapporten. Där företag kanske innan trott att dess verksamhets påverkan legat vid ett 

område kan företag nu istället märka att påverkan faktiskt ligger någon annanstans. Roos tar 

upp miljö och antikorruption som två områden där företaget kan ha en påverkan. När företaget 
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tydligare kan se var dess påverkan ligger kan också rätt åtgärder tas för att förhindra en negativ 

påverkan. Företag kan också få en bättre uppfattning om var dess risker ligger och vad som 

krävs för att förebygga dessa risker.  

 

Drugge håller med om att lagändringen kommer leda till en större transparens men skiljer här 

mellan de företag som tidigare upprättat en hållbarhetsredovisning enligt GRI och de som inte 

har gjort det. Han anser att lagändringen främst riktar sig till de företag som tidigare inte har 

följt GRI och att det också är hos dessa företag som transparensen kommer påverkas mest. Han 

fortsätter med att det är svårt att säga i vilken grad transparensen kommer att påverka företagen 

då lagändringen saknar detaljerade kravställningar. Ekberg delar åsikt med övriga i att 

transparensen kommer påverkas av lagändringen för de företag som idag inte 

hållbarhetsredovisar. Hon ser däremot att risken finns att företag väljer att inte berätta en del 

saker i sin redovisning då lagkravet inte täcker dessa delar. Hon fortsätter dock med att säga 

“Men jag tror svenska företag är relativt ärliga, om de ändå rapporterar [..] står man nog för det 

som man skriver.” (Ekberg 2016) Det vill säga att svenska företag går att lita på, att det som 

skrivs i rapporterna också följs av företagen.  
 

De fyra respondenterna delar åsikten om att en ökad transparens leder till en ökad legitimitet 

för de berörda företagen. Drugge anser återigen att majoriteten av företag redan har ett 

strukturerat hållbarhetsarbete och att arbetet för dessa företag därmed ligger mer i att 

kommunicera dessa rapporter till intressenter. Roos berättar följande utifrån ett 

företagsperspektiv. 
 

Genom att faktiskt vara lite öppen med var ligger våra risker och påverkan men också hur 

vi jobbar med det och då tror jag en del bolag första åren kommer behöva vara ganska 

ödmjuka. Vi har kanske inte allt det här på plats, vi har inte en policy på plats inom det här 

området och vi håller på att sätta upp system på plats för att sätta mål och ha nyckeltal och 

följa det här. Och det är helt okej men jag tror det kommer ge ett ökat förtroende, ja att vi 

har koll på frågorna men sedan är det inte just perfekt att vi har kommit lika långt inom alla 

de här områdena och att vi har utmaningar kvar. Men bara det faktum att vi är öppna med 

det. Det tror jag skänker legitimitet och en trovärdighet.    

                                                                                                                               (Roos 2016) 

 

Det innebär att företagen genom att vara öppna och redovisa företagets påverkan och de risker 

som finns, kan öka sin legitimitet. Att handlingen i sig att öppet redovisa hur företaget arbetar 
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för att bli bättre leder även det till legitimitet. Ekberg delar här åsikt med Roos och framför att 

det inte exklusivt behöver vara redovisning av positiv information som ökar företagets 

legitimitet. Att redovisa vad företag möjligtvis är sämre på och hur företaget avser att förbättras 

i detta avseende kan påverka legitimiteten positivt. Hon tar även upp att det är viktigt med en 

balans av positiva och negativa delar för att skapa trovärdighet. Hammarström tror även hon att 

en ökad transparens kommer leda till en ökad legitimitet. Hon går steget längre i att säga att det 

inte endast är de berörda företagens legitimitet som kommer påverkas. Hon menar på att det 

kommer bli en standard att redovisa efter lagkravet även för företag som inte berörs. Dessa 

företag kommer även de att därmed få en ökad legitimitet då de följer lagkravet. Hammarström 

tar här upp en metafor där de som jobbar med hållbarhetsredovisning formar ett A-lag och att 

de som inte gör det formar ett B-lag. Det är enligt henne ingen som vill vara i B-laget vilket 

kommer leda till att allt fler börjar hållbarhetsredovisa för att öka eller behålla sin nuvarande 

legitimitet.  
 

Respondenterna har skilda åsikter om lagändringen kan påverka företagens lönsamhet på ett års 

sikt. Hammarström tar upp att om företag saknar delar i sin redovisning som borde vara där kan 

företagets lönsamhet påverkas negativt då det kan krävas mycket arbete för att få rapporten dit 

den bör vara. Speciellt de större företagen som är verksamma på flera marknader och som har 

verksamheter som förknippas med risker kan ha ett stort arbete framför sig som kan kosta 

mycket det första året. Kostnaderna kan uppkomma i form av konsulthjälp, tid från befintligt 

anställda eller nyanställning. Roos tror till skillnad från Hammarström att det kommer vara 

svårt att se en koppling mellan lagändringen och lönsamhet efter ett år då det är alldeles för 

kort sikt. Ekberg håller här med Roos och tror även hon att det kommer vara svårt att se en 

korrelation efter ett år.  
 

På längre sikt tror Hammarström att den utökade redovisningen leder till ökad lönsamhet för 

företagen. Då företagen blir mer medvetna om hur mycket energi de förbrukar och hur mycket 

de reser kommer detta leda till kostnadsminskningar. Hon tror också att det i vissa fall kan leda 

till att företag försöker hitta alternativa sätt att framställa produkter vilket i sin tur kan resultera 

i ökad lönsamhet. Hur långt fram i tiden som dessa positiva effekter kommer synas vet inte 

hon. Ekberg berättar följande. 
 

Säg ett företag som inte jobbar med de här frågorna sedan innan. Då kan det ske 

mer på längre sikt [...]. Som börjar jobba med frågan, vad har man för risker och 
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möjligheter och liknande och hur man bemöter det och för att säkra sin överlevnad i 

framtiden.                                

                                                                                                               (Ekberg 2016)  
 

Det vill säga att möjligheten finns för företag att förbättra sin lönsamhet om de sedan tidigare 

inte hållbarhetsredovisat och nu börjar redovisa. Samtidigt tror hon att lönsamheten hos de 

företag som sedan innan redan redovisat inte kommer påverkas markant. Roos för här fram att 

påverkan i lönsamhet på lång sikt mer kan ses hos de företag som väljer att inte aktivt arbeta 

med hållbarhetsfrågor. Dessa företag tror han inte kommer klara sig på lång sikt.  
 

4.4	Lagändringens	påverkan	på	omvärlden 
Respondenternas tankar om hur lagändringen kommer att påverka företagens intressenter 

skiljer sig tämligen mycket. Ekberg lyfter fram att hon tror att alla företagets intressenter 

kommer att påverkas och att det är svårt att lyfta ut någon särskild intressent som påverkas 

extra mycket. Men eftersom att lagen lägger stort fokus på sociala frågor och personalfrågor så 

tror hon att de anställda kommer påverkas till stor del, detta instämmer Roos med. Roos 

diskuterar även att han tror att kunderna inte kommer titta allt för mycket på 

hållbarhetsrapporterna och kommer därmed inte påverkas så mycket. Han hoppas istället på att 

det är investerarkollektivet och finansiärerna som påverkas. Han berättar att förhoppningen är 

att i och med att företagen måste redovisa deras hållbarhetsarbete externt så blir det allt 

tydligare vilka bolag som är duktiga på att jobba med detta och vilka som inte är det. Detta 

hoppas han kommer styra kapitalströmmarna, det vill säga att de företag som sköter sig 

kommer lättare få finansiering och de som inte sköter sig kommer få allt tuffare. Vad som 

händer då är alltså en naturlig utrensning av de bolag som inte sköter sig genom 

kapitalströmmarna.  
 

Drugge lyfter fram tidsperspektivet som en faktor som kan ha en inverkan på vilka intressenter 

som påverkas. Han berättar: “Sätter man 2017 framför sig så nej då kommer det antagligen vara 

mer en kostnad än någonting annat.” (Drugge 2016) Detta innebär att det på kortare sikt kanske 

mer yttras som en kostnad för ägarna men han berättar att det på längre sikt har helt andra 

effekter. Han nämner att alla intressenter bör få en större insyn i företaget så att alla egentligen 

påverkas. Men han säger även att om man tittar mer praktiskt på frågan så kommer många 

företag behöva jobba med sina leverantörsled och ställa högre krav på leverantörerna och 
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därmed kommer de påverkas till stor del. Hammarström håller med om att alla intressenter bör 

få en större insyn i företaget och därmed påverkas. Hon fortsätter med att berätta följande.  
 

Så kommer styrelsen att påverkas jättemycket. [...] För att det är deras ansvar, [...] 

även om företaget har en hållbarhetsredovisning är det inte alltid som styrelsen har 

sett den. Så internt kommer det påverka styrelsen och även de som ska jobba med 

detta. 

(Hammarström 2016) 
  

Hon argumenterar med andra ord för att styrelsen är en intern intressent som påverkas till stor 

del. Mycket eftersom att styrelsen kommer stå ansvarig för den rapport som presenteras. Sedan 

lyfter Hammarström även fram att ägarna bör påverkas, eftersom att hållbarhetsfrågorna måste 

komma in på företagens agenda. 
 

Sedan finns det andra parter förutom ovanstående som påverkas av lagändringen som revisorn 

till exempel. Revisorn behöver inte granska om det är de mest väsentliga delarna som redovisas 

men ska se till att rapporten ger en rättvisande och balanserad bild av företaget. Den generella 

uppfattningen hos respondenterna är att revisorn inte kommer ha något problem med att 

granska redovisningarna. Ekberg lyfter fram att de följer tydliga standarder och genomför 

intervjuer med författningshavare för att få en bra bild av företaget. Även Roos lyfter fram att 

man som revisor jobbar så pass nära med företaget att man kan känna om de ger en rättvisande 

bild i rapporten. Både Ekberg och Roos diskuterar även att man som revisor får föra en dialog 

med företaget, om de till exempel inte adresserat en del som revisorn anser vara väsentlig 

kommer det framföras till företaget och de som upprättat rapporten får förklara hur de tänkt. 

Roos lyfter även fram att det handlar om en intern utbildningsfråga hos revisorerna att se till så 

de vet hur de ska granska och ta ställning till frågor.  
 

Flera av respondenterna talar även om att det kan finnas en risk med att det är en ganska låg 

nivå av granskning och att revisorn inte ska granska om det är de mest väsentliga delarna som 

tas med i rapporten. Att det då kan finnas en risk att företagen inte tar med de mest väsentliga 

delarna och målar upp en förfinad bild av företagen, dock ska ju revisorn se till att rapporten 

ger en rättvisande bild av företaget. Både Hammarström och Roos diskuterar att även om 

revisorn inte har en plikt att granska de delarna så kommer de troligtvis att säga till om de 

tycker att vissa delar saknas, de kommer alltså gå utanför det som faktiskt krävs av lagen. 
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De som upprättar hållbarhetsrapporterna påverkas också. Respondenternas uppfattning ligger i 

att det inte kommer vara några större problem att göra det korrekt för de som upprättar 

rapporterna. Roos talar om att lagtexten kan verka lite teoretisk i vissa delar men att det finns 

och kommer komma ännu mer praktiska hjälpmedel i form av exempelredovisningar med 

mera. Han påpekar dock att man inte vill hamna i att företagen får en mall som de sedan tar rakt 

av. Han påpekar även vikten av att styrelsen är med i hela processen och upprättandet från 

början till slut. Drugge diskuterar även här att man inte ska underskatta den kunskap och 

kompetens som i dagsläget finns inom företagen. Även om de i dagsläget inte har en 

hållbarhetsrapport så finns det mycket kunskap gällande till exempel hur de påverkar 

lokalsamhället och värnar om personalen. Hammarström påpekar också att många säkert 

kommer att inspireras av GRI-standarden i sina hållbarhetsredovisningar även om man inte 

följer den fullt ut just för att ha något att gå efter.  
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5.	Analys 
I följande kapitel relateras den insamlade empirin till tidigare forskning. Förhållandet mellan 

dessa två delar analyseras och presenteras. 
 

5.1	Hur	och	varför	företag	hållbarhetsredovisar 
Den generella bilden av dagens hållbarhetsredovisningar är relativt positiv. Flera respondenter 

lyfter fram att många företag använder bland annat GRI som en standard att följa vid 

upprättandet av hållbarhetsredovisningar. Svaren i intervjuerna tyder även på att de företag som 

säger att de använder sig av GRI följer dessa standarder relativt väl och att redovisningarna 

speglar verksamheten väl. Detta motsäger tidigare teori av Isaksson och Steimle (2009) som 

tyder på att GRI inte räcker till som redovisningsstandard för att ge en bild som speglar 

verksamheten. Detta kan bero på att Sverige är ett land som är långt kommen i sin utveckling 

gällande hållbarhetsredovisning och att många företag vill visa sig i framkant. Det visade sig 

även i intervjuerna att utvecklingen av hållbarhetsredovisningar och standarder har förbättrats 

markant senaste åren vilket kan vara en bakomliggande faktor till att 

hållbarhetsredovisningarna håller en så pass bra nivå som de gör. 
 

Både Kolk (2010) och två av respondenterna lyfter fram att fokuset på vad företag väljer att 

hållbarhetsredovisa har skiftat över tid. Tidigare redovisades miljöaspekten mest frekvent 

oavsett vilken påverkan företaget hade på miljön. Dock var det främst de industritunga bolagen 

med stor miljöpåverkan som upprättade hållbarhetsredovisningar vilket kan vara en 

bakomliggande orsak till det. Respondenterna ser att företag i dagsläget utgår från någon sorts 

väsentlighetsanalys. Detta överensstämmer med Nielsen och Thomsens (2007) teori om att det 

är subjektivt vad som ska redovisas i hållbarhetsrapporterna. Det kan resultera i att 

hållbarhetsredovisningarna ser olika ut i dagsläget vilket syntes i respondenternas svar. Att 

redovisningarna ser olika ut beaktas som något positivt då företagen jobbar med de delar som 

är aktuella för just dem. Företag har olika risker och delar att arbeta med kring hållbarhet och 

därmed bör inte allas hållbarhetsredovisningar se likadana ut om de utgår från någon form av 

väsentlighetsanalys. 
 

Resultatet av intervjuerna tyder även på att många företag ser hållbarhetsredovisning som något 

positivt. Respondenterna förklarade att ett utökat arbete med hållbarhet och upprättandet av en 

hållbarhetsredovisning kan leda till ökad transparens. Detta överensstämmer med Isaksson och 

Steimles (2009) teori om att företag ofta upprättar hållbarhetsredovisningar för att uppnå en 
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högre grad av transparens. Denna påverkan motsvarar pilen som går ifrån företagets arbete till 

transparens i analysmodellen. De Fine Licht et al. (2014) talar om att ökad transparens kan i sin 

tur leda till legitimitet vilket stämmer överens med respondenternas svar. Denna korrelation 

syns i den analysmodell som använts i denna studie i form av pilen ifrån transparens till 

legitimitet.  
 

I analysmodellen går det att uttyda att företagets arbete påverkar dess legitimitet och detta stöds 

även av respondenternas svar. Nielsen och Thomsen (2007) diskuterar som tidigare nämnt 

under teoriavsnittet att legitimitet ses som en viktig del för att kunna fortsätta driva sin 

verksamhet vilket man även kan uttyda från respondenternas svar. Den positiva inställningen 

till hållbarhetsredovisning kan vara en viktig del för lagändringens effekt som kommer 

diskuteras senare. En grundläggande positiv inställning kan göra att företagen vill vara i 

framkant och utvecklas vilket kan vara bra för utvecklingen av företagens arbete kring 

hållbarhet. 
 

Roos lyfter fram att motiven till att arbeta med hållbarhetsfrågor kan variera vilket ligger i linje 

med Babiak och Trendafilovas (2011) forskning. Roos diskuterar att vissa företag ser 

hållbarhetsredovisningen som ett medel till att uppnå ökad lönsamhet vilket överensstämmer 

med resultatet Orlitzkys et al. (2003) studie. Andra företag upprättar hållbarhetsrapporter i 

förebyggande syfte för att inte tappa i anseende hos intressenterna. Roos fortsätter med att säga 

att om företag tappar i anseende kan det på längre sikt även drabba lönsamheten. Det går att se 

en tydlig inställning hos företagen att arbete kring hållbarhet kan leda till förbättrad lönsamhet 

på olika vis. Att arbetet kring hållbarhet driver lönsamhet kan bero på flera olika saker. En del 

av respondenterna talar om att det i dagsläget finns ökade förväntningar från samhället på vad 

som ska redovisas. De ökade förväntningarna kan vara en bidragande faktor till att företagen 

ser arbetet som någonting som driver lönsamhet. Ökade förväntningar från samhället kan leda 

till vissa komplikationer hos företagen. Om rapporterna inte uppfyller dessa förväntningar kan 

legitimitetsgap uppstå vilket tidigare är beskrivet i teorin av O’Donovan (2002). 

Legitimitetsgapet är någonting som företagen vill undvika och därmed är det ytterligare ett 

motiv till att företagen vill arbeta med hållbarhet.  
 

Det finns även bakomliggande motiv till att företagen väljer att inte upprätta 

hållbarhetsrapporter. Flera av respondenterna diskuterar att ett av de viktigaste motiven till 

detta är att företagen inte ser värdet av arbetet. Företagen kan möjligen inte se de fördelar med 
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hållbarhetsredovisning som bland annat Nielsen och Thomsen (2007) tar upp. Att företagen 

inte ser fördelarna kan bero på att det är svårt att isolera och se konsekvenserna av just arbetet 

med hållbarhet. Ytterligare en orsak till att företag väljer att inte upprätta hållbarhetsrapporter, 

som Drugge lyfter fram, är att en del av företagens intressenter inte har förväntningar och krav 

på att företagen ska redovisa information kring hållbarhet. Enligt intressentteorin som 

Frostenson (2015) talar utifrån så kräver intressenter output av företaget i form av bland annat 

rapporter. Kraven på output kan skilja sig beroende på vilka intressenter företaget har och 

vilket sorts företag det är. Men i detta fall kan det då vara så att hållbarhetsrapporten inte ses 

som något krav, därmed finns inget tryck på företagen från intressenterna.  
 

5.2	Transparens	kopplat	till	lagändringen 
Isaksson och Steimle (2007) talar om att transparensen är en viktig del i upprättandet av 

hållbarhetsredovisningar. Hammarström delar detta synsätt och lyfter fram att transparens är ett 

nyckelbegrepp i eu-direktivet som lagändringen är uppbyggd av. Hon bygger på detta med att 

säga att förhoppningen från FARs specialistråd är att lagändringen kommer innebära en ökad 

transparens för företagen. Nielsen och Thomsen (2009) tar upp att rapporteringen av icke-

finansiell information, som till exempel miljömässiga eller sociala problem, kan leda till ökad 

transparens. Detta överensstämmer med det som Roos lyfter fram, att lagändringen kan 

innebära en ökad förståelse inom organisationen vad som är väsentligt för företaget. Företaget 

kan då i sin tur lättare redovisa information som är väsentlig och på så sätt öka transparensen 

och därmed även öka företagets anseende. Det är tydligt att transparens är ett nyckelbegrepp i 

detta arbete och att respondenterna tror att lagändringen kommer leda till en ökad transparens 

för företagen. Utöver att intressenterna får en bättre insyn i företaget får även ledningen intern 

information som kan styra hur verksamheten drivs. Denna ökade transparens kan därmed ha en 

positiv påverkan dels externt men även internt.  
 

En distinktion som är viktig att göra är mellan de företag som aktivt har jobbat med GRI innan 

lagändringen och de som inte har gjort det. Respondenterna belyser att företag som har jobbat 

med GRI sedan innan lagändringen inte har så stort arbete framför sig för att uppfylla 

lagkraven. De talar även om att företag som inte har jobbat med GRI har ett större arbete att 

vänta sig. Drugge lyfter här fram att lagen främst får effekt på de företag som inte har jobbat 

med GRI sedan tidigare. Vilket förmodligen resulterar i att ökningen av transparens, som 

Nielsen och Thomsen (2009) talar om ovan, bör vara större hos de företag som inte redan innan 

lagändringen jobbat med frågorna. Det borde även innebära att dessa företags anseende 
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kommer förändras mer än de företagen som har jobbat med hållbarhetsredovisning tidigare. 

Ekberg delar åsikten om att lagändringen bör leda till ökad transparens, främst för de företag 

som Drugge nämnde. Hon tar även upp risken som kan uppstå om företag väljer att inte 

redovisa viss information i och med den ökade transparensen. Detta överensstämmer med 

Siegel och Vitalianos (2007) teori om att företaget kan ge konsumenten asymmetrisk 

information. Ekberg fortsätter dock med att hävda att svenska företag ofta går att lita på och att 

det som skrivs i rapporterna följs av företagen. En anledning till att det är viktigt för 

respondenterna att skilja på de företag som redovisat enligt GRI och de som inte gjort det kan 

vara på grund av att GRIs riktlinjer och den nya lagändringen inte skiljer sig markant. Det kan 

därför vara en mycket större skillnad mellan de företag som inte följt GRI och de som gjort det 

än skillnaden mellan hur de som följt GRI redovisat då och nu kommer behöva redovisa.  
 

5.3	Legitimitet	kopplat	till	lagändringen 
De fine Licht et al. (2014) diskuterar att ökad transparens kan leda till ökad legitimitet. 

Samtliga respondenter delar denna åsikt och belyser att den ökade transparensen som 

hållbarhetsredovisningen innebär bör leda till förbättrad legitimitet. Detta samband kan även 

ses i analysmodellen som används i denna studie. Att legitimiteten ökar av 

hållbarhetsredovisningen styrks även av Babiak och Trendafilova (2011) som diskuterar att en 

orsak till att många företag upprättar hållbarhetsredovisar är just för att öka legitimiteten. 

Mycket tyder på att lagändringen bör leda till en ökning av företagens legitimitet. 
 

Frostensson (2015) diskuterar att legitimitet är något som behövs av företaget för att kunna 

fortsätta driva sin verksamhet. Respondenterna talar om legitimitet som något positivt för 

företagen. Det är i företagets intresse att upplevas som legitimt av sina intressenter. Detta kan 

tolkas som att legitimiteten är en sorts konkurrensfördel vilket gynnar företagets verksamhet 

ekonomiskt i längden. Det kan även relateras till teorin som Drayer et al. (2014) har gällande 

att företagen behöver trovärdighet och legitimitet för att kunna förvärva resurser. Företagen vill 

då förbättra legitimiteten för att kunna driva sin verksamhet mer effektivt.  
 

Tidsaspekten är någonting som har reflekteras över i detta fall. Respondenterna talar om att det 

på ett års sikt kommer vara svårt att se en positiv effekt på lönsamheten inom företagen. Detta 

skulle kunna hänföras till att den potentiella ökningen av legitimiteten och därmed anseendet 

inte sker på en gång, det kan dröja innan effekterna av lagändringen syns på legitimiteten. På 

längre sikt å andra sidan tar Hammarström upp att företagen blir mer medvetna om sina 
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beteenden i hållbarhetsfrågor vilket kan leda till kostnadsminskningar och ökad lönsamhet. 

Även detta kan kopplas till legitimitet då företagens medvetenhet bör kunna förändra 

verksamheten och öka legitimiteten. På så sätt kan det vara en bidragande faktor till en ökad 

lönsamhet som den vitala resurs legitimiteten är för företaget enligt Deegan och Unerman 

(2011) . 
 

Hammarström diskuterar att en förbättring av legitimiteten inte nödvändigtvis begränsas till de 

företagen som omfattas av lagen. Hon tar upp att det kan bli en ny standard i samhället där de 

flesta företag börjar använda sig av regelverket och hållbarhetsredovisa. Även de företag som 

inte berörs av lagkravet. En analys som gjorts är att en möjlig utgång av detta är att den relativa 

legitimiteten mellan företagen inte påverkas eftersom att legitimiteten enligt Näsi et al. (1997) 

är beroende av samhällets normer. Om de flesta företagen börjar hållbarhetsredovisa och 

därmed får en ökad legitimitet kan samhällets förväntningar öka. Det blir som en ny standard 

inom Sverige att företagen ska redovisa deras arbete kring hållbarhetsfrågor. Svaren från vissa 

respondenter tyder på att det även efter lagändringen kommer finnas de företag som inte 

upprättar hållbarhetsrapporter. Utifrån det bör då den relativa legitimiteten förändras. 
 

Näsi et al. (1997) talar om att legitimitet är en social konstruktion och Frostenson (2015) 

beskriver att legitimiteten byggs upp av samhällets förväntningar. Det finns, som tidigare 

beskrivet, idag förväntningar från samhället på att företagen ska redovisa hur de jobbar med 

hållbarhet enligt Hammarström, detta stödjs även av Isaksson och Steimle (2007). I och med 

dessa förväntningar och bristen på arbetet kring hållbarhetsfrågor inom vissa företag kan det 

uppstå vad Deegan och Unerman (2011) benämner som ett legitimitetsgap. Utifrån de svar som 

respondenterna gav så kan lagändringen bidra till ett mer aktivt arbete kring hållbarhet. Detta 

kan på så sätt minska eller helt eliminera gapet vilket gör område X i O’Donovans (2002) 

modell rörande legitimitetsgap större. Ett resultat av detta är att företagens legitimitet ökar 

vilket i sin tur förbättrar företagets anseende hos intressenterna. Som beskrivs i teorin är 

anseendet en viktig del för företagens lönsamhet enligt Orlitzky et al. (2003). 
 

Drugge betonar själva hållbarhetsrapportens betydelse och att det för många företag handlar om 

att genom rapporten kommunicera ut det arbete kring hållbarhetsfrågor som redan finns inom 

företaget. Detta stödjs även av Deegan och Unermans (2011) tankar om att vad som redovisas 

är viktigare än själva arbetet. Det rör sig om att externt kommunicera ut företagets arbete till 

intressenterna på ett bra sätt. Författarna talar även om att det kan skada legitimiteten om 
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arbetet inte överensstämmer med vad som redovisas. Detta kan kopplas till det som Ekberg 

nämner om att det finns en risk att företag väljer att inte visa viss information. Det kan finnas 

en risk i att företagen väljer att kommunicera ut det som samhället vill se och att det kanske inte 

speglar vad som faktiskt sker i verksamheten. Men det kan då som tidigare nämnt skada 

företags legitimitet och därmed bör företag undvika det.  
 

Roos och Ekberg talar om att det kan vara positivt att redovisa vad företaget är sämre på och 

hur de arbetar för att förbättras då detta kan skapa trovärdighet och därmed öka legitimiteten. 

Utifrån svaren verkar det som att företagen visar sig “mänskliga” genom att redovisa sina 

brister och att företagets legitimitet då kan öka. De visar även att de vill förbättras genom att 

redovisa sina strategier för att förbättras. Ytterligare något som kan påverka legitimiteten 

positivt är att styrelsen är ansvariga för den upprättade hållbarhetsredovisningen. Intressenterna 

kan se att styrelsen och därmed företagsledningen är involverade i rapporten och arbetet. Detta 

kan ses mer legitimt än om endast en avdelning av företaget ansvarar för rapporten.  
 

5.4	Företagets	intressenter	kopplat	till	lagändringen 
Enligt Freeman (2010) är intressenter sådana aktörer som blir påverkade av företag eller 

påverkar i sin tur företag. Vidare kan olika intressenter ha mer eller mindre påverkan på företag 

jämfört med andra intressenter (Deegan, Rankin & Tobin 2002). Freemans modell (1984) 

illustrerar att företag har sju olika intressenter. När det kommer till lagändringen och dess 

påverkan på hur företag arbetar med hållbarhetsfrågor har intressenten stat, genom sin 

lagstiftande roll, en mer betydande roll än andra intressenter. Detta kan liknas vid att cirkeln 

stat i modellen är större än de andra cirklarna. Respondenterna skiljer mellan de företag som 

redan innan lagändringen har följt GRIs standarder och de företag som inte gjort det. De menar 

här att staten kommer genom lagändringen att ha en större påverkan på de företag som inte 

arbetat med GRI än på de företag som har gjort det. Men i intervjuerna lyfts det fram att det 

inte bara är staten som är en betydande intressent. De finns flera olika intressenter som kommer 

påverkas vilket överensstämmer med det Guidry och Patten (2012) hävdar. Detta innebär att 

förbättrad hållbarhetsrapportering bör leda till bättre respons från flera intressenter. 
 

Respondenterna för fram olika intressenter som de tror kommer påverkas av lagändringen. 

Investerare togs upp som en grupp intressenter som förhoppningsvis kommer påverkas mycket 

av lagändringen. Detta på grund av att denna grupp kan styra kapitalströmmarna till de företag 

med gott anseende vilket stämmer överens med De Klerk och De Villiers (2012) resultat. 
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Åsikten framfördes att lönsamheten inte kommer påverkas i de företag som redan innan har 

hållbarhetsredovisat. Hos de företag som på längre sikt inte hållbarhetsredovisar kommer det 

däremot gå att se en försämring i lönsamhet. Det framfördes i intervjuerna att dessa företag 

kommer ha svårare att få finansiering i framtiden. Detta kan relateras till Deegans (2007) och 

De Klerk och De Villiers (2012) teori om att majoriteten av investerare värderar frågor kring 

hållbarhet högt. Allt detta tyder på att investerare är en intressent som är av stor vikt för 

företagen efter lagändringen. Det tyder på att investerarnas påverkan är stor på företagen. 
 

Det finns som tidigare nämnt enligt Freeman (2010) en dubbelriktad påverkan mellan företag 

och dess intressenter. Svaren som insamlats i intervjuerna om relationen mellan företag och 

investerare stämmer överens med Freemans sätt att se på relationen. Leverantörer förs även 

fram som en intressent som kommer påverkas till stor del. Lagändringen kan i en del fall leda 

till att företag måste arbeta på ett annorlunda sätt. Detta kan i sin tur påverka de krav som ställs 

på leverantörerna. Anställda togs även upp i intervjuerna som en intressent som kommer 

påverkas mer än andra intressenter. Detta då lagändringen fokuserar på sociala frågor och 

personalfrågor. På samma sätt som Deegan et al. (2002) argumenterar för att olika intressenter 

är mer eller mindre viktiga för företaget verkar resultatet av intervjuerna tala för att detta 

stämmer. I detta arbete görs tolkningen att de intressenter som tagits upp av respondenterna är 

de intressenter som de anser vara av störst betydelse för företagen. Detta kan dock variera 

mellan företag som arbetar i olika branscher och beroende på företagets storlek.  
 

5.5	Lönsamhet	som	en	slutprodukt	av	transparens	och	legitimitet 
Som tidigare beskrivet i analysen finns det en allmän uppfattning hos respondenterna att 

företagets arbete kring hållbarhetsfrågor ökar transparensen och även legitimiteten. Den 

generella uppfattningen är även att transparens och legitimitet påverkar företagets anseende. 

Dessa två steg, som även syns i analysmodellen, stämmer relativt bra överens med tidigare teori 

av De Fine Licht et al. (2014). Det sista steget i analysmodellen, att anseendet påverkar 

lönsamheten, skiljer sig däremot en aning mot tidigare teori. Till exempel Siegel & Vitalianos 

(2007) forskning som säger att upprättandet av hållbarhetsredovisning kostar för företaget. 

Respondenterna var här överens om att lagändringen inte genom anseendet borde påverka 

lönsamheten markant första året. Detta säger emot tidigare teori som säger att det finns en 

negativ påverkan det första året. På några års sikt tror däremot respondenterna att företagets 

arbete kring hållbarhet kommer påverka anseendet och därmed lönsamheten positivt. 

Respondenterna lyfter fram att genom bland annat kostnadsminskningar och ökad legitimitet 
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bör företagens lönsamhet utvecklas positivt. Detta stämmer väl överens med tidigare forskning 

av bland annat Guidry och Patten (2010), De Klerk och De Villiers (2012) samt Orlitzky et al. 

(2003). Vidare ser Roos att det finns att det finns ett tankesätt hos företagen att arbetet kring 

hållbarhetsfrågor leder till lönsamhet. Detta till exempel genom att intressenter som finansiärer 

kan styra kapitalströmmarna till de företag som aktivt arbetar med hållbarhetsfrågor. Detta 

stämmer väl överens med De Klerk och De Villiers (2012) fann i sina studier.   
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6.	Slutsats 
Syftet i denna studie var att bland annat förstå vilken påverkan lagändringen kan komma att ha 

på de berörda företagen. I och med resultatet i studien har syftet till en stor del uppfyllts. 

Resultatet tyder relativt tydligt på att företagens transparens ska öka i och med ett ökat 

rapporteringskrav. Företagen måste redovisa sitt arbete kring hållbarhet och deras intressenter 

får en ökad insyn i företagen. Det framkommer även av empirin att transparens har en positiv 

korrelation med legitimitet. Det vill säga att en ökad transparens leder till en ökad legitimitet. 

Resultatet visar även på att lagändringen i sig ska ha en positiv påverkan på företagens 

legitimitet. Allt detta tyder då på att företagens legitimitet ska öka i och med lagändringen. En 

viktig faktor som framgår är nivån av företagens tidigare arbete kring hållbarhetsfrågorna. 

Denna faktor påverkar i vilken utsträckning företagen påverkas. Resultatet visar att påverkan 

kan vara större på de företag som inte tidigare jobbat aktivt och redovisat deras arbete kring 

hållbarhet. 
 

Resultatet visar även på att företagens anseende är en produkt av bland annat deras arbete kring 

hållbarhetsfrågor, deras transparens och deras legitimitet. Detta är även det samband som syns i 

analysmodellen som använts i studien. I och med att resultatet visar på att både transparensen 

och legitimiteten ökar med lagkravet leder även det till att företagens anseende ökar. Resultatet 

tyder även på att företagens intressenter är viktiga och att det bland annat är genom 

intressenterna som det kommer finnas en indirekt koppling till lönsamheten. Resultatet visar att 

intressentgrupperna påverkar företagen olika mycket och på olika sätt. De intressenter som har 

störst påverkan på företagen är staten och investerarkollektivet. Staten påverkar företagen i och 

med lagändringen och sätter nya bestämmelser för vad företagen måste redovisa och indirekt 

hur de bör jobba. Investerarkollektivet kan styra kapitalströmmarna och på så sätt förenkla 

möjligheten till finansieringen för de företag som har aktivt jobbar kring hållbarhet. Men de 

kan även försvåra möjligheten till finansieringen för de bolag som inte jobbar aktivt kring 

hållbarhet. Investerarkollektivet har därmed en stor roll i lagändringens påverkan på företagens 

lönsamhet.  
 

Ett förbättrat anseende hos företagen och intressenter som interagerar med dem kan leda till 

olika påverkan på lönsamheten. En viktig del som framkom här är tidsperspektivet. På ett års 

sikt är resultaten tydliga och visar på att det inte kommer ha så stor påverkan. De positiva 

effekterna kommer inte ha visat sig än och kostnaderna som kommer uppstå i och med 

upprättandet är relativt små i förhållande till storleken på företagen. På längre sikt å andra sidan 
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tyder resultatet på att det har positiva effekter för företagens lönsamhet. Detta grundar sig då i 

att företagens transparens, legitimitet och därmed då även anseendet förbättras. Detta bör då 

leda till att intressenterna interagerar utifrån företagens förbättrade anseende. Som tidigare 

beskrivet i studien är det dessa faktorer som bygger upp begreppet lönsamhet. 
 

6.1	Diskussion 
Då vi skrivit detta arbete när lagändringen ännu inte än har blivit implementerad i företagens 

verksamhet kan det vara svårt att hitta svar på sökta samband. Det är tidigast våren år 2018 som 

det kommer gå att mäta om det finns en korrelation eller inte. Syftet med detta arbete var å 

andra sidan aldrig att kartlägga befintliga samband utan att se på potentiella framtida samband. 

Även om det kommer bli enklare att undersöka om det finns någon korrelation år 2018 är det 

inte säkert att det kommer finnas tydliga samband. Detta då det är svårt att mäta att det just är 

lagändringen som leder till förändring i lönsamhet och inte andra faktorer. Resultatet i denna 

studie visade dock på att det finns en korrelation mellan arbetet kring hållbarhetsredovisning 

och lönsamhet på längre sikt än ett år.  
 

I efterhand har vi uppmärksammat att lönsamhet som begrepp kan vara problematiskt att 

använda. Detta eftersom att begreppet kan tolkas på ett annorlunda sätt än på det sättet som vi 

tolkar begreppet. Att hitta ett begrepp på svenska med samma innebörd som “corporate 

financial performance” är problematiskt, därmed valde vi att använda begreppet lönsamhet och 

förklara vår tolkning av begreppet i detta arbete. Ett alternativ kunde ha varit att använda ett 

begrepp som till exempel “finansiellt välmående” istället då detta inte är lika laddat. Vi kunde 

även ha använt det engelska begreppet i arbetet för att få tydlighet i vad innebörden faktiskt är.  
 

Det finns även en komplikation med att studien utfördes på så få respondenter. Resultatet blir 

därmed inte särskilt brett och det är svårt att dra slutsatser om hela populationen, den externa 

validiteten blir svår att uppnå. Dock så hade respondenterna djup kunskap inom området och 

gav nyanserade och välgrundade svar. Svaren från de olika respondenterna visade sig 

överensstämma relativt bra och det är därmed inte säkert att fler intervjuer hade lett till 

annorlunda resultat.  
 

Lagändringen kommer möjligen inte ha en lika stor påverkan på företagens arbete kring 

hållbarhetsredovisning som vi först hade förväntat oss. Detta om man ska utgå från insamlad 

data som visar på att det finns flertalet oklarheter med vad de nyimplementerade delarna i lagen 
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kommer att innebära. En följd av dessa oklarheter kan vara att det även blir komplicerat för 

revisorerna då kraven på granskning är låga. Det kan därför vara av intresse för fortsatt 

forskning efter år 2018 att se om lagändringen haft en stor eller liten påverkan. Om resultaten 

då visar på att lagändringen inte haft en betydande påverkan kan det vara rimligt att se över 

möjligheterna att ytterligare förtydliga lagen.  
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7.	Källkritik 
De källor som använts är främst tidskriftsartiklar, ämnesspecifik litteratur och muntliga källor. 

Utöver detta har även facklitteratur och webbaserade källor använts. För att säkerhetsställa 

trovärdigheten hos de litterära och webbaserade källorna har extra försiktighet tagits genom att 

noggrant kontrollera vem som står bakom texten. Även om dessa åtgärder vidtagits så är vi 

medvetna om att det kan förekomma källor som till synes upplevs trovärdiga men som inte är 

det. Vid val av tidskriftsartiklar att bygga vår empiri på har vi främst valt de som i större grad 

har blivit citerade av andra författare. Vi är medvetna om att detta i sig inte nödvändigtvis kan 

säkerställa trovärdigheten för dessa källor men vi har ansett att det bör finnas en stark 

korrelation mellan antalet citeringar och trovärdighet. Webbaserade källor har främst använts 

för att beskriva fakta som till exempel vilka kriterier företagen måste uppnå för att beröras av 

lagändringen. Webbaserade källor har använts i en mindre utsträckning för att beskriva teorier. 

Litterära källor har i större grad använts till detta. Vi tror att kombinationen mellan att vi främst 

använt oss av litterära källor till empirin och att dessa källor blivit citerade av många andra 

borde betyda att även grunden till empirin i sin helhet är trovärdig. Vi har varit medvetna om 

att det är viktigt att källorna är oberoende av varandra för att få en så nyanserad bild som 

möjligt. Därför har vi försökt att få en bredd av källor i form av olika författare och årtal men 

även i vilken journal som deras text blivit publicerad.  

 

Trovärdigheten hos de muntliga källorna är även den viktig att säkerhetsställa. Då ett målstyrt 

urval genomförts har personer med yrkeskunskap valts ut. Respondenterna har som tidigare 

nämnt sex till tio års yrkeserfarenhet och en del av dem är även ledare för mindre grupper inom 

sitt företag. Vidare arbetar samtliga respondenter på företag som ingår i Big Four. En 

kombination av dessa faktorer har gjort att vi har kunnat anse att dessa källor har varit 

tillförlitliga. Vid muntliga källor såsom med andra källor har vi varit medvetna om att 

personliga åsikter och intressen kan påverka det som sägs. Därför har vi varit noggranna med 

att föra fram att det är vad respondenterna tror och tycker och inte hur något faktiskt är.  
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9.	Bilaga	intervjuguide 
Intro 

• Får vi spela in? 
 
Angående intervjuperson 

• På vilket sätt arbetar du med hållbarhetsredovisning i dagsläget? 
• Hur länge har du jobbat med hållbarhetsredovisning? 

 
Dagsläget 

• Hur tycker du att dagens hållbarhetsredovisningar förhåller sig till de GRI-standarder 
som finns?  

• Vad tenderar företag att lägga vikt vid i sina hållbarhetsredovisningar? 
• Finns det några särskilda branscher som har varit särskilt måna om att upprätta 

hållbarhetsredovisningar fram till idag? 
• Ser företag hållbarhetsredovisning som mestadels något positivt som kan 

generera fördelar i framtiden eller mestadels någonting negativt som leder till ett 
utflöde av resurser? 

• Vad tror du ligger bakom att vissa företag väljer att inte hållbarhetsredovisa? 
 
Lagändringens påverkan 

• På vilket sätt tror du att lagändringen kommer påverka företagens redovisningsarbete? 
• Hur kan lagändringen påverka företagens transparens? 

• Kan detta påverka företagens legitimitet, i så fall hur?  
• Vilka av företagens intressenter tror du kommer påverkas mest av lagändringen? Hur 

och varför? 
• Hur och i så fall varför tror du att företagens lönsamhet har påverkats efter ett år 

respektive fem år från att lagändringen tillämpats? 
• Enligt FARs FAQ dokument står det att “Det finns inget krav på att revisorn ska ta 

ställning till om de områden företaget har valt att rapportera faktiskt är de mest 
väsentliga. Ett grundläggande krav på rapporteringen är att den ska vara rättvisande och 
balanserad, och det får alltså inte åsidosättas.“ 

• Tror du att de som granskar hållbarhetsredovisningen kommer kunna bedöma 
om rapporten tar upp rätt delar eller inte?  

• Tror du att de som upprättar hållbarhetsredovisningen kommer kunna ta upp rätt 
delar i hållbarhetsrapporten? 

Avslutning 
 

• Får vi använda ditt och företagets namn i vårt arbete? 
• Får vi höra av oss och återkomma om vi har fler frågor? 
• Vill du få återkoppling och resultat när studien är klar? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


