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Förord 

 

Denna uppsats avlutar våra tre utmanande och lärorika år av ekonomistudier vid Örebro 

Universitet. Det har varit intressanta, lärorika år som krävt ett intensivt arbete. För att kunna 

utföra denna uppsats har vi varit beroende av flera personer som vi vill rikta ett särskilt tack 

till. 

 

Vi vill tacka samtliga respondenter som ställt upp och tagit sig tid för oss och besvarat våra 

frågor, som bidragit med att vi kunnat utföra denna uppsats. Utan dem hade inte vår uppsats 

varit genomförbar. 

 

Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Tommy Borglund som gett oss värdefull 

handledning och synpunkter och hela tiden manat oss att prestera. Ett otroligt engagemang 

som fört oss framåt i arbetet. 

 

Slutligen vill vi tacka de opponenter som gett oss värdefulla och relevanta kommentarer för 

att hjälpa oss prestera bättre. 

 

Vi hoppas att du som läsare ska läsa något som du inte visste tidigare och tycka det är lika 

intressant som vi gör.  

 

 

 

                                                              Örebro, juni 2017 

 

 

 

Elisabeth Åstrand            Hampus Nylin                Marika Boija 

  

 

 

 

 



 
 

Abstract 

Sustainability has grown enormously in recent years and a law was introduced in December 

1th 2016, for a large amount of companies in Sweden. No one knows if the law will affect the 

companies in a positive or negative way. This paper examines aspects of those with resistance 

to sustainability accounting. First and foremost we want to find out what the resistance against 

sustainability depends on, and what the biggest factors are. By research and interviewing a 

number of experts in the field of sustainability, we intend to contribute with a result that will 

answer our issue and contribute to further research. We conducted a qualitative research, with 

semi-structured interviews that we then collected empirical data from, which was then 

analyzed and compared to previous studies. Our conclusion is that there are several different 

factors that make companies may choose not to report about their sustainability. 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund           

Begreppet hållbarhet etablerades för första gången i slutet av 1980-talet, sedan dess har 

begreppet utvecklats och under tidiga 2000-talet skedde en lavinartad tillväxt. Den mest 

citerade definitionen är den som myntades i Brundtlandkommissionen år 1987 och lyder på 

svenska: 

 

“En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 

äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”         

(FN 2012, s. 1)  

 

En förutsättning för att kunna driva moderna, innovativa och framgångsrika företag är hållbart 

företagande. Regeringen beskriver begreppet hållbart företagande utifrån innovation, 

nytänkande, hållbar konsumtion och produktion. Delar som alla behövs för att vara med och 

bidra med lösningar till de gemensamma hållbarhetsutmaningar samhället står inför. Målet 

med detta arbete är att det ska gynna den hållbara utvecklingen (Justitiedepartementet 2016). 

 

Ett centralt begrepp inom hållbar utveckling är CSR, det står för Corporate Social 

Responsibility, vilket kort betyder företagens sociala ansvar. CSR har vuxit fram ur 

diskussionen om hållbar utveckling och företagens sociala ansvar (Borglund et al. 2012). 

Först i början på 1990-talet började hållbarhet kopplas ihop med företagande och ur det växte 

bland annat företagens miljöredovisningar fram för att sedan nästintill ersättas av begreppet 

hållbarhetsredovisning (Borglund et al. 2012). Hållbarhetsredovisning handlar om att redovisa 

de ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekterna av verksamheten (Frostenson et al. 

2015). År 2005 hållbarhetsredovisade 20 procent av Sveriges största bolag och år 2008 hade 

andelen ökat till 59 procent (Borglund et al. 2012). Det har i samband med utvecklingen av 

hållbarhetsredovisning utvecklats olika standarder som företag kan ta hjälp av i utformandet 

av rapporten. En av dessa är GRI, som står för Global Reporting Initiative och är den standard 

som används mest inom hållbarhetsredovisning (Windell et al. 2012). GRI är en mycket viktig 

del av utvecklingen, år 2013 presenterades den fjärde generationens riktlinjer under namnet 

G4, dessa ska användas för alla hållbarhetsredovisningar som publiceras från och med den 1:a 

januari 2016 (Frostenson et al. 2015).  
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Hållbarhetsredovisning blir i allt större omfattning obligatoriskt, vilka företag som bör 

omfattas är dock omdiskuterat men den huvudsakliga målgruppen är större aktiebolag. Trots 

detta väljer allt fler företag som inte omfattas av lagkraven att frivilligt upprätta en 

hållbarhetsrapport på grund av externt tryck (Frostenson et al. 2015; Mobus 2005). I boken 

Hållbarhetsredovisning (2015) behandlas bakgrunden och processen rörande 

hållbarhetsredovisning, författarna menar att frivillig hållbarhetsredovisning är mer en regel 

än ett undantag för att kunna möta trycket och leva upp till kraven som ställs. Att arbeta med 

hållbarhetsfrågor beskrivs som lönsamt enligt affärsinriktade konsulter och det blir i allt större 

utsträckning en del av företagens varumärkesbyggande (Frostenson et al. 2015).  

 

Den 31 december 2016 infördes lagen Företagens rapportering om hållbarhet och 

mångfaldspolicy och förändrade därmed den svenska årsredovisningslagen. Lagen grundar sig 

i ett EU-direktiv och innebär att alla företag som uppfyller vissa kriterier ska upprätta en 

hållbarhetsredovisning med ett visst innehåll. Det svenska lagen omfattar dock företag med 

över 250 anställda istället för 500 vilket var minimikravet enligt EU direktivet. I övrigt ligger 

den svenska lagen väldigt nära EU direktivets krav (Justitiedepartementet 2016). För att 

omfattas av lagen ska företagen ha uppfyllt ett av följande kriterier under de två senaste 

räkenskapsåren: 

 

 Fler än 250 anställda   

 Omsättning på minst 350 miljoner 

 Balansomslutning på minst 175 miljoner kronor 

      (Justitiedepartementet 2016). 

 

Den nya lagen sätter ramar för hur arbetet ska utföras och det är styrelsen i varje bolag som 

har ansvar för arbetet på samma vis som för den finansiella informationen. Det finns vissa 

krav på hur rapporteringen ska utformas men man behöver inte följa en specifik standard, utan 

det är upp till företagens själva hur man vill presentera sitt hållbarhetsarbete. Rapporten ska 

redovisas som en del av förvaltningsberättelsen eller separat från årsredovisningen. I de fall 

då företagen väljer att rapportera skiljt från årsredovisningen ska rapporten offentliggöras 

tillsammans med förvaltningsberättelsen eller publiceras på företagets hemsida senast sex 

månader från och med balansdagen, då ska även en hänvisning finnas till rapporten i 

förvaltningsberättelsen. Väljer företagen att rapportera som en del av förvaltningsberättelsen 
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och del av årsredovisningen gäller samma regler som för årsredovisningen 

(Justitiedepartementet 2016). Tanken är att lagen ska öppna upp för en tydligare transparens 

som kommer göra det lättare att jämföra företagens hållbarhetsarbeten med varandra 

(Justitiedepartementet 2016). 

1.2 Problematisering 

 Den nya lagen omfattar ca 1600 av Sveriges största bolag (Justitiedepartementet 2016). En 

undersökning gjord av Demoskop visade att av de företag som omfattas av lagen var det 27 

procent som inte tidigare upprättat en hållbarhetsredovisning, det vill säga cirka 432 av 

Sveriges största bolag (mejlkontakt Hörnsten 25 april 2017). Gruppen företag som omfattas 

av lagen med fler än 250 anställda utgör endast 0.1 procent av mängden företag i Sverige men 

stod trots det för 39 procent av det sammanlagda förädlingsvärdet 2015 och är därmed den 

företagsgrupp som utgör störst påverkan på samhället (SCB 2017). Lagen har fått kritik, i 

media har det bland annat gått att läsa citat som: 

 

"Om lagen går igenom i sin nuvarande form måste det ses som en mindre 

revolution. I 150 år har världens företag inte behövt hantera sina externa 

kostnader, men nu måste de plötsligt göra det." Ola Löhman, CSR Sweden 

(Alestig 2015). 

 

"Vi är mycket starkt kritiska mot detta. CSR bedrivs bäst utifrån företagens eget 

intresse, på företagen själva" Claes Norberg, Svenskt Näringsliv (Alestig 2015). 

 

”Vi är rädda att det kan slå fel och döda det engagemang som redan finns kring 

frågorna” Rebecca Källström, Företagarna (Samimi 2015). 

 

Existerande forskning med inriktning på hållbarhetsredovisning fokuserar i stor utsträckning 

på vilka faktorer som motiverar företag att upprätthålla en hållbarhetsredovisning (Narayanan 

& Adams 2016). Även om det finns viss forskning som är mer kritiskt inriktad så är denna i 

störst utsträckning inriktad på externa faktorer, men ett fåtal studier rör även interna faktorer 

och de förändringsprocesser som företag genomgår när de tar sig an arbetet (Adams 2002; 

Adams & McNicholas 2007; Narayanan & Adams 2016). Då det har visat sig finnas 

betydande faktorer som sannolikt kommer att påverka redovisningens omfattning, 

fullständighet, kvalitet och kvantitet (Adams 2002), finns det ett problem i att tidigare 
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forskning inte är så omfattande utan enbart undersökt enstaka organisationer, en viss sektor 

eller ett visst land (Adams & Larrinaga-Gonzalez 2007). Faktorerna som påverkar 

redovisningen är delar av redovisningsprocessen, attityder till rapporteringen, dess påverkan 

och konsekvenser, lagstiftning och revision (Adams 2002). Själva redovisningsprocessen har 

visat sig bero av faktorer som geografiskt läge, storlek på företaget och företagskultur (Adams 

2002). Aspekterna av processen som påverkas av dessa faktorer är graden av formalitet, i 

vilken utsträckning olika avdelningar är involverade i arbetet och omfattningen intressenter 

som är inkluderade (Adams 2002; Adams & McNicholas 2007).  

 

En av de största anledningarna till att börja hållbarhetsredovisa har visat sig vara pressen från 

omgivningen, det är även en viktig anledning till att följa med i utvecklingen (Adams 2002; 

Adams & McNicholas 2007; Mobus 2005). I länder där pressen inte är lika stor 

hållbarhetsredovisar företag inte i lika stor utsträckning (Adams 2002). Detta gör det rimligt 

att ifrågasätta om ansvaret som tas av företagen faktiskt är genuint eller om mycket sker 

enbart för syns skull (Adams 2002; Adams & McNicholas 2007; Adams & Frost 2008; 

Mobus2005).  

 

Deloitte, som är ett topprankat analysföretag (Revisionsvärlden 2017), gjorde en 

undersökning bland 50 stora Svenska företag som visade att informationen som redovisas 

skiljer sig åt mellan olika bolag och kan användas som skönmålning för att skapa legit imitet. 

Företagarna (2015) visar på ett liknande resultat, trots att hållbar tillväxt är ett så pass tydligt 

mål för samhället idag är det flera företag som inte aktivt jobbar mot dessa mål med hjälp av 

hållbarhetsredovisning, detta trots att en hög procent ger sken av att det är en av de viktigaste 

frågorna. Det finns alltså ett stort gap mellan hur en stor grupp företag öppet diskuterar 

hållbar tillväxt i förhållande till sitt företagande och hur de sedan väljer att agera (Företagarna 

2015).  

 

Det sätt som företagen idag använder sig av hållbarhetsrapportering oroar många forskare, 

även definitionen av hållbarhet är ifrågasatt, som det se ut idag håller begreppet hållbarhet på 

att tappa sin betydelse (Adams & Larrinaga-Gonzalez 2007). Det har även visat sig uppstå 

problem kring att företagen har för lite kunskap om vad som klassas som bra gällande praxis 

som rör rapporteringen (Adams & McNicholas, 2007). Andra studier pekar också på att ramar 

och standarder har utvecklats utan medverkan av de som faktiskt använder sig av dem, detta 

trots att det har visats att rapporteringsprocessen, attityden hos inblandade och 
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företagskulturen spelar en stor roll i vilka beslut och vilket ansvar som tas kring 

redovisningsarbetet (Adams 2002; Borglund et al. 2010).  

 

Överlag behövs det en större förståelse kring vilka faktorer som bidrar till företags beteende 

för att på så vis lättare få dem att ta ett större ansvar, öka antalet som väljer att rapportera, 

förbättra kvaliteten och kvantiteten på rapporterna och öka fullständigheten hos de rapporter 

som idag utförs, men även för att företagen själva ska kunna förstå och analysera den roll som 

lagstiftning spelar in på ovanstående punkter (Adams 2002).  

 

Tidigare forskning är i stor utsträckning inriktad på fördelar med hållbarhetsredovisning och 

vilka externa faktorer som påverkar rapporteringen. Forskning som visar vilka problem och 

nackdelar som kan uppstå är hittills fokuserad på ett visst land, en viss bransch eller ett 

specifikt företag. Med tanke på den kritik som cirkulerat i media rörande den nya 

lagändringen kan en lucka identifieras i tidigare forskning rörande vad som får gruppen 

företag som omfattas av den svenska lagen att välja bort hållbarhetsredovisning. 

1.3 Frågeställning 

Med utgångspunkt i ovanstående diskussion ämnar denna uppsats att besvara följande 

frågeställning: Varför väljer stora privata svenska företag att inte hållbarhetsredovisa? 

1.4 Syfte 

Denna studie syftar till att bidra med förståelse rörande varför svenska privata företag väljer 

att inte hållbarhetsredovisa, samt vad motståndet beror på. Detta görs genom att intervjua 

experter inom området, studera de remissvar som inkommit till Justitiedepartementet i 

samband med utvecklingen av lagen och granska en tidigare undersökning genomförd av 

Demoskop där de tittade närmare på inställning och kunskap rörande hållbarhet hos de företag 

som omfattas av lagen. Detta för att identifiera de faktorer som kan komma att påverka hur 

företag ställer sig till hållbarhetsredovisning.              

1.5 Avgränsning 

Denna studie fokuserar på de företag som omfattas av lagen Företagens rapportering om 

hållbarhet och mångfaldspolicy och sedan innan inte uppfyller lagkraven. Det vill säga 

svenska, stora, privata företag som tidigare inte hållbarhetsredovisat.  
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2. Teoretisk bakgrund - Referensram 

2.1 Samhällets utveckling 

Det har skett en stor förändring i hur våra kommunikationskanaler är utformade, möjligheten 

att sprida och ta del av information har ökat markant tack vare teknik som exempelvis internet 

(Grafström et al. 2008). De nya möjligheterna gör att idéer som socialt ansvar sprider sig över 

landsgränser och influerar värderingar och normer som råder lokalt (Borglund et al. 2012). 

Tack vare dessa nya kanaler blir det lättare att hitta information om företag, vilket har 

resulterat i att aktörer börjat ställa högre krav på företag gällande ansvar, uppträdande och 

etik. Kraven kommer från intressenter som exempelvis kunder, anställda, staten och ägare 

(Windell 2006). För att möta dessa krav måste företagen öka sin transparens (Borglund et al. 

2012). Den ökade transparensen har lett till att intressenter ställer högre krav än tidigare, ofta 

högre än vad som krävs enligt lag (Grafström et al. 2008). De högre kraven på transparens har 

också lett fram till idén om CSR (Corporate Social Responsibility). Normen när det kommer 

till hur företag väljer att ta ansvar och hur de väljer att visa upp det arbetet har tidigare varit 

frivilligt (Borglund et al. 2012). Ökad transparens ställer dock högre krav på tvingande 

regleringar (Widell 2006). 

2.2 CSR 

CSR är en förkortning av Corporate Social Responsibility och betyder i vida termer företagets 

sociala ansvar. CSR är ett begrepp som ersätter begreppet hållbar utveckling allt mer och 

ställer krav på öppenhet och transparens från företagens sida (Frostenson, Helin & Sandström 

2015). Det finns många definitioner av CSR då det är upp till företagen själva att tolka 

begreppet, detta har lett till förvirring och en mängd olika tolkningar (Grafström et al. 2008).   

Windell (2006) beskriver CSR på följande vis: 

 

”In its essence, csr is an idea based on the assumptions that the responsibility of 

corporations extends beyond the pure financial one; corporations also have social 

responsibilities.” (Windell 2006 s. 196) 

 

Carroll (1991) beskriver CSR utifrån fyra olika typer av socialt ansvar, dessa är: ekonomiskt, 

legalt, etiskt och filantropiskt ansvar och menar att dessa delar tillsammans utgör helheten för 

vad det sociala samhällsansvaret för företag bör innehålla. Det beskrivs dock som att det 

viktigaste inte är att hitta den exakta definitionen eller den definitionen som används i störst 
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utsträckning (Grafström et al. 2008). Istället är det viktigt för företag att förstå vilka 

förväntningar som ställs på dem, hur de ska möta dessa och hur de förändras över tid, det är i 

relation med intressenterna som ramarna för arbetet sätts (Grafström et al. 2008). Begreppet 

CSR har utvecklats och fortsätter utvecklas i samspel med ett flertal olika aktörer som bidrar 

med sina tolkningar och på så vis driver utvecklingen framåt (Windell 2006). 

2.3 Kritik mot CSR 

Flera kritiker har uttalat att CSR står i konflikt med den fria marknadsekonomin och hotar 

kapitalismen (Windell 2006). Milton Friedman var en av de största kritikerna till CSR. 

Friedman menade att företagens ansvar enbart borde innefatta att tillgodose aktieägarnas krav 

och att gå med vinst. Genom att uppfylla dessa två punkter bidrar företagen till samhället 

genom skatter, arbetstillfällen och producering av efterfrågade varor och tjänster. Friedman 

menade alltså inte att företagen inte bör ta ansvar överhuvudtaget, utan att de bör fokusera på 

det ekonomiska ansvaret då det bidrar till samhällets utveckling (Grafström et al. 2008). 

Friedman gjorde dock vissa restriktioner i sina åsikter rörande socialt ansvar innan han dog. 

Han menade till slut att ett visst socialt och miljömässigt ansvar bör tas för att på lång sikt 

kunna uppnå de ekonomiska målen. Risken att företagen skulle uppfattas som bland annat 

farliga för miljön och omänskliga när det kommer till arbetsförhållanden och att dessa 

aspekter skulle påverka den ekonomiska avkastningen blev för stor enligt Friedman (Borglund 

et al. 2012). 

 

Dave Henderson är ytterligare en kritiker till CSR, även om hans kritik är mer praktisk 

grundad än vad Friedmans var. Henderson menar att företag inte alltid har kompetens nog att 

kunna ta till sig projekt som rör socialt ansvar eller miljö då kompetensen i stor utsträckning 

är inriktad på området företaget verkar i. Det blir viktigt för företagen att utveckla CSR- 

arbetet utifrån sin egen verksamhet och kompetens. Rimligen kommer CSR-arbetet därför se 

olika ut beroende på bransch, då bland annat risker och problem varierar beroende på 

verksamhet (Borglund et al. 2012). 

 

Generellt har det funnits två olika perspektiv när det gäller synen på CSR. De som menar att 

företagen enbart bör fokusera på vinst och att övrigt ansvar skulle medföra att resurser togs 

från verksamhetens kärna och lades på inte lika relevanta faktorer som hållbarhet. De som 

motsätter sig detta perspektiv menar istället att socialt ansvar är en förutsättning för att 
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långsiktigt kunna göra lönsamma affärer och att företag måste ta hänsyn till alla intressenter 

och inte bara sina aktieägare (Windell 2006). 

2.4 Hållbarhetsredovisning 

Hållbarhetsredovisning kan beskrivas som ett verktyg för att skapa transparens kring hur 

företag arbetar med hållbarhet. Målen med redovisningen är att bidra till öppenhet och 

transparens för att lättare kunna jämföra hållbarhetsarbeten med varandra (Frostenson 2015). 

 

Grankvist (2012) beskriver att avsikten med hållbarhetsredovisning är att skapa balans mellan 

dessa tre områden: ekonomiskt ansvar, miljömässigt ansvar och socialt ansvar. Ekonomiskt 

ansvarstagande innebär att driva en verksamhet för att tjäna pengar och därmed trygga 

företagets finansiella ställning och avkastning. Miljömässigt ansvarstagande innebär att driva 

verksamheten med långsiktiga miljömål, exempelvis använda så lite resurser som det går, 

planera bättre gällande resor och återvinna mera. Socialt ansvarstagande innebär att driva 

verksamheten som en god medborgare och ta hänsyn till sina medarbetares hälsa och 

välbefinnande oavsett yrke. Känslan av att gå till en arbetsplats som inger trygghet, bidrar till 

jämställdhet och arbetar mot kriminalitet skapar stolta anställda vilket bidrar till samhället 

(Grankvist 2012). 

 

Det har skett ett flertal företagsskandaler över de senaste åren, bland annat Skandiaaffären där 

höga bonusavtal, fördelar till familj och beslut som missgynnar kunderna, var några av 

händelserna. Denna typ av skandaler har lett till att företag blir allt mer benägna att visa upp 

sitt hållbarhetsarbete (Grafström et al. 2008). Hållbarhetsredovisning blir ytterligare ett sätt att 

nå ut med information och möta kraven. Att upprätthålla ett arbete mot ett långsiktigt hållbart 

samhälle och redovisa för hur man gör det blir därför också allt mer viktigt ur ett 

marknadsföringsperspektiv (Borglund et al. 2012). 

 

För att få hjälp med hållbarhetsredovisningen kan företagen använda sig av diverse 

standarder. En av de största standarderna som finns att tillgå är GRI (Global Reporting 

Initiative). Anledningen till att just standarden GRI är störst är inte för att den är bäst utan för 

att den är utformad att passa företagens verklighet bäst. Standarder och regler ändras ständigt i 

linje med de krav som aktörer ställer på företagen vilket gör att de är ständigt under 

utveckling (Grafström et al. 2008).  
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2.4.1 GRI 

År 1997 startade nätverket CERES (Coalition for Socially Responsible Economies) projektet 

GRI (Global Reporting Initiative). GRI är ett ramverk som guidar företag genom 

redovisningsprocessen med hjälp av riktlinjer (GRI 2017). Vid starten var det huvudsakliga 

målet att försöka harmonisera de system som fanns inom rapportering vad gällande 

hållbarhetsredovisning. För att garantera att GRI, som nätverksbaserad organisation håller 

yttersta tekniska kvalitet, trovärdighet och relevans utvecklas rapporteringen ständigt genom 

organiserat samarbete. GRI:s mål är att uppnå samförstånd och därför deltar personer från 

hela världens näringsliv, professionella institutioner och civila samhällen (GRI 2017). År 

2000 infördes GRI:s första riktlinjer för hållbarhetsredovisning. Cirka 50 företag och 

organisationer utgav detta år redovisningar enligt GRI:s riktlinjer. År 2002 introducerades den 

andra versionen av GRI:s riktlinjer inom hållbar redovisning. Från början av 2003 till slutet av 

2005 skapades det riktlinjer som anpassades efter olika branscher (GRI 2017). Genom ett 

Stakeholder Council, som är ett rådgivande organ bestående av intressegrupper, fortsatte GRI 

att växa. Stakeholder Council skapade bland annat ett system som möjliggjorde det för företag 

och organisationer att bli medlemmar. Hösten 2006 presenterades GRI:s tredje version av 

riktlinjer. Under detta år meddelade GRI att över 850 företag, spritt över många olika länder, 

hade genomfört hållbarhetsredovisningar utifrån GRI:s riktlinjer. GRI kan även erbjuda ett 

utbyte mellan företagen som bidrar till utveckling och diskussion (GRI 2017). GRI ser inte 

hållbarhetsredovisningen som det slutgiltiga målet. Den hållbara redovisningen är istället ett 

sorts verktyg för att kunna förändra företag och på sikt nå en hållbar utveckling (Larsson & 

Ljungdahl 2008). 

2.4.2 Faktorer som kan påverka besluten kring hållbarhetsredovisning 

Ans Kol listade i artikeln A decade of sustainability reporting: developments and significance 

från 2004 ett antal faktorer som kan leda till att företag väljer att inte hållbarhetsredovisa, 

dessa är: 

 

 Tvivel inför vilka fördelar det skulle innebära. 

 Inga konkurrenter hållbarhetsredovisar. 

 Intressenterna är inte intresserade och därför bidrar det inte till ökad lönsamhet. 

 Företaget har redan ett gott rykte gällande miljöfrågor. 

 De anser att det finns många andra sätt att kommunicera sitt hållbarhetsarbete. 
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 Det kostar för mycket. 

 Det är för svårt att samla in all nödvändig data och välja ut de rätta indikatorerna. 

 Det skulle kunna skada företagets rykte, får rättsliga konsekvenser och väcka. 

      (Kolk 2004, s. 6) 

 

Adams och McNicholas (2007) genomförde med hjälp av aktionsforskning en fallstudie i ett 

statligt företag vars syfte var att få ökad förståelse kring vilka hinder företagen ställs inför i 

arbetet med att utveckla en hållbarhetsredovisning och på vilket sätt 

organisationsförändringar sker när företagen går mot ett förbättrat hållbarhetsarbete, de kom 

fram till följande: Företagen hade för lite kunskap gällande praxis som rör rapporteringen, det 

fanns för lite förståelse kring hur rapporteringens mål och praxis kan integreras i 

organisationens helhetsplanering, det fanns bristande erfarenhet i hur man involverar 

intressenterna i rapporteringsprocessen, det fanns bristande kunskap i hur man identifierar 

intressenterna, det uppstod svårigheter att välja mellan olika standarder och det fanns en 

bristande förståelse kring skillnaden i finansiella och ekonomiska aspekter (ibid). Forskningen 

visade också att det fanns ett visst motstånd som till största del grundade sig i själva 

förändringen och inte i det som förändringen bestod av. Motståndet visade sig bero på 

tidsbrist som ledde till bristande förberedelser av rapporten och resurser. Detta tillsammans 

med brist på kontroll var en anledning till brist på engagemang hos personalen (ibid). 

2.5 Hållbarhetslagen 

Hållbarhetslagen grundas i de ändringar som skedde i EU:s redovisningsdirektiv 2014. 

Direktiven ledde till förändringar i den svenska årsredovisningslagen. Direktiven innebär att 

företag som omfattas av vissa punkter måste upprätta en hållbarhetsrapport och en rapport om 

företagets mångfaldspolicy. Sveriges lag är hårdare och omfattar fler företag än vad som 

krävs enligt EU:s direktiv. Hållbarhetslagen infördes 1 december 2016 och kommer för de 

flesta företag att gälla första gången i årsredovisningen för år 2017 (Justitiedepartementet 

2016). För att omfattas av lagen ska företaget uppfylla en av följande punkter: 

 

 “Medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 250. 

 Företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 175 miljoner kronor. 
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 Företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 350 miljoner kronor."     

(Justitiedepartementet 2016, s.8) 

 

Detta gäller inte dotterföretag om de omfattas av rapporteringen från koncernen 

(Justitiedepartementet 2016). Rapporten ska innehålla följande delar: 

 

 “Företagets affärsmodell. 

 Den policy som företaget tillämpar i frågorna, inklusive de gransknings 

förfaranden som har genomförts. 

 Resultatet av policyn. 

 De väsentliga risker som rör frågorna och är kopplade till företagets 

verksamheten inklusive, när det är relevant, företagets affärsförbindelser, 

produkter eller tjänster som sannolikt får negativa konsekvenser 

 Hur företaget hanterar riskerna 

 Centrala resultatindikatorer som är relevanta för verksamheten.“ 

(Justitiedepartementet 2016, s.9) 

 

Om företagen inte tillämpar någon policy ska skäl för detta tydligt anges. Direktivet 

innehåller också en del som kompletterar det som i Sverige kallas för bolagsstyrningsrapport. 

Denna skall innehålla bolagens mångfaldspolicy för företagens ledningsgrupper, hur policyn 

har tillämpats under året och vad den har gett för resultat. Om en mångfaldspolicy inte 

tillämpas ska skäl tydligt anges (Justitiedepartementet 2016).  

 

Lagen nämner att det kommer innebära en administrativ börda som kan komma att verka 

hämmande i den internationella konkurrensen, men att det är en börda som bör ställas i 

förhållande till nyttan rapporteringen kommer att innebära (Justitiedepartementet 2016). När 

det kommer till de administrativa kostnaderna hänvisas det till de beräkningar EU-

kommissionen gjort. Dessa visar att redovisning av icke-finansiell information uppgår till ca 5 

500 – 40 000 kr per år och bolag. Denna beräkning jämförs med tillväxtverkets beräkningar 

av kostnaden för att upprätta en bolagsstyrningsrapport som beräknas till ca 65 000 kr per 

bolag och år (Justitiedepartementet 2016).  
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2.6 Resultatet av obligatorisk hållbarhetsredovisning i statliga företag 

Borglund, Frostenson och Windell genomförde på uppdrag av regeringskansliet en studie där 

de studerade konsekvenserna av lagen gällande hållbarhetsredovisning för statligt ägda 

företag. Lagen började gälla 2008 och omfattar alla statligt ägda företag. Studien visade att 

införandet av lagen har lett till bättre rutiner och större insikt i arbetet rörande 

redovisningsprocessen, även om förändringarna rent praktiskt inte blivit särskilt stora. Det är 

viktigt att företagen lyfter frågan internt, för att rent praktiskt kunna använda redovisningen så 

effektivt som möjligt (Borglund, Frostenson & Windell 2010). Studien visade även att det 

skett vissa förändringar i företagens prioriteringar och att lagen skapat en större helhetsbild 

över hållbarhetsarbetet som lett till ökad medvetenhet (ibid). Lagen har dock inte påverkat 

utvecklingen av hållbarhetsarbetet i stor utsträckning, då företagen sedan innan hade krav på 

sig från andra runt dem, bland annat andra intressenter (ibid). Bristen på kompetens och 

resurser har gjort att flera företag har valt att använda sig av extern hjälp (ibid). Enligt de 

respondenter som ansvarar för CSR arbetet har kunskapen ökat, andra respondenter är inte 

lika övertygade att de upplevt samma utveckling (ibid). Studien visade även att det är företag 

som tidigare inte jobbat med hållbarhetsredovisning som stått för den största 

kunskapsutvecklingen. Det visades även att ju mer arbetet integreras i verksamheten desto 

större blir de strukturella förändringarna (ibid). 

2.7 Val av teorier 

En viktig faktor för företag som hållbarhetsredovisar har visat sig vara legitimitet. Mobus 

(2005) nämner två olika typer av legitimitet. Den som uppstår ur det institutionella 

perspektivet och den som uppstår ur det strategiska perspektivet. Det institutionella 

perspektivet innehåller faktorer som samhällets förväntningar, lagar och normer. Genom att 

leva upp till dessa vinner företagen legitimitet (Mobus 2005). Ett intressant sätt att se på 

motstånd till hållbarhetsredovisning är genom just institutioner. Vad är det som gör att några 

väljer att gå mot strömmen? Frostenson (2015) beskriver nyinstitutionell teori som en teori 

som ger en bred omvärldsbild där olika händelser och krafter påverkar organisationsgrupper 

till att bete sig på ett visst vis. Frostenson (2015) nämner även några områden där 

nyinstitutionell teori passar särskilt bra. Ett av dessa områden är varför vissa redovisningsval 

görs. 
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Den andra typen av legitimitet är strategisk, det vill säga att företagen genom att förvränga 

sanningen så den passar det intressenterna söker vinner legitimitet (Mobus 2005). 

Intressenterna har visat sig ha stor påverkan på företagens agerande. Frostenson (2015) 

beskriver några områden där intressentteorin kan användas för att förstå varför det som sker, 

sker. Ett av dessa områden är varför företag gör vissa val gällande deras redovisning 

(Frostenson 2015). 

 

Båda dessa teorier kan alltså beskriva samma sak men ur olika perspektiv. En kombination av 

institutionell teori och intressentteorin kommer därför ge oss en bredare förståelse för varför 

företag väljer att inte hållbarhetsredovisa. 

2.8 Institutionell teori 

Ända sedan 1970-talet har den institutionella teorin utvecklats och använts. Teorin förhåller 

och anpassar sig till förändringar i sociala och institutionella kontexter. Redovisning och 

verksamhetsrapportering är praxis inom organisationer, samtidigt som företag bör förhålla sig 

till samhällets värderingar. Den institutionella teorin förenar praxis och värderingar, vilket är 

ett måste för att företag ska kunna bevara sin legitimitet (Deegan & Unerman 2005). 

 

Meyer och Rowan (1977) hävdar att det är traditionella aktiviteter som främst präglar 

institutioner och att legitimitet och rationalitet kan forma organisationers formella struktur. 

Aktiviteterna utgörs av processer som leder till att legitimitet kan erhållas, vilket är essentiellt 

för organisationers överlevnad. Organisationer är till hög grad även beroende av en rationell 

struktur, vilket kan utvinnas från tyglade aktiviteter och sociala relationer. 

 

Organisationer står sällan still, utan är under ständig förändring. Det ständiga 

förändringsarbetet beror ofta på att organisationer vill effektivisera. Inom den institutionella 

teorin beskrivs dock att det finns andra anledningar till att organisationer är så fokuserade på 

förändring. Organisationers beslut baseras ofta på omgivning, och att efterlikna den. Det 

händer att företag härmar framgångsrika företag istället för att lägga upp en plan anpassad 

efter den egna verksamhetens mål (DiMaggio & Powell 1983). 

 

Ur den institutionella teorin har den nya institutionella teorin vuxit fram och utvecklats 

(Perrow 1986). Det som främst skiljer teorierna åt är att den nya institutionella teorin tvekar 

på det rationella tankesättet, som den tidigare teorin såg inom företag under förändringsfasen. 
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Den nya och utvecklade institutionella teorin säger att företagens påverkan på omgivningen 

bör tas i beaktning (Perrow 1986). Den nya institutionella teorin säger även att organisationer 

påverkas av den branschen de befinner sig i, och att företag inom liknande branscher tenderar 

att bli kopior av varandra, detta beskrivs som en ”homogeniseringsprocess”.  

 

DiMaggio och Powell (1983) menar att det finns tre olika faktorer som skyndar på 

homogeniseringsprocessen. Den första faktorn är den ”tvingande faktorn”, vilken växer fram 

ur politik, lagar, regler och standarder inom den gällande branschen. Den tvingande faktorn är 

en påföljd av de formella och informella krav som organisationer möter från institutioner de 

tillhör. I många fall måste organisationer anpassa sin verksamhet utefter de bestämmelser och 

lagar som finns inom den bransch de verkar inom. Det finns även normer, vilket är ett mer 

svävande begrepp. Normerna kan ifrågasättas av organisationerna på ett sätt som regler inte 

kan. Genom att förändra och utforma dessa regler och normer kan staten således forma 

organisationer. Till exempel kan ett politiskt beslut komma att leda till organisatoriska 

förändringar, vilket politikerna inte alltid är medvetna om (ibid). 

 

Den andra faktorn är den ”imiterande faktorn”, den förekommer då organisationer ska fatta 

beslut, men saknar strategi och inte finner någon självklar metod. Organisationer kan då 

efterlikna andra organisationer. De organisationer som blir efterliknade är ofta legitima, 

lyckosamma och verkar inom samma bransch. Denna mimande process sker ofta på grund av 

osäkerhet, snarare än organisationers vilja att genomföra förändringar (ibid).  

 

Den tredje faktorn är den “normativa faktorn” och kan sammankopplas med 

professionalisering. Med det menar DiMaggio och Powell (1983) att yrken och befattningar 

påverkas på samma vis som organisationer påverkas av institutioner. Således anställer 

organisationer ofta personal från närbesläktade företag med liknande bakgrund. Detta innebär 

att den kunskapsmässiga basen är gemensam och nätverken som bildas påverkar i sin tur 

organisationer som får liknande utformning. Utbyten underlättas då organisationer är mer 

homogena. Företagens möjligheter att ses som legitima ökar då de liknar andra företag inom 

området (ibid). 

2.9 Intressentteorin 

 I intressentteorin förklaras förväntningar mellan olika intressegrupper och företag. Enligt  

intressentteorin är det viktigt att företagen fokuserar på att bemöta betydelsefulla intressenters 
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förväntningar. Intressentproblematik kan dock uppstå när företaget har svårt att utläsa 

intressenternas förväntningar (Deegan & Unerman 2006). Vikten av att företag bemöter 

intressenters behov är en central tanke inom intressentteorin. Detta eftersom att det krävs att 

företaget får fortsatt stöd av intressenterna, för att kunna fortsätta med sin verksamhet 

(Clarkson 1995).  

 

Freeman (1984) beskriver att en intressent är en grupp eller en person som kan ha verkan på 

och påverkas av ett företags verksamhet. Det finns två olika sorters intressenter - primära och 

sekundära. Sekundära intressenter är ofta grupper med ett specifikt intresse, såsom miljö. Den 

primära intressentgruppen är oerhört vital och ett samarbete krävs för att företaget ska kunna 

överleva. Primära intressenter är ofta aktieägare, personal, kunder, leverantörer, större 

investerare samt staten och kommunen som sätter lagar och regler. Det är inte bara företaget 

som är beroende av de primära intressenterna, utan förhållandet är ömsesidigt. Företaget är till 

stor grad beroende av hur väl de uppfyller de primära intressenternas krav. Den sekundära 

intressentgruppen blir inte direkt påverkade av företagets marknadsaktiviteter (Freeman 

1984).  

 

Donaldson och Preston (1995) hävdar att intressentteorin kan ses ur tre olika perspektiv: 

deskriptivt, normativt och instrumentellt. Det centrala perspektivet är det normativa, som 

karaktäriseras av etik och moral. Det normativa perspektivet påstår att ett företag alltid ska 

agera och ta hänsyn till intressenternas intresse, även om det skulle påverka företaget negativt 

Det instrumentella perspektivet utgår från intressegruppers påverkan och relation till 

företaget. Perspektivet menar att företagets förmåga att hantera intressenternas krav och 

förväntningar är vital. Det tredje, deskriptiva perspektivet används för att kunna återge och ge 

en bild av ett företags agerande (Donaldson & Preston 1995).  

 

Det finns många företag som hållbarhetsredovisar, men ej förklarar varför. Intressentteorin 

svarar på just denna fråga. En orsak till att företag har behov av att bemöta intressenternas 

krav på hållbarhetsredovisning är att få stöd från dem. Det finns ett antal frågor som företag 

bör ta hänsyn till när en hållbarhetsredovisning framställs, dessa är: till vem eller vilka ska 

redovisningen vända sig till? Syftet med att redovisa? Hur ska utformningen av redovisningen 

se ut för att uppnå syftet? Finns det möjlighet att anpassa hållbarhetsredovisningen utefter 

intressenternas krav? Ska hållbarhetsredovisningen ingå i årsredovisningen eller redovisas 

fristående? Vilken funktion fyller GRI:s riktlinjer? (Deegan & Unerman 2006). 
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3. Metod  

3.1 Forskningsmetod 

Kvantitativ och kvalitativ forskning är metoder som används för att förklara, förutsäga och 

förstå olika forskningsområden (Frostenson 2015). Kvantitativ forskning går ut på att beskriva 

samband med hjälp av siffror, exempelvis kan numerisk statistik användas för att analysera ett 

fenomen (Bryman & Bell 2013). Kvalitativ forskning fokuserar på ord istället för siffror och 

beskrivs som beskrivande, gestaltande och tolkningsinriktad. Kvalitativ forskning används för 

att skapa förståelse för hur verkligheten ser ut enligt personer i olika miljöer. Kvalitativ 

forskning skapar med andra ord en subjektiv bild av verkligheten (Bryman & Bell 2013). 

Denna studie använder en kvalitativ metod då syftet är att skapa förståelse för varför företag 

väljer att inte hållbarhetsredovisa.  

Studien är en kvalitativ fallstudie eftersom den grundar sig i en specifik händelse, det vill säga 

införandet av hållbarhetslagen. En fallstudie förklarar det komplexa förhållandet mellan 

faktorer, ger möjlighet till djupare studier och fokuserar på att förstå dynamiken i särskilda 

fall. Metoden är lämplig vid småskalig forskning (Denscombe 2016). 

3.2 Urval 

Eftersom studien är kvalitativ passade inte ett slumpmässigt urval, istället valdes ett målstyrt 

urval för att strategiskt kunna välja ut de respondenter som passar bäst, Bryman och Bell 

(2013) rekommenderar detta för en kvalitativ studie likt denna. De respondenter som 

kontaktades är personer som har kompetens inom området hållbarhetsredovisning. 

Respondenterna har hittats via tips eller eget sökande och valdes ut baserat på tidigare 

uttalanden gällande hållbarhetsredovisning. 

3.3 Insamling av data 

När det kommer till frågan om vilken data man ska använda finns det två olika typer - 

primärdata och sekundärdata. Primärdata är den form av data som skribenten själv tar fram 

och bearbetar utifrån sin studie, vilket kan ske genom exempelvis intervjuer eller enkäter. 

Sekundärdata är data som redan samlats in och bearbetats av någon annan vid ett tidigare 

tillfälle, exempelvis statistik och redovisningar (Bryman & Bell 2013). Både primär och 

sekundärdata används i denna studie.  
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3.3.1 Primärdata 

För insamling av primärdata genomfördes semistrukturerade intervjuer. Intervju som 

insamlingsmetod är ett bra alternativ då syftet är att skapa förståelse för något då svaren 

speglar respondenternas egna åsikter och uppfattningar, det vill säga att en subjektiv bild ges 

av ämnet. De semistrukturerade frågorna öppnar även upp för ett naturligare samtal, lättare 

övergångar mellan frågorna samt ger möjlighet till följdfrågor (Bryman & Bell 2013). 

 

Intervjuerna skedde med experter på hållbarhetsområdet, bland annat en CSR ambassadör, en 

executive director, en expert inom finansiell rapportering och en CSR chef. Intervjuerna 

skedde via personliga möten, telefonmöten samt mejlkontakt. Fem av sju intervjuer skedde 

över telefon. Anledningen till det var framförallt att det ökade vår möjlighet att komma i 

kontakt med rätt respondenter då hänsyn ej behövdes tas till avstånd. Det finns dock vissa 

nackdelar med telefonintervjuer. En av dessa är bristen på personlig kontakt. Det kan vara 

svårt att förmedla en känsla och svårt att uppfatta respondentens kroppsspråk och 

stämningsläge när man inte ser varandra vilket kan leda till att samtalet inte blir lika djupt 

som om man hade träffats på riktigt (Bryman & Bell 2013). Intervjuerna spelades även in för 

att vid ett senare tillfälle spelas upp och transkriberas. För att minska risken för misstolkning 

närvarade alla tre skribenter vid majoriteten av intervjuerna. Intervjuerna diskuterades och 

lästes igenom, för att bilden av innehållet skulle bli så enhetlig som möjligt. 

3.3.2 Sekundärdata 

Sekundärdata har använts i form av de remissvar som inkom till Justitiedepartementet i 

samband med utvecklingen av lagen och en tidigare undersökning genomförd av Demoskop 

där de tittade närmare på företagens inställning och kunskap gällande den nya lagen. 

 

Vid kontakt med regeringskansliet skickades samtliga remissvar över. 58 remissinstanser 

tillfrågades, 37 svarade och 4 svarade utan tillfrågan. Totalt inkom 41 svar. Av dessa 41 svar 

sorterades 22 bort då de kom från myndigheter och statliga organisationer och därmed inte 

passar vår avgränsning. De 19 remissvar som återstod kom från instanserna: Amnesty 

Sverige, FAR, Fondbolagens förening, Institutet mot mutor, Landsorganisationen i Sverige 

(LO), SIS Swedish Standards Institute, StyrelseAkademien, Svensk Handel, Svenska 

Bankföreningen, Svenskt Näringsliv, Sveriges advokatsamfund, Sveriges Kvinnolobby, 

Swedwatch, Tjänstemännens centralorganisation (TCO), Svenskt näringsliv, Svensk Handel, 
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Jernkontoret och Svemin. Remissvaren granskades, jämfördes och sammanställdes med 

utgångspunkt att finna indikationer till motstånd. Under granskningen och sammanställningen 

utgick vi från upplägget på remissvaren som enligt önskan från regeringen följer en viss mall. 

Detta för att minska risken att vår tolkning skulle påverka resultatet och för att öka 

trovärdigheten på empirin. 

 

Demoskopundersökningen togs emot via mejl. Undersökningen granskades och 

sammanställdes för att passa studiens syfte och avgränsning.  

3.4 Presentation av respondenter 

Katarina Arbin 

Katarina Arbin är tidigare CSR chef på Demoskop och utbildad ekonomie doktor på 

handelshögskolan i Stockholm och har gjort avhandling samt har fördjupade kunskaper inom 

CSR, vilket hon även jobbat med på Demoskop. Hon arbetar idag som universitetslektor på 

handelshögskolan vid Örebro universitet (Linkedin 2017). 

 

Per Hörnsten 

Per Hörnsten är senior advisor på Demoskop. Han arbetar med rådgivning och analys, opinion 

och värderingar, kommunikation samt med kund- och organisationsutveckling. Han är 

utbildad civilekonom vid Linköpings universitet. Tidigare har Per Hörnsten arbetat med 

dagligvaruleverantörer och arbetat på SEB. Idag arbetar han även som ordförande på SMIF 

(Svenska marknadsundersökningsföretag) och har även tidigare arbetat som projektledare på 

DLF Sweden (Linkedin 2017). 

 

Sofia Bildstein-Hagberg 

Sofia Bildstein-Hagberg är expert inom finansiell rapportering vid svenskt näringsliv. Hon 

arbetar där med frågor om redovisning och revision samt bokföring. Hennes huvudsakliga 

arbete berör frågor kring hållbarhetsrapportering. Tidigare har Sofia Bildstein-Hagberg 

arbetat på bland annat regeringskansliet och handelsbanken, hon är utbildad vid Stockholm 

universitet (Linkedin 2017). 
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Marianne Bogle 

Marianne Bogle arbetar som executive director vid CSR Sweden. Hon arbetar även som board 

of directors vid CSR Europe vilket hon gjort sedan 2011. Marianne Bogle har tidigare jobbat 

med marketing på både Axelsons och Snickers Workwear (Linkedin 2017). 

 

Ola Löhman 

Ola Löhman arbetar som expert inom environmental, social and governance (CSR Sweden 

2017). Tidigare har Ola Löhman en rad erfarenheter. Bland annat har han arbetat som 

bankdirektör på SEB och som insurance advisor vid Skandia och har en utbildning inom 

European Diploma in Marketing från Berghs school (Linkedin 2017). 

 

Lars-Olle Larsson 

Lars-Olle Larsson är ambassadör för IIRC samt senior advisor och arbetar på Hallvarsson 

Halvarsson. Sedan 1970 har han arbetat med miljö och hållbarhet. Han är även författare till 

böcker inom kommunikation, redovisning samt hållbar affärsutveckling (Halvarsson 2016). 

 

Bengt Johansson 

Bengt Johansson är VD samt grundare av New Context AB. Han är adjungerad professor vid 

Shanghai University MBA Center och är tidigare CSR ambassadör. Bengt Johansson är 

utbildad vid Stockholms universitet (Linkedin 2017).  

3.5 Metodkritik 

Att använda sig av kvalitativ data innebär förberedelser och organisering. Innan datan kan 

användas i forskningen måste den bearbetas så den blir användbara för analys. Det är inte lika 

lätt att bedöma trovärdigheten hos kvalitativ data som hos kvantitativ data då det inte är 

möjligt att upprepa exempelvis en intervju på samma sätt som exempelvis ett experiment och 

få samma resultat som gången innan. Kvalitativ forskning bör därför beaktas och följas upp 

med tillförlitlighet (trovärdighet) och validitet (pålitlighet). Även överförbarhet 

(generaliserbarhet) samt bekräftelsebarhet (objektivitet) är viktiga aspekter att ta hänsyn till 

vid kvalitativ forskning (Denscombe 2016). Följande aspekter bör has i åtanke vid kvalitativ 

forskning: 

 

 Kvalitativ analys tar längre tid, det tar mer tid att sammanställa kvalitativa data jämfört 

med kvantitativ data. 
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 Forskningsfyndens objektivitet kan ifrågasättas, forskarens egen identitet, bakgrund och 

övertygelser spelar en roll i analysarbetet av data i kvalitativ forskning. 

 Det finns risk att betydelse lyfts ut ur sin kontext, det är viktigt att vara noga så inte data 

hamnar på fel plats, då detta har betydelse för bildens mening. 

 

Det finns också nackdelar med att använda fallstudie som forskningsdesign, exempelvis brist 

på trovärdighet, vikten av att förhindra misstänksamhet samt att sätta gränser rörande vad som 

ska ingå i studien och vad som ska lämnas utanför (Denscombe 2016). 

 

Även vid intervjuer finns det nackdelar, några exempel är bristande validitet när det kommer 

till datan, att det är tidskrävande och att det kan innebära hämningar och kränkning av 

privatlivet (Denscombe 2016). 

3.6 Källkritik 

De sökmotorer som använts i sökandet efter relevant forskning är google scholar och Örebro 

universitets databas summon. Sökningsalternativet peer review användes för att garantera att 

källorna är vetenskapligt granskade. Via artiklar inom området har det tagits del av referenser 

från andra källor och på så vis har fler relevanta källor hittats. De artiklar som använts kan 

därför räknas som pålitliga. Det studerade ämnet, det vill säga kritik mot 

hållbarhetsredovisning, är dock inte lika utforskat som fördelarna med hålbarhetsredovisning. 

Detta har lett till att de kritiska artiklar som använts är från årtal som 2002 och 2007. Det 

refereras dock fortfarande till dessa artiklar i nyare studier, bland annat i artikeln 

Transformative change towards sustainability: the interaction between organisational 

discourses and organisational practices skriven av Narayanan & Adams 2016. Detta gör det 

rimligt att anta att dessa studier fortfarande är aktuella inom forskningsområdet och därmed 

relevanta för denna studie. Årtalen artiklarna publicerades bör dock has i åtanke med tanke på 

den utveckling som skett inom hålbarhet över de senaste åren.  

3.7 Bortfall 

Utöver de utförda intervjuerna har försök gjorts att nå fler respondenter som skulle kunna 

bidra med relevanta svar. Det gäller både experter och företag. De företag vi hittade som 

passade in i vår avgränsning, det vill säga företag som omfattas av lagen, som inte 

hållbarhetsredovisat innan och som visat på motstånd har inte gått med på att intervjuas. Ett 

företag tackade ja till att intervjuas men svarade sedan inte vid bokat telefonmöte. Att det 
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skulle bli svårt att hitta företag som passade in i vår avgränsning var vi från början medvetna 

om då antalet företag som passar in i avgränsningen inte är så omfattande och kan vara svåra 

att hitta utan kontakter. Trots att vi hittade ett antal intressanta respondenter fick vi aldrig 

möjlighet att genomföra en intervju med dem, trots att möjligheten till anonymitet gavs. En 

anledning till det kan vara att ämnet vi valt är känsligt och inget som företag vill prata öppet 

om då de är medvetna om att det kan innebära att det tappar legitimitet i förhållande till sina 

konkurrenter.  

3.8 Bias 

Det finns alltid risk för bias i en forskningsundersökning till följd av de oavsiktliga fel som 

kan uppstå. Dessa fel kan grundas i forskarens förutfattade meningar eller önskan om att 

uppnå ett visst resultat. I samtliga utförda intervjuer tar vi i beaktande att det kan finnas bias. 

Vi har intervjuat motsatta sidor och ändå fått snarlika svar. Det finns en risk att 

respondenterna ger andra svar än vad de egentligen tycker, speciellt om ämnet är känsligt 

(Denscombe 2016). 

3.9 Validitet  

Extern validitet handlar om i vilken utsträckning resultatet av studien kan översättas till andra 

situationer (Bryman & Bell 2013). Då empirin som samlats in och sammanställt är baserad på 

just experters åsikter inom studieområdet, remissvar och en tidigare Demoskopundersökning 

skulle resultatet inte kunna generaliseras och användas i speciellt stor utsträckning. Den 

externa validiteten anses därför vara låg. 

3.10 Operationalisering - från teori till empiri 

För att kunna svara på frågeställningen har ett antal frågor utformats utifrån den teoretiska 

referensramen. Utifrån Ny Institutionell teori har frågor formats rörande hur företag kommer 

att påverkas av det nya lagkravet, hur vida vissa påverkas mer än andra och frågor rörande 

vad för problem som kan uppstå. Det har visats att legitimitet vinns genom att möta både 

institutionella tryck och intressenternas krav så en fråga var hur de tro lagen kommer påverka 

företagens anseende. Då tidigare studier som nämnts i den teoretiska referensramen har haft 

det gemensamma draget att nämna kostnader och resurser ställdes det även frågor om det. 
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3.11 Intervjuguide 

Inför intervjuerna skapades en intervjuguide. Frågorna ställdes i en följd som kändes naturlig. 

I två av intervjufallen fanns en viss bakgrundsinformation rörande respondentens åsikter 

redan innan intervjun. Vid intervjun med Sofia Bildstein-Hagberg hade vi redan läst Svenskt 

näringslivs remissvar och vid intervjun med Per Hörnsten hade vi en undersökning till grund 

som Demoskop utfört. Detta gjorde att frågorna till dessa respondenter inte helt följde 

intervjuguiden, utan anpassades efter samtalets gång. Detta för att hitta orsakssamband i det vi 

redan läst oss till. 
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4. Empiri - Vad, hur och varför företag hållbarhetsredovisar  

4.1 Lagen och dess remissvar 

Med utgång i den liknande struktur remissvaren redan har, på grund av den mall de ombeds 

följa, kunde vi lätt se vilka delar som var aktuella för oss. Baserat på detta valdes fyra 

kategorier ut: utvidgningen av EU-direktivet, undantag om offentliggörande av information, 

extern granskning och publicering, integrerad rapportering och undertecknande. Vid 

granskningen föll tre av remissinstanserna bort då de inte uppvisat något motstånd.  Efter 

sammanställningen kan vi tydligt se att det i finns två typer av kritiker. De som är 

förespråkare för hållbarhetsredovisning och därmed kritiska mot att lagen är för oklar och 

svag och de som tycker att hållbarhetsredovisning bör vara frivilligt och att lagen är för 

sträng. Den första kategorin kritiker, förespråkarna, är dock inte relevant för oss. Några 

argument nämns dock även från dessa för att det ska bli lättare att bilda sig en uppfattning av 

ämnet, dessa nämns under rubriken “motargument” i slutet av varje kategori, men kommer 

inte tas med i den fortsatta granskningen. De valda kategorierna presenteras nedan, se Bilaga3 

för en sammanställning över hur de olika remissinstanserna ställer sig i varje kategori. De 

remissinstanser som är förespråkare för hållbarhetsredovisning är Amnesty, FAR, LO, TCO 

och Swedwatch. De remissinstanser som uppvisat motstånd är Svenskt Näringsliv, Svensk 

handel, Svemin, Jernkontoret, Sveriges Advokatsamfund och Styrelseakademien. 

4.1.1 Utvidgning av EU-direktivet 

Enligt det svenska lagkravet omfattas företag som har haft i genomsnitt 250 anställda de två 

senaste räkenskapsåren. Det är en halvering av det krav som EU direktivet ställer, där gränsen 

går vid 500 anställda. Därmed uppskattas lagen omfatta cirka 2000 företag, istället för cirka 

100 som hade varit antalet om utvidgningen inte skett (Justitiedepartementet 2016).  

Lagstiftarna motiverar denna utvidgning med att konsumenters påverkan på producenter har 

ökat och skulle förmodligen fortsätta göra det om tillgången till information förbättrades 

(Justitiedepartementet 2016). En utvidgning innebär även att investerare får tillgång till 

samma information vilket leder till en lättare jämförelse och utvärdering 

(Justitiedepartementet 2016).  

 

Advokatsamfundet, StyrelseAkademien, Svenskt näringsliv, Svensk handel, Svemin och 

Jernkontoret är kritiska till utvidgningen av EU-direktivet. De menar att den ökade 

administrativa bördan, kostnaderna och ännu ett ansvarsområde för styrelsen inte väger upp 
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för fördelarna rapporteringen innebär. Det säger emot den allmänna utgångspunkten att 

företag i Sverige inte bör beläggas fler skyldigheter än nödvändigt (Ahl 2015; Andersson & 

Norberg 2015; Forsgårdh & Lekvall 2015; Ingman & Sandow 2015 Pers & Tucinska 2015; 

Ramberg 2015). 

 

Svenskt Näringsliv, Svensk handel, Svemin och Jernkontoret anser att det krävs synnerligen 

tunga skäl för att ta reglerna längre än vad EU-direktivet anger. De menar att det går emot det 

som skrivs i lagen angående att Sverige ska ligga nära vad som sägs i EU-direktivet (Ahl 

2015; Andersson & Norberg 2015; Ingman & Sandow 2015; Pers & Tucinska 2015). 

 

Svenskt näringsliv hänvisar även till att det i Proposition 2009/10:235 uttalas att Sveriges 

grundläggande utgångspunkt ska vara att inte lägga mer tyngd på företagen än vad som 

faktiskt krävs. En annan punkt de trycker på är att det är viktigt att göra skillnad mellan 

frivillig hållbarhetsredovisning och inte frivillig hållbarhetsredovisning då företagens egen 

drivkraft har varit det som drivit den positiva utvecklingen av CSR. Denna utveckling hotas 

nu i och med lagkravet (Andersson & Norberg 2015). 

 

”Företagens egen drivkraft att utveckla CSR-arbetet har ansetts var den viktigaste 

förklaringen till den positiva utvecklingen på detta område. Detta genombryts nu 

på ett avgörande sätt genom att ändringsdirektivet ställer krav på obligatorisk 

hållbarhetsrapportering.” (Andersson & Norberg 2015, s.5).  

 

Konsekvenserna av detta blir enligt dem att företagen tvingas in i ett arbete de inte vet så 

mycket om och som kommer påverka deras intressentrelationer: 

 

”Företagen tvingas in i en rapporteringsmodell som inte är anpassad till vare sig 

formerna för CSR-arbetet i de enskilda företagen, eller företagens relation till och 

kommunikation med sina respektive intressenter.” (Andersson & Norberg 2015, 

s.5). 

 

De är därmed tveksamma till om hållbarhetsredovisningar som utförs för att de måste kommer 

få de positiva effekter som nämns i promemorian. 
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Svenskt Näringsliv, Svensk handel, Svemin och Jernkontoret ställer sig kritiska till de 

kostnadsberäkningar som det hänvisas till i lagen och menar att det inte säger något om hur 

kostnaderna kommer se ut för Svenska företag (Ahl 2015; Andersson & Norberg 2015; 

Ingman & Sandow 2015; Pers & Tucinska 2015). Svenskt Näringsliv gör även en egen 

uppskattning av kostnaderna:  

 

”En inte orimlig uppskattning av kostnaderna för att upprätthålla en sådan 

funktion är 1-2 miljoner kronor årligen. Till detta måste engångskostnaderna för 

att initialt bygga upp interna rapporterings- och kontrollsystem läggas. Även 

dessa kostnader kan antas uppgå till betydande belopp. De kostnadsuppgifter som 

lämnas i Ds 2014:45 är därmed enligt Svenskt Näringslivs bedömning väsentligt 

underskattade.” (Andersson & Norberg 2015, s.6). 

  

Svensk handel ansluter sig till Svenskt näringslivs remissvar men hävdar trots det att 

kostnaderna troligen kommer uppgå till sex siffriga belopp på mindre än ett år för företag som 

tidigare inte arbetat med frågan:  

 

”Om man utgår från företag som idag inte hållbarhetsredovisar tillkommer 

kostnader för analysarbete, eventuell rekrytering av personal och/eller 

konsultstöd, val av rapporteringssystem (vilket ofta är knutet till medlemskap och 

årliga utgifter), samt utformning av själva rapporten, vilket sammantaget enligt 

vår bedömning inte kan understiga sexsiffriga belopp, ej heller som årlig 

kostnad.” (Ingman & Sandow 2015, s.1) 

 

Avslutningsvis skriver Svensk Näringsliv att de är kritiska inför den konsekvensanalys som 

gjorts och anser att det finns många brister:  

 

”Svenskt Näringsliv anser att konsekvensanalysen avseende vilka företag som ska 

omfattas av kravet på hållbarhetsrapport är undermålig. Svenskt Näringsliv 

konstaterar vidare att konsekvensanalysen även i andra avseenden inte uppfyller 

de krav som kan ställas på en sådan enligt tillämpliga regelverk.” (Andersson & 

Norberg 2015, s.13) 
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Även advokatsamfundet är kritiskt mot konsekvensanalysen som gjorts rörande skälen som 

läggs till grund för utvidgningen:  

 

”Den ökade administrativa bördan och de kostnader som förslaget skulle medföra 

för berörda bolag och det faktum att ännu ett moment skulle tillkomma inom 

styrelsens ansvarsområde, tillsammans med de övriga nackdelar som anges i 

promemorian är dåligt belysta gör att advokatsamfundet ifrågasätter 

konsekvensanalysen.” (Ramberg 2015, s. 2) 

 

Styrelseakademien säger att de ser vissa fördela med utvidgningen men att nackdelarna med 

resursåtgången:  

 

”Detta ska ställas mot den betydande administrativa mer börda som därmed 

läggs på många mindre bolag, både på och utanför börsen. Särskilt när de gäller 

de mindre börsnoterade bolagen är det enligt Styrelseakademiens mening viktigt 

att dessa inte belastas med så stora administrativa och andra pålagor jämfört 

med andra ägarformer att det blir allt mindre attraktivt för unga, 

entreprenörsdrivna företag att börsnoteras.” (Forsgårdh & Lekvall 2015, s.4) 

 

Motargument: 

Amnesty, Swedwatch och LO är remissinstanser som är positiva till att det skett en utvidgning 

men är kritiska till att den inte innefattar fler företag (Lindenfors 2015; Risberg (2015); 

Thorwaldsson & Linberg 2015). LO uttrycker sig såhär:  

 

”LO ställer sig kritisk till beskrivningen av hållbarhetsrapportering som en 

administrativ börda. Lagstiftning med syfte att förbättra företagens arbete med 

hållbarhet har en samhällsnyttig funktion. Det är en problematisk utgångspunkt 

att beskriva denna som en börda.Vidare bör arbetet med hållbarhet och mångfald 

inte reduceras till en administrativ syssla, utan bör snarare utgöra en integrerad 

del av företagens verksamhet.” (Thorwaldsson & Linberg 2015, ss.1-2) 

 

De anser att regeringen borde tagit det ännu ett steg och även inkludera små och medelstora 

företag.  Även dessa företag borde kunna hantera kraven enligt dem då lagen är av modellen 

”följ-eller-förklara”, det vill säga man ges möjlighet att förklara sig om man inte följer vissa 
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punkter. Vilka delar företagen ska rapportera borde vara beroende på var verksamheten gör 

inverkan och därmed kan företagen själva styra innehållet och anpassa arbetet  

(Thorwaldsson & Linberg 2015). 

4.1.2 Undantag om offentliggörande av viss information 

I de fall information bedöms skulle kunna skada företaget vid ett offentliggörande är det okej 

enligt lagen att den utelämnas (Justitiedepartementet 2016). I de fall då styrelsen bedömer och 

kan motivera att informationen på något vis skulle kunna skada företagets marknadsposition 

är det okej att inte offentligöra den informationen. Det är dock med hänsyn till att det 

fortfarande går att skapa sig en helhetsbild av företaget genom den information som lämnas ut 

(Justitiedepartementet 2016). 

 

Svenskt näringsliv, Svensk Handel, Svemin och Jernkontoret ställer sig positiva till förslaget 

och menar att en sådan regel till och med är nödvändig. De anser dock att beskrivningen är 

vag och att det behövs ett förtydligande för var hur och till vem styrelsen ska lämna denna 

information (Ahl 2015; Andersson & Norberg 2015; Ingman & Sandow 2015; Pers & 

Tucinska 2015). 

 

Motargument: 

Amnesty anser att det måste framgå tydligt vad som gills som okej information att undanta. De menar 

att det annars är fritt för tolkning: 

 

”Gällande möjligheten för företag att undanta viss information från 

hållbarhetsrapporterna måste lagförslaget ange tydliga parametrarna för en 

tillåten eller rimlig förklaring till icke-utlämnande av information. Risken är 

annars att otydliga förklaringar som ”affärshemligheter” tolkas olika av olika 

företag.” (Lindenfors 2015, s. 2) 

 

4.1.3 Extern granskning 

 Det är upp till varje medlemsland att själva bestämma om det ska krävas en oberoende 

kvalitetsgranskning av hållbarhetsredovisningarna. I Sverige har man valt att inte kräva att en 

sådan granskning sker, utan här är kravet enbart att en revisor ska stämma av att rapporten 

finns (Justitiedepartementet 2016). Lagen nämner dock flera fördelar med extern granskning 
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exempelvis högre kvalitet på rapporten, bättre arbetsmetod och ökat förtroende hos 

intressenter (Justitiedepartementet 2016). Regeringen har gjort bedömningen att det bör vara 

upp till företagen själva och hänvisa till eventuella kostnader som kan komma att uppstå:  

 

”Att låta hållbarhetsrapporten kvalitetssäkras av en oberoende granskare innebär 

kostnader för företagen. Enligt regeringens bedömning talar övervägande skäl för 

att företagen själva bör kunna avgöra när det är motiverat att ta dessa kostnader 

och bestämma vilken nivå en granskning ska ha. I bedömningen bör också vägas 

in att det föreslås att rapportering ska göras av fler stora företag än vad direktivet 

kräver.” (Justitiedepartementet 2016, ss. 51 – 52). 

 

Trots att lagen inte kräver en extern granskning av hållbarhetsrapporten, hänvisas det till att 

god redovisningssed bör uppvisas och flera fördelar nämns (Justitiedepartementet 2016). 

Svenskt näringsliv, Svensk Handel, Svemin och Jernkontoret ställer sig inte kritiskt till att det 

inte krävs någon extern granskning, de menar istället att det är bra och hänvisar till de 

argument som nämns i lagen (Ahl 2015; Andersson & Norberg 2015; Ingman & Sandow 

2015; Pers & Tucinska 2015). 

 

Svenskt näringsliv är däremot kritiska mot hur begreppet granskning används. I och med att 

det inte krävs någon granskning borde ordet inte användas enligt dem (Andersson & Norberg 

2015). 

 

Motargument: 

Amnesty, LO, Swedwatch och TCO anser att det borde finnas krav på en extern 

kvalitetsgranskning. Detta för att kolla så rapporterna uppfyller de punkter som lagen kräver 

och att de återger en trovärdig beskrivning över företagets risker. En inte kvalitetssäkrad 

hållbarhetsredovisning tappar i trovärdighet enligt dem (Lindenfors 2015; Odin & Nordmark 

2015; Risberg 2015; Thorwaldsson & Linberg 2015). 

4.1.4 Publicering, integrerad rapportering och undertecknande 

Det finns inga krav på att rapporteringen ska integreras i årsredovisningen eller skrivas under 

av ledningen, då den publiceras separat. I de fall den publiceras integrerad i årsredovisningen 

skrivs den under och lämnas in samtidigt som årsredovisningen. Väljer man att redovisa 

rapporten separat ska de finnas en länk till denna i förvaltningsberättelsen. 
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Hållbarhetsredovisningen ska då finnas tillgänglig senast sex månader efter balansdagen på 

företagets hemsida och behöver inte vara undertecknad av styrelsen (Justitiedepartementet 

2016). Lagen motiverar detta med att det är en fördel för företagen om kraven gällande 

publicering är så flexibla som möjligt (Justitiedepartementet 2016). Angående integrerad 

hållbarhetsredovisning anser de att det är upp till företagen själva och uttrycker: 

 

”Det bör överlämnas till företagen att avgöra om hållbarhetsrapporten ska 

upprättas och offentliggöras som en del av förvaltningsberättelsen eller som en 

separat rapport. En sådan ordning överensstämmer väl med vad som gäller enligt 

de internationellt erkända riktlinjer för hållbarhetsrapportering som GRI 

utarbetat.” (Justitiedepartementet 2016, s. 48) 

 

Angående undertecknande av rapporten hänvisar lagen till att det inte krävs när en 

bolagsstyrningsrapport upprättas separat och att dessa rapporter bör vara enhetliga 

(Justitiedepartementet 2016).  De menar vidare att det skulle krävas administrativa bördor och 

kostnader: 

 

”Enligt regeringens bedömning är ett lagkrav på undertecknande inte nödvändigt 

och skulle innebära en ytterligare administrativ börda för företagen. Ett sådant 

lagkrav bör därför inte införas.” (Justitiedepartementet 2016, ss. 50 – 51) 

 

Svenskt näringsliv, Svensk handel, Svemin och Jernkontoret tillstyrker förslaget och hänvisar 

till de argument regeringen lagt fram (Ahl 2015; Andersson & Norberg 2015; Ingman & 

Sandow 2015; Pers & Tucinska 2015). 

 

Motargument: 

Styrelseakademien anser att det vore olyckligt att hållbarhetsredovisningen skulle publiceras 

så pass långt efter årsredovisningen och menar på att det skulle minska intresset för 

hållbarhetsredovisningen jämfört med om den skulle publiceras tillsammans med 

årsredovisningen, de anser att det inte finns motivering nog för detta i lagen (Forsgårdh & 

Lekvall (2015). Advokatsamfundet instämmer och skriver: 
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”För att få en ändamålsenlig reglering föreslår Advokatsamfundet att 

hållbarhetsrapporterna, för de fall de offentliggörs fristående, ska offentliggöras 

samtidigt med årsredovisningen.” (Ramberg 2015, s. 3) 

 

Även Amnesty och Swedwatch motsätter sig detta och menar på att hållbarhetsredovisningen 

bör integreras i årsredovisningen och i de fall det inte sker ändå undertecknas av ledningen. 

Motiveringen till detta är att det sänder ut signaler om att hållbarhetsrapporteringen är viktig 

(Lindenfors 2015; Risberg 2015) 

4.2 Vad vet och anser de berörda företagen om lagen? 

Demoskop, som är ett av Sveriges ledande analysföretag (Demoskop 2015c), genomförde i 

september 2015 en undersökning för att titta närmare på hur företag ställer sig till den nya 

hållbarhetslagen. Undersökningens målgrupp var de företag som högst troligen kommer 

omfattas av lagen. Totalt deltog 467 respondenter (Demoskop 2015d). Då vår andra empiri 

består av intervjuer med experter och remissvar blir undersökningen ett sätt för oss att komma 

närmare företagens kunskap rörande lagen. 

 

”Hur väl känner du till det nya lagförslaget gällande hållbarhetsredovisning som föreslås 

träda i kraft den 1 juli 2016 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds 

närmast efter den 31 december 2016?” (Demoskop 2015a, s. 26). 

Svarsalternativen var på en skala 1 – 10 där 1 var Inte alls och 10 Vet exakt. Undersökningen 

visade att det finns en skillnad i svaren beroende på företagets storlek. De större företagen 

kände till lagen i högre grad än de mindre. I de företag med under 250 anställda var det 29 

procent som svarade att de inte kände till lagen alls. I de företagen med mellan 250 – 500 

anställda var det 19 procent och i de företag med över 500 anställda var det 14 procent som 

inte kände till den alls (Demoskop 2015a) 

 

”Vad uppskattar du den årliga kostnaden till (externa och interna kostnader) för att 

redovisa/rapportera ert hållbarhetsarbete?” (Demoskop 2015a, s. 31). 

De större företagen uppskattade kostnaderna högre än de mindre företagen. Här anges de 

kostnadskategorier som fick högst procent i varje grupp. I de företag med färre än 250 

anställda var det 31 procent som svarade att kostnaderna skulle uppgå till mellan 10 000- 50 

000 kronor. Företagen med antal anställda mellan 250 – 500 svarade 21 procent att de 

uppskattade kostnaderna till mindre än 10 000 kronor. I de företag med fler än 500 anställda 



31 
 

var det 33 procent som uppfattade att kostnaderna skulle ligga mellan 100 000 – 500 000 

kronor (Demoskop 2015a). 

 

”I vilken utsträckning använder sig ditt företag av extern hjälp för att rapportera om ert 

hållbarhetsarbete?” (Demoskop 2015a, s. 33) 

De största företagen, med över 500 anställda använde sig av extern hjälp i störst utsträckning, 

trots att det var hela 44 procent som svarade att de använder sig av extern hjälp i liten 

utsträckning och 20 procent som svarade att det inte använder sig av det alls. De företag med 

250 – 500 anställda var de företag som använde sig av extern hjälp i minst utsträckning. Här 

svarade 38 procent att de använder sig av extern hjälp i liten utsträckning och 32 procent 

gjorde det inte alls. I de företag med färre än 250 anställda var det 39 procent som svarade att 

de använde sig av extern hjälp i liten utsträckning och 34 procent som inte gjorde det alls 

(Demoskop 2015a). 

 

Till påståendet ”Hållbarhet är viktigt för våra kunder” - (Demoskop 2015b, s. 5) svarade 7 av 

10 ja. I företag med mindre än 250 anställda svarade 22 procent att det stämmer något och 31 

procent svarade att det stämmer ganska bra. I de företagen som hade mellan 250 -500 

anställda svarade 24 procent att det stämmer något och 41 procent att det stämmer ganska bra. 

I de företagen med fler än 500 anställda svarande 15 procent att det stämmer något och 42 

procent att det stämmer ganska bra. Undersökningen visar att det är en viktig fråga för företag 

av alla storlekar även om det i denna undersökning visade sig vara ett litet procentuellt 

övertag för de större företagen (Demoskop 2015b). 

  

Till påståendet ”Vi har en policy för hållbarhetsfrågor” - (Demoskop 2015b, s.4) svarade 6 

procent att de har en policy. De större företagen har i större utsträckning en hållbarhetspolicy 

(8 av 10) och tror att företagets arbete kommer att utvecklas vid införandet av obligatorisk 

hållbarhetsredovisning (Demoskop 2015b). 

4.3 Intervjuer  

4.3.1 Katarina Arbin 

Arbin anser att det är bra att företag hållbarhetsredovisar och menar att det blir mer fokus på 

frågan när företagsledningen nu måste formulera sig skriftligen rörande det som ska redovisas 

externt, vilket ställer krav på att diskutera frågan internt. Vid frågan om hon ser några 
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tänkbara problem nämner hon att många företag väljer att skriva om frågor de egentligen inte 

arbetar med, att man använder sig av redovisningen som en form av ”window - dressing”. Det 

finns viss press och krav från intressenter och det är viktigt för företagen att utåt möta de 

kraven. Hon nämner även att det kan komma att krävas mycket resurser för att upprätthålla 

arbetet och att det även kan finnas en brist på kompetens internt. “Företagen som ska börja 

hållbarhetsredovisa har kommit och frågat mig om hjälp då de inte har tillräckligt med 

kunskap, varken om hållbarhet eller om hur man producerar en hållbarhetsrapport. Jag tror 

att okunskap kan leda till att man inte hållbarhetsredovisar.” Vidare berättar hon att tidigare 

innan lagen trädde i kraft, ställt frågan vad man tyckte om lagförslaget i en undersökning hon 

var ansvarig för och fick då som svar att man trodde att hållbarhetsarbetet skulle utvecklas, 8 

av 10 såg positivt på det. Ytterligare en fråga som ställdes var hur väl de kände till ramverk 

och riktlinjer, detta har mycket med arbetsrätt att göra speciellt då produktionen läggs i andra 

utvecklingsländer. Undersökningen jämförde olika branscher och fann att byggbranschen 

stack ut. Det var där 50 procent som inte redovisade, dock var de större bolagen duktiga 

samtidigt som de mindre bolagen inte alls tyckte om förslaget och valde att inte redovisa. När 

det kommer till frågan om varför företag väljer att inte hållbarhetsredovisa svarar hon att om 

det finns en sådan orsak så varierar den antagligen beroende på företagens kontextuella 

variabler “Jag tror inte att det finns ett konkret svar på varför man inte ska 

hållbarhetsredovisa, det är nog olika från företag till företag, det är ju också en kostnad med 

hållbarhetsredovisning, det är snarare tiden och kompetensen som har betydelse” Hon 

nämner också att de risker som kan uppstå med att inte hållbarhetsredovisa framförallt ligger i 

verksamheten och att risken då är att man förlorar intressenter som är insatta i frågan. Det 

kom även på tal huruvida företag använder sig av hållbarhetsredovisning som marknadsföring 

eller inte. Arbin säger att det beror på vilken bransch man är i, exempelvis om man har kunder 

i leverantörskedjan så har de kanske en befintlig kundrelation redan innan och där verkar det 

inte spela så stor roll. Däremot blir det allt viktigare om man tittar på en intressentgrupp som 

exempelvis studenter där framtida medarbetare finns där är det väldigt viktigt med 

hållbarhetsredovisning, säger Arbin. 

4.3.2 Per Hörnsten 

Hörnsten nämner att de iakttagelser han gjort utifrån de analyser han jobbat med rörande 

problemen med hållbarhetsredovisning är att det finns en osäkerhetsfaktor om vad en 

hållbarhetsredovisning ska innehålla. Han säger också att företag är lite osäkra kring 

riskbedömningen som ska göras i hållbarhetsredovisningen och vilka konsekvenser den kan 
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ha på för företagen och andra intressentgrupper. På frågan om varför han tror att företagen 

väljer att inte hållbarhetsredovisa svarar han att företagen är tvungna att göra det. Att de inte 

har något val. ”Nu är ju lagen lite luddigt skriven, man kan tolka den på lite olika sätt, hur 

detaljerad en hållbarhetsredovisning ska vara och så vidare. Det kommer bli intressant 

kommande år att se hur man väljer att hållbarhetsredovisa.” Hörnsten anser inte att det finns 

någon anledning till att inte hållbarhetsredovisa och vid frågan om han då ser enbart positivt 

på lagen svarade han ”Ja. Jag tycker att det är bra att det är en typ av mjuk övergång i det 

hela. Att det liksom inte är jättestrikta krav.” Han tror dock att de företag som omfattas av 

lagen absolut kommer att behöva se över sitt hållbarhetsarbete och börja jobba mer 

strukturerat kring det. Man kan komma att behöva mäta en del saker kring hållbarhetsarbetet, 

vilket gör att frågan kommer lyftas upp på en helt annan nivå än tidigare.”Tidigare har frågan 

legat på en hållbarhetschef eller motsvarande. Nu när det är ett lagkrav så hamnar det ju på 

VD-nivå istället eftersom att det är deras ansvar att redovisningen är korrekt. Så det kommer 

få helt andra konsekvenser för företagsstyrningen.” Hörnsten anser att företagen anpassar sig 

mer och mer och utvecklar sina resurser i linje med det men att det är uppenbart att någon 

form av extern hjälp kommer behövas, både i processen rörande rutiner runt 

hållbarhetsfrågorna och i hur hållbarhetsredovisningen ska se ut. ”Extern hjälp behövas i 

nästan alla företag. Det är få som klarar det helt och hållet själva. Sen kommer med tiden den 

externa hjälpen att fasas ut för många.” Att man därmed också måste anpassa och ändra om i 

sina arbetsrutiner är enligt Hörnsten en självklarhet ”Det är klart att man måste förändra sina 

arbetsrutiner. Men på lång sikt kommer det att hjälpa dem. Kan man hållbarhetsredovisa på 

ett snyggt sätt kan det leda till en konkurrensfördel gentemot andra företag på marknaden.” 

Angående de eventuella kostnaderna som kan komma att uppstå säger Hörnsten att han tror 

att det blir en kortsiktig kostnad snarare än en långsiktig ”Ja, på lång sikt väger nog 

fördelarna tyngre. På kort sikt ser nog företagen bara en kostnad. Det blir en investering.” 

Hörnsten säger slutligen att han har uppfattat ett visst motstånd men att han upplever att de 

flesta är positiva ”Ett visst motstånd finns det, men i det stora hela så ser företagen ganska 

positivt på det. Uppfattningen är övervägande positiv, men det är klart att det finns företag 

som ifrågasätter vad som ska göras och redovisas.” 

4.3.3 Sofia Bildstein-Hagberg 

Bildstein-Hagberg anser att det överlag inte finns några problem med hållbarhetsredovisning. 

”Jag tycker att det är bra med hållbarhetsredovisning och ser inte några direkta problem 

med företeelsen som sådan. De företag som önskar och bedömer att de har behov av att 
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lämna en hållbarhetsrapport gör också i regel det.” Här rör det sig ofta om publika, noterade 

företag men det finns även exempel på mindre organisationer som av olika skäl valt att 

hållbarhetsrapportera säger hon . Hon nämner också att Sverige ligger långt fram på detta 

område. Vidare anser hon att hållbarhetsrapportering borde fortsätta vara frivillig och att detta 

område lämpar sig väl för självreglering. De företag vars verksamhet är av en sådan storlek 

eller karaktär att behovet av hållbarhetsredovisning är begränsad borde således ha möjlighet 

att avstå utan tvingande lagkrav enligt Bildstein-Hagberg. På frågan varför hon tror att företag 

väljer att inte hållbarhetsredovisa får vi svaret ”För att intressentkretsen är begränsad. Det 

finns i runda slängar en halv miljon aktiebolag i Sverige. De allra flesta är mycket små 

ägarledda företag med en begränsad intressentkrets. Deras årsredovisning registreras hos 

Bolagsverket utan att någon utöver ägarna egentligen tar del av innehållet.” Hon anser att för 

dessa företag är det knappast relevant att hållbarhetsrapportera. Bildstein-Hagberg nämner att 

hon tror att de företag som inte arbetet med hållbarhet sedan tidigare är de som kommer 

påverkas i störst utsträckning. Hon tror att vissa företag kommer uppleva det som 

resurskrävande och att det inte kommer vara helt uppenbart vad nyttan med 

hållbarhetsredovisningen är. Detta kommer i viss utsträckning drabba alla företag som 

omfattas av lagen men kanske framför allt de mindre företagen ”Det tror jag gäller alla, 

framförallt mindre bolag. De kommer nog tycka att det är resurskrävande i förhållande till 

fördelarna. Däremot så tror jag att de har resurser, men får lägga mindre resurser på annat 

för att klara av det. Det handlar om hantering av resurser. Man får dra in på annat.” Hur 

stora kostnaderna kommer bli för företagen tror hon kommer att variera ”Det kommer vara 

beroende på hur ambitiös man är i sin hållbarhetsredovisning, vilken verksamhet man har 

och hur stort företaget är.” Om hur kostnaderna ställer sig i förhållande till fördelarna säger 

Bildstein-Hagberg att hon tror att företagen som bör hållbarhetsredovisa agerar rationellt och 

gör en kostnads och intäktsanalys och använder den som beslutsunderlag i beslutet om man 

ska upprätta en hållbarhetsredovisning eller inte. Väljer man att hållbarhetsredovisa så anser 

man antagligen att fördelarna väger tyngre än nackdelarna och tvärtom. 

4.3.4 Marianne Bogle 

Bogle menar att det kan uppstå problem för företag som startar upp sitt hållbarhetsarbete för 

första gången i och med lagkravet. Man missar då många steg på vägen. En bra start skulle 

vara att ställa sig frågan vad hållbarhet är och vad som är relevant för bolaget kopplat till 

hållbarhet. Hon ser även problem i att man skulle börja kommunicera någonting som man 

faktiskt inte ens jobbar med. Detta är något flera externa konsulter uppfattat därför försökt 
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komma in och hjälpa till och på så vis tjäna pengar, säger Bogle. Hon nämner även att det 

finns problem med att bolag ännu inte förstår hållbarhetsfrågan i tillräckligt stor utsträckning 

och därför inte alltid kan tydliggöra sina förmågor att hantera de risker och möjligheter som 

uppstår. Hon nämner också problem som rör standarden GRI. Tanken var god när GRI 

initierades, då man försökte skapa sig en bild av vilka frågor som ingår i arbetet och om det 

finns något rapporteringssätt som kan passa alla för att lättare förstå och jämföra olika 

hållbarhetsarbeten. Hon beskriver också problem rörande hållbarhetsredovisning och 

lönsamhet och ställer frågan ”Om det är som alla säger, att det är så lönsamt att jobba med 

hållbarhetsredovisning, varför gör de inte det sedan tidigare då?” Det är svårt för bolagen att 

förklara för en finansiell aktör hur det skulle generera värde för dem. Vid frågan om varför 

hon tror företag väljer att inte hållbarhetsredovisa får vi svaret att man antagligen anser att det 

inte finns någon som är intresserad av att läsa redovisningen. Det varierar såklart beroende på 

bolag och bransch, men det är en intressentfråga. I de branscher där intresset finns redovisar 

man i större utsträckning och tvärtom. Hon säger att olika verksamheters arbete ser olika ut 

och att hållbarhetsarbetet speglar det ”Om de inte gör någon påverkan, varför ska de då 

hållbarhetsredovisa, tycker jag. Med det här nya lagförslaget handlar det inte om att det är 

en ny lag att redovisa, utan att företagen måste förklara varför de inte har hållbarhetsarbete 

om de inte har det. Om du inte har någon direkt påverkan på miljön eller liknande, då 

förklarar du det. Då är du transparent med det.” Angående det nya lagkravet tror hon att 

många företag är alldeles för lugna och inställda på att deras tidigare hållbarhetsredovisningar 

kommer räcka. Lagkravet kommer innebära att dessa företag måste vakna till liv. Om dessa 

bolag har den kunskap som krävs tror hon är väldigt skiftande. Det behöver inte innebära en 

så stor administrativ börda om man förstår hur man ska göra. Det är en kunskapsfråga. 

Angående kostnaderna så behöver det heller inte bli så stora om man istället för att ta hjälp av 

konsulter lär sig hur arbetet fungerar. Vid frågan om hon uppfattat någon form av motstånd 

till den nya lagen nämner hon Svenskt Näringsliv. ”De har uttryckt att de tycker lagen är 

bökig, men det är också typiskt dem att skydda bolagen. Det är dock bra med lite kritik för att 

lyfta frågan” 

4.3.5 Ola Löhman 

Löhman säger att man att man kan se problemen med hållbarhetsredovisningen ur två olika 

perspektiv: hållbarhetsredovisning är intressant i de fall då den berättar för ägarna hållbarhet 

och socialt ansvar påverkar den finansiella ställningen i företaget och därmed även den 

ekonomiska positionen över tid. Om företagen kan koppla hållbarhetsredovisningen till någon 
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form av finansiellt resultat kommer det finnas en poäng med rapporteringen. Det andra 

perspektivet är att om det är så viktigt att lämna ut sådan information för samhället som 

lagstiftarna menar att det är så borde de oavsett om det gäller finansiell information eller inte 

ta i mer med tvång för att det ske en förändring. Vidare menar han att ägarna och lagstiftarna 

är de intressenter som har möjlighet att påverka företagen och därmed är de de enda som har 

nytta av en hållbarhet, sett ur ett redovisningsperspektiv. Det kan finnas andra intressenter 

som företaget måste förhålla sig till, men inte när det kommer till själva redovisningen. 

Angående varför han tror att företag väljer bort att hållbarhetsredovisa svarar han att han tror 

att de helt enkelt struntar i det och vidare att ”Jag vet att många företag inte har den 

kompetens som krävs. De vet inte hur man gör. Dessutom tror inte ledningen att deras 

anställda förstår vad hållbarhetsredovisning innebär, ledningen tror ofta inte heller att den 

egna personalen klarar av att hållbarhetsredovisa eller har orsakssamband för hur det 

påverkar företagets finansiella ställning.” Han nämner att företagen ofta ser 

hållbarhetsredovisning ur ett varumärkesperspektiv och att det är en anledning till att det inte 

är någon som läser rapporterna, innehållet blir inte intressant ”När företag redovisar att de till 

exempel klimat kompenserar är det ur ett varumärkesperspektiv. Det gör ju inget för 

klimatet.” Vidare säger Löhman att han är emot att företag ska göra hållbarhetsredovisningar 

som sedan är meningslösa då ingen tar del av dem, men att han är väldigt för att företag ska 

förklara hur det kommer påverka ägarna finansiellt. Ägarna vill ha reda på om deras 

finansiella situation kan komma att påverkas på grund av att företagets verksamhet inte är 

hållbar. I dessa fall anser han att det relevant. ”Jag tror att GRI kommer att försvinna på 

grund av att företagen inte vill lägga ned pengar på att delge information som ingen bryr sig 

om.”Angående hur han tror den nya lagen kommer påverka företagen ställer han frågan vad 

det är för faktorer i en hållbarhetsrapportering som kan komma att påverka den finansiella 

situationen. Han nämner att det finns olika faktorer man kan titta på. De faktorer som rör 

exponeringen företagen utsätter sig för och sedan de som rör företagens förmåga att hantera 

exponeringen. De faktorer som rör exponeringen företagen utsätts för sker just nu och 

företagens förmåga att hantera den exponeringen ligger i framtiden. Om man tittar på de 

nuvarande hållbarhetsredovisningarna som ges ut så visar de vad som händer idag. Detta är 

inte relevant. Det ägarna vill veta är vad som kommer ske i framtiden. “Det som är intressant 

är hur hållbarhetsarbete kan leda till finansiella fördelar för ägarna, vilket inte kan visas i en 

hållbarhetsredovisning, eftersom att den berättar vad som har hänt och inte vad som kommer 

ske.” Löhman nämner även att det är viktigt att tänka på att hållbarhetsredovisning idag är 

frivilligt samtidigt som företag och människor har yttrandefrihet. Alltså har de åsikter och 
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eftersom hållbarhetsredovisning idag inte är tvingande så behöver de inte ens tala sanning. 

Men i och med lagen och direktivet ska företagen förklara hur hållbarhetsarbetet lönar sig 

finansiellt, och då försvinner yttrandefriheten och blir istället fakta. Löhman anser även att det 

är självklart att det är vissa företag som kommer drabbas hårdare av lagkravet. ”De finansiella 

institutionerna måste redovisa, samt de större företagen, vilket leder till att deras 

underleverantörer kommer tvingas att följa samma riktlinjer.” Han säger också att de som 

innefattas av lagen kommer bli tvungna att lära sig mycket och att det kommer att skapas 

utbildningar inom detta vilket kommer innebära stora kostnader. Det kommer inte gynna 

företagen. Han anser inte heller att fördelarna kommer väga upp för kostnaderna ”Jag tror 

inte det. Redan när GRI startades för 15 år sedan fanns det en fråga om väsentligheten för 

företagen. Hur det finansiella kunde kopplas ihop med rapporteringen. Varför skulle 

marknaden vilja investera i misslyckanden? Det blir istället en fråga om PR.” Löhman menar 

att förhoppningen med direktivet är att kunna få fram sanningsenlig information, vilket borde 

leda till att företagens påverkan på samhället syns. Om det inte självregleras kommer även det 

synas och då kan lagstiftaren gå in och reglera företagen. Men idag finns inte den 

informationen att tillgå. Det är inte en hållbarhetsredovisningsfråga, utan idag finns inte den 

information som kan värdera på varken mikro eller makronivå vad företag gör. I och med det 

har civilisationen en stor svaghet när vi stöter på problem ”Jag tror att riktlinjerna kommer 

tightas till ännu hårdare. Detta är första steget i en process. Efter ett tag kommer man se ett 

resultat av detta och kunna gå vidare i processen. Eller så misslyckas det. 

Hållbarhetsredovisning är ett resultat av att företag måste ta ett större socialt ansvar. Staten 

kan inte hålla ihop världen. Man måste hitta fram till en ny ordning.” 

4.3.6 Lars-Olle Larsson 

Larsson beskriver att ett problem ligger i hur man väljer ut vilken information man vill 

redovisa. Vid frågan om varför han tror att företag väljer att inte hållbarhetsredovisa nämner 

han några olika argument. Ett är att det kostar för mycket och ett annat är att det inte finns 

någon efterfrågan. Vissa hänvisar till att de inte vill hållbarhetsredovisa, då revisionsbyråerna 

saknar kompetensen att granska rapporterna och andra till att det inte är något som deras 

revisor tagit upp med dem. Det finns idag inget krav som säger att revisorerna ska granska 

eller ens uttala sig om hållbarhetsredovisningen, utan deras roll är enbart att kolla så den 

finns. Det är något som Larsson reagerar på ”Inte heller med EU:s nya direktiv om 

hållbarhetsinformation i mindre och medelstora företag så finns det något krav på att 

revisorerna ska granska eller göra något uttalande om den informationen. All granskning av 
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revision och hållbarhetsredovisning är fullständigt frivillig idag. Och det är ju 

anmärkningsvärt tycker jag, mycket anmärkningsvärt.” Han fortsätter tala om 

hållbarhetsredovisningens roll och menar på att den inom många företag inte väger jämnt med 

den finansiella redovisningen. Vid frågan om han anser att det finns någon anledning att inte 

hållbarhetsredovisa svarade han starkt nej. ”Nej, det är åt helvete att inte ta reda på vilka 

värdeskapande eller värdeförstörande hållbarhetsfrågor som man ska arbeta strategiskt med 

och redovisa resultaten i. Det är klart att man ska hållbarhetsredovisa.” Han säger dock att 

man kan ha en intressant diskussion om huruvida det är värdefullt att arbeta med en fristående 

hållbarhetsredovisning eller om man istället, eller också, ska göra en integrerad redovisning. 

Hans förhållningssätt till detta är att man ska göra en integrerad redovisning utifrån ett 

redovisningsramverk, och dessutom göra en separat hållbarhetsredovisning. Den separata 

redovisningen kommunicerar med andra målgrupper än aktiemarknadens och lämnar mycket 

mera information än den som ryms i en integrerad årsredovisning. De företag som trots allt 

väljer att inte anpassa sin värdegrund till utvecklingen tror han inte kommer bli långvariga. 

”Allt går vidare, men företag som inte förstår att man inte behöver anpassa 

produktutveckling och värdegrunder, till det som är nödtvungen utveckling, de blir ju inte 

långsiktigt hållbara. De kommer till slut gå under eller väldigt sent komma på att de måste 

förändra sitt arbete, vilket kommer kosta väldigt mycket pengar. Det håller inte i längden helt 

enkelt. De kommer, om de inte inser att de måste förändra sitt arbete, att gå under.” Han 

nämner att han tycker det är intressant att Svenskt Näringsliv varit emot lagstiftningen och 

anser den onödig. 

4.3.7 Bengt Johansson 

 Johansson anser att många företag inte är insatta i hållbarhetsfrågor, speciellt på företagsnivå, 

samt att intressentkretsen är begränsad. Johansson menar vidare att de företag som har långa 

leverantörskedjor bör berätta för sina intressenter hur man påverkar miljön och de sociala 

förhållanden i länderna som man verkar inom. Han belyser tre punkter på problem om han ser 

i samband med hållbarhetsredovisning, och dessa är: lagen tar ej hänsyn till företagens 

storleksskillnader, lagens mallar är invecklade samt svåra att uppfylla för många företag och 

att företag ofta inte vill visa sina svagheter. 

4.4 Sammanställning av empirin 

Här presenteras resultatet av intervjuerna och remissvaren. Genom granskning av dessa har vi 

funnit flera gemensamma drag. Dessa drag är de fyra kategorierna: kostnad, kompetens, 
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resurser och intressenter. Tabellen nedan visar var de olika kategorierna omnämnts och av 

vem. Tabellen följs sedan utav en sammanställning av det insamlade materialet under 

respektive kategori. 

 

 

Remissvar Kostnad Kompetens Resurser Intressenter 

 Jernkontoret x x x x 

 Svemin x x x x 

 Svenskt Näringsliv x x x x 

 Sveriges advokatsamfund x x x 

  Svensk Handel x x x x 

 Styrelseakademien x 

 

x 

   

Intervjuer Kostnad Kompetens Resurser Intressenter 

 Per Hörnsten x x x 

  Katarina Arbin x x 

 

x 

 Sofia Bildstein-Hagberg x x x x 

 Marianne Bogle x x 

 

x 

 Lars-Olle Larsson x x 

   Ola Löhman x x x x 

 Bengt Johansson 

 

x 

    

4.4.1 Kostnad 

En tydlig anledning för en negativ inställning till den nya lagen och de krav som ställs på 

hållbarhetsredovisning är kostnaden det kan komma att innebära. Samtliga experter utom en 

nämner att det är en kostnad att upprätthålla det arbete som krävs för att göra en 

hållbarhetsredovisning. Huruvida det är kostnader som på längre sikt kommer ta ut sig mot 

fördelarna råder det delade meningar kring. Hörnsten tror att företagen på kort sikt kommer 

uppleva det som enbart en kostnad men att de på längre sikt, när företagen anpassat sitt arbete 

till förändringen, kommer bli en investering. Arbin tror också att företagen på sikt kommer 

tjäna på det och att företagen själva kan styra kostnaden beroende på hur mycket extern hjälp 

man väljer att ta. Genom att själva lära sig hur arbetet går till och inte ta in extern hjälp i lika 

stor utsträckning kommer kostnaderna inte bli speciellt stora på sikt. Bildstein-Hagberg 

Tabell över var de olika kategorierna nämnts och av vem. 



40 
 

nämner att hon tror att en anledning till att företag aktivt väljer att inte hållbarhetsredovisa är 

att man inte anser att fördelarna överstiger kostnaderna. När kostnader kom på tal i intervjun 

med Bogle ställer hon frågan ”Om det är som alla säger, att det är så lönsamt att jobba med 

hållbarhetsredovisning, varför gör de inte det sedan tidigare då?”. Larsson tror även han att 

företag väljer att inte hållbarhetsredovisa på grund av att det kostar för mycket. Löhman 

instämmer, då han menar att det kommer krävas att företagen utbildar sina anställda, vilket 

kommer innebära stora kostnader. 

 

Svenskt Näringsliv, Svensk handel, Svemin och Jernkontoret av ställer sig kritiska till de 

beräkningar som det hänvisas till i lagen angående kostnaderna de nya kraven skulle innebära 

för företagen. De anser att kostnaderna är grovt underskattade och att beräkningarna inte säger 

någonting om hur kostnaderna kommer att se ut i Sverige. De nämner heller inte något om 

engångskostnader för implementering eller löpande kostnader för att upprätthålla arbetet. 

Svenskt näringsliv gör bedömningen att det rör sig om 1-2 miljoner årligen. Även 

Advokatsamfundet ställer sig kritisk i kostnadsfrågan och menar att konsekvensanalysen 

rörande kostnaderna är bristfällig och inte kommer väga upp fördelarna. Styrelseakademien är 

kritisk till den administrativa börda, andra pålagor och kostnaderna det kommer innebära. 

4.4.2 Kompetens 

En fråga som alla experter tar upp när det kommer till vilka problem som finns är att många 

företag saknar den kompetens som krävs för att själva kunna upprätta en 

hållbarhetsredovisning enligt kraven. I första hand kommer det bli en kompetensfråga för 

ledningen i varje företag, då det ligger på deras ansvar att se över hur arbetet löpande utförs. 

Löhman och Johansson menar att ledningen i många fall inte är tillräckligt insatta för att 

kunna möta kraven. Löhman nämner även att ledningen i vissa fall inte tror att personalen 

förstår vad hållbarhetsredovisning innebär och att det kan anses som ett problem. Larsson 

nämner att vissa företag som väljer att inte hållbarhetsredovisa inte bara hänvisar till sin egen 

kompetensbrist utan även till bristen på kompetens hos revisionsbyrå branschen och att den är 

så pass bristande att företagen inte tycker det är någon ide att ta sig an en 

hållbarhetsredovisning. Arbin nämner att det är många företag som kontaktat henne och bett 

om hjälp då de inte har tillräckligt mycket kunskap om vare sig hållbarhet eller hur man 

producerar en hållbarhetsrapport. Även Bogle nämner att företag ännu inte förstår 

hållbarhetsfrågor i tillräckligt stor utsträckning och därför inte alltid kan tydliggöra sina 

förmågor att hantera de risker och möjligheter som uppstår. Bildstein-Hagbergs argument är 
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liknande, då hon menar att det inte kommer vara uppenbart för företagen vad nyttan med 

hållbarhetsredovisningen är och att många kommer ha svårigheter att se fördelarna i 

förhållande till den resursåtgången som kommer krävas. Hörnsten menar att det är uppenbart 

att extern hjälp kommer behövas i både frågan om rutiner rörande arbetet och hur själva 

hållbarhetsredovisningen ska se ut. Hörnsten menar att det är få som kommer klara av arbetet 

på egen hand och att det finns en osäkerhetsfaktor som spelar in i anledningen till det. 

 

Även Svenskt Näringsliv, Svensk Handel, Svemin och Jernkontoret tror att eventuell 

rekrytering av personal och konsultstöd kommer vara nödvändigt för många företag som 

sedan innan inte jobbat med sin hållbarhetsredovisning på det sätt som nu krävs. 

Advokatsamfundet ställer sig också kritiska till att ledningen får ännu ett ansvarsområde, det 

kan uppstå problem för de som inte tidigare arbetet med hållbarhetsredovisning i speciellt stor 

utsträckning. 

4.4.3 Resurser 

Flera experter nämner att det kommer krävas mycket resurser av företagen för att kunna möta 

kraven och att det kan komma att bli ett problem, speciellt ställt i förhållande till bristen på 

kompetens. Det nämns i lagen att man är medveten om att det kommer innebära en 

administrativ börda som kan komma att verka hämmande i den internationella konkurrensen. 

Man anser dock att det är en börda som bör ställas i förhållande till nyttan rapporteringen 

kommer att innebära. Hörnsten betonar att det är viktigt att företagen se över sin 

arbetsstruktur och utvecklar den i linje med de krav som ställs för att på så vis utnyttja 

resurserna så effektivt som möjligt. Som tidigare nämnt anser Bildstein-Hagberg att arbetet 

kommer vara resurskrävande och att det kan bli svårt för företagen att se nyttan med 

resursåtgången i de fall man saknar kompetens inom hållbarhetsfrågorna. Löhman nämner att 

de problem som kan uppstå runt resurser även kan komma att drabba underleverantörer. De 

större företagen som nu måste hållbarhetsredovisa påverkar sina underleverantörer som i sin 

tur många gånger har mindre resurser.  

 

Svenskt Näringsliv, Svensk Handel, Styrelseakademien, Svemin, Jernkontoret och 

Advokatsamfundet nämner alla den administrativa bördan de tror lagen kommer innebära och 

uttrycker oro inför vad det kommer betyda för företagen. 
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4.4.4 Intressenter 

En viktig aspekt i förekomsten av hållbarhetsredovisning och dess innehåll är intressenternas 

intresse för hållbarhetsarbetet. Arbin och Bogle menar att i vissa branscher finns ett mindre 

intresse från intressenternas sida och i de branscherna redovisar företagen i mindre 

utsträckning. Även Bildstein-Hagberg nämner vissa företags intressentkretsar är begränsade. I 

dessa fall registreras årsredovisningarna hos bolagsverket utan att någon annan än ägarna 

egentligen tar del av innehållet. I dessa fall anser hon att hållbarhetsredovisning inte är 

relevant. Löhmans argument liknar Bildstein-Hagbergs, då han menar att många företag 

lägger ner resurser på hållbarhetsredovisningar som sedan är meningslösa på grund av brist på 

intressenter. Även han ställer sig kritiskt till att det ska gå till så. Löhman anser dock att de 

enda som har möjlighet att påverka företagen är ägarna och lagstiftarna. Ur ett 

redovisningsperspektiv är dessa de enda som har nytta av hållbarhetsarbetet. Löhman menar 

därmed att det är relevant att bolagen ska förklara för sina ägare hur arbetet kommer påverka 

dem finansiellt. 

 

Svenskt Näringsliv, Svensk Handel, Svemin och Jernkontoret ser också svagheter i de 

resonemang som förs i lagen rörande intressenters och samhällets intresse för företagens 

hållbarhetsredovisning. De är kritiska till att det inte görs någon skillnad mellan frivillig och 

påtvingad hållbarhetsredovisning, då de positiva effekter som kommer från den frivilliga 

redovisningen inte helt säkert uppstår om den upprättas på grund av tvång.  Företagens 

hållbarhetsarbete bör vara frivilligt, då det ofta sträcker sig utöver det lagen. Utvecklingen 

sker utifrån företagens vilja att frivilligt arbeta med frågan och kan komma att förändras vid 

obligatorisk hållbarhetsredovisning. Företagen kan komma att tvingas in i ett arbete som inte 

är utvecklat eller anpassat efter deras verksamhet. Arbetet är inte alltid heller anpassat till 

företagens sätt att kommunicera med sina intressenter. 
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5. Analys  

I detta kapital analyseras respondenternas svar, remissvaren som visat på motstånd samt 

svaren från Demoskopundersökningen. Detta med utgångspunkt i den teoretiska 

referensramen.  

5.1 Analys, en jämförelse mot tidigare studier 

Här analyserar vi de resultat som har framgått av vår empiri med den forskningen som finns 

presenterad i den teoretiska referensramen.  

5.1.1 Kostnad 

Alla remissinstanser som uttryckt motstånd har haft som huvudargument att kostnaderna 

kommer väga tyngre än fördelarna och att de är grovt underskattade. Alla respondenter 

nämner också att kostnaderna skulle kunna vara en anledning till att låta bli. Kolk (2004) 

lyfter också fram kostnaderna som en faktor som spelar in i beslutet huruvida företagen ska 

hållbarhetsredovisa eller inte. Detta säger emot det som står skrivet i lagen: ”Fördelarna 

uppskattas sammantagna ha ett värde som överstiger kostnaderna” – (Justitiedepartementet 

2016, s. 59). Det är inte säkert att företagen kan skilja på vilka kostnader som hör ihop med 

just lagkravet, speciellt om det är så att man saknar kunskap i hur arbetet ska gå till. Även om 

det är flera som inte uppfyller de krav som lagen ställer på hållbarhetsredovisningen så är det 

inte många som börjar helt från noll då företag idag antagligen har någon form av 

hållbarhetsarbete. Det går också att tolka som att de svar vi fått är uttryckt av personer med 

liknande åsikter som Friedman, nämligen att CSR är en kostnad som inte har något med 

företagens verksamheter att göra. Friedman menade att företagens ansvar enbart borde 

innefatta att tillgodose aktieägarnas krav och att gå med vinst.  

 

När det kommer till uppskattningen av kostnaderna skiljer sig beräkningarna åt: 

I lagen nämns att redovisning av icke-finansiell information uppgår till ca 5 500 – 40 000 kr 

per år och bolag. Denna beräkning jämförs med tillväxtverkets beräkningar av kostnaden för 

att upprätta en bolagsstyrningsrapport som beräknas till ca 65 000 kr per bolag och år 

(Justitiedepartementet 2016).   

 

Demoskop ställde frågan: 

”Vad uppskattar du den årliga kostnaden till (externa och interna kostnader) för att 

redovisa/rapportera ert hållbarhetsarbete?” (Demoskop 2015, s. 31). 
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I företagen med antal anställda mellan 250 – 500 svarade 21 procent att de uppskattade 

kostnaderna till mindre än 10 000 kronor. I de företag med fler än 500 anställda var det 33 

procent som uppfattade att kostnaderna skulle ligga mellan 100 000 – 500 000 kronor. De är 

svaren med högst procent som valt ut i varje kategori (Demoskop 2015).  

 

Enligt Svenskt Näringsliv och Svensk Handel handlar det om sex siffriga belopp. Kostnaderna 

verkar bero på företagets storlek, ju större företaget är desto mer kostar det. Det är också 

rimligt att anta att det kommer kosta mer i början av arbetet. De kostnaderna som uppstår vid 

införandet av arbetet är inget som nämns i lagen. Att kostnaderna blir för höga i förhållande 

till fördelarna skulle därmed kunna vara en anledning till att företag väljer att inte 

hållbarhetsredovisa. 

5.1.2 Kompetens 

Enligt Henderson (2002) har inte företag kompetens nog att arbeta med hållbarhetsfrågor som 

miljö och socialt ansvar. Detta styrks av hållbarhetsexperten Arbin som menar att företag nu 

står inför en stor utmaning när det gäller kunskap i och med det nya lagkravet om att upprätta 

en hållbarhetsrapport. Bristen på kompetens och resurser har gjort att flera av företagen har 

valt att använda sig av extern hjälp (Borglund et al. 2010). Flera av respondenterna nämner att 

det kommer behövas extern hjälp då företag inte har tillräcklig kompetens för att klara av 

redovisningen. Argument för detta påtalar även Adams och McNicholas (2007), då de kom 

fram till att företagen hade för lite kunskap om vad som klassas som bra gällande praxis som 

rör rapporteringen. Det uppstod svårigheter kring att välja mellan de olika standarder och 

ramverk som finns att tillgå, det fanns även en bristande förståelse kring skillnaden i 

finansiella och ekonomiska aspekter (Adams & McNicholas 2007). Kolk (2004) visar att det 

uppfattas som svårt att samla in den nödvändiga informationen som krävs och välja ut de rätta 

indikatorerna. Detta kan vara en anledning till att företag väljer att inte hållbarhetsredovisa 

Kolk (2004). Arbin anser dock att det inte behöver vara svårt så länge man vet hur man ska 

göra.  

 

”Hur väl känner du till det nya lagförslaget gällande hållbarhetsredovisning som föreslås 

träda i kraft den 1 juli 2016 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds 

närmast efter den 31 december 2016?” (Demoskop 2015, s. 26).  
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Demoskop ställde ovanstående fråga till sina respondenter och fick i kategorin med färre än 

250 anställda svaret att 29 procent aldrig hade hör talas om lagförslaget, i kategorin med 250 

– 500 anställda svarade 19 procent att de aldrig hört talas om lagförslaget.  

 

Detta styrker att det finns en viss kunskapsbrist hos företagen som omfattas av lagen och att 

det skulle kunna vara en faktor som påverkar deras beslut angående hållbarhetsredovisning. 

5.1.3 Resurser 

Henderson (2002) menar att det är viktigt att företag arbetar med CSR utifrån sin egen 

verksamhet och att arbetet därför kan det se olika ut beroende på företag. Bildstein-Hagberg 

understryker detta och menar att företag ska utforma en hållbarhetsrapport utefter de krav som 

ställs på verksamheten. Bogle delar meningen om att hållbarhetsrapporten bör vara anpassad 

efter verksamheten då det kan uppstå problem om företagen lägger resurser på att redovisa 

delar som inte är relevanta. 

 

”I vilken utsträckning använder sig ditt företag av extern hjälp för att rapportera om ert 

hållbarhetsarbete?” De företag med 250 -500 anställda var de som använde sig av extern 

hjälp i minst utsträckning. Här var det 38 procent som använde sig av extern hjälp.  

 

Att ha tillräckligt med resurser och att se till att resurserna läggs på de delar som är av störst 

relevans för den enskilda verksamheten blir viktigt för företagen. 

5.1.4 Intressenter 

Från de flesta av intervjuerna framkom det att hållbarhetsredovisning endast är intressant om 

den kan ge ägarna information om företagets finansiella ställning och vidare att företag endast 

ska hållbarhetsredovisa om de kan visa finansiella resultat. Detta likställas med yttrandet av 

nationalekonomen Friedman (1970), som var en av de största kritikerna till CSR. Han betonar 

att företagets ansvar är att tillgodose ägarna och se till att företaget går med vinst. Detta kan 

förstärkas av Gray et al. (1996) som menar att det kan kollidera då en intressent som kräver 

ekonomisk avkastning även lägger vikt vid hållbarhetsarbetet (Gray et al. 1996). Arbin hävdar 

att i de branscher där det inte finns någon efterfrågan hållbarhetsredovisar företag i mycket 

mindre utsträckning, det vill säga att det styrande är intressenternas efterfrågan. Kolk (2004) 

styrker detta och nämner att om företagen tror att intressenterna inte är intresserade och att 
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hållbarhetsredovisningen därmed inte bidrar till ökad lönsamhet så är det möjligt att de låter 

bli (Kolk 2004). 

 

Det finns forskning som visar på den utmaning som företag ställs inför när det gäller 

inkludering av de intressenter som har ett drivet engagemang i dessa frågor, det är viktigt att 

ha en dialog med dessa och vara öppen för förändring när det kommer till deras intressen 

(Adams & McNicholas 2007). Borglund et al. (2010) har också visat att obligatorisk 

hållbarhetsredovisning inte har påverkat hållbarhetsarbetet i så stor utsträckning som de 

normer som råder grundade i intressenternas krav.   

 

Till påståendet ”Hållbarhet är viktigt för våra kunder” som demoskop ställde i 

undersökningen svarade 7 av 10 ja. Detta pekar på att det är intressenterna som i störst 

omfattning påverkar huruvida företag hållbarhetsredovisar eller inte. 

5.2 Analys genom institutionell teori 

 Det beskrivs enligt lagen och i teorin om CSR att företag på många vis arbetar med 

hållbarhetsfrågor som sträcker sig utöver det lagen kräver, för att på så vis kunna mäta sig 

med sina konkurrenter och skapa legitimitet. Detta är dock inget lagkrav med rättsliga 

sanktionsåtgärder utan en norm som företag känner sig tvingade till att följa för att inte tappa 

legitimitet i förhållande till sina konkurrenter. Borglund et al. (2010) styrker tyngden av dessa 

normer då företagen i deras studie inte kunnat se någon större skillnad av de införda 

riktlinjerna och menar att även om de spelat en viss roll så är det andra intressentgrupper och 

faktorer som vägt tyngre i utvecklingsarbetet. Införandet av lagen kan även komma att tvinga 

organisationerna till att ändra om sin struktur vilket är ett arbete politikerna inte alltid är 

medvetna om. Företagen tvingas därmed till omstruktureringar som leder till kostnader och 

åtgång av resurser. 

 

Som flera av experterna och remissinstanserna nämnt kommer många företag att behöva ta 

extern hjälp för att kunna möta kraven den nya hållbarhetslagen ställer på hållbarhetsarbetet. 

En ökning på efterfrågan av konsulthjälp leder till att fler konsulter med expertis på området 

anställs eller anlitas, det vill säga till fler arbetstillfällen. Dessa konsulter hjälper företagen, 

som då automatiskt tar liknande formationer i och med att konsulterna har så pass liknande 

arbetssätt. Att arbeta med konsulter kommer också att öka kompetensen hos företagen vilket 

leder till att företagens kunskapsnivåer kommer jämna ut sig mer och mer. De företag som 
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tidigare inte upprättat en hållbarhetsredovisning och därmed har lite kunskap rörande frågan 

kommer öka sina kunskaper och på så vis minskar ett eventuellt kunskapsglapp mot de 

företag som arbetet med frågan tidigare. 

5.3 Analys genom intressentteori 

Enligt intressentteorin är de primära intressegrupperna viktiga och ett samarbete med dessa 

krävs för att företagen ska kunna överleva (Clarkson 1995). Donaldson och Preston (1995) 

menar att det centrala perspektivet är det normativa som karaktäriseras av etik, moral och att 

företag alltid ska agera och ta hänsyn till intressenternas intresse, även i de fall det påverkar 

dem negativt (Donaldson & Preston 1995). Detta stärks av Arbin som menar att intressenterna 

ställer krav på att företagen ska ta ansvar, även om kraven ser olika ut och är olika stora 

beroende på bransch. Arbin menar att hållbarhetsredovisning blir ett sätt att visa upp sitt 

hållbarhetsarbete och nå ut med på vilket sätt kraven uppfylls. Deegan och Unerman (2006) 

menar även de att företag bör anpassa hållbarhetsredovisningen utefter intressenternas krav. 

Bildstein-Hagberg hävdar däremot att intressentkretsen i de flesta fall är begränsad när det 

kommer till innehållet i hållbarhetsredovisningarna och att ingen utöver ägarna egentligen tar 

del av det.  I och med denna brist på intresse anser hon att hållbarhetsredovisning blir 

resurskrävande och kostsamt i förhållande till de fördelar som kan uppstå. Detta håller 

Larsson med om då han anser att ett av de främsta argumenten till att inte hållbarhetsredovisa 

är bristen på intressenter som vill ta del av informationen. Som tidigare nämnt menar Löhman 

att det är relevant med hållbarhetsredovisning, om den berättar för ägarna hur 

hållbarhetsarbetet kan påverka den finansiella ställningen i företaget, och därmed den 

ekonomiska positionen. Löhman grundtanke är att företag endast bör hållbarhetsredovisa om 

de kan se någon form av finansiellt resultat och att det är ägarna och lagstiftarna som är de 

intressenter som har möjlighet att påverka företaget och därmed de enda som har nytta av 

hållbarhet ur ett redovisningsperspektiv. Detta uttalande kan kopplas till Clarkson (1995), som 

menar att de primära intressenterna ofta är just aktieägare, större investerare samt staten och 

kommunen som sätter lagar och regler. Intressenterna kan ställa krav och ha förväntningar 

som kolliderar med varandra, vilket kan leda till att det blir svårt för företagen att uppfylla alla 

intressenters krav (Deegan & Unerman 2006). Gray et al. (1996) förklarar att en intressent 

som kräver ekonomisk avkastning kan komma att kollidera med en intressent som lägger stor 

vikt i företagets hållbarhetsarbete. Detta anser även Bogle, som menar att det är svårt för 

företagen att förklara för en finansiell aktör hur hållbarhetsredovisningen kommer att generera 
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värde för dem. Grey et al. (1996) fyller på och menar att företag ständigt bör föra en dialog 

med intressenterna för att kunna anpassa sig efter dem. 
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6. Slutsats 

Syftet med studien var att studera vilka orsaker som bidrar till motstånd mot 

hållbarhetsredovisning. Vi kan i vår studie visa att det finns flera olika anledningar till att 

företag väljer att inte hållbarhetsredovisa. Med utgångspunkt i frågeställningen anser vi att 

forskningsfrågan Varför väljer stora privata svenska företag att inte hållbarhetsredovisa? är 

besvarad. Studien har visat att de företag som inte hållbarhetsredovisar anser att det kostar för 

mycket i förhållande till fördelarna, inte har kunskap nog att kunna avgöra vilka beslut som är 

bra eller dåliga rörande hållbarhetsredovisningen, inte har resurser nog att kunna möta de krav 

som ställs på hållbarhetsredovisningen och slutligen att det inte finns tillräcklig stor 

efterfrågan från intressenterna för att det ska vara lönsamt. Således blir vår slutsats att orsaken 

till att företag väljer att inte hållbarhetsredovisa inte är ideologisk, utan antagligen beror på en 

eller flera av följande faktorer: kostnad, kompetens, resurser och intressenter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

7. Diskussion 

Det har varit svårt att få tag i företag som har visat motstånd mot hållbarhetslagen då många 

företag inte öppet kritiserar CSR. Många företag vi har kontaktat har tackat nej till att svara på 

våra frågor. Olika metoder har prövats för att nå dessa företag, bland annat mejl, telefonsamtal 

och tips från andra respondenter och kontakter, dock utan att lyckas.  

 

Kostnadsfrågan är intressant. En majoritet av experterna som intervjuats anser att det kommer 

innebära en kostnad för företagen men att det är en kostnad som på sikt kommer vägas upp av 

fördelarna. Flera av remissinstanserna är dock tveksamma till det och menar att kostnaderna 

är grovt underskattade och kommer få stora konsekvenser för de företag som tidigare ej 

redovisat för sitt eventuella hållbarhetsarbete. Flera av remissinstanserna är kritiska till de 

beräkningar som lagen hänvisar till. Hur stora kostnader det kommer innebära för företagen 

och vad konsekvenserna blir återstår att se. Vi tror dock att det kommer innebära större 

kostnader till en början och att kostnaderna med tiden kommer minska då företagen arbetat in 

frågan i sin strategi, vilket är och borde vara det långsiktiga målet. 

 

En annan fråga som väckts i och med lagens utformning är angående lägsta nivån på 

hållbarhetsredovisningarna. Man kan välja att hållbarhetsredovisa som en del av 

årsredovisningen och då underteckna rapporten som en helhet och publicera 

hållbarhetsredovisningen tillsammans med årsredovisningen. Eller så kan företagen välja att 

hållbarhetsredovisa separat från årsredovisningen och då lämna en notis om det i 

förvaltningsberättelsen. I det fallet ska hållbarhetsredovisningen publiceras senast sex 

månader från och med balansdagen och behöver inte undertecknas av styrelsen. Det krävs inte 

heller någon extern granskning av hållbarhetsredovisningen, det enda som krävs är att en 

revisor stämmer av så den finns där. Detta gör att vi ställer oss frågande till om 

hållbarhetsredovisningarna i de fall då de publiceras separat från årsredovisningen, sex 

månader senare än den finansiella redovisningen, inte undertecknad av styrelsen och inte 

kvalitetsgranskad faktiskt är av kvalitet nog att uppfylla målen som lagen grundades i.   

 

En annan tanke som väckts är gällande konkurrenskraft. Några företag belägna i Tyskland 

nämnde i Adams (2002) att de känner att de tappar konkurrenskraft till övriga europeiska 

länder i och med de miljölagar som de måste följa, de nämnde även att de till viss grad 

medvetet har rapporterat för att få politiker att ändra, minska eller dra tillbaka lagändringarna 
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och förhindra framtida (Adams 2002). Man kan här se en koppling till det svenska 

hållbarhetslagen där flera företag i lagrådsremissen var emot att Sverige skulle införa hårdare 

regler än övriga Europa. De uppgav samma anledning, att de är rädda för att tappa 

konkurrenskraft (Justitiedepartementet 2016). Även detta skulle kunna vara en anledning till 

att företag är kritiska till den nya lagändringen.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 

Hur ser du på hållbarhetsredovisning? 

Vad är de tänkbara problemen kring det? 

Varför väljer företag att inte hållbarhetsredovisa? Finns det någon anledning till att företag 

inte ska hållbarhetsredovisa? 

Hur ser ni på den nya hållbarhetslagen? 

Hur tror ni att lagen kommer påverka de företag som omfattas? 

Tror ni lagen kommer påverka vissa företag mer än andra? Vad blir deras utmaning? 

Tror ni företagen har de resurser och den kunskap som krävs för att upprätthålla ett 

hållbarhetsarbete som möter de krav som de nu ställs inför? 

Vad tror ni lagen kommer innebära för kostnader för företagen? Anser ni att de eventuella 

fördelarna med hållbarhetsrapportering väger upp för kostnaderna? 

Tror ni hållbarhetslagen på sikt kommer bidra till ett ökat anseende hos företagen? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 2: Remissinstanser 

Remissinstanser som svarat: 

Hovrätten över Skåne och Blekinge, Kammarrätten i Stockholm, Sundsvalls tingsrätt, 

Förvaltningsrätten i Malmö, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Revisorsnämnden, 

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida), Kommerskollegium, 

Exportkreditnämnden, Bokföringsnämnden, Juridiska fakultetsstyrelsen vid Lunds universitet, 

Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Konkurrensverket, Bolagsverket, 

Tillväxtverket, Regelrådet, Diskrimineringsombudsmannen, Amnesty Sverige, CDP Europe 

Stockholm, FAR, Fondbolagens förening, Institutet mot mutor (IMM), Kollegiet för svensk 

bolagsstyrning, Landsorganisationen i Sverige (LO), SIS Swedish Standards Institute, 

StyrelseAkademien, Svensk Handel, Svenska Bankföreningen, Svenska kyrkan, Svenskt 

Näringsliv, Sveriges advokatsamfund, Sveriges Kvinnolobby, Swedfund, Swedwatch och 

Tjänstemännens centralorganisation (TCO). 

 

Remissinstanser som inte svarat: 

AllBright, Aktiemarknadsbolagens förening, Business and Professional Women Sweden, 

CSR Sweden, Diakonia, Fair Trade Center, Forum Syd, Företagarna, Handelshögskolan i 

Stockholm, ICC, Institutionella ägares förening för regleringsfrågor på aktiemarknaden, 

Miljömärkning Sverige AB, Män för jämställdhet, NASDAQ OMX Stockholm AB, 

Naturskyddsföreningen, Nordic Growth Market NGM AB, Social Venture Network Sweden, 

Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO), Sveriges Aktiesparares Riksförbund, 

Sveriges export- och investeringsråd och Sweden's Sustainable Investment Forum (SWESIF) 

 

Har svarat utan tillfrågan: 

Jernkontoret, Jusek, Kemikalieinspektionen (KEMI) och SveMin. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 3: Remissinstansernas ståndpunkt i de olika kategorierna 

 

Utvidgning av EU-
direktivet. För Emot 

 

Undantag om 
offentliggörande av viss 
information För Emot 

 Amnesty x   
 

Amnesty   x 
 FAR x   

 
FAR     

 Jernkontoret   x 
 

Jernkontoret x   
 LO x   

 
LO     

 Styrelseakademien   x 
 

Svemin x   
 Swedwatch x   

 
Svensk handel x   

 Svemin   x 
 

Svenskt näringsliv x   
 Svensk handel   x 

 
Sveriges advokatssamfund   x 

 Svenskt näringsliv   x 
 

Swedwatch   x 
 Sveriges advokatssamfund   x 

 
Styrelseakademien     

 TCO x 
  

TCO     
 

 

       

Extern granskning För Emot 
 

Publicering, integrerad 
rapportering och 
undertecknande. För Emot 

 Amnesty   x 
 

Amnesty   x 
 FAR   x 

 
FAR   x 

 Jernkontoret x   
 

Jernkontoret x   
 LO   x 

 
LO     

 Svemin x   
 

Svemin x   
 Svensk handel x   

 
Svensk handel x   

 Svenskt näringsliv x   
 

Svenskt näringsliv x   
 Sveriges advokatssamfund     

 
Sveriges advokatssamfund   x 

 Swedwatch   x 
 

Swedwatch   x 
 Styrelseakademien     

 
Styrelseakademien   x 

 TCO   x 
 

TCO     
  

- Kategorin har inte omnämnts i remissvaret. 

 


