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Abstract 
 
The purpose with this study is to examine what factors affect the the choice to not have a 
sustainability accounting and which stakeholders that affects these different factors. A 
qualitative method has been used for this study unlike studies before that have only used a 
quantative method. We want to understand why companies decide to not create a 
sustainability report, and what affects the decision. To examine this we will interview 
managers at five different construction companies that has decided to not create a 
sustainability report. To analyse the material will we organize and categorize the content and 
educe factors that can lead us to the answer on why they decide not to create sustainability 
report. The result of the study shows that many of the factors has an affect on why they 
choose not to do it, and that they are highly affected by some of the stakeholders. The two 
foremost factors were that there are no legal requirements and the other one is that they have 
lack of recourses.  
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Sammanfattning 
 
Den här uppsatsen undersöker vilka faktorer som påverkar företag att inte hållbarhetsredovisa 
och vilka intressenter som påverkar dessa faktorer. Denna studie har en kvalitativ ansats 
vilket skiljer sig från liknande studier som mest har använt en kvantitativ ansats. Syftet med 
denna uppsats är att skapa förståelse för varför bolag inte hållbarhetsredovisar och få fram 
vilka faktorer som påverkar valet att inte hållbarhetsredovisa. För att undersöka detta 
intervjuas chefer på fem svenska byggbolag som inte hållbarhetsredovisar. För att analysera 
det insamlade materialet organiseras och kategoriseras innehållet för att få fram faktorer som 
kan ge svar på varför företag inte hållbarhetsredovisar. Resultatet av studien visar att flera 
faktorer påverkar valet att inte hållbarhetsredovisa och att dessa faktorer påverkas av vissa 
intressenter. De två främsta faktorerna är att det inte finns ett lagkrav och att det saknas 
resurser för att hållbarhetsredovisa.  
 
 
Nyckelord: Hållbarhetsredovisning, icke-rapporterande företag, intressenter 
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1. Inledning 
Inledningsvis ges en bakgrund till hållbarhetsredovisning följt av en problemdiskussion, som 
leder fram till uppsatsens frågeställning och syfte. Därefter presenteras uppsatsens bidrag, 
avgränsningar och en översikt av den struktur som denna uppsats kommer att ha. 
 

1.1. Bakgrund 
Hållbarhetsfrågor har fått en ökad betydelse för företag och organisationer (Fagerström & 
Hartwig, 2016). Det blir viktigare för företag att arbeta med frågor som behandlar miljö, 
mänskliga rättigheter, etik och samhällsengagemang (Swedbank, 2011). Arbetet med 
hållbarhetsfrågor kan även kopplas ihop med hållbar utveckling, vilket är ett begrepp som 
introducerades i Brundtlandkommissionens rapport ”Vår gemensamma framtid”1 från 1987 
(Deegan & Unerman, 2011; Elvingsson, 2017). Brundtlandkommissionen, eller 
Världskommissionen för miljö och utveckling, tillsattes av Förenta Nationerna och leddes av 
Gro Harlem Brundtland (Nationalencyklopedin, 2017). Genom den tillsatta kommissionen 
kom begreppet hållbar utveckling att definieras som en utveckling där dagens behov 
tillgodoses utan att riskera kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov 
(Deegan & Unerman, 2011). 
 
För att kunna säkerställa en hållbar utveckling har kraven på företag och organisationer ökat 
och det har blivit allt viktigare att stärka och etablera ett socialt och miljömässigt 
ansvarstagande. Det beror delvis på den räckvidd som företag har globalt och den möjlighet 
som företag har att påverka (Frostenson, Helin & Sandström, 2015). Värderingen av företag 
har förändrats då man inte längre endast ser till den ekonomiska avkastningen som en 
verksamhet ger, utan det är även viktigt att verksamheten agerar ansvarsfullt och långsiktigt 
(Borglund et al., 2012). Det finns dessutom en ökad efterfrågan från intressenter att företag 
bör ta hänsyn till hållbarhet i sin verksamhet (Deegan & Unerman, 2011). Ett sätt att 
kommunicera sitt ansvarstagande är genom att ta fram och publicera en 
hållbarhetsredovisning (Borglund, Frostenson & Windell, 2010). 
 
En hållbarhetsredovisning är redovisning av ekonomisk, miljömässig och social påverkan av 
företagets verksamhet (Frostenson, Helin & Sandström, 2015). Hållbarhetsredovisningen har 
blivit ett viktigt verktyg för att kunna etablera en mer öppen kommunikation med intressenter 
om hur företag tar ett långsiktigt ansvar och på vilka sätt som företaget påverkar miljö och 
samhälle (Junior, Best & Cotter, 2014). Hållbarhetsredovisningar ökar transparensen 
gentemot intressenter både utanför organisationen men även internt. Genom 
hållbarhetsredovisningen kan företaget visa vad organisationen uppnått i sitt arbete mot en 
hållbar utveckling (Frostenson, Helin & Sandström, 2015). 
 

                                                
1 http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf 
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En av de senaste händelserna i Sverige som berör hållbarhetsredovisning är den lagändring 
som kom den 1 december 2016. Då stiftades en ny lag gällande företags rapportering om 
hållbarhet och mångfaldspolicy. Denna lagändring innebär att bolag som omfattas av det nya 
lagkravet ska upprätta en hållbarhetsrapport där de ska redovisa icke-finansiell information 
gällande bland annat “miljö, sociala förhållanden, respekt för mänskliga rättigheter och 
motverkande av korruption” (Justitiedepartementet, 2016, s. 1). Hållbarhetsredovisningar 
enligt lagändringen ska upprättas första gången för räkenskapsår som börjar efter den 31 
december 2016. Detta innebär att de första rapporterna som ska följa lagändringen kan läsas 
under år 2018 (Justitiedepartementet, 2016). 
 
Lagändringen grundar sig i ett direktiv från EU där syftet är att göra information gällande 
hållbarhetsfrågor mer öppen och jämförbar. Regeringen i Sverige har valt att utvidga 
omfattningen av vilka företag som ska hållbarhetsrapportera jämfört med vad EU kräver i sitt 
direktiv. Företagen som omfattas av det svenska lagkravet ska uppfylla två av tre angivna 
kriterier. Kriterierna är enligt lagändringen en balansomslutning på minst 170 miljoner 
kronor, en årsomsättning på minst 350 miljoner kronor och fler än 250 anställda. Genom att 
stifta lagen avser den svenska regeringen att ge stöd och utveckla arbetet med 
hållbarhetsfrågor i de företag som omfattas av lagändringen (Justitiedepartementet, 2016). 
 

1.2. Problematisering         
Idag hållbarhetsredovisar många av de större välkända svenska bolagen som Apoteket, 
Boliden, Byggmax, Clas Ohlson, Hennes & Mauritz, Ikea och Lindex (Boman, 2016; 
Sandow, 2016). De nämnda bolagen tillsammans med flera andra som hållbarhetsredovisar 
utgör bolag som har valt att hållbarhetsredovisa frivilligt. Innan det nya svenska lagkravet har 
det endast varit statliga svenska bolag som har haft riktlinjer att de ska hållbarhetsredovisa 
(Frostenson, Helin & Sandström, 2015). För alla andra bolag har det varit frivilligt 
(Justitiedepartementet, 2016). Men trots att det har varit frivilligt har flertalet bolag, främst 
större svenska bolag, sedan många år tillbaka valt att rapportera om sin icke-finansiella 
information. 
 
I tidigare studier har man försökt att svara på frågan varför företag väljer att rapportera trots 
att det inte har funnits något legalt krav som det gör för finansiell redovisning (Deegan, 2002; 
Solomon & Lewis, 2002). Ett svar som man har kommit fram till är att 
hållbarhetsredovisningar fungerar som kommunikationsmedel för att kunna visa och förklara 
företagets ansvarstagande (Solomon & Lewis, 2002). Det gör att hållbarhetsredovisningar 
kan fungera som marknadsföring och kan förbättra företagets image (Solomon & Lewis, 
2002; Stubbs, Higgins & Milne, 2013). 
 
Tidigare kunskap visar också att bolag som hållbarhetsredovisar får konkurrensfördelar 
genom större marknadsandelar och ökade försäljningsintäkter (Milne, Tregidga & Walton, 
2009; Perry & Towers, 2009). På sikt skapar det också en ökad lönsamhet för verksamheten 
(Milne, Tregidga & Walton, 2009; DeLong & Mehalik, 2013; Perry & Towers, 2009). Valet 
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att rapportera påverkas även av det tryck som intressenterna har på företaget (Deegan, 2002; 
Hedberg & von Malmborg, 2003). Företag tenderar att försöka leva upp till förväntningar 
som de mest inflytelserika intressenterna har (Deegan & Unerman, 2011). 
 
Allt fler organisationer har insett att de är beroende av den sociala acceptansen från ett flertal 
intressenter när det gäller hur organisationen agerar och den påverkan organisationen har på 
sin omgivning. För att företaget ska överleva behöver ledningen fatta beslut som gynnar miljö 
och samhälle vilket gör att företaget behöver agera ansvarsfullt (Adams & Frost, 2008). För 
att visa att företaget tar ansvar väljer som sagt många företag att hållbarhetsredovisa. Genom 
att tillämpa hållbarhetsredovisning kan organisationen stärka sin legitimitet (Deegan & 
Unerman, 2011). Legitimitet är något som företag får genom att leva upp till omgivningens 
förväntningar (Deegan, 2002; Hedberg & von Malmborg, 2003; Deegan & Unerman, 2011).  
 
För bolagen som väljer att hållbarhetsredovisa har intressenterna alltså en central roll (Adams 
& Frost, 2008; Deegan & Unerman, 2011). Därför kan man reflektera kring vilken betydelse 
intressenterna har för bolagen som inte hållbarhetsredovisar. För trots att tidigare studier har 
visat att det finns flera motiv och fördelar med att hållbarhetsredovisa finns det företag som 
har valt att inte göra det (Stubbs, Higgins & Milne, 2013). Därför kan man fundera på hur det 
kommer sig att de väljer att inte hållbarhetsredovisa. Trots att det finns fördelar med att 
redovisa verkar det finnas andra faktorer som påverkar bolagens val att inte 
hållbarhetsredovisa.  
 
Tidigare kunskap visar att om det finns tvivel hos personer i en beslutsfattande position i 
verksamheten gällande nyttan med att hållbarhetsredovisa kan det leda till att företaget inte 
hållbarhetsredovisar (Martin & Hadley, 2008). Tidigare kunskap visar således att det är vissa 
personer i företaget som har inverkan på företagets beslut att inte hållbarhetsredovisa (Martin 
& Hadley, 2008; Stubbs, Higgins & Milne, 2013; Thorne, Mahoney & Manetti, 2014). Men 
det finns ett behov av mer kunskap som omfattar individnivå när det kommer till forskning 
om hållbarhetsredovisningar (Frynas & Yamahaki�, 2016).  
 
Av de bolag som omfattas av det nya svenska lagkravet är det många som 
hållbarhetsredovisar sedan tidigare, men det finns också flera företag som innan lagkravet 
valt att inte upprätta en hållbarhetsredovisning. Tidigare studier har mestadels fokuserat på 
faktorer som förklarar varför bolag har valt att hållbarhetsredovisa (Deegan, 2002; Solomon 
& Lewis, 2002; Hedberg & von Malmborg, 2003; Milne, Tregidga & Walton, 2009; Perry & 
Towers, 2009). Mindre kunskap finns om varför företag väljer att inte hållbarhetsredovisa 
(Stubbs, Higgins & Milne, 2013; Thorne, Mahoney & Manetti, 2014). Därför kommer vi i 
denna uppsats att först genomföra en litteraturgenomgång där vi avser att samla in och ordna 
upp resultat från tidigare foskning på området gällande orsaker till att bolag inte 
hållbarhetsredovisar och vilka intressenter som påverkar. Vi avser att syntetisera och 
diversifiera tidigare forskning i olika faktorer som sedan utgör grunden för insamling och 
analys av empirin. 
 



 
 

4 

Vi kommer i denna uppsats att undersöka vad som gör att företag väljer att inte 
hållbarhetsredovisa. Det kommer vi göra genom att använda tidigare kunskap om orsaker till 
att företag väljer att inte hållbarhetsredovisa tillsammans med intressentterorin för att förstå 
intressenternas betydelse för beslutet att inte hållbarhetsredovisa. De få studier som gjorts har 
mestadels använt sig av kvantitativa metoder (Solomon & Lewis, 2002; Martin & Hadley, 
2008; DeLong & Mehalik, 2013; Thorne, Mahoney & Manetti, 2014). Vi kommer att 
undersöka varför företag inte hållbarhetsredovisar genom att använda en kvalitativ ansats, 
vilket möjliggör en djupare förståelse jämfört med tidigare studier. 
 
Vi kommer att undersöka varför företag inte hållbarhetsredovisar genom att intervjua chefer 
på ett antal bolag i byggbranschen. Enligt en undersökning från analysföretaget Demoskop 
(2015) är andelen företag inom byggbranschen som uppfyller minst två av de tre kriterierna 
för hållbarhetsredovisning enligt lagkravet och som inte har redovisat sitt hållbarhetsarbete 
externt innan lagkravet hela 52 procent. Det här kan jämföras med snittet i undersökningen 
för samtliga branscher där resultatet visade att 30 procent inte redovisade (Demoskop, 2015). 
Det är alltså enligt Demoskops undersökning endast hälften av byggbolagen som 
hållbarhetsredovisar vilket gör att det blir intressant att undersöka just byggbranschen när vi 
studerar varför bolag inte hållbarhetsredovisar. Det gör att vi kommer bort från problemet 
med att själva branschen förklarar varför man inte hållbarhetsredovisar. Hade det varit en 
bransch där ingen hållbarhetsredovisar hade troligtvis branschen varit förklaringen till varför 
man inte hållbarhetsredovisar. Nu blir istället byggbranschen där ungefär hälften 
hållbarhetsredovisar en neutral bransch där troligtvis andra förklaringar gäller. Det är dessa 
förklaringar som vi är intresserade av. 
 
Studiens utgångspunkt är att undersöka vad det är som gör att företag i byggbranschen inte 
hållbarhetsredovisar. Tidigare studier har visat att personer i beslutsposition i företag har 
betydelse för om företag rapporterar eller inte (Martin & Hadley, 2008; Stubbs, Higgins & 
Milne, 2013; Thorne, Mahoney & Manetti, 2014). Detta gör att studien kommer att utgå från 
ett individperspektiv (Frynas & Yamahaki�, 2016). Det kommer ske med personer i 
chefsposition då de har möjlighet att påverka olika beslut för hur företaget ska agera. Studien 
kommer vidare att utgå från tidigare kunskap om faktorer som gör att företag väljer att inte 
hållbarhetsredovisa och intressenter som påverkar dessa. Därför blir ytterligare en 
utgångspunkt för vår studie intressentteorin och hur den teorin kan ge en förklaring till de 
faktorer som finns till att bolag väljer att inte hållbarhetsredovisa. Dessa förutsättningar och 
tidigare information leder oss fram till formuleringen av studiens frågeställning och syfte. 
 

1.3. Frågeställning 

Vilka är de främsta faktorerna och intressenterna som påverkar enligt individer i 
chefsposition valet att inte hållbarhetsredovisa i bolag? 
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1.4. Syfte 

Syftet med denna studie är att skapa förståelse för varför bolag inte hållbarhetsredovisar trots 
alla fördelar som tidigare studier visat. Syftet är att få fram vilka faktorer och motiv som 
påverkar valet att inte hållbarhetsredovisa. 
 

1.5. Bidrag 

Studien bidrar med ökad förståelse om varför bolag väljer att inte hållbarhetsredovisa. 
Studien bidrar med mer kunskap på området då tidigare undersökningar främst har undersökt 
varför företag hållbarhetsredovisar frivilligt. Uppsatsen bidrar också genom att vi genomför 
en kvalitativ undersökning ur ett individperspektiv vilket möjliggör en djupare förståelse för 
varför bolag inte hållbarhetsredovisar jämfört med tidigare kvantitativa studier.  
 

1.6. Avgränsningar 

Vi undersöker vad som påverkar företag att inte hållbarhetsredovisa. De bolag som vi avser 
att undersöka och uppnå en förståelse för är bolag som inte hållbarhetsredovisar. För att 
undersöka varför bolag inte hållbarhetsredovisar kommer vi att genomföra intervjuer på 
chefsnivå på svenska byggbolag. Vi utgår från tidigare kunskap för faktorer som gör att 
företag inte hållbarhetsredovisar. I uppsatsen använder vi oss vidare av ett 
intressentperspektiv utifrån intressentteorin. Vi kommer inte att undersöka frågan gällande 
legitimitet när vi undesöker vilka faktorer som gör att företag inte hållbarhetsredovisar och 
vilka konsekvenser som kan följa av att inte hållbarhetsredovisa.  

 
1.7. Översikt över uppsatsens struktur 
Uppsatsen inleds med ett kapitel om problemområdet och bakgrunden till detta. Det leder 
fram till frågeställning och syftet med uppsatsen tillsammans med uppsatsens bidrag och 
avgränsingar. Följande kapitel redogör inledningsvis för intressentteorin och därefter följer en 
litteraturgenomgång av olika faktorer till varför bolag väljer att inte hållbarhetsredovisa 
utifrån tidigare kunskap. En sammanfattaning följer sedan i slutet av kapitlet där en 
analysmodell presenteras som kommer att användas för att samla in och analysera empiri. 
 
För att redogöra för de metodologiska valen i denna studie följer därefter ett metodkapitel. 
Där behandlas bland annat val av forskningsmetod, urval och metodval för analys. Följande 
kapitel presenterar sedan uppsatsen empiri och analys där de identifierade faktorerna till att 
bolag inte hållbarhetsredovisar kommer att redovisas och analyseras. Efter det avslutas 
uppsatsen med ett kapitel med de slutsatser som vi kan dra tillsammans med en diskussion 
om studiens resultat och bidrag samt förslag till vidare forskning.   
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2. Teoretisk referensram 
I detta avsnitt följer en genomgång av orsaker till att företag väljer att inte rapportera sin icke-
finansiella information. Enligt Martin och Hadley (2008) är det troligt att det inte finns endast 
en orsak till att företag väljer att inte rapportera. Detta är liknande det som Deegan (2002) 
resonerar om att det troligtvis finns fler orsaker för företag som väljer att rapportera. Utifrån 
dessa studier finns det därför flera orsaker till att företag väljer att rapportera och att inte 
rapportera. I denna del fokuserar vi på olika faktorer som påverkar ett företags beslut att inte 
rapportera. Till varje faktor kommer en koppling till intressenter genom intressentteorin som 
kan ge en utvidgad förklaring till hur bolag förhåller sig till hållbarhetsredovisningar. För att 
ge en bakgrund till detta följer en presentation av intressentteorin nedan. 
 

2.1. Intressentteorin 
Intressentteorin ger en förklaring på hur en organisation interagerar med intressenter inom 
och utanför en verksamhet (Deegan & Unerman, 2011). Den klassiska synen på företagande 
är att generera en så stor vinst som möjligt men intressentteorin tar avsteg från detta genom 
att företaget istället ska bevaka intressenternas intressen (Deegan & Unerman, 2011; 
Westermark, 2013). Freeman (1984) definierar intressenter som en grupp eller enskilda 
individer som har en påverkan på, eller påverkas av, de mål som finns inom en organisation. 
Några exempel på grupper som kan klassas som intressenter är aktieägare, anställda, kunder, 
långivare, media, statliga myndigheter, välgörenhetsorganisationer och samhället i övrigt 
(Deegan & Unerman, 2011; Frostenson, 2015). 
 
Intressenter kan ha olika maktförhållanden vilket gör att intressenterna inte kan bedömas vara 
jämlika (Deegan & Unerman, 2011). Företaget är mer beroende av de intressenter som anses 
vara primära för att företaget ska kunna överleva som organisation (Clarkson, 1995). Några 
exempel på intressenter som anses vara primära är anställda, kunder, leverantörer, aktieägare, 
regering, den öppna marknaden och infrastrukturen (Clarkson, 1995). Ju viktigare en 
intressent blir, desto större är chansen att intressenternas förväntningar kommer inkluderas i 
företagets verksamhet vilket gör att intressenterna får en större inverkan på företagens beslut 
(Freeman, 1984). 
 
Intressentteorin hjälper oss att förstå intressenternas roll när det kommer 
hållbarhetsredovisning då teorin lyfter fram vikten av att tillgodose intressenterna och bemöta 
de krav som finns på att rapportera. Intressentteorin förklarar att företag hållbarhetsredovisar 
på grund av de krav som intressenterna har.  Men trots det finns det bolag som inte 
hållbarhetsredovisar. Vi kommer nu gå igenom olika faktorer som enligt tidigare studier kan 
förklara varför bolag inte hållbarhetsredovisar. Till varje faktor kommer det att finnas en 
koppling till någon intressent då en eller flera relevanta intressenter kopplas ihop med varje 
faktor utifrån tidigare kunskap. Den första faktorn som vi kommer att börja med är att bolag 
upplever att det finns en avsaknad av press från intressenter. 
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2.2. Avsaknad av press från intressenter 
En av de främsta faktorerna till varför företag väljer att inte hållbarhetsredovisa är för att 
företag inte känner några påtryckningar från intressenter (Martin & Hadley, 2008; Mitchell & 
Hill, 2009; Stubbs, Higgins & Milne, 2013; Thorne, Mahoney & Manetti, 2014). Enligt 
Stubbs, Higgins och Milne (2013) hållbarhetsredovisar inte företag på grund av att de 
upplever att intressenter inte har ställt några krav på hållbarhetsredovisning, inte heller 
förslag på ett framtida ansvar eller krav var aktuellt. Bland annat handlar det om att det inte 
finns tillräckligt med press från reglerare, allmänheten och marknaden (Mitchell & Hill, 
2009). Företagen menar själva att de inte avser att avstå från agera hållbart, men att de 
upplever att det inte är nödvändigt att skriva och publicera detta hållbarhetsarbete (Stubbs, 
Higgins & Milne, 2013). Till exempel lyfter Dincer (2011) fram att aktieägare endast finner 
intresse i hur bolagen presterar finansiellt och är alltså inte intresserade av en 
hållbarhetsredovisning. Det gör att företag tycker att en hållbarhetsredovisning blir överflödig 
när företagen upplever att viktiga intressenter, som till exempel aktieägare, inte efterfrågar en 
hållbarhetsredovisning. 
 
En studie av Stubbs, Higgins och Milne (2013) visar att storleken har betydelse då större 
bolag har mer påtryckningar från intressenter och känner därför av ett större ansvar att 
hållbarhetsredovisa. En orsak är dels att de större bolagen har mer inflytande men de har även 
ett varumärke som är känt bland allmänheten (Stubbs, Higgins & Milne, 2013). Detta resultat 
kan kontrasteras mot en studie av Boesso och Kumar (2007) som identifierar vilka faktorer, 
förutom finansiella marknader, som driver företag i USA och Italien till att frivilligt 
hållbarhetsredovisa. Inledningsvis antog författarna att storleken på ett företag har en större 
betydelse än vilken bransch företaget befinner sig i, det vill säga att ju större bolag är desto 
mer benägna skulle de vara att hållbarhetsredovisa (Boesso & Kumar, 2007). Men det Boesso 
och Kumar (2007) kom fram till är att ju mer centrala intressenterna är för bolagen, desto 
högre kvalitet har hållbarhetsredovisningarna. Dessutom använder bolagen inte endast 
hållbarhetsredovisningen till att tillgodose sina intressenter, utan även för att påverka dem 
(Boesso & Kumar, 2007).  
 
I takt med att intressenternas påverkan på verksamheten ökar gör även kraven det. Det gör att 
det är viktigt för ledningen att bedöma vikten av intressenternas krav och förväntningar över 
tid. Men för de bolag som inte upplever att det finns någon efterfrågan från intressenter att 
företaget ska upprätta en hållbarhetsredovisning behöver efterfrågan och pressen på att 
hållbarhetsredovisa öka för att det ska ske en förändring (DeLong & Mehalik, 2013; Thorne, 
Mahoney & Manetti, 2014). DeLong och Mehalik (2013) menar att en ökad efterfrågan från 
kunder skulle öka takten för förändring. Men enligt Thorne, Mahoney och Manetti (2014) 
handlar det inte bara om en ökad press från kunder, utan pressen på att bolag ska 
hållbarhetsredovisa behöver öka både internt och externt för att få företag att förändras och 
börja ge ut fristående rapporter. Vissa intressenter har även mer inflytande på företaget och 
har en central roll när en hållbarhetsredovisning publiceras, enligt Dincer (2011) är två av 
dessa långivare och myndigheter. En myndighet som det kan saknas en efterfrågan från är 
lagstiftare, vilket leder oss in på följande orsak till att bolag väljer att inte hållbarhetsredovisa. 
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2.3. Frånvaro av legalt krav 
Innan det blir lagstiftat om att det är obligatoriskt att hållbarhetsredovisa är 
hållbarhetsredovisning något som är frivilligt och upp till företagen själva att välja hur de vill 
göra vilket kan göra att företag upplever att hållbarhetsredovisning inte är en skyldighet och 
att det därför är onödigt (Stubbs, Higgins & Milne, 2013). Det gör att frånvaro av ett legalt 
krav är en orsak till att företag väljer att inte rapportera frivilligt (Martin & Hadley, 2008; 
Mitchell & Hill, 2009; Solomon & Lewis, 2002; Thorne, Mahoney & Manetti, 2014). 
 
Enligt Beckman (1997) finns det olika faktorer som tvingar till redovisning, så kallade 
nödmotiv som är en grundläggande drivkraft. Exempel på detta är intressenter som är centrala 
men även lagstiftning (Bergström, Catasus & Ljungdahl, 2002). Deegan och Blomquist 
(2006) nämner att den lagstiftning som finns gällande hållbarhetsredovisning utgör en stark 
drivkraft bakom rapportering av hållbarhet. Det är alltså myndigheter som är en viktig 
intressent och som genom lagrum kan se till att bolag måste göra hållbarhetsredovisningar. 
Ett exempel är den lagändring som kom 2016 som har lett till att större svenska bolag måste 
hållbarhetsredovisa.  
 
Om det inte finns ett lagkrav som säger att företag ska hållbarhetsredovisa kan företag 
uppleva en viss osäkerhet i att de inte vet vem de rapporterar för och vilka som läser 
rapporterna, den så kallade läsekretsen (Martin & Hadley, 2008). Frågan för företagen är hur 
de ska kunna tillgodose alla potentiella läsare i en eventuell rapport. Enligt Martin och 
Hadley (2008) bidrar ett legalt krav till att osäkerheten hos företag minskar. De menar att 
företagen ska tillgodose lagstiftaren genom att se till att rapporten uppfyller de krav som finns 
i lagen. Det gör att lagstiftaren blev den intressent vars krav företag ska tillgodose genom en 
hållbarhetsredovisning (Martin & Hadley, 2008). 
 
Dock finns det en risk att en hållbarhetsredovisning som endast ska tillgodose lagstiftaren gör 
att företag begränsar sin omfattning av rapportering och endast rapporterar till den nivå där de 
efterlever lagen men inte mer därutöver. Det kan göra att företag bortser från de eventuella 
oförutsedda fördelar med att rapportera som finns för företag och miljö (Martin & Hadley, 
2008). Studier visar att ett flertal företagsledare har svårt att se fördelar med att frivilligt 
skriva om och utveckla sitt hållbarhetsarbete när det är frivilligt att hållbarhetsredovisa 
(Stubbs, Higgins & Milne, 2013; Thorne, Mahoney & Manetti, 2014). Det beror enligt 
Stubbs, Higgins och Milne (2013) på att chefer upplever att det är slöseri med tid och att det 
verkliga syftet med verksamheten kan distraheras, i deras fall är det att tjäna pengar. Det 
ekonomiska argumentet till att inte hållbarhetsredovisa är en del av följande faktor där 
företagen upplever att det inte finns ekonomiska fördelar med att hållbarhetsredovisa. 
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2.4. Ser inte ekonomiska fördelar 
Enligt Martin och Hadley (2008) anser chefer att en orsak till att företag inte rapporterar är att 
en utgiven rapport inte skulle öka försäljningen för företaget. Det kan upplevas som en 
nackdel om inte hållbarhetsredovisningen bidrar till märkbart ökade intäkter vilket bidrar till 
att ledningen inte känner sig motiverad till att producera en hållbarhetsredovisning (Stubbs, 
Higgins & Milne, 2013). För att personer i företag ska känna sig motiverade till att rapportera 
behöver de kostnader som det innebär att hållbarhetsredovisa vägas mot de fördelar som 
företaget skulle få ut av att utge en rapport (Martin & Hadley, 2008). De fördelar som det kan 
handla om enligt Martin och Hadley (2008) är att en rapport kan legitimera företagets 
agerande och förbättra eller skydda företagets varumärke. 
 
Om cheferna i företaget tvivlar på att det finns fördelar med att hållbarhetsredovisa leder det 
till att företaget väljer att inte göra det (Martin & Hadley, 2008; Thorne, Mahoney & Manetti, 
2014). Det kan även finnas en uppfattning om att hållbarhetsredovisning inte är nödvändig 
för att uppnå det ekonomiska resultat som eftersträvas i verksamheten (Mitchell & Hill, 2009; 
Stubbs, Higgins & Milne, 2013). Arbetet med att ta fram en hållbarhetsredovisning anses då 
bara innebära större kostnader för företaget i jämförelse med de eventuella fördelar som 
företaget skulle få ut av ge ut en hållbarhetsredovisning (Martin & Hadley, 2008). 
 
När det kommer till relevanta intressenter som har inflytande i de ekonomiska frågorna är det 
ledningen, som är en intern intressent, som har en väsentlig inverkan på beslutet om att göra 
hållbarhetsredovisningar eller inte. Enligt Stubbs, Higgins och Milne (2013) är beslut 
gällande hållbarhet upp till ledningen att avgöra. Det är till exempel ledningen som styr vad 
som ska ska prioriteras i budgeten och beslutet kan påverkas av att det saknas enskilda 
ekonomsika incitament för att hållbarhetsredovisa (DeLong och Mehalik, 2013). Ser 
ledningen inte några ekonomiska fördelar med hållbarhet kommer det inte att prioriteras. Det 
kan göra att hållbarhetsredovisning således prioriteras bort i företaget. Det leder oss in på 
följande faktor som handlar om hur företag prioriterar sina resurser vilket kan påverka valet 
att inte hållbarhetsredovisa. 
 

2.5. Saknar resurser 
En orsak till att företag väljer att inte hållbarhetsredovisa är på grund av att kostnaderna 
upplevs vara för stora (Mitchell & Hill, 2009; Thorne, Mahoney & Manetti, 2014). De 
kostnader som det kan handla om är kostnader som är kopplade till att samla in 
hållbarhetsinformation och att framställa en hållbarhetsrapport, vilket avskräcker företag från 
att hållbarhetsredovisa (Martin & Hadley, 2008; Mitchell & Hill, 2009). Det kan även 
innebära en stor ansträngning arbetsmässigt för företaget när nödvändigt datamaterial ska 
samlas in till rapporten (Martin & Hadley, 2008). Det gör att en hållbarhetsredovisning kan 
upplevas vara för resurskrävande för företaget (Stubbs, Higgins & Milne, 2013). 
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Om det finns åsikter inom företaget att en hållbarhetsredovisning inte ger något mervärde för 
företaget kan cheferna anse att det är bättre för företaget att lägga pengarna och resurserna på 
annat (Stubbs, Higgins & Milne, 2013). Det gör att ledningsgruppen även denna gång är den 
intressent som har inflytande på valet att inte hållbarhetsredovisa genom att påverka 
resursfördelningen. Enligt Stubbs, Higgins och Milne (2013) påverkas även besluten om 
resurser av det intresse som ägarna har och det gör att även dem har en inverkan på företagets 
prioriteringar. 
 
Har inte hållbarhet en tillräckligt hög prioritet i bolaget kommer det inte att prioriteras 
(Thorne, Mahoney & Manetti, 2014). Det gör att företag väljer att prioritera andra kostnader 
och det gör att det inte avsätts några resurser på att hållbarhetsredovisa (Mitchell & Hill, 
2009; DeLong & Mehalik, 2013; Thorne, Mahoney & Manetti, 2014). Även Bergström, 
Catasus och Ljungdahl (2002) nämner att det finns de som anser att det finns viktigare frågor 
att prioritera än hållbarhetsredovisning och att de flesta mindre företagen har varken 
resurserna, tiden eller kompetensen att hållbarhetsredovisa. En avsaknad av kompetens är 
alltså ytterligare ett hinder till att rapportera företags hållbarhetsarbete på grund av att det 
upplevs vara för svårt att hållbarhetsredovisa (Mitchell & Hill, 2009). 
 
När det kommer till kompetensen handlar det i det här fallet om att det finns en brist på 
kunskap gällande hållbarhetsredovisning i företag. Den kunskap som det råder brist på 
handlar enligt DeLong och Mehalik (2013) om att veta vad som är nödvändigt datamaterial 
att samla in gällande verksamhetens påverkan i förhållande till hållbarhet. Men det handlar 
även om kunskapen att kunna kvantifiera hållbarhetsrelaterade risker och att kunna förutse 
konsumenternas respons på hållbarhetsstrategin (DeLong & Mehalik, 2013). Om det råder en 
brist på kunskap och kompetens gällande hållbarhet inom företaget kan företag göra valet att 
avstå från att hållbarhetsredovisa (Bergström, Catasus & Ljungdahl, 2002). En intressent som 
påverkar denna typ av resurs är enligt Stubbs, Higgings och Milne (2013) de anställda som 
inte visar något intresse för hållbarhet. För att öka kunskapen gällande hållbarhet behöver 
företag därför investera i och utbilda sin personal för att kunna anpsassa sig och bli bättre på 
hållbarhet (DeLong & Mehalik, 2013). 
 

2.6. Drar till sig oönskad uppmärksamhet  
Bergström, Catasus och Ljungdahl (2002) menar att en av anledningarna till att ett flertal 
bolag väljer att inte hållbarhetsredovisa är på grund av att bolagen ser det som ett risktagande 
då de brister som finns i verksamheten riskerar att bli uppmärksammade. Det gör att 
ledningen i ett bolag känner sig motvillig till att bolaget ska producera en 
hållbarhetsredovisning ifall informationen är känslig och kan påverka verksamheten negativt 
(Solomon & Lewis, 2002). Det som företaget skriver om i sin hållbarhetsrapport förväntar sig 
omgivningen att företaget arbetar med i praktiken, det vill säga att det företaget skriver ska 
stämma överens med verkligheten (O’Dwyer, 2002). 
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Enligt en studie av Stubbs, Higgins och Milne (2013) har främst större bolag påtryckningar 
från intressenter att de ska hållbarhetsredovisa vilket gör att de större företagen blir mer 
sårbara och får stå till svars för hur de agerar hållbart. Företag som väljer att rapportera om 
sitt hållbarhetsarbete kan riskera att få en oönskad uppmärksamhet, vilket i sin tur kan 
innebära en ökad risk (Stubbs, Higgins & Milne, 2013). Det ligger en ökad risk i att 
producera och ge ut en hållbarhetsredovisning för företag när allmänheten med intressenter 
får möjlighet att läsa och granska innehållet. Stubbs, Higgins och Milne (2013) menar att 
information som ges ut från företaget finns lättillgänglig för allmänheten och det skapar en 
sårbarhet för bolaget. Enligt O’Dwyer (2002) har intressenter möjlighet att genom granskning 
göra en bedömning av bolaget efter vad de skriver i sin hållbarhetsredovisning. En intressent 
som kan kan göra denna granskning och som kan påverka bolaget genom att använda den 
information bolaget lyfter fram i sin hållbarhetsredovisning är media (Stubbs, Higgins & 
Milne, 2013). 
 
På grund av de brister som en verksamhet eventuellt har och som därför riskerar att bli 
uppmärksammade gör att företag blir avskräckta från att producera en hållbarhetsredovisning 
(Solomon & Lewis, 2002). Det gör att företag undviker att delge information till intressenter 
som anses vara skadligt för företaget. Men trots att företag väljer att inte ge ut en rapport till 
allmänheten, på grund av risken att brister ska uppmärksammas, kan företag inse att de har ett 
ansvar och istället arbeta med hållbarhetsfrågor internt (Stubbs, Higgins & Milne, 2013). Det 
leder oss in på följande faktor där den ansvariga individens attityd och påverkan har en 
inverkan på beslutet att inte hållbarhetsredovisa. 
 

2.7. Den ansvariga individens attityd och påverkan 
Den ansvariga individens attityd och påverkan när det gäller hållbarhet vara en orsak till att 
företag väljer att inte hållbarhetsredovisa. Finns det ett motstånd eller saknas ett intresse för 
hållbarhet från ledningen och andra personer som fattar beslut inom företaget blir det ett 
hinder för företaget när det gäller frågan om hållbarhetsrapportering (DeLong & Mehalik, 
2013; Thorne, Mahoney & Manetti, 2014). Om det inte finns ett stöd för mål, inget genuint 
intresse och inget aktivt arbete för hållbarhet från ledningens sida kommer inte 
organisationen att förändras när det kommer till hållbarhetsarbetet (Chandler & Werther, 
2013). Enligt Beckman (1997) skulle det falla naturligt att implementera miljöfrågor i 
verksamheten om det finns ett genuint intresse från chefer och ledning. 
 
Trots att företag inte hållbarhetsredovisar så kan lednigen inse att det finns ett ansvar hos 
företaget vilket gör att de ser till att det finns ett internt arbete med hållbarhetsfrågor 
(Solomon & Lewis, 2002; Stubbs, Higgins & Milne, 2013). Men det gör att personer i 
ledningen har svårt att se nyttan med rapportering på grund av att de anser att de redan 
arbetar med hållbarhet. Det gör att det inte är aktuellt att hållbarhetsredovisa genom att dela 
med sig av informationen om sitt hållbarhetsarbete till externa intressenter. Resonemanget 
utgår från att det är bättre att satsa på att faktiskt arbeta med hållbarhetsfrågor internt i 
företaget framför alternativet att lägga resurser på att upprätta en hållbarhetsredovisning där 
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det finns ett bristande hållbarhetsarbete och man inte tar sitt ansvar (Stubbs, Higgins & 
Milne, 2013). 
 
Saknas incitament för personer att anta hållbarhet är det svårt att förändra attityder, avsikter 
och beteende gällande hållbarhet (DeLong & Mehalik, 2013). Enligt DeLong och Mehalik 
(2013) är det dessutom så att om ett visst beteende inte belönas inom en organisation kommer 
inte beteendet att inträffa. Det kan finnas personer inom bolaget som upplever att hållbarhet 
är väsentligt. Men om inte deras engagemang för hållbarhet belönas och uppmärksammas 
kommer det beteendet inte kunna förändra hur organisationen ser på hållbarhet (DeLong & 
Mehalik, 2013). Det gör att det blir viktigt att det finns ett enagemang i ledningen för att det 
ska finnas en möjlighet att företaget skulle överväga att hållbarhetsredovisa. Det gör att den 
intressent som får en betydande roll och påverkan på denna faktor är ledningen som intern 
intressent. Det beror till stor del på att det är ledningen eller cheferna inom företaget som 
avgör om hållbarhetsredovisning är nödvändigt eller inte för företaget och som tar beslutet 
hur företaget ska agera (Stubbs, Higgins & Milne, 2013). 
 

2.8. Sammanfattning av den teoretiska referensramen  
Utifrån denna litteraturgenomgång av tidigare studier ser vi olika faktorer som argumenteras 
påverka företag att inte hållbarhetsredovisa. Det är troligt att det inte är endast en faktor som 
är orsaken till att företag väljer att inte hållbarhetsredovisa utan att det är flera faktorer 
tillsammans (Deegan, 2002; Martin & Hadley, 2008). Varje faktorer stöds dessutom av fler 
än en källa, vilket gör att dessa faktorer troligtvis kan vara till hjälp för att förstå varför 
företag inte hållbarhetsredovisar. Vi väljer att separera faktorerna från varandra men vi är 
medvetna om att faktorerna även kan gå in i varandra och att de därför kan kopplas ihop. Vi 
vet inte på vilket sätt de kan gå in i varandra men vi väljer att undersöka faktorerna var för sig 
i denna uppsats vilket gör att vi bortser från det faktumet att de eventuellt går in i varandra. 
 
Totalt framkommer sex faktorer som behandlar olika orsaker till att företag väljer att inte 
hållbarhetsredovisa enligt tidigare studier. Dessa faktorer är att det saknas press från 
intressenter, det finns inget legalt krav, bolag ser inte ekonomiska fördelar och att de saknar 
resurser för att hållbarhetsredovisa. De två sista faktorna är att en hållbarhetsredovisning drar 
till sig för mycket uppmärksamhet och att det är den ansvariga individens attityd och 
påverkan som gör att företag inte hållbarhetsredovisar. För att sammanfatta den teoretiska 
referensramen med litteraturgenomgången där vi har systematiserat och diversifierat tidigare 
kunskap när det gäller vad tidigare studier har kommit fram till för orsaker till att bolag väljer 
att inte hållbarhetsredovisa har en tabell skapats, se tabell 1. I tabellen listas de sex olika 
faktorerna som framkommer i den teoretiska referensramen med referenser till författarna. 
Tabellen ger en överblick över det befintliga kunskapsläget. 
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Tabell 1 
 
Förutom faktorerna använder vi oss även av ett intressentsammanhang där varje faktor 
kopplas samman med de mest relevanta intressenterna enligt tidigare kunskap. Det har sin 
grund i intressentteorin som belyser det förhållande som finns mellan bolag och dess 
intressenter. Hållbarhetsredovisning är allmänt till för intressenternas intresse, men som 
denna studies problemområde indikerar så finns det bolag som väljer att inte ge ut någon 
hållbarhetsredovisning. Därför är det intressant att få en förståelse för hur de bolag som inte 

Faktor Sammanfattning Författare Slutsats 
Avsaknad av 
press från 
intressenter 

Upplever bolag ingen 
efterfrågan på en 
hållbarhetsredovisning 
väljer de att inte 
hållbarhetsredovisa 

Martin & Hadley (2008) Chefer tror att det inte finns någon 
utomstående som är intresserad av 
rapporterna, eller åtminstone inte något 
som de känner att de behöver tillgodose 

Mitchell & Hill (2009) Det finns inte tillräckligt med press från 
reglerare och allmänheten 

Stubbs, Higgins & Milne (2013) Företaget rapporterar inte när ingen 
eferfrågar informationen och blir då 
omotiverade till att rapportera 

Thorne, Mahoney & Manetti (2014) Ingen upplevd press från intressenterna 
Frånvaro av 
legalt krav 

Är det frivilligt att 
rapportera har företag 
svårt att se fördelen 
med att rapportera och 
utveckla sitt 
hållbarhetsarbete 

Solomon & Lewis (2002) Inget legalt krav för företag att rapportera 

Martin & Hadley (2008) Inget legalt krav 

Mitchell & Hill (2009) Det finns inget legalt krav 

Thorne, Mahoney & Manetti (2014) Inget legalt krav att rapportera 
Ser inte 
ekonomiska 
fördelar 

En rapport ger inte 
ökad försäljning och 
ökat ekonomiskt värde 
för företaget 

Martin & Hadley (2008) En publicering av en årlig miljörapport 
skulle inte öka försäljningen 

Stubbs, Higgins & Milne (2013) Det saknas upplevda fördelar med att 
rapportera 

Thorne, Mahoney & Manetti (2014) Det är för kostsamt och finns inte några 
upplevda fördelar 

Saknar resurser Företag har inte 
kunskapen och 
resurserna till att 
hållbarhetsredovisa 
vilket gör att andra 
kostnader prioriteras 
vilket gör att det inte 
avsätts resurser till att 
hållbarhetsredovisa 

Bergström et al (2002) Det finns viktigare frågor att prioritera än 
hållbarhetsredovisning 

Mitchell & Hill (2009) Kostnaderna är för stora och det är för 
svårt 

DeLong & Mehalik (2013) Konkurrerande prioriteringar och lägre 
kunskap gör att företag inte 
hållbarhetsredovisar 

Thorne, Mahoney & Manetti (2014) CSR har inte tillräckligt hög prioritet 

Drar till sig 
oönskad 
uppmärksamhet 

Brister i verksamheten 
riskerar att bli 
uppmärksammade av 
allmänheten om 
företaget producerar en 
rapport 

Bergström et al (2002) Är ett risktagande för företag att 
rapportera då brister i verksamheten 
riskerar att bli uppmärksammade 

Solomon & Lewis (2002) Motvilliga att rapportera känslig 
information då företaget räds för 
förvränging och vill inte delge 
information som eventuellt är skadlig 

Stubbs, Higgins & Milne (2013) Det kan innebära en ökad risk för 
företaget att hållbarhetsredovisa  

Den ansvariga 
individens 
attityd och 
påverkan 

Den ansvariga 
individens attityd och 
påverkan har en 
inverkan på valet att 
hållbarhetsrapportera 
eller inte 

Solomon & Lewis (2002) Företag inser att de har ett ansvar 

Martin & Hadley (2008) VD/ledning tvivlar på fördelarna  
Stubbs, Higgins & Milne (2013) Anser att det är bättre att faktiskt arbeta 

med hållbarhetsfrågor internt istället för 
att lägga resurser på att rapportera externt 
om ett hållbarhetsarbete som man i 
praktiken inte gör 

DeLong & Mehalik (2013) Det finns motstånd från ansvariga eller 
inflytelserika individer 

Thorne, Mahoney & Manetti (2014) Det finns inget intresse från 
VD/ledningen 
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hållbarhetsredovisar ser på sina intressenter och vilken påverkan som de anses ha. Det kan till 
exempel handla om hur bolag ser på sina kunder, leverantörer och media. I tabell 2 visas 
vilka intressenter som tidigare studier har nämnt i samband med de faktorer som har 
presenterats ovan. 
 
Faktor Intressenter Författare 
Avsaknad av press från intressenter Allmänheten Mitchell & Hill (2009) 

Kunder DeLong & Mehalik (2013), 
Mitchell & Hill (2009) 

Lagstiftande myndighet Mitchell & Hill (2009), 
Dincer (2011) 

Aktieägare Dincer (2011) 

Frånvaro av legalt krav Lagstiftande myndighet Deegan & Blowquist (2006), 
Martin & Hadley (2008) 

Ser inte ekonomiska fördelar Ledningen Stubbs, Higgins & Milne (2013) 
Saknar resurser Anställda DeLong & Mehalik (2013), 

Stubbs, Higgins & Milne (2013) 
Ledning Stubbs, Higgins & Milne (2013) 

Ägare Stubbs, Higgins & Milne (2013) 

Drar till sig oönskad uppmärksamhet Media Stubbs, Higgins & Milne (2013) 

Den ansvariga individens attityd och påverkan Ledningen Stubbs, Higgins & Milne (2013) 
Tabell 2 

 
De intressenter som framkommer av tabell 2 kommer att utgöra en samlad bakgrund till 
faktorerna när vi skapar vår analysmodell. Genom analysmodellen visar vi vad vi tar med oss 
från teorin för att samla in och analysera empirin. Utifrån tidigare kunskap finns det vissa 
intressenter som påvekar varje enskild faktor och dessa intressentkrav tar sig olika i uttryck. 
Detta gör att intressenterna utgör en bakomliggande påverkan på faktorerna till att företag 
väljer att inte hållbarhetsredovisa och således är en del av analysmodellen. Därefter kommer 
de faktorer som har identifierats och som återfinns i den teoretiska referensramen. Totalt är 
det sex stycken faktorer som enligt tidigare studier påverkar företagen att inte 
hållbarhetsredovisa. Samtliga faktorer påverkar valet att inte hållbarhetsredovisa utan att det 
finns någon inbördes ordning mellan faktorerna. Tidigare kunskap ger inte svar på om någon 
faktor är viktigare än någon annan vilket gör att vi antar att ingen faktor är viktigare än någon 
annan. Vidare kan vi inte säkerställa att faktorerna på något sätt kan påverka varandra. Men 
även här gör vi ett antagande att faktorerna inte påverkar varandra utan undersöker dem var 
för sig. Varje faktor kan vara en orsak till det fenomen som vi studerar, det vill säga att 
företag väljer att inte hållbarhetsredovisa. Därefter påverkar faktorerna beslutsfattarens 
avvägning gällande nyttan att hållbarhetsredovisa och slutligen valet att inte 
hållbarhetsredovisa. 
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Figur 1 Intressenter och faktorer som påverkar valet att inte hållbarhetsredovisa  
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3. Metod 

Detta avsnitt beskriver och motiverar uppsatsens val av metod och hur vi har gått tillväga när 
det gäller urval. Vi beskriver även insamling och sammanställning av vår empiri. Här 
redogörs även för val av  analysmetod. 
 

3.1. Studiens upplägg 

Studien har sin utgångspunkt i befintlig teori på området. Därför startade arbetet med en 
genomgång av existerande kunskap gällande faktorer som påverkar företagens val att inte 
hållbarhetsredovisa. På så sätt syntetiserade vi de valda faktorerna från tidigare kunskap. 
Dessutom presenterades intressentteorin för att få in ett intressentperspektiv gällande vilka 
intressenter som personer i en verksamhet anser att de beaktar när det kommer till hållbarhet 
och kommunikation av hållbarhet. En genomgång av existerande kunskap gjorde det möjligt 
att redogöra för vilken kunskap som finns på området i nuläget och sedan använda det som 
stöd i det fortsatta arbetet med studien. Ytterligare ett stöd i arbetet var en analysmodell som 
används för att samla in och analysera empiri. 
 
För att svara på vår forskningsfråga behövde vi få en bild av vilka orsaker som gör att ett 
företag väljer att inte hållbarhetsredovisa. För att kunna få denna bild ville vi få omfattande 
beskrivningar från intervjupersoner som har möjlighet att resonera kring hållbarhet och varför 
bolag väljer att inte hållbarhetsredovisa och på så sätt skulle vi uppnå en djupare förståelse. 
Det gjorde att vi valde att använda oss av en kvalitativ ansats för vår undersökning. Enligt 
Bryman och Bell (2011) har kvalitativa undersökningar sin tyngdpunkt i att uppnå en 
förståelse för den sociala verkligheten genom de förklaringar som personer i ett visst 
sammanhang kan ge när de ger sin syn på verkligheten. Det finns alltså ett intresse att förstå 
beteende, värderingar och åsikter i ett visst sammanhang där undersökningen genomförs 
(Bryman & Bell, 2011). Det gjorde att en kvalitativ ansats passade oss då vi ville uppnå en 
förståelse för förklaringar som finns hos personer i bolag som inte hållbarhetsredovisar. Vi 
valde alltså bort alternativet att använda oss av en kvantitativ ansats. I kvantitativa 
undersökninar är intresset framför allt att kunna förklara samband mellan variabler och kunna 
generalisera den insamlade datan till en population genom att använda sig av statistiska 
mätmetoder (Bryman & Bell, 2011). I en kvantitativ undersökning är det svårt att gå på 
djupet och få omfattande information av den sociala verkligheten vilket var ambitionen med 
vår undersökning.  
 
Genom vår kvalitativa ansats fann vi att semistrukturerade intervjuer var en lämplig metod 
för att samla in det empiriska datamaterialet till studien. Strategin var att samla in en 
väsentlig mängd information från ett antal personer. På så sätt kunde vi få ett mer omfattande 
empiriskt material från varje intervjuperson som deltog i studien och vi hade då möjlighet att 
få ett djup i vårt material jämfört med en kvantitativ undersökning. Valet av metod har 
påverkat hur vi sedan har valt att hantera det insamlade materialet i det fortsatta arbetet. Det 
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insamlade materialet blev vid transkribering längre texter vilket gjorde att vi fann att en 
textanalys där vi organiserade texternas innehåll i koder och kategorier var en lämplig 
analysmetod för oss. En beskrivning av denna analysmetod finns under rubriken Metodval för 
analys. Analysarbetet gjordes med koppling till den teoretiska referensramen och 
analysmodellen för att få stöd och göra det möjligt att se eventuellt nya kunskaper i frågan. 
Efter en framställning av resultat och analys var det möjligt att dra slutsatser som kopplade 
till studiens syfte och därigenom svara på studiens frågeställning. 
 

3.2. Litteraturgenomgång och litteratursökning 

Uppsatsen började med en litteraturgenomgång med en syntetisering av alla faktorer från 
tidigare kunskap på området. Vi har där samlat in och ordnat upp faktorerna som utgör den 
teoretiska referensramen för att få en samlad bild av det nuvarande kunskapsläget på 
forsknigsområdet. För att inhämta tidigare kunskap till den teoretiska referensramen och 
litteraturgenomgången har vi sökt bland litteratur och vetenskapligt granskade 
tidskriftsartiklar på området. Några av de centrala referenserna i den teoretiska referensramen 
har varit Stubbs, Higgins och Milne (2013) samt Thorne, Mahoney och Manetti (2014). 
Referenserna i den teoretiska referensramen kommer främst från vetenskapliga 
tidskriftsartiklar via Örebro universitetsbibliotek där centrala databaser har varit Google 
Scholar, ABI/Inform och söktjänsten Primo. Samtliga artiklar som har använts i detta arbete 
har varit vetenskapligt granskade vilket försäkrade oss om att artiklarna hade en viss nivå av 
vetenskaplig kvalitet. 
 
För att hitta vetenskapliga artiklar till denna studie använde vi oss av sökord. Ett urval av de 
sökord som vi använde oss av var sustainability reporting, CSR/Corporate sustainability 
reporting, incentives/disincentives, barrier, hurdle, obstacle, motivations och non-reporting. 
Sökorden kopplar bland annat till hållbarhetsredovisning och rapporter i sig för att komma åt 
artiklar på rätt ämnesområde. Vi sökte i databaser med hjälp av bland annat sökord som icke-
rapporterande företag, eftersom det är den grupp av företag vi var intresserade av att veta mer 
om. Bland sökorden fanns även ord som hinder, barriärer och motivation. Samtliga sökningar 
skedde med sökord på engelska då databaserna med vetenskapliga artiklar till största del 
består av artiklar skrivna på engelska.  
 

3.3. Forskningsmetod 

Som datainsamlingsmetod användes semistrukturerade intervjuer. Intervjuer kan enligt 
Bryman & Bell (2011) vara antingen ostrukturerade eller semistrukturerade. Då 
ostrukturerade intervjuer till stor del utgår från att intervjupersonen själv styr samtalet valde 
vi att istället göra semistrukturerade intervjuer. I semistrukturerade intervjuer används en lista 
eller en intervjuguide med förutbestämda teman som ska beröras under intervjuerna. Det 
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gjorde att varje intervju fick ett tydligare fokus på vårt problemområde utan att 
intervjupersonen skulle bli begränsad i sina svar. 
 
Inför insamlingen av datamaterial skapade vi en intervjuguide med frågor som anknöt till vårt 
problemområde. Genom att skapa intervjuguiden kunde vi innan insamlingen av datamaterial 
fundera ut vilka frågor som vi behövde ställa för att vi skulle få in relevant material till 
studien. Dessutom fungerade intervjuguiden som ett stöd under själva intervjuerna. En 
redogörelse för intervjuguiden som användes i denna uppsats finns under rubriken 
Intervjuguide och operationalisering. 
 
Vi hade som avsikt i vår undersökning att utgå från och presentera den syn som individer i 
chefsposition har på hållbarhet och vilka orsaker som de ansåg att bidrar till att företag väljer 
att inte hållbarhetsredovisa. Studien utfördes därför på individnivå. Strategin var att intervjua 
en eller flera personer per byggbolag där varje person innehade någon chefsposition. Vi ville 
ha innehållsrika och detaljerade svar av intervjupersonerna för att på så sätt få en förståelse 
för varför byggbolag inte hållbarhetsredovisar. Avsikten var att utforska respondenternas 
åsikter och uppfattningar om hållbarhet. 
 
Genom att använda oss av en kvalitativ ansats var det möjligt att genom semistrukturerade 
intervjuer få fram mer djupgående svar. Då kunde även olika motiveringar framkomma om 
varför bolag i byggbranschen väljer att inte hållbarhetsredovisa. Därför var semistrukturerade 
intervjuer en lämplig insamlingsmetod. Dessutom hade vi också möjlighet att ställa 
följdfrågor under intervjuerna. Det gör att intervjuer ger en mer flexibel situation än vad som 
är möjligt under kvantitativa undersökningar (Bryman & Bell, 2011). Hade vi gjort en 
kvantitativ studie där vi utformade enkätformulär skulle det bli vi som utförde studien som 
avgjorde innehållet i enkäterna. Det skulle ha gjort att vi riskerade att missa eventuella 
faktorer som tidigare inte har framkommit i andra studier på området. 
 

3.4. Urval 

Vi valde att undersöka bolag i byggbranschen för att svara på vår frågeställning varför bolag 
väljer att inte hållbarhetsredovisa. Valet av byggbranschen grundade sig i att andelen 
byggbolag i Sverige som inte alls har redovisat tidigare var väsentligt högre jämfört med 
andra branscher enligt en undersökning som gjordes av Demoskop 20152. Resultatet från den 
undersökningen visade att av byggbolagen som deltog i undersökningen var det 52 procent 
som inte hållbarhetsredovisade. Detta kan jämföras med snittet av samtliga bolag i 
undersökningen där 30 procent inte redovisade. Utifrån Demoskops undersökning är det 
alltså hälften av bolagen i byggbranschen som inte hållbarhetsredovisar. Det gör att 
byggbranschen är en fördelaktig bransch att undersöka då det finns ett större urval att tillgå 

                                                
2 Från rapporten En guide till hållbarhetsredovisning som är framtagen av Demoskop. Rapporten 
fungerar som en expertguide till hållbarhetsrapportering och där presenteras resultatet av en 
undersökning om hållbarhetsredovisning bland svenska bolag (Demoskop, 2015). 
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då en större andel av bolagen inte hållbarhetsredovisar. Dessutom kunde vi göra antagandet 
att svaret antagligen inte fanns i själva branschen. Hade vi valt en bransch där ingen 
hållbarhetsredovisar hade troligen branschen varit förklaringen till varför man inte 
hållbarhetsredovisar.  
 
De bolag som var av intresse för vår studie var bolag inom byggbranschen som har sin 
verksamhet i Sverige och som inte har upprättat någon hållbarhetsredovisning tidigare. Från 
början var vi intresserade av att undersöka bolag som omfattades av den svenska 
lagändringen gällande hållbarhetsredovisning men som inte hade hållbarhetsredovisat 
tidigare. Men urvalet blev allt för begränsat då intresset för att delta i undersökningen var allt 
för lågt, vilket vi beskriver mer utförligt senare i detta avsnitt. Det gjorde att vi valde att 
utvidga vårt urval. Den nya förutsättningen för vårt urval gjorde att de byggbolag som var 
intressanta för vår studie var av två slag. För det första var det fortsättningsvis de byggbolag 
som vid tillfället för intervjun inte hade upprättat någon hållbarhetsredovisning tidigare och 
som omfattades av lagändringen. För det andra valde vi att urvalet även skulle omfatta 
mindre byggbolag som inte hållbarhetsredovisar men som inte omfattas av den nya 
lagändringen gällande hållbarhetsredovisning. Vi valde att båda typer av byggbolag skulle 
ingå i urvalet för att öka möjligheten att hitta personer i byggbolag som kunde tänka sig att 
ställa upp på intervju. Vi utgick alltså från att vårt urval skulle bestå av byggbolag som inte 
har hållbarhetsredovisat tidigare oavsett om de kommer att hållbarhetsredovisa eller inte på 
grund av lagändringen. Det gjorde att det viktigaste var att bolagen inte hållbarhetsredovisade  
och att storleken på bolagen inte skulle vara avgörande i vårt urval. 
 
För att hitta vilka bolag som inte hållbarhetsredovisar som vi ville komma i kontakt med 
utgick vi från företagskataloger med sammanställningar av byggbolag i Sverige. Vi sökte 
bland annat i en företagskatalog på hemsidan byggtjänst.se3 som samlar information om drygt 
82 000 företag som är verksamma i Sverige. Vi sökte även information om de företag som vi 
ansåg vara av intresse för vår studie genom att söka upp dem på allabolag.se4. Genom 
informationen som fanns tillgänglig på allabolag.se kunde vi bland annat ta reda på 
byggbolagens omsättning, antalet anställda och om företagets verksamhet var fortgående eller 
om företaget eventuellt hade försatts i konkurs. Vi besökte även respektive byggbolags 
hemsida för att se den eventuella information som fanns om hållbarhet och vi var främst ute 
efter om det fanns en hållbarhetsrapport att tillgå på hemsidan. De byggbolag som inte 
hållbarhetsredovisade sammanställde vi i en separat lista för att hålla koll på vilka som var 
kompatibla med vårt urval. Denna lista utgick vi sedan från när vi tog kontakt med bolagen. 
 
När vi kom fram till vilka bolag som var intressanta för vår studie och som vi ville komma i 
kontakt med för en intervju sökte vi upp relevanta kontaktuppgifter som telefonnummer och 
mejladress. Det gjorde vi via respektive byggbolags hemsida eller genom att ringa till växeln 
på berört bolag för att få uppgifter om vem vi skulle ta kontakt med. De personer som vi var 
intresserade av att träffa var i huvudsak ägare eller chefer inom bolagen. Beroende på hur 

                                                
3 https://byggtjanst.se/foretagssok 
4 http://www.allabolag.se/start 
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stort byggbolaget var kom det att vara olika personer i bolaget som vi kom i kontakt med. Om 
bolaget var mindre kom vi oftast i kontakt med VD eller bolagets ägare. Var bolaget större 
blev vi oftast rekommenderade att ta kontakt med någon som var ansvarig för HR eller 
kommunikation. 

För att kontakta bolagen som vi var intresserade av att intervjua skickade vi ett mejl till en 
eller flera personer inom respektive bolag med en förfrågan om att få göra en intervju 
tillsammans med information om vår studie. Vissa av de personer som vi hade skickat ett 
mejl till gav svar via mejl och andra fick vi återkoppla till genom att ringa för att höra hur de 
ställde sig till frågan att delta i en intervju. Men det var här vi började märka att vi fick 
problem då det var svårt att få personer att ställa upp på en intervju. Första utskicket med 
mejl fick vi bara nej på våra förfrågningar. Detta fick oss och inse att intervjuer som handlade 
om ämnet hållbarhet tydligen var en känglig fråga för bolag som inte har en 
hållbarhetsredovisning och att det därför skulle bli en utmaning för oss att få intervjuer. 
 
När begreppen hållbarhet eller hållbarhetsredovisning dök upp i våra samtal blev det snabbt 
ett nej. Andra uppgav att de inte skulle ha tid att ställa upp på en intervju och nekade därför 
till vår förfrågan. Det gjorde att det var svårare än väntat att få access till personer på 
byggbolag som kunde tänka sig att prata och berätta om hur de ser på hållbarhet och 
kommunikation av hållbarhet. Med lite reflektion kring detta kom vi till insikt att detta skulle 
kunna vara en orsak till att det inte finns alltför många studier på vårt undersökningsområde 
som använder sig av kvalitativa metoder. Det var en utmaning att få tillgång till 
intervjupersoner för att få deras reflektioner och åsikter om hållbarhet som vi var intresserade 
av i denna studie. Trots den problematik med att få tillgång till intervjupersoner valde vi att 
ändå fortsätta med att försöka få intervjuer med personer med chefsposition i byggbolag. 
 
De tillvägagångssätt som tillslut fungerade bäst för oss var för det första att gå mer lugnt fram 
med en mer nedtonad förfrågan om att vi var intresserade av att veta deras syn på hållbarhet 
och kommunikation av hållbarhet. På det sättet fick vi de första respondenterna till våra 
intervjuer. För det andra fick vi även vända oss till det egna kontaktnätet för att komma i 
kontakt med personer som innehar chefsposition på byggbolag som inte hållbarhetsredovisar. 
På så sätt fick vi ytterligare några personer som kunde tänka sig att bli intervjuade. För det 
tredje kunde även de personer som var klara för intervju hjälpa oss att få kontakt med 
ytterligare respondenter. De kunde tillfråga andra personer inom samma byggbolag som 
också satt på en chefsposition om det fanns något intresse av att delta i studien eller så kunde 
de ge information till oss om personer som vi kunde ta kontakt med. Genom dessa sätt fick vi 
till slut tio respondenter från fem olika byggbolag som vi kunde intervjua och som var 
relevanta för vår studie. Information om bolagen finns under rubriken Presentation av 
bakgrund för byggbolagen. En presentation av hur intervjuerna sedan genomfördes och 
information om utförda intervjuer går att finna under rubriken Intervjuer. 
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3.5. Etiska frågeställningar och anonymitet 

Några etiska frågeställningar som vi behandlade i detta arbete var dels att vi informerade 
intervjupersonerna om syftet med undersökningen och vad materialet skulle användas till. 
Det har även varit frivilligt att delta i studien på så sätt att vi dels via telefon eller mejl har 
gjort en förfrågan om respondenterna vill delta i studien. De som ställt upp på en intervju har 
således gjort det av fri vilja och alla har haft en möjlighet att avbryta sitt deltagande om de 
inte ville fortsätta delta. 
 
En annan etisk frågeställning som vi har tagit hänsyn till är det som Bryman & Bell (2011) 
kallar konfidentialitets- och anonymitetskravet. Vi meddelade respondenterna om att 
informationen som vi fick ta del av i intervjuerna endast skulle användas i denna studie. Då 
ett flertal av de personer som vi var i kontakt med uttryckte att de ville vara anonyma om de 
skulle delta i studien insåg vi att kravet på anonymitet var en viktig fråga. Varje deltagare i 
vår studie garanterades således anonymitet i den förfrågan som kom via mejlet som vi 
skickade, för att på så sätt få fler att ställa upp om de visste att de kunde delta anonymt. Det 
gjorde således att vi i presentationen av den insamlade datan inte har gett ut namn på person 
och namn på byggbolaget. På så sätt ville vi respektera anonymiteten så att det inte skulle gå 
att koppla uttalanden till en specifik person eller byggbolag. Det som vi utgav som 
information i resultatet var respondenternas arbetsroll då en relevant punkt för vår studie var 
att respondenterna skulle inneha en chefsposition. Som information om byggbolagen utgav vi 
även antal anställda för att kunna få bolaget i ett sammanhang beroende på dess storlek. Detta 
ansåg vi inte skulle hota anonymiteten hos berörda respondenter och bolag. 
 

3.6. Intervjuguide och operationalisering 

En intervjuguide kan liknas med en mer strukturerad lista med frågor som ska behandlas 
under en intervju (Bryman & Bell, 2011). De frågor som finns i en intervjuguide behöver inte 
komma i en viss ordning utan intervjuguiden fungerar mer som en minneslista för att komma 
ihåg vad som ska beröras under intervjun. För att skapa vår intervjuguide med frågor tänkte 
vi på dess innehåll och form. Med innehåll menas att intervjuguiden ska knyta an till studiens 
problemställning och med form ska målet vara att uppnå en intervju där samtalet upplevdes 
som naturligt och flexibelt (Esaiasson et al., 2017). Vi tänkte även på vem frågorna skulle 
ställas till och ville därför att frågorna skulle vara lätta att förstå samt att vi undvek allt för 
akademiska begrepp. 
 
I intervjuguiden ville vi ha olika typer av frågor genom tematiska frågor, uppföljningsfrågor 
och direkta frågor. Tematiska frågor syftade till att vara öppet formulerade där 
intervjupersonen har möjlighet att ge omfattande svar och förklaringar med en så liten 
påverkan av intervjuaren som möjligt (Esaiasson et al., 2017). Till de tematiska frågorna 
kunde det komma uppföljningsfrågor som användes för att få intervjupersonen att utveckla 
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sina svar för att svaren skulle bli mer innehållsrika. Direkta frågor användes när något som 
intervjun skulle handla om inte hade kommit upp under intervjun  
 
Varje intervju började med att vi informerade om vad intervjun till stor del skulle omfatta, att 
det skulle handla om hållbarhet och vilken syn intervjupersonen har på kommunikation av 
hållbarhet. Vi ville inte ge allt för mycket information i början av intervjun för att undvika att 
påverka respondentens syn och förståelse för hållbarhet och hållbarhetsredovisning. Vi 
frågade även om det gick bra att vi spelade in samtalet på våra mobiltelefoner för att 
underlätta för vårt analysarbete. Vårt mål med intervjuerna var att få respondenternas syn och 
förståelse för hållbarhet och kommunikation av hållbarhet. Vi ville få en förståelse för varför 
bolag ur ett individperspektiv väljer att inte hållbarhetsredovisa genom att ställa frågor som 
har skapats utifrån den teoretiska referensramen genom operationalisering. Nedan följer en 
genomgång av operationaliseringen av de teoretiska begreppen som blev frågor i 
intervjuguiden. 
 
Den första frågan syftade till att ge generell bakgrundsinformation om intervjupersonen som 
fritt fick berätta om sig själv och vilken roll personen i fråga har i byggbolaget. Genom att 
inleda intervjun med att intervjupersonen fick berätta om sig själv kunde vi komma igång 
med samtalet och samtidigt kunde vi sätta in personens kommande svar i ett sammanhang. 
För att sedan leda in samtalet på hållbarhet fick respondenten ge sin syn på vad hållbarhet 
innebär för dem. Då hållbarhet som begrepp kan upplevas som komplext har vi valt att bryta 
ner begreppet och pratade under intervjuerna om hållbarhet som miljöfrågor och 
samhällsansvar. 

1. En inledande fråga, berätta vem du är och vad du gör? Information om företaget, vad 
ni gör, viktiga kunder? 
- Vad är hållbarhet för dig? 

 
Fråga två och tre anknöt till den faktor som vi i den teoretiska referensramen kallade Den 
ansvariga individens attityd och påverkan. Vi var här intresserad av den attityd och det 
intresse gällande hållbarhet som intervjupersonen dels upplevde fanns inom bolaget men 
även den egna attityden och intresset för hållbarhet som intervjupersonen själv hade. 
Frågorna ställdes således utifrån olika perspektiv för att få en förståelse för om det finns olika 
uppfattningar och inställningar till när det kom till hållbarhet inom bolaget. Vi ställde även en 
fjärde fråga om man internt har valt att arbeta med olika ansvarsfrågor i bolaget, vilket skulle 
kunna visa på att man har insett att man har ett ansvar trots att man inte gör en 
hållbarhetsredovisning. 

2. Vad är den allmänna uppfattningen gällande miljö och samhällsansvar på företaget 
skulle du säga? 

3. Vad är din personliga inställning till miljö- och socialt ansvar? 
4. Arbetar ni inom företaget på något sätt med miljöfrågor? 

 
Fråga fem behandlade den eventuella kännedom som fanns om det nya lagkravet som kom 
den 1 december 2016 gällande krav på hållbarhetsredovisning för större företag. Frågan 
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kopplade till faktorn Frånvaro av legalt krav genom att undersöka vilken syn 
intervjupersonen hade på lagkravet och vad det enligt intervjupersonen kan innebära att det 
finns ett lagkrav. 

5. Känner du till det nya lagkravet gällande hållbarhetsredovisning? 
- Vet du vad det innebär? 
- Hur ser du på att vissa bolag omfattas av lagkravet? 
- Är det någon skillnad om alla omfattats av lagen? 

 
Fråga sex anknöt till den faktor som vi i den teoretiska referensramen kallade Avsaknad av 
press från intressenter. Här var vi intresserade av den syn som intervjupersonen hade på olika 
intressenter och vilken koppling som intervjupersonen upplevde fanns mellan intressenter och 
hållbarhetsredovisning. Här var vi även ute efter om det finns någon upplevd efterfrågan på 
hållbarhetsredovisning från intressenter som intervjupersonen kände till eller har upplevt. 

6. Intressenterna? 
- Kunder, leverantörer, konkurrenter, med flera med tanke på hållbarhet? 
- Märker ni några påtryckningar? 
- Påverkas ni på något sätt av om era konkurrenter hållbarhetsredovisar? I så fall 

hur? 
 
Fråga sju var en relativt öppen fråga som tillät intervjupersonen att fritt resonera kring varför 
bolag har valt att inte hållbarhetsredovisa. Här följde även en diskussion om de ekonomiska 
faktorer som har identifierats utifrån den teoretiska referensramen, utifrån faktorerna Ser inte 
ekonomiska fördelar och Saknas resurser. På så sätt var det möjligt att få en förståelse hur 
intervjupersonen såg på de ekonomiska effekterna av hållbarhetsredovisning och de 
kostnader som det kan innebära, då det enligt den teoretiska referensramen skulle vara en 
bidragande orsak för företag inte hållbarhetsredovisar. 

7. Vad är den största anledningen till att ert bolag väljer att inte hållbarhetsredovisa? 
- Är det en ekonomisk fråga? På vilket sätt? 

 
När det var klarlagt vilken syn och förståelse intervjupersonen har gällande 
hållbarhetsredovisning gick vi in på att se på utvecklingen genom att ställa fråga åtta. Fråga 
åtta behandlade hur intervjupersonen såg på utvecklingen av hållbarhetsredovisning i det 
egna bolaget framöver. Det kan visa på den faktor som vi har valt att benämna Den ansvariga 
individens attityd och påverkan, där vi kunde undersöka vilken attityd som finns när det 
kommer till hållbarhet. Vi ville även få en förståelse för de effekter som intervjupersonen 
upplevde att en hållbarhetsredovisning skulle ge. Genom att undersöka om det fanns några 
intressenter som intervjupersonen upplevde att bolaget skulle prioritera fick vi in ett 
intressentperspektiv i diskussionen genom att fråga för vem intervjupersonen tror att de skulle 
göra en hållbarhetsredovisning. 

8. Har ni några planer på att börja ha en hållbarhetsredovisning? 
- Vilka är de största effekterna som en hållbarhetsredovisning skulle ge? 
- För vem skulle ni göra en hållbarhetsredovisning? 
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Fråga nio och tio behandlade konsekvenser av att upprätta en hållbarhetsredovisning enligt 
intervjupersonen. Här hade intervjupersonen möjlighet att reflektera över eventuella fördelar 
och nackdelar med att hållbarhetsredovisa. 

9. Positiva aspekter med hållbarhetsredovisning? 
10. Negativa aspekter med hållbarhetsredovisning? 

 
Genom att ställa fråga elva blev det möjligt för oss att undersöka den faktor som vi i den 
teoretiska referensramen valde att kalla Drar till sig oönskad uppmärksamhet, vilket 
innefattar att personer ser en risk med att hållbarhetsredovisa. Här framkom det om 
intervjupersonen såg några risker och vilka risker som det i så fall handlade om. 

11. Risker med att hållbarhetsredovisa? 
 

3.7. Presentation av bakgrund för byggbolagen 
De byggbolag som ingick i denna studie var fem till antalet och var från olika geografiska 
platser i Sverige. Bolagen var av olika storlek sett till antal anställda, där det minsta bolaget 
har omkring tio anställda och det största har 200 anställda. Inget av byggbolagen har gjort 
någon hållbarhetsredovisning tidigare. Av de fem byggbolagen var det ett bolag som 
omfattades av lagändringen gällande hållbarhetsredovisning. I tabell 3 finns information för 
respektive bolag gällande antal anställda och vilka kunder som är den främsta målgruppen för 
bolaget. 
 

Bolag 
Antal 

anställda 
(cirka) 

Omfattas av 
lagändringen Bakgrundsinformation 

Bolag A 10 Nej Ett mindre byggbolag som utför arbeten åt både företag och 
privatpersoner. 

Bolag B 10 Nej Ett mindre bolag som som utför arbeten åt både företag och 
privatpersoner. 

Bolag C 80 Nej Bolaget har enbart kommunala och statliga beställare. 
Bolag D 200 Nej Bolaget är ett mellanstort bolag och utför endast arbeten åt företag. 
Bolag E 150 Ja Är ett medelstort byggbolag som utför arbeten åt offentliga beställare. 

Tabell 3 
 
Inom respektive byggbolag utfördes intervjuer med en eller flera personer där samtliga 
intervjupersoner har en chefsposition inom bolaget. I tabell 4 nedan finns samtliga 
intervjupersoner som har deltagit i studien listade. Varje respondent har även försetts med ett 
nummer som används vid presentationen av resultat och analys. 
 
1. Delägare Bolag A 
2.  Delägare Bolag A 
3.  VD Bolag B 
4. Marknadsföringsansvarig Bolag B 
5. Delägare Bolag C 
6. Arbetschef Bolag C 
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7. Arbetschef Bolag C 
8. Arbetsledare Bolag D 
9. KMA*-ansvarig Bolag E 
10. Arbetsledare Bolag D 

Tabell 4 
*Kvalitet, miljö och arbetsmiljö 

 

3.8. Intervjuer 
Intervjuerna genomfördes antingen på respondenternas arbetsplats eller över telefon, 
beroende på vad som passade bäst för respondenterna. Vi hade inledningsvis räknat med att 
varje intervju skulle ta ungefär 40 minuter att genomföra. Efter att intervjuerna var 
genomförda kunde vi konstatera att det tog mellan 20 till 50 minuter per intervju. 
Intervjuerna blev kortare vid de tillfällen respondenten inte hade mycket tid för att prata med 
oss och vi fick då försöka att ändå få så utvecklade svar som möjligt trots tidspressen. Vi 
kände att trots att det under vissa intervjuer fanns en tidspress att vi fick respondenternas syn 
på hållbarhet, kommunikation av hållbarhet och orsaker till att bolag inte 
hållbarhetsredovisar. Information om hur lång tid som respektive intervju tog finns i tabell 5. 
I tabellen finns även den roll som varje respondent har inom sitt bolag tillsammans med 
datum för när intervjuerna var. 
 

Tabell 5 
*Kvalitet, miljö och arbetsmiljö 

 
Som kan noteras i tabellen blev intervjuerna för två av bolagen exakt lika långa med båda 
personerna inom bolaget. Det beror på att vid två av intervjutillfällena skedde intervjuerna 
med två intervjupersoner samtidigt. Planen var från början att varje intervju skulle ske 
enskilt. Men på grund av vissa av bolagen inte hade så mycket tid att avsätta och för att vi var 
i behov av intervjupersoner som svarade på våra frågor tog vi beslutet att detta ändå var 
möjligt. Vi upplevde under de intervjuer där två personer blev intervjuade samtidigt att 
personerna inte blev allt för påverkade av varandras svar, utan att de kunde ge enskilda svar. 
Om den ena personen svarade först hände det att den andra personen sedan gav ett annat svar 

Bolag Roll Datum Tid (min) 
Bolag A Delägare och marknadsansvarig 170419 26 
Bolag A Delägare och produktionsledare 170419 26 
Bolag B VD 170425 35 
Bolag B Marknadsföringsansvarig 170425 35 
Bolag C Delägare och byggchef 170426 41 
Bolag C Arbetschef 170426 26 
Bolag C Arbetschef 170426 50 
Bolag D Arbetsledare 170428 25 
Bolag E KMA*-ansvarig 170505 34 
Bolag D Arbetsledare 170516 20 
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med en annan infallsvinkel på hur den personen såg på frågan. Efter intervjuerna när vi hade 
läst igenom det material som vi hade fått bedömde vi att svaren var så pass enskilda att de 
kunde räknas som enskilda intervjuer och därför har vi delat upp dem så att en intervju som 
skedde med två intervjupersoner samtidigt räknas som två intervjuer. 
 
Vi upplevde att samtliga intervjuer gick bra att genomföra och samtliga respondenter var 
väldigt tillmötesgående. Vi upplevde att vi fick omfattande svar och resonemang av alla 
intervjupersoner. Trots att flertalet bolag inte arbetar med hållbarhetsfrågor kunde 
intervjupersonerna ändå ge sin syn på hållbarhet och kommunikation av hållbarhet. 
 

3.9. Metodval för analys 
För att analysera det insamlade datamaterialet från intervjuerna kom vi fram till att vi skulle 
göra en textanalys där vi skulle organisera och kategorisera innehållet i texterna. Det berodde 
på att vid transkriberingen av intervjuerna blev materialet till långa texter. Vid analyseringen 
av dessa texter behövde vi göra en mer ingående analys för att få fram vad som faktiskt sades 
under intervjuerna. Det som sägs kan ofta vara dolt eller sägas indirekt vilket gör att vissa 
saker inte är synligt vid en första anblick av texten. Därför var vi i behov av att fördjupa oss i 
innehållet. Vi var ute efter att få fram kategorier med faktorer som fanns i den transkriberade 
texten som kunde svara på frågan varför bolag väljer att inte hållbarhetsredovisa. 
 
För att göra detta analysarbete där vi hanterade och organiserade textmaterialet från 
intervjuerna valde vi att använda oss av programvaran NVivo. För att åskådliggöra hur detta 
analysarbete har gått till har vi valt att lägga in ett genomgående exempel i detta avsnitt som 
kommer från en av intervjuerna. På så sätt går det att följa hur vi har tänkt i varje steg i 
analysen. Detta exempel finns i figur 2 och är den som vi hänvisar till när vi ger exempel på 
de olika stegen i analyseringen av materialet. 
 
Kondenserad meningsenhet Kod Kategori 
Man måste lära sig först sen kommer det andra 

 Brist på kunskap 
Saknar 
resurser 

Man ska lära sig det 
Har en tidspress att utföra saker vilket styr det vi håller på med 

Brist på tid 
Tiden fylls med andra saker 

Figur 2 Exempel på kategorisering vid textanalys 
 
Innan själva analysen tog vid började med att noggrant läsa igenom alla texter för att få en 
helhetsbild av vad som sades under intervjuerna. På så sätt fick vi en första uppfattning om 
vilka faktorer som framkom utifrån det som respondenterna ansåg gör att bolag inte 
hållbarhetsredovisar. Men för att inte missa några dolda faktorer som kunde ge en ökad 
förståelse för varför bolag inte hållbarhetsredovisar valde vi att bryta ned texten. Vi gick då 
igenom del för del av en text där vi sorterade ut meningar eller uttryck som kunde visa på 
faktorer till att företag inte hållbarhetsredovisar. Då vissa meningar kunde bli långa valde vi 
att sammanfatta varje mening för att göra dem kortare. De förkortade meningarna har vi med 
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inspiration av Graneheim och Lundman (2003) valt att kalla kondenserade meningsenheter 
och de kondenserade meningsenheterna utgjorde alltså det första steget av organiseringen av 
texten. Det motsvarar alltså den första kolumnen i figur 2. När vi plockade ut meningar och 
förkortade dem till kondenserade meningsenheter var vi noga med att de skulle vara textnära 
så vi inte tappade innehållet och själva innebörden. Ett exempel på hur vi gjorde detta var att 
vi utifrån meningen “Nä vi har helt enkelt andra saker, tiden fylls med andra saker helt 
enkelt” valde att förkorta till en kondenserad meningsenhet som vi kallade Tiden fylls med 
andra saker. På sätt fick vi kortare meningar samtidigt som vi höll oss textnära utan att tappa 
innebörden av den ursprungliga texten. 
 
För att organisera texterna ytterligare efter det utgick vi från de kondenserade 
meningsenheterna där vi grupperade de kondenserade meningsenheterna efter deras innehåll 
och innebörd. Som ett exempel grupperade vi de kondenserade meningsenheterna Tiden fylls 
med andra saker och Har en tidspress att utföra saker vilket styr det vi håller på med 
tillsammans då de visade på att det upplevs som att tiden är begränsad. För att beteckna det 
här sätter man en kod enligt Graneheim och Lundman (2003), vilket är en slags etikett där 
innehållet tolkas. På så sätt tolkade vi innehållet och tillsatte en kod som vi kallade “Brist på 
tid”. 
 
När materialet var kodat började vi se att flera av faktorerna från teoriavsnittet blev 
framträdande. Den kod som vi fick fram ovan, Brist på tid, kunde tillsammans med en annan 
kod som Brist på kunskap kategoriseras på en högre nivå till en kategori som vi valde att 
beteckna Saknar resurser. Beteckningen hämtade vi från teoriavsnittet där faktorn Saknar 
resurser utgör en av faktorerna till att företag väljer att inte hållbarhetsredovisa. Vidare 
utgjorde Saknar resurser en kategori med ett gemensamt innehåll där alla koder innefattade 
att det är en fråga om resurser och hur dessa resurser ska fördelas när det kommer till att 
bolag inte hållbarhetsredovisar. Vi utgick alltså från teoriavsnittet och vår analysmodell för 
att namnge kategorierna, eller faktorer som vi kallade dem i teoriavsnittet. Under själva 
analysarbetet framkom koder och kategorier som kunde ge svar på varför företag inte 
hållbarhetsredovisar. 
 
På detta sätt som har beskrivits ovan arbetade vi oss igenom varje enskild text för att få fram 
kategorier och faktorer. När vi sedan analyserade detta i själva analysavsnittet utgick vi från 
kategorierna som vi hade fått fram. Inom varje kategori gick vi sedan ned på de andra två 
nivåerna för att få en förståelse för varför företag inte hållbarhetsredovisar genom att återgå 
till grunden för kategorierna. Genom att analysera på detta sätt fick vi inte bara ut innehållet i 
texten med vilka faktorer som gör att företag inte hållbarhetsredovisar, utan vi kunde även få 
fram vilka faktorer som var viktigast. Genom att vi även gjorde en analys per transkriberad 
text där vi organiserade materialet i kondenserade meningsenheter, koder och kategorier var 
det även möjligt att i en analys kontrastera och jämföra olika faktorer beroende på vem som 
sagt vad. På så sätt var det möjligt att ytterligare skapa en förståelse för varför företag inte 
hållbarhetsredovisar när vi hade möjlighet att förstå sammanhanget. 
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En sak som vi har haft i åtanke är att denna analysmetod delvis är en subjektiv bedömning då 
det var vi som tolkade innehållet. Vi har därför försökt dämpa graden av subjektivitet i den 
mån det har gått. Dels har vi i det första steget av analysen där vi tog ut de kondenserade 
meningsenheterna försökt vara så öppna som möjligt för innehållet i texten utan att vi lade 
någon större värdering i innehållet. Dessutom har vi under analysarbetet granskat och 
diskuterat tillsammans de tolkningar som vi har gjort när vi har kodat och kategoriserat. På så 
sätt ville vi minimera risken för att det skulle bli en ensidig tolkning från endast en av oss. Vi 
ville försäkra oss om att båda skulle göra samma bedömning av innehållet i texterna. Valet av 
analysmetod kan ha påverkat reliabiliteten och validiteten, vilket är något som diskuteras i 
följande avsnitt. 
 

3.10. Reliabilitet och validitet 
För att utvärdera en undersöknings trovärdighet benämns ofta begreppen reliabilitet och 
validitet. Reliabiliteten i en kvalitativ studie brukar hänföras till den pålitlighet en studie har 
(Bryman & Bell, 2011). Där ingår bland annat en bedömning av den externa reliabiliteten 
som handlar om den mån det är möjligt att upprepa eller replikera en undersökning (Bryman 
& Bell, 2011). Kvalitativa studier, som denna, är svåra att replikera. Det beror på att vi har 
gjort en undersökning som baseras på individers uppfattningar om den sociala verkligheten, 
vilken förändras beroende på person och situation. Hur personer ser på orsaker till att bolag 
inte hållbarhetsredovisar idag behöver inte vara samma sak imorgon. Men för att göra det 
möjligt att upprepa studien har vi förklarat arbetsprocessen steg för steg och argumenterat för 
de val som vi har gjort. På så sätt är det möjligt att utgå från samma grund och 
utgångspunkter som vi har utgått från i denna uppsats. Men på grund av att den sociala miljön 
förändras och att resultatet sedan bygger på delvis subjektiva tolkningar kan göra att det är 
svårt att uppnå exakt samma resultat om studien upprepas. 
 
Vad gäller subjektiva tolkningar av det resultat som vi har fått fram kan ha påverkat 
undersökningens interna reliabilitet. Men på liknande sätt som diskuterades ovan under 
rubriken Metodval för analys, innefattade analysarbetet en process där vi kontinuerligt 
stämde av med varandra och kom överens om hur vi skulle tolka det insamlade materialet. På 
så sätt ökar den interna reliabiliteten för en kvalitativ studie (Bryman & Bell, 2011). Genom 
att vi diskuterade innehållet i materialet och i samförstånd kom överens om hur vi skulle 
tolka materialet minimerade vi risken för att det skulle bli endast ensidigt subjektiva 
tolkningar. 
 
Den interna validiteten, eller tillförlitligheten, handlar om övergången mellan teori och empiri 
på så sätt att det ska finnas en överensstämmelse mellan resultat och analys i förhållande till 
studiens tilltänkta fokus (Graneheim & Lundman, 2003). Det handlar således om, och det 
som man ofta kopplar begreppet validitet med, om det man avser att mäta verkligen är det 
man mäter med de metoder som ligger till grund för undersökningen (Bryman & Bell, 2011). 
För att utomstående ska kunna bedöma detta har vi redogjort för våra utgångspunkter i 
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studien, motiverat urval och vi har redogjort för insamling av data. Genom att vara så 
transparenta som möjligt för hur vi har arbetat och tänkt finns det en möjlighet för andra att 
utvärdera det resultat som vi har fått fram. 
 
Den sista bedömningen av uppsatsen som vi tänkte ta upp är i den mån det är möjligt att 
generalisera det resultat som vi har fått fram till andra sociala miljöer och situationer. Detta 
kallas även för extern validitet (Bryman & Bell, 2011). Detta var svårt för oss att uppnå då vi 
har använt oss av ett begränsat urval. Vårt val av ansats grundade sig i att vi sökte ett djup 
framför bredd i vår insamling av data och detta påverkade möjligheten att sedan generalisera 
resultatet till ett större sammanhang. Då vi har valt att studera ett fåtal individer i en viss 
miljö, det vill säga byggbolag som inte hållbarhetsredovisar, gör att det finns begränsningar i 
hur överförbara våra resultat är. Dock har vi, för att öka möjligheten att göra en bedömning 
om det är möjligt att överföra vårt resultat till en annan miljö, gett information och 
beskrivningar i vår uppsats. Enligt Graneheim och Lundman (2003) främjas överförbarheten 
om det finns beskrivningar om kontexten, urvalet, datainsamlingen och hur analysen gick till. 
Genom att vi beskrev hur urvalet och datainsamlingen har gått till ökade möjligheten att 
bedöma överförbarheten för resultatet i denna uppsats. 
 

3.11. Metodreflektion 

I tidigare studier som har undersökt varför bolag inte hållbarhetsredovisar har det varit 
vanligt att använda sig av kvantitativa metoder. Vi har i efterhand fått insikt i varför det 
troligtvis finns fler kvantitativa studier än det finns undersökningar som har använt sig av en 
kvalitativ ansats som vi har valt att göra. Det har visat sig vara en utmaning att få personer att 
ställa upp på intervju och som kan tänka sig att berätta om deras syn på att bolag inte 
hållbarhetsredovisar. När det kom till att undersöka och fråga om saker som bolag inte gör, i 
det här fallet inte hållbahetsredovisar, har det visat sig finnas en motvilja. Få personer inom 
byggbolag som inte hållbarhetsredovisar var villiga att dela med sig av sin syn på hållbarhet 
och kommunikation av hållbarhet. Det bidrog i vårt fall till att vi fick ihop totalt tio intervjuer 
med personer i chefsposition. Vi hade från början tänkt oss ett större urval med flera 
intervjupersoner. Hade urvalet varit större skulle vi eventuellt kunna fastställa ett ännu 
tydligare resultat som kunde baseras på fler intervjupersoner. 
 
Vad gäller intervjuer som insamlingsmetod hade vi en ambition att försöka undvika att 
påverka intervjupersonernas svar allt för mycket. De som blir intervjuade kan för det första 
påverkas av att en intervju inte liknar ett normalt samtal utan det kan framstå som en 
onaturlig situation. För det andra kan intervjupersonernas svar bli påverkade av intervjuarens 
närvaro då det kan finnas en tendens att intervjupersonen försöker svara det som hen tror att 
intervjuaren vill höra (Bryman & Bell, 2011). För att försöka motverka detta försökte vi 
skapa en situation som liknade mer en diskussion med intervjupersonen i centrum och vi 
försökte vara så neutrala som vi kunde under intervjuerna för att undivka att 
intervjupersonerna skulle bli påverkade av oss. Vi försökte därför hålla oss korta i våra 
yttranden och istället låta intervjupersonen ge omfattande och utvecklade svar. Vår ambition 
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var att få veta vilken bild intervjupersonen hade av hållbarhet och vilken syn personen har på 
att bolag inte hållbarhetsredovisar. Då behövde svaren komma från intervjupersonerna själva 
utan att de skulle bli påverkade av oss och svara något som de trodde att vi förväntade oss att 
de skulle svara.  
 
Vad gäller analysen av det material som vi har samlat in från intervjuerna var vi medvetna 
om att vår analysmetod medför vissa subjektiva tolkningar. Detta kan påverka resultatet på så 
sätt om vi har tolkat uttalanden och innehåll fel. Det kan bero på om en tolkning har gjorts i 
fel sammanhang eller om vi har läst in något i ett uttalande som inte fanns där. Men för att 
undivka att detta skedde rådgjorde vi med varandra hur vi skulle tolka saker och ting och vi 
återgick till den transkriberade texten för att läsa in i vilket sammanhang uttalanden kom från. 
På så sätt kunde vi kontrollera att ett svar kunde kopplas till frågan om varför bolag inte 
hållbarhetsredovisar och som vi genom tolkning av uttalanden kunde koppla till olika 
faktorer. 
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4. Resultat och analys 
Här presenteras empiri och analys där strukturen följer vår analysmodell som presenterades i 
teoriavsnittet. Vi börjar med att övergripande presentera och analysera de intressenter som 
finns i vår analysmodell och vilken betydelse de har enligt intervjupersonerna. Därefter 
redogör vi för och analyserar respektive faktor som kan påverka valet att inte 
hållbarhetsredovisa. För respektive faktor presenterar vi resultat med en efterföljande analys 
där vi även kopplar till relevanta intressenter. Vi avslutar med ett avsnitt fär vi analyserar de 
olika faktorerna i förhållande till varandra. 
 

4.1. Intressenter 
Från det insamlade datamaterialet framkommer olika intressenter som diskuteras bland 
intervjupersonerna och som de känner ställer krav eller påverkar företaget på något sätt. Den 
intressent som samtliga respondenter lyfter fram är kunden. Kunderna är en grupp som för 
byggbolagen innefattar privatpersoner, företag, kommunala eller offentliga beställare. Det 
framkommer att kunderna har möjlighet att påverka byggbolagen till exempel när det 
kommer till anbud och upphandlingar. Alla respondenter nämner att arbetet görs efter de krav 
och den efterfrågan som kunden har och det gör att till exempel kalkylerna för byggprojekten 
anpassas efter dem kraven. 
 
En intressent är ledningen inom bolaget som påverkar företag att inte hållbarhetsredovisa. 
Det är ledningen som fattar beslut om hur företaget ska agera och kan därför besluta om att 
en hållbarhetsredovisning inte är aktuellt för företaget, vilket flera av personerna nämner. 
Ledningen har möjlighet att påverka företagets beslut att inte hållbarhetsredovisa men 
beslutet är beroende av den uppfattning som personerna i ledningen har om hållbarhet. Det 
behöver finnas ett engagemang och intresse för hållbarhet hos ledningen för att det ska finnas 
en möjlighet att hållbarhetsredovisa. 
 
En intressent är ägarna. Eftersom byggbolagen i denna undersökning i huvudsak är mindre är 
det ägarna som även utgör en del av ledningen. Eftersom det är ledningen som styr företaget 
gör det att ägarna som sitter i ledningen får mycket inflytande i hur företagen ska agera, till 
exempel när det kommer till att ha en hållbarhetsredovisning eller inte. Till exempel så säger 
en av personerna som är delägare i ett av bolagen att det skulle finnas en möjlighet för dem 
att göra en hållbarhetsredovisning men att det inte har prioriterats. 
 
När det kommer till media som intressent är det en person som lyfter att det finns en risk att 
media går in och granskar hållbarhetsredovisningar. Det framkom även att allmänheten ses 
som en intressent som påverkar företagets syn på hållbarhetsredovisning. Personerna 
uppmärksammade bland annat att det finns en ökad medvetenhet gällande hållbarhet hos 
allmänheten. Men mer än så framkom egentligen inte vilket gjorde att allmänheten fick en 
mindre betydelse som intressentgrupp. 
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En intressent är anställda. De anställda diskuteras då det kommer till att personerna upplever 
att det finns en brist på kompetens inom bolagen att hållbarhetsredovisa. Där framkommer 
det att den befintliga personalen inte har kompetensen och att de därför skulle behöva anställa 
ny personal för att få in kunskapen. 
 
När det gäller den lagstiftande myndigheten visar empirin att flera av intervjupersonerna är 
medvetna om vilket inflytande myndigheten har. Det framkommer att ett lagkrav skulle 
påverka företagens agerande och de lagkraven utfärdas av just en lagstiftande myndighet. Det 
gör att den lagstiftande myndigheten får inflytande i hur företagen agerar. Men då det inte 
ställs något krav på att hållbarhetsredovisa från den lagstiftande myndigheten på mindre 
bolag, det är bara större bolag som omfattas av lagändringen gällande hållbarhetsredovisning, 
gör att de mindre företagen inte känner sig påverkade.  
 

4.2. Avsaknad av press från intressenter 
Utifrån den insamlade empirin upplever sju av tio personer att det inte ställs krav från 
intressenter att de ska hållbarhetsredovisa. 
 
”Vi har inga påtryckningar på oss, och skulle exempelvis kunder kräva hade vi ju genomfört det [---] 
Vi har inga intressentgrupper som brinner och bryr sig om dessa frågor.” - Intervjuperson 4 
 
Uttalandet ovan avspeglar synen på varför företag inte hållbarhetsredovisar och det beror på 
att bolagen inte känner av några påtryckningar av intressenter att de ska hållbarhetsredovisa. 
Men det finns inflytelserika intressenter som påverkar bolagen och en intressent som kan 
kopplas till denna faktor är kunden. Samtliga personer är tydliga med att kunderna har 
mycket krav i sig men att de inte upplever att kunderna har krav på en hållbarhetsredovisning. 
Men de krav som kunden har är bolagen noga med arbeta efter och arbetet formas mycket av 
de mallar som kunderna tillhandahåller. 
 
“Vi har idag vissa certifieringar att ta hänsyn till, vill byggherren ha certifikat silver på huset så 
måste vi självklart anpassa kalkylerna efter  det” - Intervjuperson 8 
 
Det upplevs inte vara relevant att börja hållbarhetsredovisa när inte intressenterna visar ett 
intresse för en hållbarhetsredovisning. Men om intressenter, till exempel kunderna som är en 
viktig intressentgrupp för byggbolagen, skulle ställa krav på att bolagen ska ha en 
hållbarhetsredovisning skulle de tänka annorlunda medger intervjupersonerna. Det skulle bli 
mer aktuellt att hållbarhetsredovisa om intressenterna ansåg att det var en viktig fråga. Det 
visar vilket stort inflytande som i det här fallet kunderna har på byggbolagen och den 
påverkan som kunderna har på hur bolagen ser på behovet av en hållbarhetsredovisning. Ett 
uttalande som kommer av en av personerna visar på den påverkan som intressenter har på hur 
företaget sedan agerar. 
 
”Har vi ett sånt krav på oss, så kan det ju leda till att vi börjar. Skulle det dyka upp så får man ju titta 
på det självklart.” - Intervjuperson 7 
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Men det uppmärksammas av personerna att det fortfarande finns kunder som inte anser att ett 
hållbarhetsarbete är viktigt. Istället har kunderna större krav på att arbetet ska vara 
kostnadseffektivt, vilket gör att bolagen prioriterar det framför att det ska finnas ett 
hållbarhetsarbete. Det är främst de privata kunderna som inte har de kraven och ställer alltså 
inte lika höga krav på hållbarhet som till exempel kommunala och offentliga beställare gör 
som ofta har upprättade miljöplaner som bolagen ska arbeta efter. Ett citat som illustrerar att 
de privata kunderna inte ställer lika höga krav på hållbarhet är följande uttalande. 
 
”På privata sidan så är det väl kanske inte riktigt lika, jag vet inte om man tänker i dem banorna om 
jag ska vara ärlig. För många tittar ju på pengarna.” - Intervjuperson 5 
 
Personerna upplever även att samhället sätter en press då medvetenheten har ökat hos 
allmänheten. Men det framkommer inte vilken påverkan som allmänheten har när det gäller 
bolag som inte hållbarhetsredovisar och om allmänheten skulle kunna få bolagen att börja 
hållbarhetsredovisa. Ingen av personerna nämner att en press från ägarna skulle få bolaget att 
hållbarhetsredovisa, men däremot skulle ett krav från en lagstiftande myndighet få bolagen 
att hållbarhetsredovisa. Men eftersom de flesta av bolagen är mindre och det är endast ett av 
bolagen som omfattas av den svenska lagändringen gällande hållbarhetsredovisning så finns 
det en avsaknad av press från en lagstiftande myndighet som intressent då lagändringen inte 
omfattar de mindre bolagen. 
 

4.2.1. Analys av faktorn avsaknad av press från intressenter 
Enligt empirin behöver det finnas krav från intressenterna att bolagen ska ha en 
hållbarhetsredovisning, och då är det framför allt kunderna som förväntas ha den efterfrågan. 
Just nu upplever personerna att det inte finns den efterfrågan vilket gör att de inte 
hållbarhetsredovisar, vilket är i likhet med tidigare studier som menar att företag inte 
hållbarhetsredovisar på grund av att de inte känner några påtryckningar från intressenter 
(Martin & Hadley, 2008; Mitchell & Hill, 2009; Stubbs, Higgins & Milne, 2013; Thorne, 
Mahoney & Manetti, 2014). För att det ska bli aktuellt att hållbarhetsredovisa behöver 
pressen från intressenterna öka (DeLong och Mehalik, 2013). Detta finner vi 
överensstämmelse med i empirin där personer menar att om pressen skulle öka skulle det 
kunna bli aktuellt för bolagen att upprätta en hållbarhetsredovisning för att möta de kraven. 
Brist på press från intressenter leder således till att bolag inte hållbarhetsredovisar. 
 
Den centrala intressenten för denna faktor är kunden då det enligt empirin främst är avsaknad 
av press från kunden som gör att bolagen inte hållbarhetsredovisar, vilket även bekräftas av 
tidigare kunskap (DeLong & Mehalik, 2013; Mitchell & Hill, 2009). Tidigare kunskap har 
även kopplat fler intressenter till faktorn avsaknad av press från intressenter. De intressenter 
som det saknas press från för att företag ska hållbarhetsredovisa är allmänheten (Mitchell & 
Hill, 2009), aktieägare (Dincer, 2011) och lagstiftande myndighet (Mitchell & Hill, 2009; 
Dincer, 2011). Vad gäller allmänheten så framgår det inte av empirin om deras press skulle få 
bolag att hållbarhetsredovisa men det går inte heller helt att utesluta. Det gör att vi inte kan ge 
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något stöd för teorin i den bemärkelsen (Mitchell & Hill, 2009). Samma situation gäller 
pressen från ägare då ingen person nämnde ägarna i samband med denna faktor, vilket gör att 
vi inte finner samma resultat som teorin (Dincer, 2011). 
 
När det gäller den lagstiftande myndigheten skulle ett krav från myndigheten få företag att 
hållbarhetsredovisa, vilket göra att det finns en avsaknad av press från en lagstiftande 
myndighet som intressent (Mitchell & Hill, 2009; Dincer, 2011). Det beror på att flera av av 
bolagen är mindre och omfattas inte av lagkravet. Det gör att de inte känner någon press på 
sig att hållbarhetsredovisa av en lagstiftande myndighet. Men skulle lagen omfatta även de 
mindre bolagen skulle de börja hållbarhetsredovisa, vilket är även det som följande faktor 
behandlar. 
 

4.3. Frånvaro av legalt krav 
En faktor där samtliga respondenter säger samma sak är att bolag väljer att inte 
hållbarhetsredovisa på grund av att det inte finns något legalt krav. För att fler bolag ska 
hållbarhetsredovisa behöver det finnas ett krav och det kravet behöver komma genom 
lagstiftning. En utsaga som illustrerar detta är en person som gjorde en jämförelse med lagen 
för årsredovisning. 
 
”Det finns inget krav på det… Som för årsredovisning och bokslut [...].” - Intervjuperson 5 
 
Ett lagkrav påverkar bolag till stor del när det kommer till att hållbarhetsredovisa. Utan ett 
lagkrav är det lättare för bolaget att göra ett eget val och således avstå från att redovisa. Av de 
bolag som ingår i vår undersökning är de flesta mindre och omfattas inte av lagändringen, 
vilket nämndes tidigare, men det går att urskilja att det finns åsikter att ett lagkrav har en stor 
inverkan oberoende av vilken storlek bolagen har. Till exempel menar en person att om de 
större bolagen inte skulle omfattas av ett lagkrav skulle inte heller de större bolagen 
hållbarhetsredovisa. 
 
”Jag tror inte många av de stora bolagen skulle heller ha det i sina årsrapporter om de inte hade ett 
krav, om inte det här EU-kravet fanns så att säga. Det tror jag inte.” - Intervjuperson 6 
 
Ett lagkrav har en stor inverkan på företag att hållbarhetsredovisa. Utan ett lagkrav gör det att 
bolag upplever att det är onödigt att hållbarhetsredovisa om inte kraven finns. Personerna 
uppfattar det som att det är svårt att få bolag att hållbarhetsredovisa på frivillig väg utan att en 
myndighet ska gå in med ett lagkrav. 
 
”Och har man inte dem kraven på sig, nä då tror jag inte att man… Är nobelt om man gör det utan 
krav så att säga [...].” - Intervjuperson 6 
 
För att det ska bli fler bolag som ska börja hållbarhetsredovisa är ett lagkrav nödvändigt 
enligt intervjupersonerna. Det lagkravet behöver även vara omfattande för att så många som 
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möjligt av bolagen som är verksamma ska hållbarhetsredovisa. Utan ett lagkrav tror flera av 
personerna att det blir svårt att få bolag att hållbarhetredovisa. 
 
”[...] om ingen påtvingas, om ingen sätter igång själva kraften kommer inte något att hända så då blir 
det ingen förbättring.” - Intervjuperson 1 
 

4.3.1. Analys av faktorn frånvaro av legalt krav 
Enligt Stubbs, Higgins och Milne (2013) kan bolag uppleva att en hållbarhetsredovisning inte 
är en skyldighet när det inte finns ett lagkrav och att det därför är onödigt att 
hållbarhetsredovisa. Det här stämmer väl överens med det vi ser i vår empiri, där samtliga 
intervjupersoner säger att  bolag behöver tvingas av ett lagkrav för att hållbarhetsredovisa. Ett 
lagkrav kan ge ett syfte för bolagen att hållbarhetsredovisa då en lagstiftande myndighet 
skulle kräva det. Det skulle kunna ge en förståelse för varför bolag väljer att inte 
hållbarhetsredovisa. 
 
Indirekt säger samtliga personer att den intressent som har betydelse för att bolag ska 
hållbarhetsredovisa är en lagstiftande myndighet. Det är även den intressent som i tidigare 
kunskap har kopplats samman till denna faktor genom Deegan och Blomquist (2006) samt 
Martin och Hadley (2008). Det är således nödvändigt att en lagstiftande myndighet som 
intressent ställer krav för att det ska ske en förändring och fler bolag ska hållbarhetsredovisa. 
Det gör att ett legalt krav blir som en slags drivkraft vilken gör att det sker en förändring och 
att fler hållbarhetsredovisar. Utifrån empirin framhåller samtliga personer att bolag behöver 
tvingas av ett lagkrav för att hållbarhetsredovisa vilket visar vilken stark drivkraft ett legalt 
krav är, vilket även bekräftas av Deegan och Blomquist (2006).  
 

4.4. Ser inte ekonomiska fördelar 
Sju av de tio intervjuade personerna anser att en hållbarhetsredovisning antagligen inte skulle 
ge några ekonomiska fördelar för bolaget. De personer som är av denna åsikt anser att man 
mest bara ser kostnaderna med att hållbarhetsredovisa och att det är svårt att se fördelarna 
med att ha en hållbarhetsredovisning. De menar att det är lättare att fokusera på den 
ekonomiska vinningen då det upplevs vara mer konkret då det till exempel går att förhålla sig 
till finansiella nyckeltal. Hållbarhetsredovisningen är inte lika påtaglig och man väljer istället 
att fokusera på de ekonomiska frågorna. 
 
“Så kan det vara att det inte gett någon ekonomisk vinning egentligen, det handlar mycket om det tror 
jag. Alltså mervärdet av det är lågt. Det är ju så.” - Intervjuperson 5 
 
Det finns en avsaknad av ekonomiskt mervärde vilket gör att bolag inte hållbarhetsredovisar. 
De ser inte att en hållbarhetsredovisning skulle ge någon ekonomisk vinning och att 
mervärdet därför är för lågt för att det skulle vara värt att hållbarhetsredovisa. Ett av 
problemen som lyfts fram under intervjuerna är att en hållbarhetsredovisning inte skulle öka 
avkastningen för aktieägarna. 
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“[...] om du ska presentera ett bra resultat för aktieägare tror jag inte hållbarhetsbiten kommer att 
öka upp själva avkastningen. Det tror jag inte. [...] Många hävdar väl att det är ekonomiskt 
fördelaktigt eller vad det nu är, men det tror jag inte riktigt att det är än.” 
- Intervjuperson 6 
 
Det råder alltså en viss tveksamhet att det skulle vara ekonomiskt fördelaktigt att 
hållbarhetsredovisa. Enligt intervjupersonerna beror det på att vinsten för bolaget går i första 
hand och att det inte är förenligt med en hållbarhetsredovisning i dagsläget. Då flera av 
bolagen är mindre och fortfarande har få anställda ser de varken vinsten eller poängen med en 
hållbarhetsredovisning. 
 
“Ser vinst och därför blir det ekonomin som spelar roll, det är svårt att se hållbarhet och vinning i 
ett” - Intervjuperson 7 
 

4.4.1. Analys av faktorn ser inte ekonomiska fördelar 
Det råder en viss tveksamhet hos intervjupersonerna om en hållbarhetsredovisning skulle ge 
ekonomiska fördelar. Den tveksamheten som finns tillsammans med att bolagen inte 
hållbarhetsredovisar är enligt Martin och Hadley (2008) samt Thorne, Mahoney och Manetti 
(2014) det som gör att företag inte hållbarhetsredovisar. Deras resonemang går således i linje 
med det som vi kan se i vår empiri. Enligt Martin och Hadley (2008) beror det framför allt på 
att det är ägarna eller cheferna som är tveksamma. Då samtliga av de intervjuade personerna 
är chefer eller också ägare finner vi stöd i det resonemang som Martin och Hadley (2008) har 
och det gör att den tveksamhet som finns gällande fördelar med att hållbarhetsredovisa 
kommer göra att en rapport inte blir aktuell. 
 
På grund av att en hållbarhetsredovisning inte anses ge några ekonomiska fördelar, till 
exempel en högre avkastning till ägarna som vissa personer nämnde, kan bolag därför göra 
valet att inte hållbarhetsredovisa. De personer som är tveksamma till att det skulle vara 
ekonomiskt fördelaktigt att hållbarhetsredovisa arbetar på bolag där det inte är aktuellt att 
börja med en hållbarhetsredovisning. Skulle man förklara det med hjälp av Stubbs, Higgins 
och Milne (2013) skulle förklaringen vara att det inte skapas någon motivation på grund av 
att företagen inte upplever att en hållbarhetsredovisning skulle bidra med märkbart ökade 
intäkter, alltså att det inte ger några ekonomiska fördelar. Detta kan även kompletteras med 
Martin och Hadley (2008) som menar att för att en rapport ska kännas motiverande behöver 
kostnaderna det innebär för att hållbarhetsredovisa vägas mot de fördelarna att utge en 
rapport. Då personerna uppfattar att det är svårt att se fördelarna med en rapport gör det att de 
inte hållbarhetsredovisar. 
 
I vårt urval är ledningen och ägarna ofta samma personer. Stubbs, Higgins och Milne (2013) 
diskuterar vikten av ledningen och att de påverkar  beslutet av att genomföra en 
hållbarhetsredovisning. Eftersom vi intervjuade ägare, som även ingick i ledning för bolaget, 
framgick det tydligt att de inte såg några ekonomiska fördelar med en hållbarhetsredovisning. 
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Detta ledde därför till valet att prioritera annat. Så länge det inte finns en lönsamhet med att 
hållbarhetsredovisa kommer de att fokusera på tillväxt och högre avkastning till aktieägarna. 
Flertal respondenter nämner att finansiella tal är viktigare för aktieägarna, och att en 
hållbarhetsredovisning inte kommer generera pengar för dem. 
 

4.5. Saknar resurser 
Saknar resurser är en faktor som alla personer nämner och menar att påverkar företag att inte 
hållbarhetsredovisa. Resurser består av olika delar som bolag behöver prioritera. Då dessa 
resurser behöver prioriteras blir frågan även hur hållbarhet ska prioriteras i förhållande till 
andra områden i bolagen. Det gör att om bolag anser att de inte har resurser kommer det att 
påverka valet att inte hållbarhetsredovisa. De resurser som har visat sig vara en del av en 
prioriteringsfråga är för det första kunskap, för det andra tid och för det tredje pengar. Dessa 
olika delar av resurser framkommer under intervjuerna och för att redogöra för hur de olika 
delarna kommer till uttryck börjar vi med den första vilket är bolag inte hållbarhetsredovisar 
på grund av att det finns en brist på kunskap. 
 
Brist på kunskap gällande hållbarhet är något som samtliga respondenter menar att påverkar 
valet att inte hållbarhetsredovisa. Det finns en okunskap när det kommer till vad hållbarhet är 
och hur man gör hållbarhetsredovisningar. Några personer konstaterar att vissa inte ens 
känner till något om hållbarhet. 
 
“Och jag tror också att det kan vara en släng av okunskap, alltså man vet inte om det överhuvudtaget. 
Alltså att känna till allting för det finns ju ton med lagar och regler som inte vi har koll på idag [...]” 
- Intervjuperson 1 
 
Det gör att många bolag som inte hållbarhetsredovisar idag behöver lära sig mer om 
hållbarhet då den kompetensen saknas i bolaget. Det är framkommer av personerna att det 
handlar om att utbilda mer, öka kunskapen och på så sätt öka medvetandenivån. Det är 
nödvändigt att öka kunskapen i bolagen gällande hållbarhet och hållbarhetsredovisning för att 
fler bolag ska hållbarhetsredovisa. Men enligt personerna kommer detta ta tid för att kunna 
anamma hållbarhet i bolagen och ett uttalande från en av de intervjuade personernas speglar 
detta. 
 
“Det kommer nog vara en process man behöver förstå, man förstår ju inte riktigt vad det innebär [---
] Vi kommer få jobba med det och lära oss mer, framförallt försöka integrera det i hela 
verksamheten” - Intervjuperson 7 
 
Skulle kunskapen finnas i bolaget skulle det alltså finnas en större möjlighet att 
hållbarhetsredovisa. Men när det finns en brist på kunskap väljer bolag att inte 
hållbarhetsredovisa på grund av att personer inom bolaget inte vet hur de ska göra eller vad 
det innebär. 
 
“Det låter svårt att genomföra en hållbarhetsredovisning, så den kommer vi nog behöva hjälp med [--
-] Vi hade inte vetat idag hur man ska förhålla sig till det” - Intervjuperson 7 
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En annan del av resursfrågan är bristen på tid, som anses vara nästan lika viktig del som brist 
på kunskap när det kommer till frågan om att inte hållbarhetsredovisa. Brist på tid var något 
som nio av tio personer nämnde som en orsak till att inte hållbarhetsredovisa. Vad gäller brist 
på tid framkommer det under intervjuerna att byggbranschen kännetecknas av mycket 
tidspress där projekt ska utföras inom en viss tidsram och där projekten avlöser varandra. En 
av personerna beskriver hur tidspressen påverkar dem. 
 
“Ja, tidspress, vi har bara det året att göra saker så på något sätt så styr det det vi håller på med 
också.” - Intervjuperson 5 
 
På grund av att det finns en upplevd tidspress gör det också att personerna känner att det finns 
en begränsad tid där man ska välja vad tiden ska fyllas med. Den tid som finns behöver alltså 
prioriteras. Det gör att arbetet med att göra en hållbarhetsredovisning inte ryms inom den tid 
som finns tillgänglig och därför väljer bolag att inte hållbarhetsredovisa. 
 
“Nä vi har helt enkelt andra saker, tiden fylls med andra saker helt enkelt.” - Intervjuperson 5 
 
När det upplevs som att det inte finns tid blir det lätt så att bolagen inte hållbarhetsredovisar 
då de upplever att de inte hinner göra det. Skulle det vara så att personer upplever att det 
finns tillgänglig tid för bolagen att hållbarhetsredovisa skulle det öppna upp en möjligt för 
dem att göra det. De behöver alltså hitta tiden för att kunna hållbarhetsredovisa vilket visar 
vilken viktig aspekt tiden är. 
 
Den sista delen av resurser som behöver prioriteras är pengar, som även den är en nästan lika 
stor del av valet att inte hållbarhetsredovisa. Det är åtta av tio personer som framhåller att en 
orsak till att bolag inte hållbarhetsredovisar är på grund av att det inte finns pengar som 
bolagen är villiga att lägga på att hållbarhetsredovisa. Kostnaderna kopplade till en 
hållbarhetsredovisning upplevs alltså vara för stora. De som framhåller att det är kostnaderna 
som är en av de centrala delarna till att bolag inte hållbarhetsredovisar yttrar sig på ett 
liknande sätt som följande person. 
 
“Ekonomiskt påfrestande att fokusera på frågor som hållbarhet” - Intervjuperson 10 
 
Det framkommer av personerna att storleken även har en betydelse när det kommer de 
kostnader som en hållbarhetsredovisning skulle innebära. 
 
“Vi jobbar med att få det gå runt som det är [...] Allt kostar pengar, och som mindre bolag spelar 
ekonomin stor roll” - Intervjuperson 7 
 
Då pengar också är en resurs och resurser är begränsade gör det att bolag behöver prioritera 
sina kostnader. När det gäller prioriteringar rent generellt framkommer det av samtliga 
personer att en orsak till att bolag inte hållbarhetsredovisar är på grund av att det handlar om 
prioriteringar. Bolag gör prioriteringar utifrån de tillgängliga resurser som de har. Men det är 
även en fråga om prioritering när bolag väljer att inte införskaffa till exempel mer kunskap 
om hållbarhet, avsätta mer tid för hållbarhet eller räknar med högre kostnader för att 
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hållbarhetsredovisa. Hållbarhet har alltså ha en lägre prioritet jämfört med andra frågor inom 
bolaget vilket även framkommer av följande citat. 
 
“Ja och så är det ofta de här mjuka värdena om medarbetarna och det blir lite, ja, lite nedprioriterat 
liksom. Före de här hårda liksom, vi har ett omsättningskrav och det ska vi liksom nå och så är det 
bara.” - Intervjuperson 9 
 
Det blir tydligt att det ofta är de ekonomiska frågorna som prioriteras framför hållbarhet. Det 
uppfattas dels som att det är viktigare att uppnå de uppsatta målen på omsättningskrav. Men 
även att det upplevs som att det inte skulle vara värt att hållbarhetsredovisa då det bara skulle 
innebära kostnader och bolaget inte skulle få något tillbaka för det. Det uttrycks under 
intervjuerna att det skulle kunna finnas möjlighet att prioritera hållbarhet, men att det inte är 
aktuellt i dagsläget då man inte ser någon vinning i det. 
 
“Vi hade kanske kunnat ta in någon som jobbar med dessa frågor, men det är lågt prioriterat [---] Att 
anställa ny är en given kostnadsfråga, och idag ser vi inte att det är värt det” - Intervjuperson 4 
 
Under intervjuerna finns det personer som säger att de egentligen skulle ha möjlighet att 
anställa en till person sett till den omsättning som de har men att de upplever att det finns 
andra prioriteringar. Det gör alltså att det inte anställs personer till bolagen som till exempel 
besitter den kunskapen som behövs för att hantera hållbarhet och upprätta en 
hållbarhetsredovisning. Personerna medger att bolagen är i behov av att anställa personer för 
att få in kompetensen i bolaget då de inte besitter den själva. Men problemet som de ser är att 
det trots att det inte finns tillräckligt med personal så är det inte aktuellt att anställa någon ny 
person som kan hållbarhet. Det är alltså en fråga om prioriteringar igen. För på de mindre 
bolagen är det även så att samma person kan sitta på flera poster och ha flera ansvarsområden 
samtidigt. Det gör att de inte har möjlighet att hantera allting, till exempel när det gäller 
hållbarhet. De mindre bolagen har inte flera avdelningar med olika ansvarsområden. Det gör 
att de upplever att det är svårt att ta sig an ytterligare ansvarsområden och uppgifter än de 
som de redan har. Personerna jämför med större bolag som har fler avdelningar och kan 
fördela arbetet. Dessutom har större bolag möjlighet att anställa någon att göra 
hållbarhetsredovisningarna, vilket personerna menar att de mindre bolagen kan. 
 
“Vi jobbar och försöker få det gå runt som det är, vi alla intar flera positioner idag och det är 
skillnaden på oss och de större bolagen som har olika avdelningar. [---] Det finns inte utrymme för 
att lägga till uppgifter och då prioriteras frågor som hållbarhet bort” - Respondent 4 
 
Hållbarhet blir då bara att upplevas som alltför resurskrävande och som inte kommer ge något 
tillbaka utan det innebär mest bara kostnader. Det som framhålls av personerna i byggbolagen 
är alltså att de resurser som finns i bolagen behöver prioriteras och ofta blir då hållbarhet 
bortprioriterat. Dels för att personerna i bolaget inte har kunskapen som krävs för att 
hållbarhetsredovisa, för att de inte har tiden för att hinna göra det och för att de tycker att det 
kostar för mycket. 
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4.5.1. Analys av faktorn saknar resurser 
När det finns en brist på kunskap leder det till att en hållbarhetsredovisning inte kommer att 
upprättas. I linje med vad Bergström, Catasus och Ljungdahl (2002) samt Mitchell och Hill 
(2009) tidigare funnit, ser även vi att de bolag som vi har undersökt inte hållbarhetsredovisar 
på grund av en avsaknad av kunskap.  Personer inom bolaget vet inte hur de ska göra för att 
upprätta en hållbarhetsredovisning. Därför inser de att de skulle vara i behov av att anställa 
personer som besitter kunskapen. Skulle bolagen få in kompetensen i bolagen skulle det 
finnas en ökad möjlighet för dem att hållbarhetsredovisa. Således har anställda en påverkan 
på faktorn saknar resurser då de genom sin kunskap skulle gör det möjligt att 
hållbarhetsredovisa, men som det ser ut nu så finns inte kunskapen inom bolaget hos de 
anställda. Detta finner vi även stöd för i teorin som har ett liknande resonemang (Stubbs, 
Higgins & Milne, 2013). 
 
Enligt Stubbs, Higgins och Milne (2013) kommer ett avsaknat intresse för hållbarhet hos de 
anställda göra att bolag inte hållbarhetsredovisar. Utifrån det skulle man kunna förklara 
varför de anställda påverkar faktorn sakna resurser. Enligt de intervjuade personerna har ofta 
de som jobbar på bolagen flera arbetsuppgifter och ansvarsområden. Det gör att de kan ha 
svårt att ta till sig och anamma ett arbete att upprätta en hållbarhetsredovisning om det ska 
läggas till till de redan befintliga arbetsuppgifterna. Då personerna redan har mycket att göra 
kan det därför finnas ett avsaknat intresse för hållbarhet då de redan har mycket annat att 
göra. 
 
Vad gäller den betydelse som brist på tid har haft i tidigare studier finner vi att det är 
begränsat. De enda som framhåller tiden som en faktor är Bergström, Catasus & Ljungdahl 
(2002) som menar att företag, speciellt mindre, inte har tid att prioritera en 
hållbarhetsredovisning. Vi får fram ur vårt resultat att tiden i princip har en lika stor betydelse 
som kunskap och kostnader när det kommer till valet att inte hållbarhetsredovisa. Tiden har 
alltså en minst lika stor betydelse när det kommer till resurser som kompetens och kostnader 
har. Tidigare studier har främst uppmärksammat kunskap och kostnader som de främsta 
orsakerna till att företag inte hållbarhetsredovisar (Bergström, Catasus & Ljungdahl, 2002; 
Mitchell & Hill, 2009; Thorne, Mahoney & Manetti, 2014) 
 
Det är ofta som de ekonomiska frågorna och målen prioriteras framför frågor om miljö och 
socialt ansvar i bolagen. Det gör att det inte prioriteras resurser till frågor som rör hållbarhet. 
Det finner vi likhet med tidigare kunskap som har visat att företag väljer att prioritera andra 
kostnader och det gör att det inte avsätts några resurser på att hållbarhetsredovisa (Mitchell & 
Hill, 2009; DeLong & Mehalik, 2013; Thorne, Mahoney & Manetti, 2014). 
 
Om det finns åsikter internt i bolaget att en hållbarhetsredovisning inte ger något mervärde 
kan göra att chefer väljer att lägga resurser på annat (Stubbs, Higgins och Milne, 2013). 
Kostnaderna upplevs alltså vara för stora vilket är något som även vi har identifierat i empirin 
och som påverkar företag att inte hållbarhetsredovisa (Mitchell och Hill, 2009; Thorne, 
Mahoney och Manetti, 2014). Vidare diskuterar Stubbs, Higgins och Milne (2013) att 
ledningens och chefernas negativa inställning till hållbarhetsredovisning leder till att den 
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prioriteras bort. Det gör att ledningen, och i vårt fall även ägarna, är en intressent som 
påverkar resursfrågan vilket vi har kunnat identifiera i empirin (Stubbs, Higgins & Milne, 
2013). Ägarna är en del av intressentbilden för denna faktor då ägarna även fanns i ledningen 
hos flera av bolagen. 
 

4.6. Drar till sig oönskad uppmärksamhet  
Drar till sig uppmärksamhet är den faktor som utifrån resultatet har minst betydelse för valet 
att inte hållbarhetsredovisa då det var minst antal intervjupersoner som nämnde detta som en 
anledning. Det är bara två av tio intervjupersoner som ser att det kan finnas risker med 
redovisa om företagets hållbarhetsarbete. 
 
“Det är ju klart att det finns en risk, så är det ju. Absolut. [...] Ju mer man profilerar sig mot det ju 
mer folk finns det som granskar en [...] Så det är klart att man utsätter sig också för en risk. Så är det 
ju. Man måste ju... efterleva det man säger.” - Intervjuperson 6 
 
Det framgår av empirin att det finns en viss vaksamhet mot att upprätta en 
hållbarhetsredovisning. Det för med sig att det blir en ökad granskning som företaget behöver 
försöka leva upp till. 
 
“Man vill inte marknadsföra sig för mycket heller, man vill ju hellre vara försiktig med att utge 
information. [---] Skulle något gå fel eller inte stämma skulle alla ifrågasätta det, inte minst våra 
kunder.” - Intervjuperson 8 
 

4.6.1. Analys av faktorn drar till sig oönskad uppmärksamhet 
Det var bara två personer som nämnde att en hållbarhetsredovisning kan dra till sig oönskad 
uppmärksamhet. Det gör att man kan fundera på varför de andra personerna inte har gjort det. 
En försklaring skulle kunna vara att de bolag som ingår i denna studie är mindre i storlek och 
att de upplever att de inte skulle dra till sig lika mycket uppmärksamhet som de större 
bolagen gör. Det gör att de andra inte uppmärksammar att det skulle kunna finnas en risk med 
att informationen i en hållbarhetsredovisning granskas. Enligt tidigare teori innebär det en 
risk att utge information som kan uppmärksammas (Stubbs, Higgins & Milne, 2013). Denna 
risk är inte lika uppenbar för de personer som ingår i denna studie. 
 

4.7. Den ansvariga individens attityd och påverkan 
Den ansvariga individens attityd och påverkan påverkar företag som inte hållbarhetsredovisar 
enligt åtta av våra tio intervjuade personer. Personerna lyfter fram att det är ledningen som 
bestämmer hur företaget ska agera och att det är de som har ett ansvar. Därför behöver det 
finnas ett engagemang hos ledningen, och då särskilt ett engagemang för hållbarhet hos de 
enskilda individerna som sitter i ledningen. En av personerna säger följande som illustrerar 
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vilken vikt engagemanget hos ledningen har, vilket påverkar företag att inte 
hållbarhetsredovisa då det är ledningen som styr. 
 
“Men jag tror att det egna engagemanget eller de som sitter i ledningsgruppen eller ägarna så där, 
det är dem som styr [...]” - Intervjuperson 5 
 
Det framkommer av personerna att det behöver finnas ett intresse för hållbarhet internt hos de 
som har ett ansvar i bolaget. Men ledningen och chefer i bolaget har en tendens att vara mer 
fokuserade på att bolaget ska gå med vinst och tänka mer i ekonomiska termer. En person 
berättar att det inte finns ett lika stort intresse för att prata om hållbarhetsfrågor som det gör 
för finansiella frågor. 
 
“Folk är ju mer intresserade generellt att sätta sig och prata om pengar och lönsamhet än att prata 
om de här frågorna.” - Intervjuperson 9 
 
Ett av problemen som gör att företag inte hållbarhetsredovisar är att det är svårt att se nyttan 
och fördelarna med att hållbarhetsredovisa. En av personerna nämner att det kan vara svårt att 
se värdet i att hållbarhetsredovisa vilket gör att det är svårt för ledningen att förstå syftet med 
det. Flera frågar sig varför man ska hållbarhetsredovisa till ingen nytta. På grund av att det är 
svårt att bedöma till vilken nytta en rapport skulle vara för bolaget är det lätt att de istället 
avstår att göra det. 
 
“Det är absolut inget aktuellt för oss och jag vet att samtliga ägare håller med, det hade bara kostat 
oss idag [...] Det hade nog inte gett oss mycket fördelar.” - Intervjuperson 4 
 
När det är ledningen som ska ta ansvar är det viktigt att öka medvetandenivån hos personerna 
i ledningen. Det framkommer ur empirin att ledningen behöver se och acceptera att de har ett 
ansvar när det kommer till hållbarhet för att det ska bli möjligt för bolagen att 
hållbarhetsredovisa. 
 

4.7.1. Analys av faktorn den ansvariga individens attityd och påverkan 
Stubbs, Higgins och Milne (2013) diskuterar den betydelse som ledningen och chefer har för 
en hållbarhetsredovisning och att det är ledningen och cheferna som avgör om en 
hållbarhetsredovisning är nödvändig. Det är ledningen och cheferna som tar beslut för hur 
företaget ska agera. Ett liknande förhållningssätt råder hos de intervjuade personerna som 
lyfter att beslutet ligger hos ledningen och att det är de som styr. Alla personer som vi har 
intervjuat innehar någon form av chefsposition eller en roll som både chef och delägare. De 
tydliggör att de har valt att prioritera bort hållbarhetsredovisningen då den inte anses vara 
aktuell i deras nuvarande storlek. De vill istället satsa på att växa och ha en god avkastning. 
Så länge ägare och chefer inte engagerar sig och upplever hållbarhet som en viktig 
prioritering kommer det att prioriteras bort.  
 
Det är den ansvarige individens attityd som gör att bolag inte hållbarhetsredovisar och om det 
finns ett motstånd eller om det saknas ett intresse för hållbarhet i ledningen kommer det att 
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utgöra ett hinder till att hållbarhetsredovisa (DeLong & Mehalik, 2013; Thorne, Mahoney & 
Manetti, 2014). En liknande bild kan vi observera i vår empiri, där personerna uppger att ett 
avsaknat intresse från ledningen gör att bolaget inte hållbarhetsredovisar. Personerna noterar 
att det behöver finnas ett engagemang hos ledningen och att detta engagemang behöver 
finnas hos de enskilda individerna. DeLong och Mehalik (2013) säger att det är svårt att 
förändra attityder och beteende gällande hållbarhet, vilket även framkommer ur vår empiri 
där intervjupersonerna menar att byggbranschen är rätt konservativ och att det är svårt att 
förändra saker. 
 

4.8. Sammanfattning av analysen 
För att sammanfatta analysen kan vi konstatera att samtliga faktorer som vi identifierade i 
teoriavsnittet även har återkommit i empirin men i olika grad. Vi har även noterat att en eller 
flera intressenter framkommer till respektive faktor. Intervjupersonerna pratade om olika 
intressenter som kan kopplas till de olika faktorerna. Faktorerna framställs alltså som att de 
påverkas av vissa intressenter vilket påverkar företag som inte hållbarhetsredovisar. Den mest 
centrala intressenten är kunden som visar sig ha stor betydelse och inverkan på bolagen.  
 
Det som vi har noterat är även att vissa faktorer är viktigare än andra. Den bedömningen gör 
vi utifrån hur många intervjupersoner som nämnde varje enskild faktor. Det råder alltså en 
skillnad mellan faktorerna och det finns en viss skiktning mellan faktorerna. De två faktorer 
som var viktigast och de två faktorer som samtliga intervjupersoner lyfte fram som orsaker 
till att bolag inte hållbarhetsredovisar var faktorerna Frånvaro av legalt krav och Saknar 
resurser. Dessa faktorer utgör alltså de främsta orsakerna till att företag inte 
hållbarhetsredovisar enligt vårt resultat.  
 
För att förstå varför dessa två faktorer är de viktigaste enligt individer i chefsposition behöver 
vi se till bolagens sammanhang. De flesta bolagen som deltog i studien var mindre och de 
fokuserade på den finansiella informationen och att bolaget skulle leverera goda resultat. Den 
ekonomiska delen var viktigare för dem och det gör att en hållbarhetsredovisning prioriteras 
bort. Därtill hade de inte resurserna när det gällde kunskap och tid för att kunna upprätta en 
hållbarhetsredovisning.  När det gäller faktorn frånvaro av legalt krav gör storleken på 
bolagen att fyra av fem bolag inte omfattas av lagändringen gällande hållbarhetsredovisning. 
Det gör att de inte har något krav från en lagstiftande myndighet att hållbarhetsredovisa. Men 
om lagkraven även skulle omfatta de mindre bolagen så uppger resultatet att samtliga bolag 
skulle upprätta en hållbarhetsredovisning. 
 
Vi utgick från hur chefer och ägare ser på hållbarhetsredovisning och enligt dem var 
prioriteringar av resurser en viktig fråga. Intervjupersonerna nämnde ett flertal gånger att de 
inte hade kompetensen inom verksamheten, att de skulle behöva anställa någon som har 
kunskap men att det inte fanns resurser för att göra någon anställning. Vissa av 
intervjupersonerna nämnde att det eventuellt fanns möjlighet att anställa någon ny, men att 
detta inte kommer att prioriteras så länge de inte ser några fördelar med det. Här går det att se 
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ett exempel på något som vi noterade i våra resultat, vilket är att faktorerna går in i varandra. 
Ovan är det frågan om resurser och att det är svårt att se ekonomiska fördelar med att 
hållbarhetsredovisa. Faktorerna verkar alltså inte var för sig utan går in varandra och 
förefaller tillsammans.  
 
Andra exempel på att faktorerna verkar gå in i varandra är att utan påtryckningar från 
intressenter så kommer en hållbarhetsredovisning att prioriteras bort, vilket är en del av 
faktorn resurser. Enligt resultatet hävdade samtliga personer att det en påtryckning från 
intressenter främst myndigheter och kunder, skulle kunna göra att de skulle börja 
hållbarhetsredovisa. Men på grund av att det inte fanns några påtryckningar som bolagen 
upplevde prioriterades hållbarhetsredovisning bort.  
 
Till varje faktor går det att koppla en eller flera intressenter. När det gäller faktorn avsaknad 
av press från intressenter var det kunder och lagstiftande myndigheter som påverkar faktorn. 
Lagstiftande myndigheter var även den viktigaste intressent som påverkar faktorn frånvaro av 
legalt krav. Vid faktorn saknar ekonomiska fördelar var det intressentgrupperna ledning och 
ägare som hade en påverkan på faktorn. Faktorn saknar resurser påverkas även den av 
ledning och ägare då det är dem som har möjlighet att styra resurserna. Faktorn oönskad 
uppmärksamhet påverkas av media som intressent då media kan sprida information om 
bolagen vilket sätter press på bolaget. Den sista faktorn är den ansvarige individens attityd 
och påverkan som också påverkas av intressentgrupperna ledning och ägare då deras intresse 
och engagemang gällande hållbarhetsredovisning påverkar beslutet att inte 
hållbarhetsredovisa. Då samtliga faktorer påverkas av en eller flera intressenter har 
intressenterna en betydande roll då deras påverkan på faktorerna gör att företag inte 
hållbarhetsredovisar.  
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5. Slutsatser och diskussion 
Denna uppsats har haft för avsikt att skapa en förståelse för varför bolag inte 
hållbarhetsredovisar. Den frågeställning som vi har jobbat med under arbetets gång och som 
vi ämnar att svara på i detta avsnitt är följande: Vilka är de främsta faktorerna och 
intressenterna som påverkar enligt individer i chefsposition valet att inte hållbarhetsredovisa i 
bolag? 
 
Vår ambition och syfte med studien var att skapa förståelse för varför bolag väljer att inte 
hållbarhetsredovisa och vilka faktorer som ligger bakom det valet. Vi kan med bakgrund av 
våra resultat se att de faktorer som har gått att identifiera ur tidigare kunskap även återfinns i 
våra resultat. Dock har vi funnit att faktorerna är av olika betydelse för hur individer i 
chefsposition ser på att företag inte hållbarhetsredovisar. Vissa av faktorerna är viktigare än 
andra och vi har utifrån en kvalitativ ansats kunnat få en djupare förståelse för faktorerna och 
att vissa av faktorerna är viktigare än andra än vad tidigare studier har kunnat göra. 
 
Trots att ett flertal tidigare studier har påvisat fördelar med att hållbarhetsredovisa, som 
exempelvis konkurrensfördelar och ökade försäljningsintäkter, kan vi med vår studie dra 
slutsatsen att så länge det inte ställs krav från bolagets intressenter kommer en 
hållbarhetsredovisning inte vara aktuell för bolagen. Den mest centrala intressenten som 
ställer krav på byggbolagen är kunderna. Dessa ställer krav genom avtal och på certifieringar. 
Men personer i chefsposition i byggbolag upplever idag att kunderna inte ställer krav på en 
hållbarhetsredovisning vilket gör att byggbolagen inte känner sig motiverade till att upprätta 
en sådan.  
 
Vi kan vidare dra slutsatsen att beslut om att inte hållbarhetsredovisa grundar sig i frånvaro 
av krav från andra intressenter som ägare och myndigheter. Finns det från ägarens sida 
varken ett intresse eller en vilja att hållbarhetsredovisa kommer en hållbarhetsredovisning 
inte att upprättas. I linje med tidigare studier bekräftar samtliga intervjupersoner att om det 
hade funnits påtryckningar från intressenter hade bolagen varit tvungna att tänka om och 
anpassa sig efter dem kraven som omgivningen ställer. De nämner även att det finns 
möjligheter att genomföra hållbarhetsredovisning men att en omfördelningen av resurser hade 
fått genomföras. Personerna i chefsposition upplever att det råder en brist på resurser när det 
gäller kompetens, tid och pengar när det kommer till varför bolag inte hållbarhetsredovisar. 
Företagen gör bedömningen att de resurser som finns tillgängliga ska fördelas på ett annat 
sätt än att prioritera en hållbarhetsredovisning. Enligt vårt resultat beror det på att 
medvetandenivån gällande hållbarhet är låg och att det råder en brist på kunskap. Det gör att 
förståelsen för varför bolagen ska upprätta en hållbarhetsredovisning är låg vilket gör att de 
inte hållbarhetsredovisar. 
 
Tidigare studier, där exempelvis Stubbs, Higgins och Milne (2013) menar att storleken har 
betydelse och att med ökad storlek ökar även ansvaret och påtryckningar från intressenter. 
Vår studie visar att det inte upplevs vara samma krav på att hållbarhetsredovisa när man ser 
till vilken storlek bolaget är. Mindre bolag känner inte av samma krav och personer i 
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chefsposition menar att ju större ett bolag är desto fler blir kraven som intressenterna ställer. 
Att storleken spelade en central roll var återkommande oavsett om diskussionen rörde 
kompetens, pengar, tid eller lagkrav. Samtliga intervjupersoner diskuterar att om de varit 
större hade förmodligen påtryckningar från intressenter ökat, och de hade även fallit under 
lagkravet vilket hade tvingat dem till att genomföra en hållbarhetsredovisning. En 
hållbarhetsredovisning i för de mindre bolagen upplevdes inte aktuell och att de inte 
omfattades av lagkravet styrkte deras argument. Tidigare studier visar att bolag, trots att de 
inte omfattas av lagkravet har valt att hållbarhetredovisa. Men vår slutsats är att dessa företag 
fått påtryckningar av omgivningen att ta ett ansvar. 
 
Boesso och Kumar (2007) gjorde antagandet att ju större ett bolag är desto mer benäget är det 
att hållbarhetsredovisa. Enligt vårt resultat anser personer i chefsposition att större bolag har 
bättre förutsättningar för att genomföra en hållbarhetsredovisning. Vår studies påvisade 
tydliga återkopplingar till intressenternas krav och att deras krav växer i takt med storleken. 
Flertal av våra intervjupersoner nämnde att de större bolagen har ett anseende att leva upp till 
och att det är krav på kunder, leverantörer men även myndigheter. Dessa krav upplevde inte 
de mindre bolagen och därför väljer bolagen att inte upprätta hållbarhetsrapporter. Storleken 
var ett återkommande argument då de ansåg att det var anledningen tll avsaknad av press från 
sina intressenter. Och så länge samtliga chefer och ägare upplevde att det inte påverkar 
vinstmarginalen skulle heller inga förändringar som hållbarhetsrapportering genomföras.  
 
Efter att ha arbetat fram olika faktorer genom en litteraturgenomgång och implementerat 
intressentteorin med en kvalitativ studie ser vi detta som vårt teoretiska bidrag. Flertal studier 
har fokuserat på bolag som väljer att hållbarhetsredovisa, och de studier som liknar vår har 
valt att fokusera på en till två faktorer med en kvantitativ studie. Vi har med vår studie skapat 
en djupare förståelse för varför bolag i byggbranschen väljer bort hållbarhetsredovisa enligt 
individer i chefsposition.  
 

5.1. Förslag till vidare forskning 

Vi har under arbetets gång uppmärksammat intressanta frågor där det finns möjlighet att 
utveckla kunskapen om hållbarhetsredovisningar. Därför tänkte vi ge några förslag på vidare 
forskning där vi upplever att det finns en möjlighet att tillföra forskningsområdet med ny 
kunskap. Vi har i denna uppsats haft ett intressentperspektiv där vi har använt intressenter 
som en bakomliggande faktor till faktorerna som påverkar bolag att inte hållbarhetsredovisa. 
Vi har utgått från att en intressent påverkar en faktor, men vi tänker att det skulle kunna vara 
möjligt att undersöka hur intressenter påverkar varandra. Vi skulle kunna kalla detta för att 
undersöka intressenter i led. För vår undersökning skulle man till exempel undersöka hur 
vissa intressenter påverkar andra intressenter som sedan påverkar en viss faktor till att inte 
hållbarhetsredovisa. 
 
Ett annat förslag är att upprepa denna studie och undersöka någon annan bransch för att se 
om samma faktorer framkommer. Ett annat alternativ är att fokusera mer på den betydelse 
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som storleken har på företaget när det kommer till att inte hållbarhetsredovisa. Utifrån vår 
empiri kunde vi uppmärksamma att storleken har en större betydelse än väntat enligt de 
intervjuade personerna som satt i chefsposition. Därför skulle en möjlighet kunna vara att 
fördjupa sig inom den påverkan som storleken har på att bolag väljer att inte 
hållbarhetsredovisa. 
 
Det finns även en möjlighet att undersöka hur den lagändring gällande hållbarhetsredovisning 
har påverkat bolagen som omfattas av lagändringen och som tidigare inte har 
hållbarhetsredovisat. Ett förslag skulle kunna vara att undersöka hur en 
hållbarhetsredovisning har förändrat intressentbilden och undersöka vilka intressenter som är 
centrala. 
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Bilaga 1 Intervjuguide 
 

1. En inledande fråga, berätta vem du är och vad du gör? Information om företaget, vad 
ni gör, viktiga kunder? 
- Vad är hållbarhet för dig? 

2. Vad är den allmänna uppfattningen gällande miljö och samhällsansvar på företaget 
skulle du säga? 

3. Vad är din personliga inställning till miljö- och socialt ansvar? 
4. Arbetar ni inom företaget på något sätt med miljöfrågor? 
5. Känner du till det nya lagkravet gällande hållbarhetsredovisning? 

- Vet du vad det innebär? 
- Hur ser du på att vissa bolag omfattas av lagkravet? 
- Är det någon skillnad om alla omfattats av lagen? 

6. Intressenterna? 
- Kunder, leverantörer, konkurrenter, med flera, med tanke på hållbarhet? 
- Märker ni några påtryckningar? 
- Påverkas ni på något sätt av om era konkurrenter hållbarhetsredovisar? I så fall 

hur? 
7. Vad är den största anledningen till att ert bolag väljer att inte hållbarhetsredovisa? 

- Är det en ekonomisk fråga? På vilket sätt? 
8. Har ni några planer på att börja ha en hållbarhetsredovisning? 

- Vilka är de största effekterna som en hållbarhetsredovisning skulle ge? 
- För vem skulle ni göra en hållbarhetsredovisning? 

9. Positiva aspekter med hållbarhetsredovisning? 
10. Negativa aspekter med hållbarhetsredovisning? 
11. Risker med att hållbarhetsredovisa? 

 


