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Abstract 
In the autumn of 2016, the Swedish parliament passed a new law (2016:947), amending the 

Annual Accounts Act (1995:1554). This act requires companies of a certain size to establish 

sustainability reporting from the calendar year 2017. The purpose of the Act is to increase the 

transparency of companies with regards to how they work with sustainability issues.  

 

This study investigates the extent to which the new amendment (2016:947) has affected 

companies who previously did not establish full sustainability reporting but are now doing so. 

We are studying the general changes and specifically focusing on three topics; business 

structures, processes, and priorities, to see how, and if at all, these changes are due to the new 

amendment. A qualitative survey was conducted to gain an understanding of how the 

legislation affects companies that have not previously had full sustainability reporting. 

Empirical evidence was collected through seven telephone interviews with individuals highly 

insightful in the company's sustainability work, or individuals who establish sustainability 

reporting. The results of the study show that the new amendment (2016:947) has affected 

companies to a certain extent within the three topics. These changes do include some of the 

companies' practical sustainability efforts. However, we find in our conclusion that 

sustainability reporting is worthwhile. The study helps to create an understanding of how the 

examined companies are affected by the new amendment (2016:947). 
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Strukturer, Processer, Prioriteringar, Intressentteori, Legitimitetsteori.  
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1.Inledning  
Det inledande avsnittet presenterar bakgrund samt tidigare forskning inom området. Det 
leder fram till forskningsfrågan samt syftet med studien och avslutas med en avgränsning.  

 

1.1 Bakgrund  
Hållbarhet har idag blivit ett alltmer aktuellt ämne och uppmärksammas mer i samhället, där 

bland annat företag uppmanas att ta sitt ansvar. Enligt WWF (2018) förvärras läget på jorden 

för varje månad som går. Anledningen är den bland annat den globala uppvärmningen och 

vattenbristen. Naturresurserna börjar urholkas allteftersom produktionen ökar och företagen 

använder naturresurserna för att svara på konsumenters efterfrågan. Däremot har 

medvetenheten hos företagen ökat och ser värdet av att arbeta hållbart. Mariann Eriksson, 

Marketing director på WWF uttrycker att:  

 

“Företag som inte ser utvecklingen och potentialen i hållbarhetsarbetet kommer helt 

enkelt inte att finnas kvar eftersom de inte kommer att vara lönsamma.” (Motivation, 

2016).  

 

Schaltegger och Burritt (2009) hävdar att företagens ansvar är en process som börjar med att 

företagen skapar sig en uppfattning om ett visst fenomen. För att sedan agera ansvarsfullt 

innan företaget börjar identifiera moraliska beteenden av företagens aktiviteter, till exempel 

påverkan på eller en skada på andra.  

 

Företag visar hur de arbetar med hållbarhetsfrågor genom att upprätta en hållbarhetsrapport. 

Hållbarhetsrapporteringen har funnits länge, åtminstone sedan 1970-talet. Det har tidigare 

varit frivilligt och är en effekt av de krav på transparens som samhället ställer på företagen 

(Borglund, De Geer & Sweet, 2017). Frostenson, Helin & Sandström (2015) menar att 

problem med miljöförstöring, mänskliga rättigheter, arbetslöshet och korruption är faktorer 

som varken globalt eller lokalt kunnat hanteras eller lösas. Därför har FN, EU och 

nationalstaterna utvecklat ramar och lagstiftningar för att reducera dessa problem. Genom 

krav, lagstiftning och att uppmärksamma företag, har företagens roll blivit mer uppenbar. Det 

gäller de företag som har global räckvidd som kan påverka, bland annat genom outscourcing 

och offshoring inom globaliseringen och arbetsmarknaden. Det innebär att företagen flyttar
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verksamheten till ett avlägset land där produktionen och leveransen sker under sociala och 

miljömässiga krav (Slack, Brandon-Jones & Betts 2015). 

 

Under hösten 2016 beslutade riksdagen i Sverige om en ny lagstiftning (2016:947) som är en 

ändring av årsredovisningslagen (1995:1554). Den nya lagstiftningen innebär att större 

företag ska upprätta en hållbarhetsrapport. Hållbarhetsrapporten ska innehålla information om 

företagets utveckling, ställning, resultat samt konsekvenser. Viktiga områden i 

hållbarhetsrapporten är bland annat miljö, sociala förhållanden, anställda, mänskliga 

rättigheter samt motverkande av korruption (SFS 2016:947). Bakomliggande orsaker till den 

nya lagstiftningen är ett krav på hållbarhetsrapportering som baseras på ett EU-direktiv. 

Syftet med EU-direktivet är att offentliggöra huruvida företag arbetar med hållbarhet samt att 

göra företagen jämförbara (Prop, 2015/16:193).  

 

Regeringens beslut om krav på att stora företag ska redovisa en hållbarhetsrapport, 

(Riksdagen, 2016) har som syfte att öka företagens transparens kring hur de arbetar med 

hållbarhetsfrågor. Företagen ska öppet visa hur de tar hänsyn till miljön, respekterar 

mänskliga rättigheter, främjar jämställdhet och mångfald, tillämpar anständiga arbetsvillkor 

samt motverkar korruption. Denna transparens ska ge externa intressenter möjlighet att 

jämföra samt följa upp företagens hållbarhetsarbete. Vidare är målet med kravet att stödja och 

utveckla företagens arbete med dessa frågor (Regeringen, 2016). Dock kan det finnas risker 

med lagkrav på hållbarhetsrapportering. En risk är att företagen enbart anpassar sig till kraven 

som finns utan att själva reflektera över vad som är relevant att ta ansvar för inom företaget 

(Powell, 2008; refererad i Borglund et al., 2010). Detta styrker Grafström, Göthberg och 

Windell (2010) som hävdar att det finns en överhängande risk att företagen enbart utgår från 

riktlinjerna kring hållbarhetsrapportering istället för att fokusera på ansvarstagandet utifrån 

sin verksamhet. Regeringen menar att en förutsättning för moderna, framgångsrika och 

innovativa företag är ett hållbart företagande (Prop, 2015/16:193). Ett ökat fokus på hållbar 

utveckling har medfört att begreppet CSR vuxit fram, vilket står för Corporate Social 

Responsibility och handlar om företagens ansvar. Carroll (1991) delar upp företagens sociala 

ansvar i fyra delar, ekonomiskt, juridiskt, etiskt samt filantropiskt. 

 

Under 1990-talet tog forskningen CSR fart och har sedan dess varit ett stort 

forskningsområde (Grafström, Göthberg & Windell, 2015). Frostenson et al. (2015) hävdar 

att begreppet CSR fått så stor spridning är en effekt av globaliseringen. Konsumtion och 
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tillverkning sker världen över och stora skandaler har uppmärksammats, där bland annat 

medarbetare har arbetet under usla förhållanden samt att produktionen haft stora negativa 

konsekvenser på miljön. Idag sker därför en större granskning av aktörer och det kräver att 

företag tar ett större ansvar. Dock handlar det inte enbart om att företagen utsätts för 

granskning och kontroll, utan CSR innebär att företagen har en aktiv roll i processerna med 

att rapportera information frivilligt till externa aktörer för en ökad transparens. (Frostenson et 

al., 2015) 

 

Innan införandet av den nya lagstiftningen (2016:947) som beslutades under 2016, utfärdade 

regeringen redan under 2007 nya riktlinjer för statligt ägda företag gällande 

hållbarhetsrapportering i enlighet med GRI:s standarder. Beslutet började gälla från och med 

räkenskapsåret 2008 och innebär att hållbarhetsrapporten ska redovisas tillsammans med 

årsredovisningen. Dessa krav i enlighet med GRI:s standarder ökar transparensen och ger ett 

lyft för de statligt ägda företagens hållbarhetsarbete samt att staten får bättre kontroll över hur 

ekonomiskt, miljömässigt- samt socialt ansvarstagande hanteras. (Borglund, Frostenson & 

Windell, 2010). Frostenson et al. (2015) beskriver att GRI:s ställningstagande inte grundar 

sig på hur företag bedriver sin verksamhet eller vilka produkter de tillverkar. GRI fokuserar 

på hur företag arbetar med hållbarhetsfaktorer inom olika områden vad gäller miljö, ekonomi 

samt samhälle. Avsikten med GRI är att underlätta rationellt beslutsfattande för externa 

intressenter samt att företagen har hållbarhetsrapporteringen som ett verktyg för 

hållbarhetsarbetet i verksamheten (Borglund, 2012). Hedberg och Von Malmborg (2003) 

hävdar att företag väljer att använda GRI:s riktlinjer för att riktlinjerna är allmänt accepterade 

och ökar trovärdigheten i företagens hållbarhetsrapportering. Flera stora globala företag i 41 

länder hållbarhetsrapporterar. I Sverige hållbarhetsrapporterar 79 av de 100 största företagen 

frivilligt, därtill har det samlade näringslivet etablerat hållbarhetsrapportering som en ram för 

att rapportera sociala, ekonomiska samt miljömässiga perspektiv. (Frostenson et al., 2015) 

 

Tidigare forskning har funnit att företag hållbarhetsrapporterar för att dels öka trovärdigheten 

och transparensen. Dels för egna ändamål i form av egen vinning och förbättra 

företagssystem, dels för att göra intryck på intressenterna och skapa en positiv bild av 

företagets aktiviteter, med mera. (Adams & Larriaga-Gonzalés, 2007; Adams & McNicholas, 

2007; Ioannou & Serrafeim 2011; Massa, Farneti & Scappini, 2015; Schaltegger & Burritt, 

2009; Burritt & Schaltegger, 2010; Sandberg & Holmlund, 2015; Farneti & Scappini, 2015) 
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1.2 Tidigare forskning och rapporter  

Tidigare forskning kring hållbarhetsrapportering har bland annat fokuserat på att försöka hitta 

ett positivt samband mellan socialt ansvar och ekonomisk lönsamhet. Dock har forskningen 

inte kunnat konstatera något tydligt samband då forskare kommit fram till olika slutsatser, 

påstår Grafström et al. (2015). Andra forskare inom området har studerat effekterna av 

obligatoriska upplysningar av hållbarhetsinformation. Däribland Ioannou et al. (2011) som 

kommit fram till några slutsatser att de företag som hållbarhetsrapporterar prioriterar 

hållbarhetsfrågor mer än företag som inte hållbarhetsrapporterar. Ytterligare slutsats är att 

mer uppmärksamhet riktas mot anställda. Det genererar ett större förtroende för företaget som 

i sin tur leder till en ökad konkurrenskraft. 

 

Adams och McNicholas (2007) har i sin forskning studerat företagens processer vid 

utveckling av hållbarhetsrapportering med fokus på de hinder som företagen står inför 

gällande processen. Vidare har forskarna undersökt hur förbättringar i företagens 

ansvarstagande och hållbarhetsarbete påverkas på grund av hållbarhetsrapporteringen. De 

beskriver att det finns ett gap mellan den teoretiska anledningen till att företag väljer att 

hållbarhetsrapportera och hur det fungerar i praktiken samt den rutinmässiga påverkan på 

företaget. Det är en negativ påverkan som gör att företag inte kan ta sitt ansvar för 

hållbarhetsfrågor. Dock hävdar Grafström et al. (2010) att trots risken kring att företag enbart 

redovisar vad som krävs, medför lagkravet på hållbarhetsrapportering att någon form av 

hållbarhetsarbete ändå utförs. Detta för att företaget ska ha någonting att redovisa. Adams 

(2002) och Adams och McNicholas (2007) hävdar att det finns interna faktorer som påverkar 

kvaliteten på företagens hållbarhetsrapportering. Adams (2002) menar att sådana interna 

faktorer är attityder till hållbarhetsrapporteringen, dess konsekvenser, lagstiftning samt 

revision, medan Adams och McNicholas (2007) hävdar att ett bristande engagemang från 

ledningen kan leda till en brist på förståelse, otillräcklig kunskap och erfarenhet gällande 

rapporteringen och att det i sin tur påverkar kvaliteten. Vidare menar Adams och Mc 

Nicholas (2007) att ledningens brist på engagemang kan även innebära att organisatoriska 

förändringar inte sker i önskad utsträckning.  

 

Adams och Larrinaga-González (2007) nämner även att för forskare generellt som är 

intresserade av företags sociala och miljömässiga påverkan är det viktigt hur företag 

definierar och använder en hållbarhetsrapport, om de upprättar en hållbarhetsrapport för att 
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uppnå uppsatta hållbarhetsmål eller för egen vinning. Adams och McNicholas (2007) hävdar 

att flera studier har visat att effekten blir att företagen inte får ökad förståelse för hållbarhet 

trots att de har en hållbarhetsrapportering. Adams och Larrinaga-González (2007) anmärker 

att företagsledningens tolkning av hållbarhet kan ha mer med företagets vinster att göra, så 

kallad ”managerial capture”, vilket innebär att företag och ledning använder begreppet 

hållbarhet utan att praktisera det. Detta enbart för att företagen vill uppnå egen vinning.  

Däremot menar Deegan (2002) att företagen agerar utefter samhällets förväntningar. Det bör 

företagen visa externt genom en hållbarhetsrapportering, vilket gör att företagens arbete blir 

mer synligt för samhället och intressenterna. Detta i sin tur leder till att företagens legitimitet 

skapas. Massa et al. (2015) har i sin forskning kommit fram till att företag väljer att 

hållbarhetsrapportera för att uppnå sina mål på lång sikt. Målen är bland annat att utveckla 

hållbarhetsarbetet, öka medvetenheten och förbättra ryktet som arbetsgivare. Därmed har 

processen kring hållbarhetsarbetet utvecklats till en strategi. Det i sin tur hjälper ledningen att 

få mer kunskap om det sociala och miljömässiga hållbarhetsarbetet. Vidare menar Adams och 

Larrinaga-González (2007) att det behövs mer forskning om processen för hur företag 

hållbarhetsrapporterar och hur hållbarhetsrapporteringen används. Detta för att kunna bidra 

till förändring och kunna identifiera potentialen med hållbarhetsrapportering samt för att 

kunna identifiera hur företag undviker negativa konsekvenser. Vidare menar forskarna att 

förståelsen för kopplingarna mellan hållbarhetsrapporteringen och företags processer, 

strukturer, riskhantering med flera fortfarande är begränsade.  

 

Borglund et al. (2010) har i sin rapport undersökt effekter på statligt ägda företags 

hållbarhetsarbete efter de nya riktlinjerna om hållbarhetsrapportering enligt GRI:s standarder. 

Rapporten fokuserar på att undersöka effekterna inom företagens strukturer, processer samt 

prioriteringar. Författarnas beskrivning av strukturer är vem som har ansvar för vilka frågor 

samt med vilka incitament och resurser. Processer definieras genom rutiner och arbetsformer 

för hur uppgifterna genomförs. Med prioriteringar menar Borglund et al. (2010) hur företag 

generellt lägger fokus på hållbarhetsfrågor i organisationen och hur dessa utvecklas. 

Författarna har i sin rapport konstaterat att resultaten varierade mellan företagen. Den största 

effekten var på de företag som saknade erfarenhet och/eller inte haft en 

hållbarhetsrapportering sedan tidigare. Författarna kom fram till att kravet på 

hållbarhetsrapportering leder till ökad kunskap och medvetenhet, vilket i sin tur skapar 

förutsättningar för ett ökat arbete kring dessa frågor i framtiden. Vidare hävdar Borglund et 

al. (2010) att ledningens medvetenhet samt engagemang kring dessa frågor är en viktig faktor 
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för ett ökat organisatoriskt hållbarhetsarbete. Slutligen fann de att lagkravet har medfört att 

både hållbarhetsarbetet och processerna har blivit mer strukturerade.  

 

Som konstaterats ovan finns det ett flertal forskningsstudier och rapporter kring 

hållbarhetsrapportering och hållbarhetsarbete. Dels har det forskats kring olika faktorer som 

påverkat kvaliteten på hållbarhetsrapporten, dels om ökat socialt ansvar leder till ekonomisk 

lönsamhet, samt även vad gäller effekter av obligatoriska upplysningar om 

hållbarhetsinformation.  Lagen (2016:947) är ny och därför har inga studier eller forskningar 

publicerats än. Med hjälp av tidigare forskning och rapporter visar de på att det finns ett 

kunskapsgap gällande effekterna av den nya lagstiftningen kring att stora företag måste 

upprätta en hållbarhetsrapport som gäller från och med räkenskapsår 2017. Detta leder fram 

till studiens frågeställning som baseras på Borglund et als. (2010) rapport: 

  

Hur påverkar den nya lagstiftningen (2016:947) de företag som tidigare inte haft en 

fullständig hållbarhetsrapportering, samt vilka möjliga förändringar har skett i företagens 

strukturer, processer och prioriteringar? 

1.3 Syfte  

Denna studie har som syfte att undersöka vilken påverkan den nya lagstiftningen (2016:947) 

kring hållbarhetsrapportering medför på företag som tidigare inte upprättat en fullständig 

hållbarhetsrapport. Vi undersöker generellt om och i så fall hur företagens hållbarhetsarbete 

har påverkats av detta. Mer specifikt fokuserar vi på företagens strukturer, processer samt 

prioriteringar för att se hur och om dessa ändras på grund av den nya lagstiftningen 

(2016:947).  

1.4 Avgränsning 

Den här studien undersöker sju företag som sedan tidigare inte har upprättat en fullständig 

hållbarhetsrapport. De undersökta sju företagen kan sedan tidigare inkluderat någon typ av 

information om deras hållbarhetsarbete men inte en fullständig hållbarhetsrapport i enlighet 

med de kriterier som ingår i den nya lagstiftningen (2016:947). Personerna som deltar i 

studien och representerar dessa företag har stor insyn i företagens hållbarhetsarbete, 

alternativt upprättar hållbarhetsrapporten.  
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2. Undersökningens kontext 

 
För att få en förståelse för begrepp som är relevanta för studien genomförs en redogörelse 

för vad en hållbarhetsrapportering innebär samt innebörden av nya lagstiftningen 

(2016:947). Ytterligare beskrivs riktlinjer i form av GRI (Global reporting initiative) samt 

ISO-standard - ISO 26000.

 

2.1 Hållbarhetsrapportering 

Redovisning är en dokumentation av fakta samt ett synsätt som betraktas som ett försök till 

att influera individer, företag och processer för att uppnå uppsatta mål. Denna drivkraft är en 

utgångspunkt för hållbarhetsrapportering (Westermark, 2013). Hållbarhetsrapportering är 

enligt Westermark (2013) en metod för företag att redogöra för sitt arbete med hållbarhet. 

Detta genom att redovisa ambitioner, visioner, strategier samt det sätt som företag styr 

aktiviteterna. Amran et al. (2014) menar att hållbarhetsrapportering är ett sätt för företag att 

öppet visa hur de arbetar med social- och miljömässig hållbarhet. Detta för att påpeka för 

offentligheten och intressenter att företag har som mål att nå en långsiktig tillväxt och 

samtidigt uppfyller de mål som ställts inom hållbarhet. 

 

Berthelot, Coulmont och Serret (2012) menar att antalet företag som inkluderar en 

hållbarhetsrapport i den finansiella rapporten har ökat markant de senaste åren i västländerna. 

Flera noterade företag upprättar denna typ av rapportering frivilligt. Däremot är det desto 

färre företag av mindre storlek som hållbarhetsrapporterar. Frostenson (2015) hävdar att 

framförallt är det stora företag som befinner sig inom miljökänsliga branscher som valt att 

upprätta en hållbarhetsrapport. Vidare anser Berthelot et al. (2012) att införandet av 

hållbarhetsrapportering med finansiella rapporter bör vara en fastställd norm, med anledning 

av att det hjälper intressenter att värdera företaget. Även Sandberg et al. (2015) uttrycker att 

det har blivit alltmer vanligt att företag kompletterar sin finansiella redovisning med utökad 

information om hur deras sociala-, miljöarbete samt beslutsfattande påverkar omvärlden. 

Dock hävdar Sandberg et al. (2015) att det kan föreligga dolda motiv bakom anledningen till 

att varför vissa företag väljer att hållbarhetsrapportera. Det kan handla om att företag vill 

skapa en positiv bild av företagets aktiviteter och åtgärder som egentligen inte återspeglar det 
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som sker i verkligheten. Denna taktik syftar till att generera ett positivt intryck på 

intressenterna.  

 

En viktig utgångspunkt inom hållbarhetsrapportering är enligt Frostenson (2015) 

väsentlighet. En analys bör göras om vad som är väsentlig ekonomisk-, miljömässig samt 

social påverkan inom företaget i förhållande till intressenternas krav på information. 

Borglund et al. (2012) menar att en bra start för ett företag att komma igång med sitt 

hållbarhetsarbete är att göra en väsentlighetsanalys. Grunden utgörs av en intressentanalys 

där det undersöks vilka de mest relevanta intressenterna är för företaget, det vill säga de som 

har störst påverkan på företaget eller påverkas mest av företagets verksamhet. 

Väsentlighetsanalysen analyserar vilka de viktigaste frågorna är för företaget. Det visar på ett 

tydligt sätt för företaget vilka frågor de ska ta ansvar för och vilka som inte är deras ansvar. 

Det kan i sin tur bidra till att företagen börjar arbeta praktiskt med dessa frågor i form av att 

sätta mål samt genom att ta fram policys för att starta den interna processen.   

 

Dock har hållbarhetsrapporteringen fått viss kritik. Burritt och Schaltegger (2010) och 

Schaltegger och Burritt (2009) beskriver att hållbarhetsrapporteringen kan anses vara en 

kortvarig trend. Det på grund av att de bakomliggande orsakerna till att företag upprättar en 

hållbarhetsrapport är för att enbart uppnå egen nytta och möta intressenternas efterfrågan. En 

annan kritik enligt forskarna är att det finns svårigheter med att se om hållbarhetsrapporten 

har upprättats på ett korrekt sätt, det finns även andra synsätt som har mer positiv inställning 

och motsäger kritiken. Där man tror att hållbarhetsrapporteringen har en tendens att öka 

framöver. Detta för att hållbarhetsrapporteringen kan bidra till att lösa företagets hållbarhets 

problematik. (Burritt et al., 2010)                     

2.2 Nya lagstiftningen (2016:947) 

Den nya lagstiftningen kring hållbarhetsrapportering som infördes hösten 2016 är en effekt av 

ett nytt EU-direktiv (2014/95/EU). Ett EU-direktiv är nationella förpliktande regler som ska 

genomföras i EU-medlemsstaterna (Prop, 2015/16:193). Det nya EU-direktivet (2014/95/EU) 

innefattar företag som är av allmänt intresse och ska därför endast gälla stora företag. För att 

räknas som ett stort företag ska genomsnittet anställda vara minst 500 stycken. Dock kan 

medlemsstaterna välja att kräva en hållbarhetsrapportering från mindre företag som inte 

innefattas av detta kriterium. Det som företagen ska rapportera är information om 
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hållbarhetsfrågor. Målet med bestämmelserna är att göra informationen om hur företag 

arbetar med hållbarhetsfrågor mer öppen och jämförbar. (Prop, 2015/16:193). I enlighet med 

EU-direktiv (2014/95/EU) har Sveriges riksdag beslutat att stora och medelstora företag ska 

upprätta en hållbarhetsrapport. Hållbarhetsrapporten ska enligt 5 kap § 12 ÅRL innehålla 

upplysningar om företagets utveckling, ställning, resultat samt konsekvenser av 

verksamheten. Det görs inom områdena miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för 

mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. Rapporten ska även innehålla 

företagets väsentliga risker samt hur företaget hanterar riskerna (SFS 2016:947). De företag 

som innefattas av de nya riktlinjerna är stora och medelstora företag, vilka uppfyller minst två 

av följande kriterier:  

● medelantalet anställda ska ha uppgått till mer än 250  

● företagets balansomslutning ska ha uppgått till mer än 175 miljoner kronor  

● företagets nettoomsättning ska ha uppgått till mer än 350 miljoner kronor.  

Antalet företag som innefattas av lagen är cirka 1600 (KPMG, 2016). Syftet med regeringens 

förslag är att stödja samt utveckla företags hållbarhetsarbete (Regeringen, 2016). 

 

Regeringen har beslutat att hållbarhetsrapporten skall inkluderas med förvaltningsberättelsen 

vid årsredovisning. Hållbarhetsrapporten kan dock upprättas separat med särskilda villkor, 

vilket gör att den ska offentliggöras genom att hänvisas i förvaltningsberättelsen under rubrik 

”icke-finansiella rapporter”. Revisorn som undertecknar årsredovisningen har den rollen att 

yttra sina slutsatser om att hållbarhetsrapporten har upprättats. (Prop, 2015/16:193) 

2.3 GRI (Global reporting initiative)  

GRI är en oberoende internationell organisation som grundades år 1997 (Globalreporting, 

u.å). Huvudskälet till att GRI grundades var att det saknades riktlinjer för vad en frivillig 

hållbarhetsrapport skulle innehålla. Detta innebar att det inte fanns någon möjlighet att 

jämföra hur företag arbetar med hållbarhetsfrågor (Hedberg & Von Malmborg, 2003). GRI 

hjälper företag med att förstå och kommunicera hur deras organisation påverkar 

klimatförändringar, mänskliga rättigheter, styrelseformer samt socialt välbefinnande. Detta 

medför en möjlighet att skapa sociala-, miljömässiga samt ekonomiska fördelar för både 

företag och samhälle (globalreporting, u.å.). Enligt Frostenson et al. (2015) har GRI:s 

riktlinjer en nästintill dominerande roll inom hållbarhetsrapportering.  
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Borglund et al. (2017) menar att de behov och prioriteringar som finns i samhället förändras 

över tid och likaså de krav som ställs på innehållet och kvaliteten i företags 

hållbarhetsrapportering. Denna förändring återspeglas i GRI:s riktlinjer som ständigt 

utvecklas i takt med samhället. De senaste riktlinjerna lanserades år 2016 och är GRI 

standards. GRI lägger stor vikt vid att företag ska identifiera vad som är väsentligt gällande 

hållbarhetspåverkan utifrån verksamheten, där väsentliga ska redovisas. Massa et al. (2015) 

konstaterar att GRI:s riktlinjer fungerar som ett verktyg som anpassar företagens aktiviteter 

till företagets hållbara utveckling. Detta möjliggör en lärandeprocess och en möjlighet till 

förändring. Anledningen till varför företag väljer att använda GRI:s riktlinjer är enligt 

Hedberg et al. (2003) för att företagen anser att riktlinjerna är allmänt accepterade och de 

inger trovärdighet till sin hållbarhetsrapportering. Vidare hävdar forskarna att företag anser 

att riktlinjerna ger en bra struktur på deras rapporter och är därmed ett bra hjälpmedel vid 

upprättandet av en hållbarhetsrapportering. Borglund et al. (2010) påpekar att det är viktigt 

att använda GRI:s riktlinjer på rätt sätt för att företagen ska få en önskad effekt. 

Hållbarhetsrapportering är en lärande process och inte helt fri från komplexitet. Därför har 

företag genom en lärande process anammat GRI genom att översätta GRI:s indikatorer till 

väsentliga nyckeltal i företaget. Vidare råder författarna att användningen av GRI:s riktlinjer 

enbart bör användas som vägledning. (Borglund et al., 2010) 

2.4 ISO-standard - ISO 26000 

ISO 26000 är en av ett flertal internationella ISO-standarder, innehållande riktlinjer och 

rekommendationer för socialt ansvarstagande som hänvisar företagen till en hållbar framtid. 

(SIS, ISO 26000, u.å.) Westermark (2013) beskriver ISO 26000 som en skriven handling som 

fastställer specifikationer, riktlinjer och krav, vilka kan tillämpas för att garantera att 

produkter, tjänster samt processer är adekvata för sina syften. Standarden är global och 

omfattar miljö, klimat, mänskliga rättigheter, affärsetik, antikorruption samt krav på 

transparens. Enligt standarden har företag skyldigheter och ansvar för beslutsfattandets- och 

aktiviteternas påverkan som de har kontroll över. Ett ansvarstagande som motsvarar GRI:s 

riktlinjer för hållbarhetsredovisningen. Riktlinjerna i standarden är frivilliga och är därmed 

inte ett krav.  
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3. Teoretisk referensram  
 

 
I detta avsnitt beskrivs viktiga begrepp och teorier som är relevanta för studien. Inledningsvis 

beskrivs begreppen CSR, hållbarhet samt CSR-kommunikation, vilka är centrala begrepp 

inom företagsvärlden. Därefter följer intressentteori och legitimitetsteori. Avsnittet avslutas 

med att identifiera påverkan på företagens strukturer, processer och prioriteringar på grund 

av hållbarhetsrapportering. 

 

3.1 Hållbarhet och CSR (Corporate Social Responsibility) 

Begreppet CSR menar Grankvist (2012) handlar om företagens ansvar. Ansvaret delas upp i 

ekonomiskt-, miljömässigt samt socialt ansvarstagande. Det ekonomiska ansvarstagandet 

innebär att företaget tar ansvar för aktieägarna genom att driva verksamheten stabilt framåt 

och därmed trygga företagets framtid. Det miljömässiga ansvarstagandet innebär att företaget 

tar ansvar för miljön genom att inte ha en negativ påverkan på de begränsade resurser som 

finns på jorden. Det sociala ansvarstagandet innebär att företaget tar ansvar för människors 

hälsa och välbefinnande där både anställda, underleverantörer, affärspartners samt 

konsumenter räknas med. Carroll (1991) beskriver CSR i form av en pyramid där det sociala 

ansvaret delas upp i ekonomisk, juridisk, etisk samt filantropisk.  

 

 
Carroll, 1991 s. 42.  
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Det ekonomiska ansvaret är botten på pyramiden och har historiskt sett inneburit att företag 

har som huvudsaklig uppgift att producera varor och tjänster som konsumenter efterfrågar, 

vilket i sin tur leder till en vinst. Detta ansvarsområde är det primära eftersom företagen inte 

överlever länge om de inte går med vinst. Dock talar man idag snarare om att vinstmaximera 

istället för att enbart gå med vinst. Det juridiska ansvaret handlar om att företagen ska ta 

ansvar för att följa de lagar och förordningar som förekommer i det land de verkar inom. Det 

etiska ansvaret innefattar ett frivilligt ansvar för de aktiviteter som företaget förväntas göra, 

även det som företagen förväntas att inte göra då det kan få negativa konsekvenser. Det 

utgörs av normer och förväntningar i relation till företagens intressenter. Den översta delen i 

pyramiden är det filantropiska ansvaret. Det ligger utanför det tvingade ansvaret och innebär 

att företag väljer att frivilligt delta och engagera sig i sociala aktiviteter utan att det föreligger 

en förväntan utifrån ett etiskt perspektiv. Ett exempel på ett filantropiskt ansvar är bidrag i 

form av pengar eller tid till utbildning eller samhället i stort.  (Carroll, 1991) 

 

Begreppet CSR handlar som ovanstående nämner om företagens ansvar. Dock finns det ingen 

entydig definition av begreppets innebörd och därav är begreppet diffust. Ihlen, Bartlett och 

May (2014) definierar CSR som att företag får tillstånd att existera från samhället och måste 

därmed acceptera de sociala normer som förekommer, detta för att kunna överleva på lång 

sikt. Därmed har företag enligt Borglund et al. (2012) det senaste decenniet börjat möta 

omvärldens förväntningar inom socialt och miljömässigt ansvarstagande i en betydligt större 

utsträckning.  

 

“Ett företag behöver leva upp till omvärldens förväntningar för att vinna legitimitet. 

På så vis skapar företaget sin license to operate” (Borglund et al., 2012, s.42).  

 

Begreppen CSR och hållbarhet har funnits jämsides med varandra i debatten länge dock 

används begreppet hållbarhet i större utsträckning i dagsläget (Borglund et al., 2017). Detta 

går i enlighet med Grafström et al. (2015) resonemang som menar att idag väljer många 

företag att använda begreppet hållbart företagande istället för CSR men innebörden och de 

frågor som ryms inom begreppet är i stort sett densamma. Westermark (2013) hävdar att CSR 

är synonymt med hållbar utveckling men att CSR är kopplat till organisationen, det 

samhälleliga ansvaret och verksamheten i företagen. Däremot handlar hållbar utveckling mer 

om globala frågor såsom de begränsade resurser som finns på jorden samt nästkommande 
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generationers livsvillkor. Vidare i denna studiens analys kommer begreppet hållbarhet att 

användas istället för CSR.  

3.1.1 Hållbarhetskommunikation  

Ihlen et al. (2014) menar att företag arbetar med hållbarhetsfrågor som ett sätt att förbättra sitt 

förhållande till intressenter och allmänheten i stort. Det innebär bland annat att identifiera de 

krav som intressenter ställer på företaget och vidare genomföra åtgärder för att uppfylla dessa 

krav. I stort fokuserar hållbarhet på hur företag hanterar ekonomiska, sociala samt 

miljömässiga frågor. Vidare menar Ihlen et al. (2014) att hållbarhetskommunikation är det 

sätt som företag kommunicerar kring dessa frågor. Dock finns det risker med 

hållbarhetskommunikation. En risk är att företagen marknadsför hållbarhet för mycket, det 

kan få till följd att intressenterna blir misstänksamma. Forskaren Mette Morsing kallar det för 

“self promotors´paradox” (Ashforth & Gibbs, 1990) som innebär att om den bild som 

intressenterna har av företaget inte överensstämmer med det som företaget kommunicerar 

genom hållbarhet leder det till en ökad misstänksamhet hos intressenterna. Därför är det 

viktigt att företag tar sitt ansvar och kommunicerar det som är relevant för företaget och den 

bransch dessa verkar inom. (Borglund et al., 2012)  

3.2 Intressentteori i förhållande till hållbarhet 

Westermark (2013) beskriver begreppet intressent som ett centralt begrepp inom företagens 

samhällsansvar. En intressent har ett eller flera intressen som formar ett förhållande till 

företagen. Dessa intressen är beroende av företagens aktiviteter och beslut. Enligt ramverket 

GRI har intressenter en stor inverkan på företagens hållbarhetsrapportering. Westermark 

(2013) utgår i sin beskrivning av intressentteori från (Donaldson och Prestons 1995 refererad 

i Westermark, 2013 s. 74) modell av teorin.  

 

 
Donaldson och Prestons 1995 refererad i Westermark, 2013 s. 74 
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Westermark (2013) menar att intressentmodellen är generell och utgår från tre egenskaper. 

Kärnan i modellen är normativ. Det innebär dels att intressenterna definieras som individer 

eller grupper som har intressen i företagens aktiviteter, dels att alla intressenter har ett 

egenvärde. Således betyder det att företaget inte enbart har ett ansvar gentemot aktieägare 

med målet att vinstmaximera utan företaget har ett brett ansvar gentemot omkringliggande 

aktörer. Skiktet som omger kärnan är ett instrumentellt värde som innebär värde för något 

annat. Det är ett perspektiv som återfinns inom ramverket GRI och hållbarhetsrapporteringen. 

GRI menar att intressenter är grundläggande eftersom de både påverkas av företags agerande 

men även kan påverka företagets framtid. Det yttersta skiktet är beskrivande som fokuserar 

på hur företagen agerar gentemot sina intressenter. Teorin är mångfacetterad, lyfter individers 

och gruppers samarbete och hur samarbetet skapar fördelar samt den etiska grundläggande 

delen i hållbarhet (Westermark, 2013). Amran och Ooi (2014) menar att en öppenhet från 

företagens sida till intressenter medför att intressenterna är välinformerade om vad som 

händer inom företaget och varför. Detta bidrar i sin tur till att intressenterna är mindre 

benägna att utveckla negativa uppfattningar om företaget. Enligt forskarna är en 

hållbarhetsrapportering det optimala tillvägagångssättet för ett företag att visa sina 

intressenter att de uppfyller företagets hållbarhetsmål, framtida tillväxt samt en långsiktig 

framgång. Sandberg och Holmlund (2015) hävdar att hållbarhetsrapportering fungerar som 

ett stöd för företag att upplysa sina intressenter om hur företagets beslutsfattande och arbete 

med hållbarhet påverkar omvärlden ur ett hållbarhetsperspektiv snarare än bara den 

finansiella redovisningen.  

 

Amran et al. (2014) menar att det är av stor vikt att företag möter deras intressenters krav och 

förväntningar. Det är dock en stor utmaning som alla företag ställs inför. För att göra detta är 

det viktigt att företagen samarbetar med intressenterna genom dialog samt med tydlig 

återkoppling på det hållbarhetsarbete och de rapporteringsprocesser som finns inom företaget. 

Deegan (2002) hävdar, genom att företag är öppna med sin information och redovisning, 

kommer de att skapa ett förtroende hos intressenterna. Enligt Frostenson (2015) finns det 

olika intressenter, där vissa är mer viktiga och har större inflytande i företaget. Om företag 

kan genom sitt hållbarhetsarbete bemöta de preferenser och förväntningar som intressenterna 

har på företaget kan de enligt Deegan (2002) bibehålla legitimitet på marknaden. Därmed 

stödjer Amran et al. (2014) att intressenterna har stort inflytande på hur företag agerar vid 

resursanvändning när det gäller hållbarhetsarbete. Intressenterna har krav på att företag ska 
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arbeta med hållbarhetsfrågor samt hållbarhetsrapportera. Kravet har medfört att företag 

ändrat sitt handlingssätt och resursanvändning på ett hållbart sätt. Det finns idag en ökad 

medvetenhet hos intressenterna kring deras rättigheter och det sätter större press på företag. 

Deegan (2002) menar att om samhället anser att företaget inte är legitimt och dess agerande 

inte sker på ett acceptabelt sätt kommer det resultera i att till exempel leverantörer inte 

förnyar kontrakt med företaget, konsumenters efterfrågan på företagets produkter reduceras, 

kreditinstitutioner inte beviljar lån samt att företaget inte anses vara en attraktiv arbetsgivare.   

3.3 Legitimitetsteori 

Deegan (2002) menar i sin artikel att legitimitetsteori och intressentteori är nära besläktade då 

båda teorierna beskriver hur företag agerar och handlar. Legitimitetsteorin lyfter även fram 

företags agerande i förhållande till samhällets värderingar. Teorin bygger på hypotesen 

”socialt kontrakt”, vilket föreligger mellan samhället och företagen. Detta kontrakt innebär att 

följa de lagar, normer och de förväntningar som samhället har på hur företaget ska bedriva sin 

verksamhet. Dessa normer och förväntningar i form av hållbarhetsarbete som företagen ska 

anpassa sig efter utgör att företagens handlade accepteras och dess legitimitet förstärks. 

Deegan (2002) menar att samhället har krav på företagens agerande för att företaget ska anses 

legitimt av intressenterna. Frostenson (2015) menar att legitimitetsteorin kan användas för att 

motivera varför företag agerar på ett visst sätt. Enligt legitimitetsteori agerar företag på det 

sätt som de gör för att vinna uppmärksamheten från omvärlden och få någon typ av 

berättigande för sitt agerande, exempelvis moraliskt (Frostenson, 2015). Deegan (2002) 

framhåller däremot att om företagen avviker i sitt agerande på oacceptabelt sätt kan det 

”sociala kontraktet” som finns mellan samhället och företaget upphävas. Deegan (2002) 

menar att normer och värderingar är föränderliga och uppdateras kontinuerligt. Det gör att 

företagen bör vara uppmärksamma på den etik som är aktuell och anpassa sig till samhällets 

och intressenternas förväntningar och därmed vidta de åtgärder som behövs. Företagens 

agerande utefter samhällets förväntningar bör redovisas externt genom en 

hållbarhetsrapportering. Det gör att företagens arbete blir synligt för samhället och har en 

avgörande roll för företagens legitimitet samt för intressenterna som är en viktig del för att 

skapa legitimitet. Deegan (2002) hävdar även att företagsledningen använder 

hållbarhetsrapporteringen som ett verktyg för att skapa legitimitet i företagets olika delar som 

har påverkan på företagets överlevnad eller rykte. Legitimitetsteorin kan användas för att 

analysera varför och hur företagsledningen väljer att upprätta en hållbarhetsrapport.  
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3.4 Påverkan på företags strukturer, processer samt prioriteringar på 

grund av hållbarhetsrapportering  

Flera studier inom hållbarhetsrapportering har konstaterat effekter som är positiva men även 

negativa med att företag hållbarhetsrapporterar. Vi har diskuterat detta mer detaljerat i 

avsnittet tidigare forskning. Sammantaget är de positiva effekterna att företag som 

hållbarhetsrapporterar prioriterar hållbarhetsfrågor mer och mer uppmärksamhet riktas mot 

de anställda. Dessutom ökar trovärdigheten i företagen som i sin tur kan leda till ökad 

konkurrenskraft. Ytterligare positiva effekter är företagen framställs som en attraktiv 

arbetsgivare samt att lösa hållbarhetsproblem, med mera (Ioannou et al., 2011; Burritt et al., 

2010; Massa et al., 2015). Kritiken som hållbarhetsrapporteringen har fått är att den anses 

vara en kortvarig trend. Anledningen är att företagsägares har i avsikt att bidra till egennytta 

och uppfylla intressenternas krav utan att lösa hållbarhets problematiken. Ytterligare effekter 

av att lagstifta en hållbarhetsrapportering är att det kan leda till att företag enbart rapporterar 

det som krävs och bortser från att ta ansvar för det som är väsentligt utifrån deras verksamhet. 

(Burritt et al., 2010; Park et al., 2005; Frostenson, 2015; Grafström et al., 2010) 

 

Schaltegger et al. (2009) påpekar att hållbarhetsrapporteringen har positiva effekter i form av 

att möjliggöra utveckling och förbättring av företags hållbarhetsarbete. En positiv effekt 

enligt Amran et al. (2014) är att företag tenderar alltmer att ändra sitt beteende inom 

hållbarhetsfrågor som en effekt av intressenternas krav på hur företag använder sina resurser. 

Adams och McNicholas (2007) hävdar att det är viktigt att ledningen engagerar sig i 

hållbarhetsfrågor för att uppnå ett ökat organisatoriskt hållbarhetsarbete. Dock ifrågasätter 

Schaltegger et al. (2009) företagsledningens kompetens inom hållbarhetsfrågor. En anledning 

är att företagsledningen upprättar en hållbarhetsrapport för att enbart uppvisa en positiv bild 

av företaget, snarare än att ha ett förbättringsarbete inom hållbarhet. Forskarna påpekar att det 

saknas en klar bild av vad hållbarhetsrapporten egentligen innebär, därför fungerar konceptet 

inte som det ska. Trots detta föreligger det dock positiva effekter av hållbarhetsrapportering. 

Därför ska således inte hela konceptet avvisas på grund av att vissa företag missbrukar den. 

Därmed anmärker forskarna att utvecklingen av hållbarhetsrapporteringen från ett 

ledningsperspektiv är nödvändigt och spelar en avgörande roll. Inom ledningen kan individer 

ha olika uppfattningar om hållbarhet och det återspeglas i deras handlingar. (Schaltegger et 

al., 2009) 
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Burritt et al. (2010) beskriver att hållbarhetsrapporteringen som en process. Processen börjar 

med att samordna relevant, betydelsefull och trovärdig information som sedan blir ett 

underlag för ledningens beslutsfattande. Vilket innebär att företag använder sig av denna 

process för att dels ge bättre möjlighet att uppnå hållbar utveckling och beslutsfattandet som 

sker i företaget. Dels ger denna typ av underlag en relevans till att hantera den sociala och 

miljömässiga problematiken som i sin tur ger företag möjlighet att behålla en ledande roll på 

marknaden. Dock förekommer det både positiva och negativa effekter av dessa beslut men 

ledningen har tendens att redovisa endast de goda insatserna. 

 

Schaltegger et al. (2009) hävdar att processen kring hållbarhetsrapportering skiljer sig 

markant mellan företag och även dess bidragande effekter. Att det sker på olika sätt innebär 

inte att hållbarhetsfrågor inte tas på allvar. Forskarna visar på två olika perspektiv, 

ledningsperspektiv och intressentperspektiv. Inom ledningsperspektivet utgår arbetet från att 

ledningen definierar mål och formar hållbarhetsprocesser i företaget. Det sker på olika sätt 

beroende på vilka hållbarhetspreferenser som finns. Det vill säga, ledningen får stöd av de 

interaktiva processerna för att kunna identifiera de incitament som möjligtvis kan finnas för 

företagets strategiska agenda. Det intressentdrivna perspektivet innebär att det som företag 

ska mäta och kommunicera bestäms av företagets intressenter. För att ledningen ska i 

processens första steg kunna identifiera hållbarhet som ett centralt fenomen är 

kommunikation och ett engagemang från intressenterna en viktig faktor för att utveckla och 

nå en effektiv hållbarhetsrapport. I andra steget samlar ledningen in information som sedan 

klassificeras och analyseras. Därefter jämföra med de mål och åtgärder som företaget har 

samt utveckla förbättringsplaner. Det sista steget i processen handlar om verifiering och 

rapportering. Verifiering handlar om hur trovärdig informationen är som ska redovisas. 

Rapportering innebär att den trovärdiga informationen utgör ytterligare kommunikation med 

intressenterna och en inkrementell förbättring. Forskarna anser att det är till fördel att 

utvärdera strategierna. Innehållet i utvärderingen kan ge en positiv effekt på företaget och 

även användas i beslutsprocesser. (Schaltegger et al., 2009)   

 
Park et al. (2005) hävdar att flera svenska företag har överlåtit en extern part granska deras 

miljö- och hållbarhetsrapport. Anledningen är att påvisa en mer trovärdig bild av företaget, 

tryck från andra företag inom samma bransch samt ett sätt att uppfylla intressenternas krav 

som vill se att företag uppnår en hållbar utveckling. Externa granskningen genomgår en 
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process på flera steg, bland annat att identifiera hållbarhetsinformation som har samlats in 

genom att genomföra ett internt rapporteringssystem. Informationen analyseras och 

rapporteras efter granskning. För att öka trovärdigheten och värdet för granskningen, bör 

företaget involvera intressenterna i denna granskningsprocess eftersom den skapar fördelar 

för båda. Granskningen betraktas som en inlärningsövning för framtida interna förbättringar, 

till exempel förbättringar av företagets processer för datainsamling från olika 

rapporteringsenheter samt strukturera dokumentationen av rättsliga krav. Även förbättringar 

vad gäller rapportens presentation och beskrivning samt att visa intressenternas medverkan 

genom dialog. (Park et al., 2005) 

 
Park et al. (2005) menar att användandet av granskningen är en prioritering som företag gör 

för att upprätthålla en högre position på marknaden samt fastställa vad intressenterna kräver. 

Däremot har vissa företag som inte anlitat extern granskning varit mer kritiska till den och 

uppgav att det inte finns tillräckligt med bevis på att den ökar trovärdigheten samt att den 

ökar kostnaderna för företagen och att de hade begränsade resurser. 

  

Ioannou et al. (2011) har i sin studie kommit fram till att reglering av hållbarhetsrapportering 

ger positiv effekt. Företag med bättre hållbarhetsarbete har inte så högt kapitalkrav, dels på 

grund av stort engagemang från intressenter som baseras på ett ömsesidigt samarbete och 

förtroende. Detta ökar intäkterna i företaget. Dels öppenhet, där företag offentliggör sitt 

ansvar inom hållbarhet som i sin tur leder till att företag blir mer transparenta mot 

intressenterna. Hållbarhetsrapporteringen kan förändra själva hållbarhetsarbetet i företaget 

med tanke på den enorma transparensen. Den positiva effekten av regleringen öppnade upp 

arbetet med etiska aspekter. Även medarbetarna fick utbildning och prioriterade 

hållbarhetsfrågor.  
 

 

 

 

 

 

 



 19 

4. Metod  
I det här avsnittet beskrivs val av metod samt metodens både för- och nackdelar. Därefter 

följer forskningsansats som förklarar vilket angreppssätt som studien använt sig av. Sedan 

kommer en redogörelse av tillvägagångssättet som studien baseras på vid datainsamlingen 

och vidare en motivering av urvalsstrategi. Ytterligare beskrivs hur både den primära och 

sekundära data har samlats in samt vilka företag som har valts för att medverka i studien. 

Till slut för att förstärka studiens syfte diskuteras följande: operationalisering, trovärdighet 

och äkthet, bearbetning samt källkritik. 

 

4.1 Undersökningsdesign 

Studien syftar till att undersöka den nya lagstiftningens (2016:947) effekter på de undersökta 

företagens strukturer, processer samt prioriteringar. För att skapa en förståelse för hur den 

nya lagstiftningen påverkar de företag som tidigare inte upprättat en fullständig 

hållbarhetsrapportering, genomfördes en kvalitativ undersökning. Bryman och Bells (2013) 

definition av kvalitativ metod är att den är en strategi inom forskningen, vars tyngdpunkt 

ligger på vokabuläret snarare än kvantifieringen när det gäller datainsamling och analys av 

den insamlade datan. Larsen (2014) menar att man med kvalitativ metod vill bidra till en 

djupare förståelse snarare än att enbart förklara samband som vid en kvantitativ metod. 

Frågeställningen i denna studie syftar till att få en förståelse för de eventuella effekter på 

företag som innefattas av lagen. För att nå en djupare förståelse om vad effekterna är, har den 

kvalitativa metoden använts i denna studie. En kvalitativ metod undersöker få enheter och får 

mer utförlig information, till skillnad från kvantitativ metod som undersöker många enheter 

men ger enbart ytlig information (Larsen, 2014). Därav har den kvalitativa metoden ansetts 

vara mer lämpad för denna studie. 

 

Larsen (2014) beskriver att kvalitativa metoder har både för- och nackdelar. Fördelen är att 

metoden ger forskaren möjlighet att ställa öppna frågor och med hjälp av följdfrågor kan få 

en djupare förståelse. Därmed fås en relevant helhetsförståelse av ämnet då respondenterna 

ger utförligare svar. Det är till stor hjälp för att uppfylla den här studiens syfte. En ytterligare 

fördel med kvalitativ metod är enligt Larsen (2014) att missförstånd och oklarheter kan redas 

ut direkt under intervjutillfället. Vidare menar författaren att inom kvalitativa metoder är det 
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lättare att garantera god validitet eftersom respondenterna får möjlighet att fritt svara på 

frågor och får även möjlighet att förklara när det behövs. 

 

Nackdelen är att den kvalitativa metoden inte är generaliserbar och det tar lång tid att 

behandla och bearbeta data enligt Larsen (2014). En annan nackdel är att respondenten kan 

ändra sitt beteende och välja att ge forskaren de svar som hen förväntas vara nöjd med samt 

att försöka skapa en bra bild av företaget och dölja brister. Resultatet kan därmed bli 

missvisande (Larsen, 2014). Med detta i åtanke togs hänsyn till att undvika att dra några 

generaliserbara slutsatser. I studien används den kvalitativa metoden i form av en mer öppen 

ansats för att sedan få en bättre formulering av teorier som hjälper till att analysera resultaten. 

 

4.2 Empirisk studie 

Tillvägagångssättet för intervjuerna bygger på en kvalitativ metod i form av en 

semistrukturerad intervju. Det innebär enligt Bryman et al. (2013) att intervjuguiden 

innehåller öppna frågor men utgår från specifika teman. Det medför att respondenten får 

möjlighet att svara fritt. Denna intervjuform ger forskaren möjlighet att ändra ordningsföljden 

på frågorna, ställa följdfrågor samt nya frågor. Studiens intervjufrågor inleddes med öppna 

frågor. Detta för att få en övergripande bild av företaget och den nya lagstiftningens 

(2016:947) påverkan på företagen. Därefter följer de öppna frågorna tre specifika teman, 

strukturer, processer samt prioriteringar. Avslutningsvis ställdes några kortare frågor som inte 

kräver utförligt svar. Intervjuerna har genomförts med hjälp av en intervjuguide. Där en av 

oss ställde frågorna och den andra närvarade som stöd. Syftet med bådas närvaro var att om 

intervjuaren skulle missa någon fråga, hade den andra chans att flika in.  

 

Vid intervjutillfällena har intervjuaren inte styrt respondenten i någon specifik riktning utan 

respondenten fick frihet att formulera sina svar på sitt eget sätt. Frågorna har efter första 

intervjun konstruerats då det framkom att vissa frågor var personliga och därmed irrelevanta 

för studien. Dessa eliminerades till nästkommande intervjuer. I övriga intervjuer fick 

respondenterna samma frågor men det kompletterades med följdfrågor. Respondenterna fick 

stor frihet att svara fritt och öppet, därför varierade tiderna för intervjuerna men generellt tog 

varje intervju mellan 20 till 40 minuter.  
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4.3 Val av företag och respondenter 

Val av företag baseras på de som innefattas vad den nya lagstiftningen (2016:947). Det 

innebär att företaget ska uppfylla minst två av följande tre kriterier:   

● Medelantalet anställda ska ha uppgått till mer än 250 

● Företagets balansomslutning ska ha uppgått till mer än 175 miljoner kronor 

● Företagets nettoomsättning ska ha uppgått till mer än 350 miljoner kronor.  

 

Bryman et al. (2013) beskriver att ett målstyrt urval är ett vanligt urval inom den kvalitativa 

metoden. Det målstyrda urvalet baseras på att forskaren väljer ut objekt för intervjun på ett 

strategiskt sätt. Dessa ska vara relevanta för forskningen. I denna studie har företag och 

respondenter valts efter ovanstående kriterier, vilka är relevanta för frågeställningen och 

syftet. Sökningen efter företagen gjordes via Örebro Universitets bibliotekets databas 

“Retriever business”. Där filtrerades alternativen genom att välja antal anställda och 

omsättning utifrån lagens kriterier. Bland de företag som framkom valdes 25 stycken 

slumpmässigt ut utan fokus på någon specifik bransch. Det gjordes genom att var tionde 

företag valdes. Vidare i urvalsprocessen har vi granskat företagens årsredovisningar för att se 

om de tidigare har haft en fullständig hållbarhetsrapportering eller inte. Målet i denna studie 

är att undersöka de företag som tidigare inte upprättat någon fullständig hållbarhetsrapport. 

Det innebär att företagen kan ha redovisat någon del inom hållbarhet i sin årsredovisning 

tidigare men inte upprättat någon fullständig rapport enligt lagstiftningen. Därav är de företag 

som inkluderas i denna studie företag som omfattas av nya lagstiftningen (2016:947). Av de 

25 som kontaktades var det sju företag som visade intresse av att medverka i denna studie. 

Utöver dessa företag kontaktades inga fler eftersom enligt Jacobsen (2002) är kvalitativa 

intervjuer resurskrävande. Efter fastställandet av de företag ska medverka i studien, har vi fått 

kontaktuppgifter till de som arbetar med hållbarhet eller har god insyn i företagets 

hållbarhetsarbete. Detta var en förutsättning för att kunna besvara studiens syfte. Titeln på 

respondenterna presenteras i tabell 1.  

 

I början av intervjun blev respondenterna tillfrågade huruvida de ville vara anonyma eller 

inte. Svaren varierade och således beslutades att alla företag och respondenter ska vara 

anonyma. Det innebär att vi inte kommer att ge en utförligare beskrivning av företagen i 

denna studie. Larsen (2009) framhäver att det är angeläget att säkerställa respondentens 

begäran på anonymitet. Därmed kallar vi företagen A, B, C och så vidare.  
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Företag Titel 

A Kommunikationschef 

B VD-assistent 

C CSR-manager 

D Controller 

E Miljöansvarig 

F Hållbarhetschef 

G Controller 
Tabell 1, beskrivning av företag samt titel på respondent.  

 

Respondenten för företag A är kommunikationschef sedan ett år tillbaka, har en stor insyn 

inom hållbarhetsarbetet men inte upprättar hållbarhetsrapporten. Detta görs av ekonomichef. 

Respondenten för företag B har arbetat i drygt ett år som VD-assistent, ansvarig för företagets 

hållbarhetsarbetet. Respondenten för företag C arbetar som CSR-manager sedan augusti 2017 

och ansvarar för företagets både strategiska och operativa hållbarhetsarbete samt rapporterar 

till företagets finanschef som också är vice VD. Respondenten för företag D är controller på 

ekonomiavdelningen. Det finns ingen specifik person som har ansvaret för 

hållbarhetsrapporteringen utan ansvaret är fördelat i företaget utifrån de policys som finns. 

Respondenten för företag E är miljöansvarig sedan 2010 men ekonomidirektör ansvarar för 

årsredovisningen och samlar in det material från olika funktioner som behövs och sätter 

samman det till hållbarhetsrapporteringen. Respondenten för företag F är Sustainability 

manager för koncernen sedan åtta månader tillbaka och upprättar hållbarhetsrapportering 

tillsammans med sin chef för koncernledningen. Respondenten för företag G är controller 

inom finansavdelning och rapporterar till CFO, arbetat 6 år. Upprättandet av 

hållbarhetsrapporten i år har genomförts av respondenten men kommer framöver att av en 

hållbarhetsansvarig som rapporterar till koncernledningen. 

4.4 Tillvägagångssätt vid datainsamling  

Efter val av ämnet för studien som är hållbarhetsrapportering samt hur företagen har 

påverkats av den nya lagstiftningen (2016:947), riktade vi fokuset på litteratur i form av 

böcker för att få en större inblick inom området. För att utveckla en forskningsfråga 
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studerades ett flertal tidigare forskningsstudier inom området. Lagtexten har granskats via 

regeringens hemsida för att skapa djupare förståelse för innebörden av den nya lagen. För att 

finna de företag som uppfyller urvalskriterierna användes databasen “Retriever Business” 

som återfinns i Örebro Universitetsbibliotek. Därefter granskades företagens årsredovisningar 

från 2016 för att försäkra oss om att de tidigare inte upprättat en fullständig 

hållbarhetsrapport.  

 

Nästa steg var att kontakta företagen för att sedan få kontakt med de personer som är 

hållbarhetsansvariga inom företagen. Detta gjordes främst via mail och i några enstaka fall 

via telefon. Totalt kontaktades 25 företag, varav sju företag ville medverka i studien. Ett mail 

har skickats till respondenterna på deras begäran med innehållande kort information om 

studien samt några övergripande exempelfrågor. Detta för att respondenterna ska få en bild av 

intervjun och för att kunna förbereda sig. Enligt Jacobsen (2002) är det viktigt att informera 

respondenterna i förhand om studiens syfte och innebörden av att delta i en intervju. Efter att 

respondenterna bekräftat intresse för att medverka i intervjun, bokades tid för telefonintervju. 

Denna är intervjuformen som användes i denna studie. Bryman et al. (2013) hävdar att anses 

telefonintervjuer vara lika representativa som fysiska intervjuer. Fördelar med 

telefonintervjuer jämfört med fysiska intervjuer är att det är betydligt billigare och tar mindre 

tid. Respondenten påverkas inte av intervjuarens personliga egenskaper på samma sätt samt 

att denna metod är lättare att hantera. Framförallt är den fördelaktig när den inkluderar flera 

intervjuare då olikheter och felaktiga tillvägagångssätt lättare kan hanteras (Bryman et al., 

2013). Företagen som medverkar i denna studie befinner sig i olika delar av landet därför är 

tid samt kostnadsaspekter en bidragande faktor till att telefonintervjuer väljs som metod. 

Bryman et al. (2013) hävdar dock att det finns några svagheter med telefonintervju. Dessa är 

bland annat att intervjuerna inte kan uppfatta respondentens ansiktsuttryck samt kroppsspråk. 

Då kan intervjuaren missa om respondenten visar ett förvirrat eller osäkert uttryck som vid en 

direkt intervju skulle medföra att frågan upprepas för att förtydligas. För att minimera risken 

för att missa att respondenten inte förstått frågan var vi tydliga innan vi påbörjade intervjun 

att informera om att vid oklarheter gällande frågorna får de när som helst avbryta och be oss 

förtydliga. Vid misstanke om att respondenten inte uppfattat frågan korrekt, förtydligade vi 

med att ställa frågan igen på ett annat sätt för att underlätta för respondenten att besvara 

frågan. Slutligen för att bekräfta den information som respondenterna lämnat vid intervjuerna  

har vi tagit del av information på företagens hemsidor.  

 



 24 

4.5 Operationalisering 

Jacobsen (2002) påpekar att om begrepp ska kunna mätas krävs det att de operationaliseras, 

det vill säga passera en process som tar fram konkreta indikationer på begreppen. Studiens 

intervjufrågor baseras på vilka effekter företag får av den nya lagstiftningen (2016:947). 

Därmed görs ett försök till att undersöka vilka förändringar som har skett med 

hållbarhetsarbetet i företagen sedan hållbarhetsrapportering har blivit ett krav. 

Intervjufrågorna börjar med öppna frågor som bygger på den nya lagstiftningen för att få en 

allmän förståelse för hur den har påverkat företagen. Respondenterna fick svara fritt, svaren 

kunde utvecklas och leda till att respondenterna gav ytterligare fylliga svar. Därefter 

formulerades tre teman, strukturer, processer samt prioriteringar. Dessa teman har sin 

utgångspunkt i Borglund et als. (2010) rapport för att på ett mer tydligt sätt se var och på 

vilket sätt de eventuella förändringarna i företaget har skett. Dessa tre teman har sedan brutits 

ner i flera delfrågor för att få konkreta svar som möjligtvis kan uppfylla studiens syfte. Denna 

process är i enlighet med Jacobsens (2002) konkretiseringspyramid som innebär att man utgår 

ett grundbegrepp som bryts ner i flera huvudkomponenter, som i sin tur fördelas i olika 

delkomponenter. 

4.6 Trovärdighet och äkthet  

För att säkerställa trovärdigheten och kvaliteten i denna studie har relevanta litteraturkällor 

använts i form av kurslitteratur och vetenskapliga artiklar som hämtats från bland annat, 

Auditing & Accountability Journal, Journal of World Business, Journal of Cleaner 

Production, Social Responsibility Journal. Dessutom baseras analysen på tolkningar av de 

semistrukturerade intervjuerna som genomförts med respondenter som har stor insyn i 

företagets hållbarhetsarbete eller som upprättar hållbarhetsrapporteringen. För att säkerställa 

empirin ytterligare har vi tagit del av information från företagens hemsidor. Bryman et al. 

(2013) hävdar att trovärdighet och äkthet är rekommenderade kriterier som bedömer 

kvaliteten i kvalitativ forskning. Trovärdighet innehåller fyra delkriterier, tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet och konfirmering eller bekräftelse. Studien utgår från delkriterierna 

tillförlitlighet, pålitlighet samt konfirmering för att få en hög kvalitet. 

  

Bryman et al. (2013) menar att delkriteriet tillförlitlighet, innebär att det kan finnas flera 

möjliga skildringar av den sociala verkligheten, framförallt graden av trovärdigheten i 
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forskarens skildring som avgör hur pass acceptabel skildringen är i andra personers ögon. För 

att skapa tillförlitlighet i empirin ska forskaren ha följt regler säkerställt att respondenterna 

bekräftat den empiriska datan. Intervjuerna i denna studie har spelats in för att transkriberas 

och även bekräftas av respondenterna för godkännande. Detta för att minimera missförstånd.  

 

För att kunna bedöma undersökningen menar Bryman et al. (2013) att kvalitativa forskare ska 

anta ett granskande synsätt. Med detta menas att forskaren tydliggör och redovisar de faser 

som ingår i forskningsprocessen. Från steg ett som är problemformulering, val av 

undersökningspersoner, fältanteckningar, intervjuutskrifter, beslut angående analysen av data 

och så vidare. Detta leder till stor pålitlighet i undersökningen. I metodavsnittet beskrevs 

tillvägagångssättet för den här studiens uppbyggnad samt en noggrann genomgång av 

empirin. Vidare för att uppnå pålitligheten i studien har intervjuguiden bifogats.  

 

Utifrån forskarens vision att det inte finns möjlighet till någon fullständig objektivitet i en 

forskning beskriver Bryman et al. (2013) att forskaren ska se till att hen agerar i god tro. 

Forskaren ska således inte medvetet agera subjektivt vid utförande av slutsatserna i sin 

undersökning. Detta är Bryman et al. (2013) definition av konfirmering eller bekräftelse. När 

vi tolkat och analyserat den insamlade datan har vi strävat efter ett neutraliserat synsätt i form 

av en så objektiv tolkning som möjligt. 

 

Utöver dessa trovärdighetskriterier i en kvalitativ studie som är viktiga, bör kriteriet äkthet tas 

i akt. Begreppet äkthet innebär vilken bild undersökningen ger, en autentisk, ontologisk-, 

pedagogisk-, katalytisk-, taktisk autenticitet samt rättvis bild (Bryman et al., 2013). I denna 

studie har vi valt att fokusera på det sistnämnda kriteriet. Bryman et al. (2013) menar att en 

rättvis bild innebär att studien redogör för den information som respondenterna anger på ett 

korrekt sätt. Avsikten med vår studie är att vara så objektiva som möjligt för att kunna 

återspegla de uppfattningar som respondenterna uttrycker i intervjuerna.   

4.7 Bearbetning och analysmetod 

Datainsamlingen bestående av sju semistrukturerade intervjuer, där respondenterna blev 

informerade om intervjuns upplägg och deras samtycke efterfrågas innan intervjuprocessen.  

Efter samråd med respondenterna vid varje intervjutillfälle spelades samtalen in för att sedan 

transkriberas. Det var viktigt att sitta i ett tyst rum för att få en bra ljudkvalitet. Detta för att 
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underlätta den empiriska analysen. Därefter elimineras inspelningarna. En respondent från ett 

företag ville inte att intervjun skulle spelas in och därför fördes anteckningar under denna 

intervju istället. Under denna intervju skedde ett samarbete mellan oss, där den ena genomför 

intervjun och den andra för anteckningar. Jacobsen (2002) menar det kan vara en nackdel 

med att en författare för anteckningar samtidigt som hen intervjuar eftersom det kan påverka 

flytet i samtalet. 

 

Larsen (2009) rekommenderar ljudinspelning vid djupintervjuer men att det finns både för- 

och nackdelar med alla registreringsmetoder. Transkribering är en tidskrävande faktor 

eftersom man skriver ord för ord och dessutom får man många skrivna antal sidor när man 

har intervjuat flera personer. Däremot i denna studie är det önskvärt att spela in alla samtal 

och transkribera ord för ord för att få en överskådlig bild och inte missa något väsentligt som 

kan ha stor innebörd vid analysen. När intervjun är utförd, sker en transkribering av samtalet 

för att slutligen sammanfattas och analyseras. Materialet sammanfattades utefter 

respondenternas svar på frågorna enligt intervjuguiden. Frågorna var strukturerade efter de tre 

teman som presenterades, strukturer, processer och prioriteringar samt allmänna effekter av 

nya lagstiftningen för att besvara studiens frågeställning och uppnå syftet. Vid analys av 

datan skrevs sammanfattningen av varje företag ut för att där strukturera materialet och se om 

likheter i förändringarna bland företagen kunde finnas. Därefter gjordes en jämförelse mellan 

vad vi fått fram från empirin i förhållande till studiens teoretiska referensram. Utöver denna 

analys har vi i denna studie även gjort en jämförelse mellan vad fått fram ur empirin i 

förhållande till tidigare forskning för att få det teoretiska bidraget. Vid tolkning av insamlade 

datan är det enligt Larsen (2009) viktigt att tolkningen avspeglar det som respondenten har 

formulerat vid intervjutillfället. Tolkningen av den insamlade datan i denna studie sker 

genom noggrann diskussion mellan oss och överenskommelse om eftersträvan om en 

objektiv uppfattning av materialet. Alvesson och Sköldberg. (2017) menar att forskaren vill 

nå förståelse snarare än att bekräfta sanningar. Larsen, (2009) menar att tolka är en konst utan 

att övertolka. Dock kan det uppstå balansproblem mellan hur forskaren tolkar en viss 

situation och respondentens uppfattning av denna situation. Därför är det viktigt att forskaren 

neutraliserar tolkningen. För att förhindra den risken har vi i denna studie bifogat vår tolkning 

av materialet till respondenterna där de fått bekräfta att tolkningen är korrekt.  
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4.8 Källkritik 

Källkritik handlar om förvrängning av information, forskaren iakttar inte verkligheten och 

därför blir informationen som forskaren får i form av: verklighet - källa - forskare. Det bidrar 

i sin tur att mycket kan hända på vägen innan informationen når forskaren (Alvesson et al., 

2017). Vi har i denna studie strävat efter att förhålla oss till ett källkritiskt synsätt för att 

skapa trovärdighet. Efter insamlade datan i form av empiriskt material har vi tagit del av 

information från företagens hemsidor för att bekräfta det som respondenterna uttryckt. 

Thurén (2011) menar att man inte använder sig av statistik vid källkritik utan endast välja det 

som är relevant och påståenden ska granskas kritiskt. Vi har vid insamling av material varit 

noggranna med att välja pålitliga artiklar som är vetenskapligt granskade (peer review) 

genom att använda Örebro Universitets sökmotorer i form av bibliotekets databas “Business 

Source Premier“ samt rapport och litteratur. 
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5. Empiri  

 
I detta avsnitt presenteras varje företag för sig hur de har påverkats av den nya 

lagstiftningen (2016:947). Empirin bygger på genomförda telefonintervjuer där utvalda delar 

som varit relevanta för studien valts ut. Det vill säga de förändringar som har skett på 

företagens strukturer, processer och prioriteringar på grund av nya lagstiftningen 

(2016:947) samt allmän påverkan av den nya lagstiftningen.   

 

5.1 Företag A  

Förändrade strukturer 
Respondenten uttrycker att de inte har någon som är formellt hållbarhetsansvarig utan det är 

uppdelat på olika funktioner. De har en ekonomichef som jobbar med årsredovisningen som 

har det yttersta ansvaret för årsredovisningen och hållbarhetsrapporteringen. Respondenten  

som är kommunikationschef har har varit involverad i framtagandet av hållbarhetsrapporten. 

Det som berör kvalitetsarbete på skolorna är det grundskolechef, biträdande grundskolechef 

och gymnasiechef som är ansvarig för. Vidare uttrycker respondenten att en sund ekonomi är 

en viktig faktor då det skulle innebära betydande risker för både elever och medarbetare om 

de inte hade det. Företaget har därför inte någon som är hållbarhetsansvarig på det sättet, utan 

i arbetet med hållbarhetsrapporteringen har de haft en ansvarsfördelning naturligtvis men det 

finns inte en organisation som är uppbyggd utifrån det kravet.  

 

Förändrade processer 
Respondenten menar att den enda förändringen som skett inom företagets processer som en 

effekt av lagstiftningen är processen som berör hållbarhetsrapporteringen.  

 

“Processen runt själva hållbarhetsrapporteringen framförallt har förändrats sen i 

övrigt kan jag inte se att något har förändrats utan det är ju hur vi genomlyser vår 

verksamhet och redovisar den. Än så länge är det för tidigt att säga om det kommer 

att bli några förändringar”.  
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Under året har företaget implementerat en ny resepolicy, som innebär att man ska resa 

klimatsmart och miljövänligt. Även att resandet ska minska genom bland annat 

videokonferenser. Respondenten påpekar att de riktar ett större fokus på hållbarhetsarbetet 

och följer upp det på ett mer systematiskt sätt som de inte tidigare gjort, bland annat 

resepolicyn och andra delar. Förhoppningen är att de ska se positiva effekter av resepolicyn 

runt 2018/2019. Företaget har efter lagkravet genomfört workshops där interna och även 

externa parter har medverkat. Workshopen är avsedda för att för att gå igenom vilka 

hållbarhetsområden som är väsentliga för företaget samt vilka risker det finns inom 

verksamheten. Både ledningsgruppen och styrelsen har varit involverade i dessa workshops 

och arbetet.  

 

Förändrade prioriteringar 
Respondenten tror inte att företagets prioriteringar har förändrats på grund av den nya 

lagstiftningen. Det är fortfarande eleverna och medarbetarna som kommer först. 

Utbildningsuppdraget är utgångspunkten och det är också utgångspunkten i deras 

hållbarhetsrapportering eftersom de har utformat hållbarhetsrapporteringen utifrån företagets 

väsentliga områden. Några nya fokusområden har inte heller uppkommit som en effekt av 

lagstiftningen, de utvecklar regelbunden nya fokusområden men inte specifikt som är kopplat 

till hållbarhetsrapporteringen och den nya lagstiftningen. Däremot menar respondenten att 

medvetenheten möjligtvis har förbättrats genom att de blivit tvungna att genomlysa företaget.  

 

“Ja men kanske att vi är mer medvetna eftersom vi gör den här genomlysningen, att vi 

har gjort den och att vi vet att vi kommer att göra den nu varje år så finns det en 

större medvetenhet om det.” 

 
Allmänna effekter 
Företaget har innan den nya lagstiftningen inte haft någon hållbarhetsrapportering. De har 

haft en “kvalitetsrapport” som omfattar många av de delar som ska redovisas i 

hållbarhetsrapporten. Företaget arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra arbetet 

med hållbarhetsfrågor och anser inte att det är en effekt av den nya lagstiftningen, då de hade 

arbetat med dessa frågor ändå. Eftersom företaget arbetar med utbildning är social hållbarhet 

en del av deras kärnuppdrag. Det handlar bland annat om att hålla en hög kvalitet på 

undervisningarna, alla elever ska få den stöd och hjälp de behöver samt att vara en bra 

arbetsgivare. Sådana typer av frågor har mätts och utvärderats under många år. 
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Avslutningsvis uttrycker respondenten att även innan lagkravet fanns det en förväntan från 

intressenter att företaget skulle vara transparenta med verksamheten. Däribland att redovisa 

företagets resultat och hur de arbetar med samhällsfrågor. Hen tror framförallt att det är 

särskilt viktigt eftersom de arbetar med utbildning och skola. När den generella frågan om 

hur företaget påverkas av nya lagstiftningen ställdes, uttrycker respondenten: 

 

“Jag kan inte riktigt säga att det är den nya lagen som har påverkat det men vi jobbar 

ju hela tiden med att utveckla och förbättra vårt arbete och våra processer.” 

5.2 Företag B  

Förändrade strukturer 
Respondentens tjänst har strukturerats om då det tidigare inte funnits något hållbarhetsansvar 

på VD-assistenten. Företaget har nu satt strukturer för olika områden inom organisationen 

som hanterar olika frågor kopplat till hållbarhet. Den strukturen kommer framöver att bli 

ännu tydligare. Respondenten tror att det kommer bli mer uttalat internt hur arbetet med 

hållbarhetsfrågor ska ske och vem som ska arbeta med de olika frågorna.  

 

“Plus att vi då har grupper ute i organisationen och olika strukturer hur vi möter 

dom olika frågorna som är kopplade till miljö, socialt ansvar och ekonomiskt ansvar 

plus den proaktiva delen. Vi delar upp det däremellan. Den proaktiva delen ställs det 

egentligen inga krav på att man gör men det är sånt vi är väldigt duktiga på som vi 

har jobbat ganska länge med så att det kommer vi också att lyfta mer”.  

 

Resurserna har ökat i form av ett mer administrativt arbete kring hållbarhetsfrågor efter den 

nya lagstiftningen. De interna rutinerna har förändrats genom att kontinuerliga möten med 

olika grupper, avrapportering till koncernledning och vidare till styrelse. 

 

Förändrade processer 
Respondenten uttrycker att de har även innan nya lagstiftningen arbetat med hållbarhetsfrågor 

men har inte haft någon struktur kring hur de ska paketera och kommunicera det. Vilket de 

kommer att göra nu genom att använda sig av GRI-riktlinjer. Dock har de valt att ta ett större 

tag kring hållbarhetsarbetet generellt sett nu efter nya lagstiftningen.  
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”...och vi har valt att ta ett större tag kring hållbarhetsarbetet generellt sätt och som 

du säger med riskanalys i botten, vi kommer att rapportera enligt GRI-riktlinjer och 

det är första gången vi gör det”.  

 

Företagets policys har inte förändrats än men det är ett pågående arbete där de ser över alla 

styrdokument. Det kommer en revidering av alla företagets policys i samband med deras 

hållbarhetsarbete som pågår nu inför årsredovisningen 2017/2018. Företaget har hittills inte 

behövt ta in konsulter och anser att lagen är tydlig. Dock menar respondenten att det är 

mycket som är fritt för tolkning. 

 
Förändrade prioriteringar 
Ledningens engagemang kring hållbarhetsfrågor har ökat. Det är idag en stående punkt på 

mötena med koncernledningen. Det vill säga att hållbarhetsfrågorna hanteras med större 

respekt och tar mer tid idag från koncernen än vad den gjort tidigare. Styrelsen har även haft 

en drivande roll i hållbarhetsarbetet, där många som sitter i styrelsen har erfarenhet sedan 

tidigare av hållbarhetsarbete. Företaget verkar i en känslig miljö därför har de 

hållbarhetstänket i ryggraden. De har under lång tid arbetat med att bland annat att 

effektivisera och dra ned på resurser då företaget har maskiner som kräver stora mängder 

vatten och energi. Idag prioriteras hållbarhetsfrågor mer då de avsätter både mer tid och 

resurser åt hållbarhetsarbetet än vad man gjort tidigare.  

 

“..men tror att alla företag får en liten extra kick att ta hållbarhetsarbetet på allvar”. 

 

Vidare uttrycker respondenten att man förstår också vikten av att kommunicera det arbete 

man gör idag. 

 
Allmänna effekter 
Företaget har sedan tidigare haft ett avsnitt i årsredovisningen som kallas ”vårt ansvar”. Det 

omfattar vilket ansvar företaget tar gentemot miljön, de anställda och samhället samt även en 

del CSR-projekt. Företaget har ett brutet räkenskapsår, därför har de inte publicerat någon 

årsredovisning efter den nya lagstiftningen än. Respondenten tror att intressenter tycker det är 

viktigt att företaget hållbarhetsredovisar. När den generella frågan om hur företaget påverkas 

av nya lagstiftningen ställdes, uttrycker respondenten:  
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“Jag skulle inte säga att vi har påverkats utan snarare att man ser över strukturen 

och hur man paketerar och hur man kommunicerar den delen har ju påverkats”. 

 

5.3 Företag C 

Förändrade strukturer 
Tidigare har företaget inte haft en dedikerad person som arbetat med hållbarhetsfrågor men 

det gör respondenten nu sedan 2017.  

 

“…i och med att min position blev en ny, så var det någonstans företaget som kändes 

redo att nu vill vi verkligen ta ett mycket mer strukturerat grepp och jobba mer aktivt 

med hållbarhet, vi fick också nya ägare som har tydliga direktiv, kopplat till hur 

hållbarhetsrapportering ska ske, där var det inte bara att följa lagen, de satt kriterier 

att rapporten skulle vara en GRI-rapport, vilket går längre än vad lagstiftningen 

kräver”.  

 

Respondenten anser att strukturen i företaget inte har förändrats utan det mer själva 

rapporteringens struktur för att få in data och information att bygga rapporten på. 

 

Förändrade processer 
Respondenten uttrycker att om det idag skulle förekomma en diskussion kring nedskärning på 

kostnader kan man inte utesluta hållbarhetsrapporteringen eftersom lagen ligger där som ett 

hinder.  

 

“Jag har jobbat med hållbarhet i många år och det blir ofta diskussioner i ledningen 

kring, var ska vi göra här, vilket värde genererar det, vilken affärsnytta det kan 

vänta… I och med att det är lagkrav så går inte att ha de diskussionerna och de som 

tvivlar på att det är rätt sak att göra i det här läget nu, spelar ingen roll vilka 

argument de har för att lagen ligger där som en ribba och har höjt nivån”. 

 

Respondenten menar att det finns en viss påverkan på uppföljningen av hållbarhetsarbetet 

men inte själva arbetet i sig.  
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“..någonstans påverkar lagkravet mer uppföljningsbiten som gör att vi måste ha 

interna rutiner och processer på plats och lagkravet är ju mer för att säkerställa att 

du satt både nyckeltal och rapporteringsvägar för att stämma av att din plan och dina 

rutiner fungerar”. 

 

 I och med den nya lagstiftningen har företaget behövt hyra in konsulter i mindre omfattning 

för att få rapporten i ett GRI-format och få rätt val av väsentligheter. Vidare berättar 

respondenten att nya policys har tagits fram, exempelvis antikorruptionspolicy.  

 

Förändrade prioriteringar 
Ledningen har inte prioriterat hållbarhetsfrågor så högt tidigare men är idag involverad i 

hållbarhetsarbetet och får under processen ge inputs. Respondenten anger att styrelsen och 

ägarna har haft en drivande roll i hållbarhetsarbetet. Företaget planerar nya internutbildningar 

gällande hållbarhet. Respondenten påpekar att kunskapen inte ökat mycket än. Dock har hen 

försökt upplysa ledande positioner och andra avdelningar men absolut inte fullt ut i 

organisationen till alla butiker.  

 

“Nej jag skulle inte säga det eftersom jag kom in så snabbt inpå och som sagt nyttjat 

första hållbarhetsrapporten mer som en kartläggning och en nulägesanalys. Sen har 

jag presenterat i olika forum och försökt lite grundläggande med ledande positioner 

och diverse mer kontorsfunktioner att informera och lyfta det, absolut men inte fullt så 

att det nått ut i hela organisationen till alla butiker”. 

 

Allmänna effekter 
Företaget har inte haft någon hållbarhetsrapportering tidigare men arbetar aktivt med 

hållbarhetsfrågor i samband med ägarbyte för tre år sedan. De nya ägarna har tydliga direktiv 

kopplat till hur en hållbarhetsrapportering ska ske. För ägarna är det inte bara att följa lagen 

utan utgår från tydliga kriterier i rapporten i form av GRI-ramverk, vilka är mer långtgående 

än vad lagstiftningen kräver. Respondenten upplever att lagen är tydlig och bra.  

 

“Lagstiftningen leder till att fokus läggs mycket mer på att bara göra än att gå runt 

och diskutera och försöka övertyga.”. 
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Huruvida intressenter ställer sig till att företaget hållbarhetsrapporterar tror respondenten att 

ägarna är positiva till hållbarhetsrapporteringen och att medarbetarna är den primära 

målgruppen för att engagera i arbetet för att driva arbetet framåt. Å andra sidan ses intresset 

hos leverantörer inte så stort och för kunderna är det för tidigt att uttala vad de tycker. När 

den generella frågan om hur företaget påverkas av nya lagstiftningen ställdes, uttrycker 

respondenten:  

 

“Själva lagstiftningen kommer inte göra att vi driver hållbarhetsarbetet på ett annat 

sätt utan det gör vi ju utifrån vad vi tycker att vi har för ansvar som företag.” 

 

5.4 Företag D  

Förändrade strukturer 
Företaget har i samband den nya lagstiftningen bildat en projektgrupp med representanter 

från olika delar av företaget samt en styrgrupp med personal från ledning, strategi och 

ekonomi för att säkerställa att hållbarhetsrapporten innehåller det den ska.  

 

“Projektgruppen är tillsatt för att vi ska kunna beskriva hållbarhetsarbetet enligt den 

nya lagen... Vad vi har gjort är att vi har gett anvisningar till hållbarhetsansvariga 

ute i företaget, att det här behöver vi beskriva. Vi har säkerställt att det här ska man 

beskriva och berätta om så svaret på den frågan är: vi har beskrivit mycket av det här 

tidigare i årsredovisningen, vi har hjälpt företaget med en checklista och anvisningar 

att glöm inte att beskriva de här faktorerna för det är enligt den nya 

hållbarhetslagen”. 

 
Förändrade processer 
Respondenten berättar att de har uppdaterat miljöpolicyn till det som innefattas av nya 

lagstiftningen samt synliggjort den externt på företagets hemsidan.  

 

“Det finns säkert mycket saker och ting man kan ta ett nästa steg på. Men mycket av 

det vi skriver har redan funnits på plats, så det kan jag inte svara på. Det blir mer 

synliggjort det som görs. De verksamhetsansvariga får en checklista på vad dom kan 

göra bättre.”  
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De har inspirerats av GRI 4 och använt det för att hitta möjliga indikatorer och definiera 

innehållet i den nya lagstiftningen.  

 

Förändrade prioriteringar 
Engagemang från ledningen är tydligt och styrelsen är också delaktiga och godkänner 

rapporten.  

 

“Ledningen har haft ett engagemang eftersom vi haft en styrgrupp med 

representanter från ledningen, personal, strategi och ekonomi. Så vi har tre 

avdelningar som suttit med i styrgruppen”.  

 

När det gäller kunskap och medvetenhet, uttrycker hen att det har varit relativt hög sedan 

tidigare men genom den nya lagstiftningen får företaget möjlighet att synliggöra det genom 

hållbarhetsarbetet både internt och externt och för kommande anställda. Företaget har sedan 

tidigare gjort en klimatmätning men utökat den nu och gjort den mer omfattande, räknat 

bakåt i tiden för att kunna jämföra. 

 
Allmänna effekter 
Företaget har sedan tidigare inte haft en hållbarhetsrapport utan inkluderat en beskrivning om 

hållbarhetsområden under rubriken “icke finansiella upplysningar” i förvaltningsberättelsen. 

Respondenten hävdar att nya lagstiftningen är kortfattad och enkel att förstå men att man 

gärna behöver något ramverk vid hjälp av upprättandet av rapporten.  

 

“…men det är ju en lagramstiftning så man behöver gärna något annat ramverk för 

att definiera vad man vill ha med inom varje område. Lagen är ganska kortfattad och 

enkel att förstå men vad exakt man behöver behandla och vilka ämnen behöver vi 

skriva om så är GRI ett bra ramverk som man kan använda sig av”.  

 

Angående hur intressenter ställer sig till att företaget hållbarhetsrapporterar anger 

respondenten att de är mycket positiva då hållbarhetsrapporten visar det hållbarhetsarbete 

som företaget gör. När den generella frågan om hur företaget påverkas av nya lagstiftningen 

ställdes, uttrycker respondenten:  
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“Hållbarhetsarbetet är inget nytt inom företaget, men det här att man skriver en 

rapport ger lagen möjlighet att synliggöra det hållbarhetsarbete som redan sker.” 

 

5.5 Företag E  

Förändrade strukturer 
Företaget finner ingen förändring i sin struktur då de sedan tidigare arbetat med 

hållbarhetsfrågor. Gällande hållbarhetsarbetet är det uppdelat på olika avdelningar.   
 

“Det är många funktioner som är involverade naturligtvis, dels har vi en 

miljöorganisation som jag jobbar för. Sen har vi hela HR med personalperspektiv och 

arbetsmiljöfrågor och de delarna, sociala perspektiv…Alla aktörer i företaget bidrar 

till hållbarhetsarbetet. Som det ligger nu har vi den som ansvarar för ledning och 

styrning här på sjukhuset som förnärvarande även är ekonomidirektör, hen ansvarar 

för årsredovisningen och samlar in det material från olika funktioner som behövs och 

sätter samman det till hållbarhetsredovisningen.”.  

 

Företaget anser att ingen förändring har skett vad gäller resursfördelning men det sker 

kontinuerliga försök till att förbättra de viktigaste hållbarhetsfrågorna inom det sociala och 

arbetsmiljömässiga perspektivet. 

 
Förändrade processer 
Respondenten hävdar att det inte har skett några förändringar i hållbarhetsarbetet nu förutom 

hur de paketerar det.   

 

“Vi är ett landstingsägt bolag och vi redovisar våra årsbokslut till 

landstingskoncernen och så gör de andra sjukhusen också. Då följer vi de 

anvisningarna som finns från landstinget, vad som ska redovisas och hur. Den 

processen har fortsatt som vanligt. Men sen har vi dessutom paketerat och fått 

anvisningar för hållbarhetsredovisningen som går till bolagsverket så att det har 

blivit lite av en administrativ dubbelredovisning. Sakfrågorna jobbar vi med sedan 

innan”.  
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Respondenten finner att enda skillnaden efter att den nya lagstiftningen trätt i kraft är 

processen kring att ta fram hållbarhetsrapporten, vilket man inte gjort tidigare. För detta 

behövde företaget ett visst stöd av en miljökonsult. Företaget är ISO-certifierade och i 

samband med en ny standard har de uppdaterat miljöpolicyn i februari 2017. 

 

Förändrade prioriteringar 
Styrelsen har varit involverade genom att de varit med och sett till att uppfylla den nya 

lagstiftningen, även beslutat och godkänt hållbarhetsrapporteringen. Alla aktörer i företaget 

bidrar till hållbarhetsarbetet. Kunskapen för de som arbetar med hållbarhetsrapporteringen 

har eventuellt förbättrats något.  

 

“Möjligen kanske att när man sätter ihop hållbarhetsredovisningen att de som jobbar 

med det här förstår att det inte bara är miljö utan också sociala faktorer och ekonomi 

osv kanske att man förstår enheten och sammanhanget lite mer, för de som suttit i 

praktiken i de här arbetsgrupperna och jobbat och tagit fram den här 

hållbarhetsredovisningen, kanske något!”. 

 
Allmänna effekter 
Företaget har inte tidigare haft en hållbarhetsrapport men har arbetat med hållbarhetsfrågor 

och redovisat i enlighet med vad lagstiftningen innehåller idag. De har inte heller använt 

någon standard för upprättandet av redovisningen. De har använt landstingets centrala 

anvisningar och mallar för hållbarhetsrapporteringen. Företaget har avtal med landstinget 

som handlar om dessa frågor, håller företaget inte avtalen, faller ett x antal miljoner ut. För 

företaget är det viktigt att utveckla hållbarhetsarbetet hela tiden. Respondenten uppger att 

lagen är otydlig och det finns mycket utrymme för tolkning. När det gäller intressenter tror 

respondenten att det inte spelar någon roll för intressenter huruvida företaget 

hållbarhetsrapporterar eftersom det inte används i kommunikativt syfte. Å andra sidan om 

koncernen gör rapporteringen aggregerad i framtiden, kan den spridas mer till intressenter. 

När den generella frågan om hur företaget påverkas av nya lagstiftningen ställdes, uttrycker 

respondenten:  

 

“Ingenting skulle jag säga. Själva hållbarhetsarbetet har vi haft sedan tidigare så 

själva lagstiftningen har inte gjort någon förändring i verksamheten. Det är mer hur 

vi paketerar”. 
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5.6 Företag F 

Förändrade strukturer 
Respondentens roll i företaget blev en ny resurs då de tidigare inte haft någon hållbarhetschef 

på koncernnivå.  

 

“Jag hade en annan roll tidigare inom företaget, det är bara min roll som har 

förändrats eller kommit till. Vår tanke är att fortsätta att driva frågorna lokalt i första 

hand som vi har gjort tidigare, jag fungerar som en resurs för att kunna 

sammanställa det för koncernen och kommunicera externt i vår årsredovisning och 

hållbarhetsrapporten osv. Vi påbörjade att anpassa oss efter lagen under hösten 2016 

men då fanns inte min tjänst, så då var det flera som fick hjälpas åt”.  

 

Förändrade processer 
Företaget tillämpar ISO-standard sedan tidigare, ISO 14000 inom miljö och ISO 9000 inom 

kvalitet. Från och med år 2017 använder företaget GRI-ramverk och det tror respondenten ger 

ett seriöst intryck till intressenterna. Efter den nya lagstiftningen har företaget blivit mer 

uppmärksammat och genomfört några förändringar:  

 

“Det har förändrats på så sätt att vi har blivit sporrade att aggregera all information 

på ett sätt som vi inte gjort tidigare…men det som har förändrats, nu har vi även 

börjat driva en agenda från koncernens håll med ett antal hållbarhetsaspekter som vi 

vill att alla våra enheter ska fokusera på och rapportera nyckeltal kring, vi har haft 

det till viss del innan men inte på det här uttalade sättet.”  

 

Däremot har själva grundvärderingarna i företaget inte förändrats. Det främsta fokuset för 

ledningen och styrelsen i början på 2017 blev en intressentundersökning i form av en enkät 

som omfattade över 1000 intressenter. Intressenterna innefattas av både interna som 

medarbetare och ledning men också externa som patienter, investerare och analytiker. 

Undersökningen mynnade ut i en matris för att kunna visa på företagets viktigaste 

hållbarhetsområden. Det som ligger högst för både interna- och externa intressenternas 

prioriteringar är patientfrågor, att ha en kvalitativ sjukvård med nöjda patienter. Företaget 

arbetar kontinuerligt med att förbättra sjukvården och öka produktiviteten. Anledningen till 

att de bedömer det som en hållbarhetsaspekt är att det har en stor nytta för den enskilda 
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patienten men också stor nytta för samhället eftersom idag är det långa köer i Sverige. De har 

tagit hjälp av konsulter för att göra intressentundersökningen. Konsulterna tog fram en matris 

som inkluderas i hållbarhetsrapporten. Respondenten uttrycker vidare att de nu följer upp 

hållbarhetsarbetet mer. Företaget kommer framöver att se över inköpsprocessen, göra mallar 

och uppföljning för att se att inköpsarbetet tar hänsyn till miljö och sociala frågor hos 

leverantören. 

 

Förändrade prioriteringar 
Ledningen och styrelsen har större engagemang från och med nu när de har fått aggregerade 

siffror från hela koncernen gällande hållbarhetsfrågor, exempelvis, god miljö, hälsa och 

säkerhet på arbetsplatsen för att bland annat förebygga sjukfrånvaro. Respondenten tycker att 

medvetenheten verkligen har ökat men att kunskapen behöver utvecklas. Vidare uttrycker hen 

att lagen inte är tydlig då den ger mycket frihet i hur man tolkar den. Ett mål företaget har är 

att få de mindre enheterna att prioritera miljöfrågor mer, då de inte gjort det i så stor 

utsträckning tidigare. 

 

Allmänna effekter 
Företaget har innan den nya lagstiftningen haft ett stycke i årsredovisningen som heter 

“Företag F:s roll i samhället”. Respondenten uppger att nu har hållbarhetsfrågor fått mer 

uppmärksamhet från intressenter. Företaget får många frågor från både nya medarbetare och 

investerare angående hur företaget arbetar med hållbarhetsfrågor. När den yngre generationen 

kommer ut på arbetsmarknaden har de ett annat intresse för hållbarhet och ställer större krav 

när de väljer vilket företag de vill arbeta i. Investerarnas krav handlar bland annat etiska 

fonder. När den generella frågan om hur företaget påverkas av nya lagstiftningen ställdes, 

uttrycker respondenten:  

 

“Det har förändrats på så sätt att vi har blivit sporrade att aggregera all 

informationen på ett sätt som vi inte gjort tidigare”. 
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5.7 Företag G  

Förändrade strukturer 
Respondentens roll har förändrats efter den nya lagändringen genom att ta fram 

hållbarhetsrapporten, utöver detta har företaget även anställt en hållbarhetsansvarig inom 

staben som ska driva arbetet framåt och vara en samlingspunkt.  

 

“Det har förändrats genom den nya rollen, det är i stort sätt den förändring som har 

skett. Sen man kan säga att mitt arbete under förra året med att ta fram själv 

hållbarhetsredovisningen är också en resurs som inte fanns innan…Jag tog fram den 

första hållbarhetsredovisningen som vi gjorde, jag kommer inte göra det framåt utan 

det är en annan person som kommer driva det vidare”. 

 

Förändrade processer 
Företaget har inte upprättat någon hållbarhetsrapport tidigare då det inte funnits något krav på 

det men har ISO-certifiering och använder GRI nu. Respondenten uttryckte att hen inte ser 

några förändringar på grund av nya lagstiftningen eftersom det är första året företaget tar 

fram en hållbarhetsrapportering. Företaget har sedan tidigare satt mål och KPI:er för hur 

uppföljning av miljöarbetet ska ske på företaget. De har även haft olika policys i enlighet med 

lagen, samma gällande värderingar samt internutbildningar men blir nu tvungna att redovisa 

externt hur målen uppnås. De paketerar arbetet lite mer. Dessutom när detta redovisas externt 

vill företaget rapportera de positiva åtgärderna och uttrycker  

 

“Man vill ju inte rapportera negativa saker”.  

 

Respondenten anger att företaget i Sverige har arbetat mycket med dessa frågor tidigare. Det 

kommer att bli ett mer tydligt arbete framöver och måste styra upp arbetet mer då företaget 

tvingas att sätta mål och redovisa. Eventuellt kommer något område att behöva förändras och 

följas upp. Respondenten uttalar inga övriga förändringar i processen än. Däremot inser 

företaget i och med hållbarhetsrapporteringen att det är vissa saker de vill arbeta med framåt 

som kommer att förändras, eventuellt nästa år. Kommer möjligen att följa upp miljöarbetet 



 41 

mer tydligt, mäta, et cetera. Det fanns behov av att hyra in konsulter för granskning av 

rapporten eftersom lagen betraktas otydlig. Trots detta har de prioriterat att sätta sig in i lagen 

för att förstå den. 

 

Förändrade prioriteringar 
Företaget främjar nu att sätta sig in i lagen för att kunna upprätta en fullständig 

hållbarhetsrapportering. Framöver kommer mer fokus att riktas mot att styra upp och sprida 

miljöarbetet i koncernen. Respondenten är övertygad om att den nya lagstiftningen kommer 

att göra skillnad framåt. Ledningen har sedan tidigare haft ett stort engagemang. Däremot har 

styrelsen inte haft någon drivande roll i hållbarhetsfrågorna. Vad gäller kunskapen har staben 

tvingats tänka kring frågorna mer. De kommer att sätta strategier och styrning för att få ut det 

i företaget men inte kommit så långt än.  

 

Allmänna effekter 
Respondenten berättar att arbetet inom hållbarhetsfrågor har funnits sedan tidigare. Det har 

skett internt men inte rapporterat det externt. Nu när de tvingas redovisa det i en 

hållbarhetsrapportering kommer det att ske vissa förändringar.  

 

“…Det arbetet kommer troligtvis ske lite snabbare än vad det annars hade gjorts, för 

att nu har vi det här kravet på oss. Så jag tror absolut att det påverkar oss att vilja ta 

tag i de här sakerna.”  

 

När det gäller intressenter tror respondenten att de är positiva till att företaget 

hållbarhetsrapporterar men det är inget som efterfrågats tidigare. När den generella frågan om 

hur företaget påverkas av nya lagstiftningen ställdes, uttrycker respondenten:  

 

“Jag tror inte att det kommer påverkas jättemycket själva arbetet. Snarare hur vi 

tänker kring rapporteringen av arbetet.” 
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5.8 Sammanställning av empiri 
I empirin framkom en del gemensamma faktorer som företagen påverkats av efter den nya 

lagstiftningen. Dock även en del enskilda framkom. Detta har sammanställts i tabell 2 för att 

på ett tydligt sätt kunna se vilka faktorer som påverkat vilket företag.  

 

Företag Struktur Process Prioriteringar 

A Ingen 
förändring 

Uppföljning, resepolicy, 
konsult 

Ingen förändring 

B Ny tjänst Paketerar, nya policys på 
gång, GRI 

Tid och resurser, 
Ledningsegagemang 

C Ny tjänst, Uppföljning, antikorruption 
policys från år 2017, 

konsulter, GRI 

Internutbildning i 
planeringen, ledning & ägare 

drivande nu. 

D Projektgrupp uppdaterat miljöpolicy, 
(GRI) 

Utökad klimatmätning, 
Ledningsegagemang 

E Ingen 
förändring 

Paketerar, uppdaterat 
miljöpolicy, Konsult 

Ingen förändring 

F Ny tjänst Uppföljning, Konsult, ny 
agenda, enkätundersökning, 

inköpsprocess framöver, 
GRI 

Ledningsegagemang 

G Ny tjänst Uppföljning, Konsult, GRI Sprida miljöarbetet i 
koncernen framöver 

Tabell 2, sammanställning av förändringarna i företagen. 
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6. Analys 

I detta avsnitt analyseras empirin i förhållande till studiens teoretiska referensram. 

Inledningsvis analyseras empirin utifrån de teman strukturer, processer samt prioriteringar. 

Avslutningsvis analyseras generella förändringar i och med den nya lagstiftningen.

 

6.1 Förändrade strukturer 

Inom de undersökta företagens strukturer har en tydlig effekt av den nya lagstiftningen 

medfört att majoriteten av respondenterna har fått en ny roll alternativt utökade 

arbetsuppgifter. Ett av företagen har dessutom sammanställt en projektgrupp som säkerställer 

att hållbarhetsrapporten innehåller det den ska, något som stöds av Borglund et al. (2012) 

vilka menar att det är viktigt att företagen kommunicerar de hållbarhetsfrågor som är 

relevanta med avseende på vilken bransch företaget verkar inom. En viktig aspekt gällande 

hållbarhetsrapporteringen är att minimera misstänksamheten mot organisationen. För att 

uppnå detta menar Borglund et al (2012) att det är viktigt att kommunicera information som 

stämmer överens med intressenternas bild av företaget, något en hållbarhetsansvarig kan vara 

behjälplig med. Då flera av företagen inte har tidigare haft en dedikerad person som kunnat 

kommunicera hållbarhetsfrågor på ett professionellt sätt, har den nya lagstiftningen således 

utvecklat företagens förhållningssätt kring hållbarhetsrapportering. Det är även av stor vikt att 

företagen identifierar de krav som intressenterna ställer och vidtar åtgärder för att uppfylla 

intressenternas krav enligt Ihlen et al. (2014), vilket kan även ha bidragit till att majoriteten 

av företagen i denna studie anställt alternativt utvecklat respondentens tidigare roll. 

 

6.2 Förändrade processer 
Samtliga företag i denna studie arbetar idag med hållbarhetsfrågor och rapportering eftersom 

dessa innefattas av den nya lagstiftningen även, om arbetsprocesserna varierar. Det är enligt 

Amran et al. (2014) viktigt att de krav och förväntningar som intressenter har bemöts av 

företagen genom att de samarbetar med sina intressenter. Ett av företagen i denna studie 

påbörjade sin process kring hållbarhetsrapportering med att skicka ut en enkät till både 

interna samt externa intressenter. Detta gjordes för att undersöka vilka hållbarhetsfrågor som 

prioriterades av intressenterna. Det mynnade ut i ett flertal väsentliga hållbarhetsaspekter. 
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Detta stödjs av Amran et al. (2014) som menar att samarbetet med intressenter sker genom 

dialog samt med tydlig återkoppling på det hållbarhetsarbete och de rapporteringsprocesser 

som finns inom företaget. Enligt Schaltegger et al. (2009) är detta det intressentdrivna 

perspektivet som innebär att det första steget i processen för att identifiera hållbarhet som 

huvudområde är att kommunicera och engagera intressenter. När företaget i denna studie 

skickade ut enkäten till intressenterna var det viktigt för företaget att den hamnade hos de 

mest relevanta intressenterna. Detta tillvägagångsätt kan resoneras i enlighet med Borglund et 

al. (2012) som anser att det är av stor vikt att företag gör en intressentanalys för att se vilka 

intressenter som är mest relevanta för företaget, vilket utgör grunden i en väsentlighetsanalys. 

När de väsentliga hållbarhetsaspekterna identifierats av det undersöka företaget har 

koncernen börjat driva en agenda med aspekterna som alla enheter i företag får i uppgift att 

fokusera på samt att rapportera nyckeltal kring. Detta stämmer överens med Borglund et als. 

(2012) väsentlighetsanalys.  

 

Efter att lagstiftningen trätt i kraft har flera av företagen på sin agenda att följa upp 

hållbarhetsarbetet på ett tydligare och mer strukturerat sätt, vilket Schaltegger et al. (2009) 

menar kan påverka organisationer på ett positivt sätt och vidare användas i beslutsprocesser.  

För att underlätta uppföljningen har två av företagen i studien ändrat hur de paketerar sitt 

hållbarhetsarbete samt ett av företagen utökade sin klimatmätning som underlättar jämförelse 

och uppföljning.  

 

Att ta fram policys är enligt Borglund et al. (2012) ett bra sätt att påbörja den interna 

processen kring ett hållbarhetsarbete. Detta har även de flesta av studiens företag gjort, 

alternativt har planer på att ta fram nya policys inom snar framtid. Detta kopplas till det tredje 

steget i Carrolls (1991) hållbarhetspyramid som är det etiska ansvaret, vilket innefattar ett 

frivilligt ansvar för de aktiviteter som företaget förväntas göra. Därmed har företagen i denna 

studie har utöver de krav som den nya lagstiftningen stipulerar vidtagit ytterligare åtgärder, 

vilket kan jämföras med det etiska ansvaret i Carrolls (1991) hållbarhetspyramid. Ansvaret 

som är frivilligt utgörs trots det av normer och förväntningar i relation till företagets 

intressenter. Utöver nya policys har även majoriteten av företagen i denna studie använt sig 

av GRI:s riktlinjer vid upprättandet av rapporten. Detta då de anser att det hjälpt dem att 

strukturera, paketera och kommunicera arbetet, samt för att öka trovärdighet i sin rapport och 

ge ett seriöst intryck till intressenterna. Det stödjs av Westermark (2013) som påpekar att 

inom GRI återfinns det instrumentella perspektivet där intressenter har en stor inverkan på 
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företagens hållbarhetsrapportering. Westermark (2013) menar även att intressenter påverkas 

av företagens agerande men kan även påverka företagens framtid. Utifrån detta styrks 

argumentet att företagen i studien väljer att använda GRI:s riktlinjer vid upprättandet av 

hållbarhetsrapporten för att tillmötesgå sina intressenter.  

 

Frostenson (2015) anser att företag agerar på ett visst sätt för att vinna uppmärksamhet från 

intressenter och vidare få någon typ av berättigande för sitt agerande, något som även 

återspeglas bland studiens respondenter där en av respondenterna uttryckte att intressenter 

idag har större fokus på hållbarhetsfrågor. På grund av detta kommer företaget hen 

representerade att se över inköpsprocessen, upprätta mallar samt följa upp processen kring 

inköpsarbetet så att det tar hänsyn till miljö och sociala frågor hos leverantören. Intressenter 

är mer medvetna idag om vad de kan kräva av företag menar Amran et al. (2014) och därmed 

ställer intressenter mer krav på hur företag använder sina resurser. Det medför att företag har 

en tendens att förändra sitt agerande inom hållbarhetsfrågor. En av respondenterna i studien 

belyser att den yngre generationen som kommer ut på arbetsmarknaden har större krav på hur 

företag arbetar med hållbarhetsfrågor. Därför har det berörda företaget stort fokus på både 

interna och externa intressenter i form av medarbetare, patienter, investerare med mera. 

Företag anses inte legitima enligt Deegan (2002) om de inte agerar på ett acceptabelt och 

hållbart sätt utifrån vad omvärlden kräver. Det kan exempelvis leda till att företag inte anses 

vara en attraktiv arbetsgivare och att intressenter inte förnyar sina kontrakt med dem.  

 
I intervjuerna framkom att flera av företagen använt sig av konsulter kopplat till 

hållbarhetsarbetet samt rapporteringen i varierande grad. Anledningen till att företag anlitar 

en konsult har Park et al. (2005) konstaterat tre faktorer. En faktor är att det ger en mer 

tillförlitlig bild av företaget. En annan faktor är att efterlikna andra företag i samma bransch 

som anlitat konsulter. En tredje faktor är att uppfylla intressenternas krav som innebär att de 

vill att företaget når en hållbar utveckling. I denna studie har två av företagen valt att inte 

anlita konsulter med anledning av att de ansåg sig redan besitta tillräcklig kunskap inom 

området. Det resonerar Park et al. (2005) kring i sin studie som hävdar att en del företag är 

kritiska till konsultanvändning eftersom de anser att det inte ökar trovärdigheten i rapporten 

samtidigt som det medför onödiga kostnader. Detta resonemang kan ge stöd till studiens 

analys att det kan finnas ytterligare orsaker till varför de två företagen inte anlitat en konsult, 

något som inte uttryckts av respondenterna. För de företag i denna studie som har anlitat 

konsulter var syftet att få hjälp med rapporten och hållbarhetsarbetet för att hitta företagens 
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väsentliga områden. Ett av företagen anlitade en konsult med avsikten att få hjälp med att 

granska rapporten då lagen kändes otydlig. Konsultens granskning innebär en process på flera 

steg menar Park et al. (2005). Stegen är bland annat att identifiera hållbarhetsinformationen 

som sedan analyseras och rapporteras efter granskning. Denna granskningsprocess ses som en 

inlärningsövning för interna förbättringar i framtiden.  

6.3 Förändrade prioriteringar  
Det har konstaterats att styrelsen och ledningen inom samtliga företag i denna studie har varit 

involverade i hållbarhetsarbetet. I flertalet fall har de haft en drivande roll och ett större 

engagemang gällande arbetet inom hållbarhet. Det går i enlighet med ledningsperspektivet 

som innebär att ledningen definierar mål och formar hållbarhetsprocesser i företaget 

(Schaltegger et al., 2009). Ledningen och styrelsen har som mål att ha nöjda intressenter, där 

Amran et al. (2014) hävdar att intressenter har krav på att företag arbetar med 

hållbarhetsfrågor. Att ledningens engagemang kring hållbarhetsfrågor blivit större i flertalet 

av företagen i denna studie skulle därför kunna förklaras med hjälp av Deegan (2002) som 

påpekar vikten av nöjda intressenter då det leder till ökad legitimitet, vilket är en avgörande 

faktor för företagens överlevnad. Tidigare forskning visar att ledningens engagemang kring 

hållbarhetsarbetet spelar en stor roll för hur företag arbetar med hållbarhetsfrågor 

(Schaltegger et al., 2009). Med grund i detta är det till fördel att företagens ledning är 

engagerade i hållbarhetsarbetet då arbetet förmodligen kommer att ske i större utsträckning.  

 

Den nya lagstiftningen har medfört att flera av företagen i denna studie har som mål att i 

framtiden prioritera hållbarhetsfrågor mer än vad de tidigare gjort. Normer och värderingar 

förändras med tiden menar Deegan (2002), därför bör företag vidta de åtgärder som krävs för 

att bemöta intressenters förväntningar. Dessa åtgärder är en avgörande roll för företagens 

legitimitet. Företagen i studien ska nu öppet redovisa hur de arbetar med hållbarhet. I strävan 

efter att skapa legitmitetet möter företagen intressenternas förväntningar, där ett av 

intressenternas krav är att företagen arbetar med hållbarhetsfrågor. Exempel på hur företagen 

i studien uttryckt att de ska prioritera hållbarhetsfrågor mer är att de bland annat har utökat 

sin klimatmätning samt planerar att styra upp och inkludera hela koncernen i 

hållbarhetsarbetet.  
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6.4 Förändringar i och med den nya lagstiftningen  

Från och med räkenskapsår 2017 gäller den nya lagstiftningen där samtliga företag i denna 

studie innefattas. Företagen har från och med 2017 upprättat sin första hållbarhetsrapport i 

enlighet med den nya lagstiftningen. Dessa företag har sedan tidigare arbetat med 

hållbarhetsfrågor men inte haft en fullständig hållbarhetsrapport. Det är viktigt att ta ansvar 

och följa de lagar och förordningar som finns vilket förklaras i Carrolls (1991) andra steg i 

pyramiden som är det juridiska ansvaret. Innan lagkravet inkluderade dock majoriteten av 

företagen någon form av information inom hållbarhetsfrågor i rapporten, exempelvis, 

“kvalitetsrapport”, “vårt ansvar”, information under rubriken “icke finansiella 

upplysningar”, med mera. Anledningen till det kan förklaras med hjälp av Deegan (2002) 

som hävdar att företagsledningen använder sig av en hållbarhetsrapportering som ett verktyg 

för att skapa legitimitet i företagets olika delar som har påverkan på företagets överlevnad 

eller rykte. 

 

Ett gemensamt påstående av de flesta respondenterna i denna studie är att deras företag inte 

har påverkats av den nya lagstiftningen då de sedan tidigare arbetat aktivt med 

hållbarhetsfrågor. Därtill menar de att deras hållbarhetsarbete kommer att fortlöpa i framtiden 

oberoende av den nya lagstiftningen. Det överensstämmer inte med Ioannou et als. (2011) 

forskning som finner att hållbarhetsrapportering bidrar till förändringar i företagens 

hållbarhetsarbete med anledning av den stora transparensen som rapporteringen innebär. Mot 

respondenternas ovanstående argumentation har vi kunnat konstatera flera effekter av den 

nya lagstiftningen. Däribland har majoriteten av företagen tillsatt nya tjänster, uppdaterat 

policys samt haft tydligare uppföljning av hållbarhetsarbetet. Dessa förändringar kan 

förklaras med hjälp av Deegan (2002) som menar att företagen vill bibehålla sin legitimitet 

genom det sociala kontrakt som finns mellan företaget och samhället. Kontraktet innebär att 

företagen upprätthåller de sociala krav och förväntningar som samhället efterfrågar.   

 

Amran et al. (2014) och Sandberg et al. (2015) menar att hållbarhetsrapporteringen är ett sätt 

för företag att visa öppenhet mot sina intressenter för att skapa en positiv bild, vilket även 

studiens respondenter bekräftar då de anser att intressenter har förväntningar och är positiva 

till att företagen hållbarhetsrapporterar. Under en av intervjuerna uppgav ett företag att de 

förutsätter att det finns en förväntan från intressenterna att företagen visar sitt arbete på ett 

transparent sätt. Ett annat företag uttryckte att de upplever att intressenterna får ett seriöst 
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intryck av att företaget hållbarhetsrapporterar och att de anser att det underlättar vid 

jämförelse av företag. Detta stämmer överens med Sandberg et als. (2015) resultat där de 

finner att hållbarhetsrapportering ger ett positivt intryck på intressenterna.  
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7. Slutsats  

 
I detta avslutande avsnitt presenteras studiens slutsats. Vidare följer en diskussion om 

studiens slutsatser i förhållande till slutsatser från tidigare forskning och rapporter. 

Avslutningsvis presenteras förslag på vidare forskning.  

 
 
Syftet med denna studie är att visa på vilka eventuella effekter den nya lagstiftningen 

(2016:947) kring hållbarhetsrapportering har på företag som tidigare inte upprättat en 

fullständig hållbarhetsrapport. Undersökningen fokuserar på tre teman, strukturer, processer 

samt prioriteringar. Genom datainsamling, bearbetning samt analys av empirin i relation till 

teorin kommer vi fram till följande: 

 

Slutsats 1: Strukturer  

Studiens resultat visar att majoriteten av företagen har tillsatt en ny tjänst, alternativt utökat 

respondentens arbetsuppgifter inom hållbarhetsarbete samt genom att upprätta en 

hållbarhetsrapport.  

 

Slutsats 2: Processer 

Här dras fyra slutsatser. För det första kommer uppföljning och paketering av 

hållbarhetsarbetet att ske på ett mer tydligt sätt framöver. För det andra har majoriteten av 

företagen antingen uppdaterat sina policys eller har planer på att ta fram nya policys inom en 

snar framtid. För det tredje har de flesta av företagen använt sig av GRI:s riktlinjer vid 

upprättandet av hållbarhetsrapporten. Slutligen har flera av företagen i studien använt sig av 

konsulter kopplat till hållbarhetsarbetet samt rapporteringen. 

 

Slutsats 3: Prioriteringar 

Majoriteten av företagen i denna studie har som mål att i framtiden prioritera 

hållbarhetsfrågor mer än vad de tidigare gjort. 
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7.1 Diskussion 
Utifrån studiens tre slutsatser kan det konstateras att en viss förändring har skett i företagens 

hållbarhetsarbete. Den största förändringen som påvisats i studien berör hållbarhets-

rapporteringen som tidigare inte upprättats av företagen. Denna slutats stämmer dock inte 

överens med Ioannou et als. (2011) forskning där de konstaterat att reglering av 

hållbarhetsrapportering gav positiv effekt. Den positiva effekten av regleringen öppnade upp 

arbetet med etiska aspekter. Medarbetarna fick utbildning inom hållbarhetsfrågor samt att 

mer uppmärksamhet riktades åt de anställda. Däremot bekräftar denna studiens slutas det som 

Borglund et al. (2010) konstaterat i sin rapport. Rapporten visar att lagstiftningen om att 

statligt ägda företag ska hållbarhetsrapportera enligt GRI:s riktlinjer inte förändrat företagens 

hållbarhetsarbete i någon stor utsträckning, utan snarare det sätt som företagen 

hållbarhetsrapporterar på. 

 

Inom studiens första slutsats som är strukturella förändringar, har vi konstaterat att företagen 

tillsatt en ny tjänst, alternativt utökat respondentens arbetsuppgifter inom hållbarhetsarbetet. 

Vi har inte kunnat bekräfta detta från tidigare forskning då det inte har forskats om den nya 

lagstiftningens påverkan på de företag som inte har haft en hållbarhetsrapport sedan tidigare. 

Däremot finner Borglund et al. (2010) i sin rapport en förändring i företagens strukturer i 

begränsad utsträckning. Studiens andra slutats berör processer, där har Borglund et al. (2010) 

i sin rapport konstaterat förändringar i vissa företag. Inom detta tema har denna studie kunnat 

konstatera flest förändringar. Dessa förändringar är tydligare uppföljning och paketering av 

hållbarhetsarbetet, nya, alternativt uppdaterade policys, användning av GRI samt 

konsultanvändning. Studiens tredje slutats är att företagen har som mål att prioritera 

hållbarhetsfrågor mer framöver på grund av den nya lagstiftningen. Denna slutsats stämmer 

överens med Ioannou et als. (2011) forskning som konstaterat att företagen prioriterade 

hållbarhetsfrågor mer när hållbarhetsrapportering blev lagstiftat.  

 

I Ioannou et als. (2011) forskning drogs slutsatsen att hållbarhetsrapporteringen förändrar 

själva hållbarhetsarbetet i organisationen med tanke på den enorma transparensen som 

rapporteringen innebar. Detta är ingen tydlig slutsats denna studie kunnat konstatera eftersom 

det enbart framkommit en viss förändring i det praktiska arbetet. Till skillnad från Ioannou et 

al. (2011) undersöker denna studie effekterna av den nya lagstiftningen (2016:947) på kort 

sikt i svenska företag. Med anledning av att det framkommit att företagen ska prioritera 
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hållbarhetsfrågor mer framöver kommer det troligtvis innebära att det praktiska arbetet med 

dessa frågor kommer att öka. Det är därför en möjlig slutsats att om studien istället undersökt 

hur företagen påverkats av den nya lagen på lång sikt finns anledning att tro på en förändring 

i företagens praktiska hållbarhetsarbete.  

 

Denna studie undersöker endast sju företag därför kan ingen generell slutsats dras om att alla 

företag som innefattas av den nya lagstiftningen påverkats på samma sätt.  

 
7.2 Framtida forskning 
För att få en djupare förståelse för hur företag påverkas av den nya lagstiftningen föreslår vi 

tre förslag på framtida forskning. För det första vore det intressant att genomföra en 

kvantitativ studie då det skulle visa på mer generella förändringar. För det andra föreslår vi 

att undersöka lagens påverkan i ett retrospektiv. Under denna studie har inte företagen kunnat 

förhålla sig till hållbarhetsrapporteringen under en tillräckligt lång tid för att kunna utläsa 

några långsiktiga effekter. Det skulle därför vara relevant att analysera effekterna längre fram 

i tiden. Det tredje förslaget på framtida forskning är att undersöka effekterna av den nya 

lagstiftningen inom olika branscher med fokus på de tre undersökta teman. Tanken med det 

är att påvisa om effekterna skiljer sig beroende på bransch, vilket denna studie inte undersökt.  
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Bilaga 1: Följebrev 

Hej! 
 
Vi uppskattar att du ställer upp för intervju. 
 
Som vi tidigare nämnt handlar vår kandidatuppsats som hållbarhetsredovisning och den nya 
lagstiftningen kring att stora företag ska upprätta en hållbarhetsrapport från och med 
räkenskapsår 2017. Frågorna handlar om lagens påverkan på företag som innefattas av nya 
lagen, hur företagens prioriteringar, strukturer samt processer har förändrats. 
Exempelfrågor: 

● Er syn på hållbarhetsredovisning och nya lagstiftningen 
● Har ni upprättat en hållbarhetsredovisning tidigare? 
● Hur ser strukturen ut i företaget gällande hållbarhetsarbetet efter den nya lagen? 

(position, avdelning och enhet) 
● Har det skett någon förändring inom de interna rutinerna efter nya lagstiftningen? 
● Har företagets prioriteringar förändrats efter nya lagstiftningen? Vilka? 

 
Vänliga hälsningar 
Linnea Berggren och Raja Matta 
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Bilaga 2: Intervjufrågor  

● Vad har du för position i företaget?  
● Kan du berätta kort om företaget? 
● Har ni haft en hållbarhetsrapportering före den nya lagstiftningen (2016:947)? 

Om inte, Varför? 
● I vilken utsträckning har ert hållbarhetsarbete förändrats genom den nya lagstiftningen 

(2016:947)? 
● På vilket sätt har ni arbetat med hållbarhetsfrågor innan den nya lagstiftningen 

(2016:947)?  
● På vilket sätt har ert företag påverkats efter den nya lagstiftningen (2016:947)? 
● Vad har hänt sedan dess?  
● Hur tror du den nya lagstiftningen (2016:947) kommer att påverka ert 

hållbarhetsarbete framöver? 
 
 
Efter lagstiftningen (2016:947) 
Strukturer  
❖ Hur ser strukturen ut i ert företag gällande hållbarhetsarbetet efter den nya 

lagstiftningen (2016:947) inom positioner, avdelningar och enheter? 
❖ I vilken utsträckning har ledningens engagemang kring hållbarhetsfrågor förändrats?  
❖ Har styrelsen någon drivande roll angående hållbarhetsarbetet? I vilken utsträckning? 
❖ I vilken utsträckning har resurserna förändrats inom hållbarhetsarbetet?  

Processer 
❖ Vilka förändringar har skett inom de interna rutinerna?  
❖ På vilket sätt har företagets policys förändrats?  
❖ På vilket sätt har företagets värderingar påverkats av den nya lagstiftningen 

(2016:947)?  
❖ Har ni genomfört någon internutbildning angående hållbarhetsfrågor? Vilka? 
❖ I vilken utsträckning anser du att kunskapen / medvetenheten inom företaget har 

förändrats kring hållbarhetsfrågor? 
❖ I vilken utsträckning har ni behövt hyra in konsulter? 

Prioriteringar 
❖ Hur har företagets prioriteringar förändrats? Varför? 
❖ Har företaget nya fokusområden? Vilka? 

 
 
Avslutning: 
● Vem ansvarar för hållbarhetsarbetet? 
● Hur ser ni på den nya hållbarhetslagen?  
● Vilka standarder har ni tillämpat tidigare / och nu vid upprättandet av 

hållbarhetsrapporteringen? 
● Hur tror du intressenter ställer sig till att ni hållbarhetsrapporterar? 
● Vem upprättar hållbarhetsrapporteringen nu? 

 


