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Abstract 

 

 Author: Carl Görtz, Oscar Haffling, Emil Lybäck. 

 

Tutor: Katarina Arbin. 

  

Title: What happens in the organization when companies begin to report their sustainability work 

according to statutory guidelines. 

  

Background and past studies: Companies play an important role in the change to achieve a 

sustainable society. The EU implemented year 2015 directives to make information about 

corporate sustainability work more readily accessible. Sweden adopted the directive through a 

change in their law, which meant that additional Swedish companies now are required to report 

their sustainability work. 

  

Purpose: The study aims to contribute with insights of what happens internally in organizations 

when companies start to report sustainability according to statutory guidelines. 

  

Delimitation: The study is delimited to companies included by the legal requirement on the 

Swedish stock market. 

  

Method: The information used in this study is acquired through semi-structured interviews from 

five persons with leading roles within five companies that are now legally obligated to report their 

sustainability work. The report maintains a qualitative approach. 

  

Results and conclusions: The results show that the internal legitimacy of sustainability after the 

Swedish regulation was increased. This was shown by the organizational change within the 

companies as they adopted to the new statutory guidelines. Notable changes within the 

organization was an increased formal structure of the report, increased interest from management 

as well as an increased amount of time spent on sustainability work and reporting. 

Keywords: Hållbarhet, Hållbarhetsrapportering, Legitimitet, Organisatoriska förändringar, 

Lagkrav, Internt. 
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1. Inledning 

 

I kapitlet presenteras en kortfattad bakgrund till ämnet hållbarhet kopplat till företagsverksamhet 

och lagar samt direktiv. Sedan följer en introduktion till tidigare studier samt frågeställningarna 

i studien. Avslutningsvis presenteras studiens syfte, bidrag och avgränsningar. 

 

1.1 Bakgrund 

  

“There’s one issue that will define the contours of this century more dramatically than any other, 

and that is the urgent and growing threat of a changing climate.” (Barack Obama, New York, 

2014) 

  

Den hållbara utvecklingen i sin helhet kännetecknas av att människan konsumerar på en nivå där 

man inte försämrar levnadsvillkoren för kommande generationer (epa.gov, 2018). Vid FN-mötet i 

Rio de Janeiro 1992 kom begreppet “hållbar utveckling” att kategoriseras in i tre dimensioner, den 

ekologiska (miljömässiga), sociala och ekonomiska hållbarheten (Johansson, 2012). De tre 

dimensionerna kräver en gemensam helhetsbild att förhålla sig till eftersom de bygger på varandra. 

Miljöförstöring bottnar i ett ekonomiskt incitament vilket kräver en effektiv resursanvändning för 

att motverka. Den effektiva resursanvändningen kräver i sin tur en enhetlig förståelse mellan 

sociala grupperingar (Johansson, 2012). Företagen har därför en viktig roll att spela för att nå ett 

globalt hållbart samhälle eftersom de måste ta hänsyn till alla tre dimensioner (Regeringen, 2016). 

  

I september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 som syftar till att varje medlemsland 

ska ta sitt ansvar för en hållbar utveckling. Agenda 2030 innehåller 17 hållbarhetsmål med 169 

delmål som ska uppnås år 2030 (Globalamalen, 2018; Regeringen, 2018). För att engagera företag 

i Agenda 2030 arbetade FN och KPMG tillsammans fram branschspecifika matriser där företag 

kan få inspiration om vad de kan göra i just sin bransch för att bidra till att uppnå de 17 

hållbarhetsmålen (Unglobalcompact, 2018; KPMG, 2017). Ungefär 9700 företag har skrivit under 
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att de ska arbeta med FN:s hållbarhetsmål och studier visar på att fler företag vill spela en ledande 

roll i en hållbar utveckling (MITSloan, 2018). 

 

I en åtgärd för att förbättra hållbarhetsarbetet inom företagsvärlden godkändes 2014 i den 

europeiska unionen förändringar i direktiv 2012/34/EU (EUR-Lex, 2014). Förändringarna i 

direktivet innebär att information om hållbarhetsarbete ska vara mer lättillgängligt för att 

konsumenterna och investerarna ska kunna ta del av detta (Regeringen, 2018). En av dessa 

förändringar var att alla medlemsstater ska senast 6:e december 2016 implementera lagar och andra 

författningar som krävs för att direktivet skall följas. Direktivet handlar om den icke-finansiella 

rapport vilket företag som uppnår kravet om 500 anställda ska lämna (European Commission, 

2014). I rapporten ska företaget lämna uppgifter om arbetet kring frågor som miljö, sociala 

förhållanden och bekämpning av mutor samt korruption (European Commission, 2014). 

 

Sverige anammade EU-direktivet 2016 genom en förändring i årsredovisningslagen (1995:1554) 

(Regeringen, 2018). Förändring skedde genom ett addendum av lag 2016:974 (se appendix) i 

årsredovisningslagen (SFS, 1995:1554). Den nya lagen skärpte kraven på storlek för att innefatta 

fler företag. Med de nya kraven på storlek kommer cirka 1600 svenska företag att enligt lag vara 

tvungna att redovisa sitt arbete om hållbarhetsfrågor (Forsberg, 2018, 6:e april). Alla företag som 

uppfyller två av de tre följande krav måste nu hållbarhetsrapportera, fler än 250 anställda, en 

balansomslutning över 175 miljoner kr och en nettoomsättning över 350 miljoner kr (SFS, 

1995:1554). Rapporten ska innehålla hållbarhetsupplysningar vilket ger en inblick i företagets 

utveckling, ställning, resultat samt konsekvenserna som verksamheten har på världen (FAR, 2018). 

Företagen ska även redovisa dess affärsmodell och policydokument på områdena med dess resultat 

samt väsentliga risker. Utöver detta ska företaget även redovisa de tidigare nämnda områdena som 

miljö och sociala förhållanden (FAR, 2018). 
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1.2 Tidigare forskning 

Ökad kännedom om hållbarhet i samhället generellt har lett till en förändring i hur företag bedriver 

verksamhet. Hållbarhetsrapporten är ett viktigt verktyg i arbetet för att nå en mer transparent bild 

av företagets hållbarhetsarbete (Junior et al. 2014). Eftersom ämnet är relativt nytt är det intressant 

att undersöka hur nya regleringar påverkar hållbarhetsarbetet. När man söker på studier om 

hållbarhetsrapportering handlar mycket av resultaten om externa intressenter och om kvalitén på 

rapporterna (Miller et al, 2017; Higgins et al, 2017; Brown & Kohlbeck, 2017). Det finns däremot 

färre studier som undersöker sambandet mellan hållbarhetsrapportering och hållbarhetsarbete 

internt i företag (Lozano et al, 2016). I en undersökning av författarna har de interna effekterna av 

hållbarhetsrapportering studerats. Studien visar att den första rapporten genererade en intern 

övergångsfas med hållbarhetsförändringar till utvecklingen av nästa rapport. Förändringarna 

kunde handla om rapportens uppbyggnad i sig men även innefatta områden som t.ex. strategi för 

hållbarhetsarbete, interna förändringar och uppfattningen av hållbarhetsarbetet inom 

organisationen samt av aktieägare (Lozano et al. 2016; Adams & McNicholas 2007). Ett 

ömsesidigt beroende skapas där rapportering leder till förändringar och därigenom en utvecklad 

hållbarhetsplanering som sedan leder till utvecklade rapporter (Lozano et al. 2016). 

  

När det gäller studier som undersökt samband mellan att hållbarhetsrapportera och interna 

konsekvenser i företaget kommer Iannou och Serafeim (2011) i sin undersökning fram till att lagar 

och direktiv för hållbarhetsrapportering ökar det sociala ansvarstagandet hos företagsledare. 

Författarna visar även att hållbarhetsarbetet prioriteras högre i företag efter implementerade 

lagkrav. Vidare visar de att dessa effekter blir större i länder med mer inflytelserikt rättsväsende 

(Iannou & Serafeim, 2011). 

  

Vigneau et al. (2015) har vidare studerat intentionen av GRI (Global Reporting Initiative, se 

appendix) mot dess faktiska användning samt konsekvenser detta medför på multinationella 

företag. Författarna fann i arbetet fördelar med GRI t.ex. en positiv utveckling av intern legitimitet. 

Ett exempel var verifieringen av hållbarhetsarbetet, berättigande för en ny rapporteringsstruktur 

och som ett svar på pressen av att vara transparenta i sitt hållbarhetsarbete. Den interna 

legitimiteten gjorde att alla aktörerna accepterade GRI då det gav legitima direktiv för åtgärder. 

Slutligen diskuterar forskarna rapporteringens roll och påverkan på företagsledare för att skapa en 
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bättre förståelse för de interna problem som uppstår när olika standarder implementeras. Vigneau 

et al. (2015) fann att företagen utvecklade hållbarhetsgrupper som var centrerade kring 

rapporteringen och förmedlingen av den till allmänheten. Konsekvensen av detta var att gruppen 

påverkade sättet som företagen jobbar med hållbarhetsfrågor, som till exempel hantering och valet 

av hållbarhetsfrågor. Där valet av hållbarhetsfrågor påverkades av rapporteringsprocessen. 

  

Reilly (2009) har undersökt hur företagens hållbarhetsarbete kommuniceras via rapporter. 

Författarna identifierar i studien att företag använder sig av olika mått när de mäter sitt 

hållbarhetsarbete. När företag använder sig av olika mått blir konsekvensen att det försvårar 

jämförelsen av företag. Slutsatsen av författarnas studie är att företag behöver en tydlig definition 

av hållbarhet med standardiserade rapporteringsmetoder vilket skulle leda till en mer effektiv 

intern samt extern kommunikation. Detta leder sedan vidare till att företaget kan stärka sitt rykte 

och legitimitet samt därigenom få långsiktigt strategiska fördelar (Reilly, 2009). I en annan studie 

gjord av Engert och Baumgartner (2016) analyseras faktorerna kring en lyckad implementering av 

hållbarhetsstrategier i företag. De faktorer som undersöks i studien är organisationsstruktur, 

organisationskulturen, ledarskap, chefsstyrning, anställdas motivation och kommunikationen utåt 

och inom företaget. Utifrån deras studie identifierar de att den interna kommunikationen spelar en 

viktig roll i att nå lyckade resultat vid implementeringen av hållbarhetsstrategier. I Engert och 

Baumgartners (2016) studie med fallföretag var kommunikationen av hållbarhet i huvudsak genom 

företagens hållbarhetsrapporter. Problematiken var att den interna kommunikationen inte var 

transparent och standardiserad, då den interna kommunikationen i företag är en av de viktigaste 

informella processerna (Engert & Baumgartner, 2016; Noble, 1999). I en annan studie av Hedberg 

och von Malmborg (2003) har de undersökt svenska företag som använder sig av GRIs riktlinjer 

för att rapportera sitt hållbarhetsarbete. Genom intervjuer med tio svenska företag som använde 

sig av GRI kommer de fram till att företag i huvudsak gör detta för att uppnå en organisatorisk 

legitimitet (Hedberg & von Malmborg, 2003). Den organisatoriska legitimiteten kan påverka både 

den externa och interna legitimiteten. Hedberg och von Malmborg (2003) förklarar att om en 

extern rapport ger ökad legitimitet finns det även möjlighet att hållbarhetsarbetet internt får ökad 

legitimitet. Författarna påpekar dessutom att hållbarhetsrapporter och GRIs riktlinjer är till mer 

hjälp för den interna kommunikationen än den externa. Hedberg och von Malmborg (2003) menar 
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att genom att hållbarhetsrapportera lär de sig mer av organisationen och de kan se vad de faktiskt 

har gjort inom hållbarhetsområdet. 

 

Legitimitetsteori är en vanligt applicerad teori inom hållbarhet men används i de flesta fall i ett 

externt perspektiv (Li et al, 2017; Rossi & Tarquinio, 2017; Michelon, 2011). Thomas och Lamm 

(2012) har däremot fokuserat på vad som händer internt i företaget när man börjar 

hållbarhetsrapportera genom att använda sig av legitimitetsteorin. De använder sig av 

legitimitetsteori för att undersöka beslutsfattandet kring hållbarhetsfrågor. Thomas och Lamm 

(2012) skapar en modell i studien som syftar till att kartlägga komponenter som påverkar 

beslutsfattande ur ett internt legitimitetsperspektiv. Ramverket är inte en formell teoretisk modell 

enligt Thomas och Lamm (2012) men kan användas som byggsten för att konstruera nya modeller 

som syftar till att förklara hur legitimitet kan påverka företagsledares beslut. 

 

1.3 Problematisering 

Den här uppsatsen kommer att undersöka vad som händer internt i organisationer när de börjar 

hållbarhetsrapportera enligt lagkrav, ett ämne som det finns begränsat med studier om (Jaks & Oja, 

2018; Abrahamsson & Tover 2017; Lozano et al. 2016; Engert & Baumgartner, 2016; Hahn & 

Kuhnen, 2013).  

 

Sverige implementerade 2016 lag 2016:947 för hållbarhetsrapportering. Syftet med lagen var att 

öka möjligheterna både för företagen själva men även för andra intressenter att hantera företagens 

påverkan på samhället och skapa omständigheter för en hållbar utveckling (prop. 2015/16:193). 

Däremot kan man ställa sig frågan om ett lagkrav bidrar till en hållbar utveckling. Vad händer 

egentligen internt i företagen och får hållbarhetsfrågor ökat fokus? Det blir därmed intressant att 

undersöka hur de nya regleringarna påverkar hållbarhetsarbetet inom företaget. Författarna Iannou 

och Serafeim (2011) kommer fram till att hållbarhetsarbetet prioriteras högre inom företag efter 

implementerade lagkrav. Frågan blir om det blir samma konsekvens för svenska företag efter detta 

nya lagkrav. Implementeringen av lagkravet har skapat möjligheter att undersöka hur företag 

påverkas av lagstadgade hållbarhetsrapporter, något som tidigare inte funnits i Sverige (Far, 2018). 

Hur påverkar detta de svenska företagen? Blir det förändringar i organisationen? 
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En ytterligare faktor som gör denna studie relevant är intern legitimitet vilket har studerats i mindre 

utsträckning tidigare (Lozano et al. 2016). Även andra forskare som Thomas och Lamm (2012) 

har efterfrågat mer forskning om intern legitimitet då de anser att ämnet inte har studerats i 

tillräckligt stor omfattning. Genom att applicera legitimitetsteorin internt bidrar denna studie med 

ny empiri inom ämnet. 

 

1.4 Forskningsfrågor 

  

Får hållbarhetsfrågor ökad legitimitet internt när man börjar hållbarhetsrapportera efter 

lagstadgade riktlinjer och i sådana fall, hur märker man det? 

  

Vad händer i organisationen när företaget börjar hållbarhetsrapportera efter lagstadgade 

riktlinjer? 

 

1.5 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att med hjälp av legitimitetsteori studera förändringen internt i 

organisationer när man börjar hållbarhetsrapportera efter lagstadgade riktlinjer. Det undersöker vi 

genom att använda kunskap från tidigare studier om hållbarhetsrapportering kopplat till 

organisationens hållbarhetsarbete och legitimitetsteorin genom en kvalitativ undersökning. 

 

1.6 Bidrag 

Uppsatsen bidrar med ökade kunskaper om vad som sker i en organisation när man börjar 

hållbarhetsrapportera. Uppsatsen kommer även bidra med utveckling av legitimitetsteorins 

användning internt i organisationer. 

 

1.7 Avgränsningar 

Studien avgränsas till noterade företag på den svenska börsen. 
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2. Teoretisk referensram 

 

I detta kapitel kommer vi presentera en generell förklaring till vad legitimitetsteori är och hur den 

växt fram. Vi kommer även att diskutera kritik av teorin samt hur teorin har använts tidigare inom 

området interna förändringar. Tre områden identifieras som sedan används för analys. Legitimitet 

internt, organisatoriska förändringar och intern kommunikation. 

 

  

Hållbarhetsrapportering är ett område som det finns mycket forskning på, söker man via databasen 

Business Source Premier på “sustainability reporting” hittar man en mängd studier (Miller et al, 

2017; Higgins et al, 2017; Brown & Kohlbeck, 2017; Engert & Baumgartner, 2016; Thomas & 

Lamm, 2012). Det finns en del teorier som används för att utforska områden och anknytningarna, 

några av de vanligaste är intressentteori, institutionell teori och informationsteori (Ngu Sie & 

Amran 2017; Srivastava et al 2013; Berg & Jensen, 2012). En annan teori som används är 

legitimitetsteorin. Teorierna bidrar på olika sätt där vissa syftar till att förklara externa effekter och 

andra till interna effekter av hållbarhetsrapportering. Det är de interna effekterna på 

hållbarhetsarbetet som en följd av hållbarhetsrapportering som vi kommer att diskutera med hjälp 

av legitimitetsteorin. En av anledningarna till varför legitimitetsteorin används är för att bidra med 

ett nytt synsätt eftersom teorin inte tidigare använts i samma utsträckning för att beskriva interna 

förändringar (Thomas & Lamm, 2012). 

 

2.1 Legitimitetsteori 

Legitimitetsteori kommer ursprungligen från en bredare teori som kallas “Political economy 

theory” (Deegan & Unerman, 2011). Political economy theory fokuserar på finansiella rapporter 

och klassificerar dessa som sociala, politiska och ekonomiska dokument. Denna teori utvecklades 

till Bourgeois political economy theory som ämnar att förklara interaktionen mellan olika 

grupper. Ett exempel på en interaktion kan vara förhandlingar mellan ett företag och en 

miljöorganisation (se appendix). Legitimitetsteorin växte senare fram från denna teori och är ofta 

benämnd som en systemorienterade teori. I systemorienterade teorier skapas en överblick över 

organisationen och samhället, vilket minskar informationsasymmetri mellan organisationen, 
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individer och övriga intressenter. Legitimitetsteori används ofta för att förklara varför företag 

redovisar och rapporterar sitt hållbarhetsarbete löpande eller i samband med årliga rapporter 

(Deegan & Unerman (2011). 

  

Legitimitetsteorin bygger på idén om sociala kontrakt mellan företag och samhället (Rivera-

Arrubla & Zorio-Grima, 2016). Shocker och Sethi (1973) bidrar med en överblick på konceptet av 

sociala kontrakt. De förklarar att utveckling av sociala kontrakt är baserat på tillhandahållandet av 

några socialt önskvärda ändamål för samhället i allmänhet samt fördelningen av sociala, 

ekonomiska eller politiska vinster till olika grupper. Legitimitetsteori hävdar att företag alltid 

arbetar för att nå en uppfattning som anses legitim (Deegan & Unerman, 2011). Dessa normer 

förändras över tid vilket forcerar företag att löpande förändra de etiska och moraliska 

ståndpunkterna som kommuniceras utåt.  

 

I Suchmans (1995) granskning av den organisatoriska legitimitetslitteraturen identifierade 

författaren att legitimitet består av tre dimensioner: pragmatisk, moralisk och kognitiv legitimitet. 

Den pragmatiska dimensionen kännetecknas av en direkt interaktion mellan organisationen och 

dess närmaste intressenter, som bedömer företagets åtgärder och aktiviteter (Suchman, 1995). 

Bedömningen grundar sig i om aktiviteten gynnar intressenten. Moral legitimitet återspeglar en 

utvärdering av organisationen och dess aktiviteter, där bedömningen baseras på om aktiviteten gör 

det rätta till skillnad från pragmatisk då det ska gynna intressenten direkt (Suchman, 1995). Den 

sista dimensionen kognitiv legitimitet hänvisar till den uppfattade förståelsen av en handling eller 

åtgärd, där exempelvis en ny företagspolicy eller ett nytt lagkrav påverkar beslutsfattarens arbete 

genom att försvåra eller göra arbetet lättare (Suchman, 1995). Thomas och Lamm (2012) föreslår 

dessa tre dimensioner av legitimitet som en grund för att förklara hur individer inom företag 

uppfattar förändringar inom hållbarhet som legitima. 

 

Legitimitet definieras av Suchman (1995) som en “generaliserad uppfattning eller antagande om 

att ett företags handlingar är önskvärda, korrekta eller lämpliga inom sociala system av normer, 

värderingar, övertygelser och definitioner”. Williams (2018) menar på att anpassningen till de 

faktorerna är en lika viktig del i företagens arbete som de tekniska processerna eller 

resursbehoven. Legitimiteten blir således en kritisk resurs för företaget, eftersom det är nödvändigt 
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för ett företags existens och tillväxt samt att det ger upphov till moralisk auktoritet (Nicholls och 

Cho, 2006). Denna kritiska resurs vilar på den bedömning utav aktörer som har en form av makt, 

eftersom deras bedömningar påverkar företagets legitimitet negativt eller positivt (Williams, 

2018). Dessa bedömningar kan se olika ut i skilda sociala världar, vilket sätter kravet på företagens 

flexibilitet att kunna driva sin verksamhet i överlappande samhällen.  

 

Legitimitetsteori ur ett företagsledningsperspektiv tenderar att kännetecknas av en instrumentell 

syn (se appendix) på deras intressenter, där legitimitet uppfattas som en kritisk resurs för företaget 

(Ljungdahl, 1999). Till följd av att karakterisera något som legitimt gör man samtidigt en form av 

värdeomdöme. Därmed blir legitimitet nära knutet till värderingar och normer för vad samhället 

uppfattar som det rätta. Lindblom (1993) särskiljer legitimitet och legitimering samt beskriver 

legitimering som arbetet för att skapa legitimitet, som är slutmålet. Vid handlingar för att visa sig 

legitima använder man sig av så kallade legitimerande handlingar (Lindblom 1993; Karlsson, 

1991). Genomförandet av legitimerande aktiviteter är för att förklara, rättfärdiga eller informera 

om ett agerande som haft en skadlig påverkan på legitimiteten (Ljungdahl, 1999). 

 

2.1.1 Kritik mot teorin 

Forskare menar på att legitimerings aktiviteter skiljer sig beroende på om man försöker öka, 

behålla eller reparera sin legitimitet, däremot är den teoretiska utvecklingen på detta område svagt 

(Deegan & Unerman, 2011). Litteraturen ger oss en generell förståelse, men det saknas en stark 

grund om effekten av legitimeringsstrategier. Den generella förståelse som litteraturen gett oss är 

att man får sin legitimitet när en organisation träder in på ett nytt marknadsområde där 

organisationen inte tidigare haft något rykte. Dessa situationer kallas det att organisationen har 

“liability of newness” (Ashforth & Gibbs, 1990). 
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2.2 Legitimitetsteori internt 

Legitimitetsteorin används inom ämnet hållbarhet för att förstå företags agerande och de effekter 

som eftersträvas via hållbarhetsarbete. Teorin har i merparten använts som ett verktyg för att förstå 

konsekvenser av företags agerande på externa intressenter och har gjort detta väl (Deegan & 

Unerman, 2011). Ett område som är mycket mer sparsamt studerat är legitimitet internt i 

organisationer och hur det kan påverka olika beslutsfattare. Honiq och Drori (2013) beskriver 

intern legitimitet som accepterandet eller normativ validering av en organisationsstrategi genom 

samförstånd med medlemmarna. Detta agerar som ett verktyg som förstärker organisatoriska 

metoder och samlar medlemmarna kring en gemensam moralisk vision. Emmoth, Gebert Persson 

och Lundberg (2015) definierar även intern legitimitet som medlemmarnas uppfattningar av ett 

ämne inom en viss grupp, såsom ett företag eller en bransch. Författarna kopplar även intern 

legitimitet till medlemmarnas gemensamma etiska och moraliska visioner vilket även Suchman 

(1995) diskuterar i den moraliska dimensionen av legitimitet. 

 

Thomas och Lamm (2012) har studerat legitimitetsteorin ur ett internt organisatoriskt perspektiv 

genom att undersöka hur legitimitet kan påverka företagsledares intentioner kring beslutsfattning 

om hållbarhetsfrågor och använder legitimitetsteorins ramverk för att göra detta. Precis som 

Thomas och Lamm diskuterar är deras bidrag ett av få inom området för att studera legitimitet 

internt. Vigneau et al. (2015) beskriver också i sin studie att hållbarhetsarbetet och 

hållbarhetsrapportering har blivit en viktig del för att uppnå legitimitet inom företag. Deras studie 

grundar sig i hur GRI standarder påverkar företags hållbarhetsrapportering men diskuterar även 

hur legitimitet påverkas av standarder. Författarna kommer fram till att GRI ökar legitimiteten för 

företag både internt och externt. Den externa legitimiteten är lätt att förstå eftersom företag som 

följer GRIs riktlinjer ses som mer transparenta och får därmed ökad legitimitet (Vigneau et al, 

2015). Den interna ökningen av legitimitet GRI bidrar med kan vara svårare att tyda men 

författarna beskriver att t.ex. transparens och tydliga riktlinjer för hållbarhetsrapportering driver 

interna förändringar och skapar därmed ökad legitimitet även internt. Rao, Chandy och Prabhu 

(2008) fann i sin studie att företag med en högre intern legitimitet kommer kunna förhandla till sig 

bättre avtal när de formar produktspecifika samarbeten innan produkten är godkänd. Genom att de 

företagen har en större förhandlingsstyrka kan det resultera i en högre vinst för företaget inom 
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samarbetet. 

 

2.3 Organisatoriska förändringar i samband med hållbarhetsrapportering 

När företag börjar hållbarhetsrapportera är det mycket som händer internt i organisationen. Frågor 

som inte tidigare diskuterats och nya problem växer fram som leder till förändringar. Lozano et al 

(2016) beskriver just detta och försöker förtydliga hur den interna processen ser ut när företag 

börjar hållbarhetsrapportera. De förklarar att när företag ska börja hållbarhetsrapportera startas en 

intern förändringsprocess som påverkar hur rapporteringen kommer att se ut. Dessa förändringar 

utvecklas vilket leder till ett sorts cirkulärt samband, rapporten leder till nya förändringar kring 

hållbarhetsarbetet vilket i sin tur leder till utvecklade hållbarhetsrapporter (Lozano et al, 2016). 

Författarna summerade efter en undersökning de största problemen företag stötte på när de börjar 

hållbarhetsrapportera. Dessa problem var bland annat datainsamling, intern kommunikation, 

samarbete mellan olika företagsavdelningar och personalens brist på förståelse. Efter detta 

identifierades olika hjälpmedel för att förbättra problemområdena som företag stötte på. Exempel 

på dessa var att först samla in data, sedan bearbeta den för att skapa sig en bättre förståelse, ett 

annat exempel var att involvera personalen i hållbarhetsrapporteringens process för att skapa en 

bättre förståelse (Lozano et al, 2016). Vigneau et al. (2015) förklarar att förändringar av riktlinjer 

av hållbarhetsrapportering driver organisatoriska förändringar. Deras studie syftar till företag som 

antar GRIs riktlinjer vid hållbarhetsrapportering som enligt författarna leder till interna 

förändringar t.ex. en förändring i hållbarhetsrapportens struktur. Författarna såg även att företag 

som tillämpade dessa riktlinjer ökade sin transparens via organisatoriska förändringar vilket gav 

en ökad legitimitet för organisationen.  

 

Sroufe (2017) undersöker i sin studie hur och varför företagsledare operationaliserar hållbarhet i 

verksamheten. Författaren fann att drivkrafter för att operationalisera hållbarhet i verksamheten 

kommer från både interna och externa motiv. Interna motiv beskrivs som ledarskap och hållbar 

tillväxt medans de externa motiven beskrivs utefter stakeholders och sociala samt miljömässiga 

möjligheter. Dessa drivkrafter kräver sedan möjliggörare för att integrera hållbarhet i 

verksamheten. Detta kan enligt författarna vara t.ex. hållbarhetsmål, finansiellt kapital och socialt 

kapital. På detta sätt skapas en förståelse av hur och varför man operationaliserar hållbarhet i 
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verksamheten och vilka konsekvenser det medför. Författarna beskriver även hur man kan mäta 

integreringen för att identifiera möjligheter för att vidare öka hållbarheten i verksamheten.  

 

2.4 Hållbarhetsrapportering och Intern kommunikation 

Som Reilly (2009) presenterade i sin studie kan en standardisering av hållbarhetsrapporten bidra 

till en bättre kommunikation internt. Författaren kommer även fram till att hållbarhetsarbetet och 

dess vision behöver kommuniceras och kanske även översättas till organisationens intressenter för 

att främja hållbarhet i organisationen. Hållbarhets kommunikationen kan behövas översättas från 

det tekniska eller finansiella fackspråket då hållbarhetsförändringar förlitar sig på komplex 

teknologi (energiinitiativ) eller en svårhanterlig marknad (kol-certifikathandel). Denna 

standardisering av rapporten hjälper då till att översätta fackspråket både internt och externt i 

organisationen. Den interna kommunikationen har tidigare varit vertikal med initiativ som 

beslutats av företagets ledning för att sedan nå resterande av organisationen, men Reilly (2009) 

föreslår även att kommunikationen bör förändras till att bli mer horisontell för att få bättre 

spridning inom företaget. Ett lagstadgat krav kan kräva att företag måste ändra sitt arbetssätt med 

t.ex. miljöhantering eller jämställdhet. Engert och Baumgartner (2016) identifierade också att den 

interna kommunikationen kan förbättras av en standardisering. De argumenterar för att den interna 

kommunikationen är en väsentlig del för att nå önskvärt resultat inom företagets hållbarhetsarbete. 

Kommunikationen är specifikt viktig mellan företagens funktioner och dess chefer i.o.m hur 

organisationerna strukturerat hållbarhetsarbetet internt. Den interna kommunikationen är viktig på 

grund av de friktioner som kan uppkomma mellan chefer i olika avdelningar i hållbarhetsarbetet, 

t.ex. kan en produktionschef se hållbarhetsarbetet som ett hinder till produktionen om 

organisationens mål inte kommunicerats ordentligt. Hedberg och von Malmborg (2003) fann i sin 

studie på svenska företag att hållbarhetsrapporter och riktlinjer bidrar till mer hjälp och utveckling 

av den interna kommunikationen än den externa. De menar som tidigare nämnt på att 

organisationer lär sig mer om sig själva genom hållbarhetsrapporten. Författarna nämner att 

åtminstone ett av deras undersökta företag såg en förbättring i den interna kommunikationen 

mellan verksamhetsområdet efter att arbetet med en hållbarhetsrapport startats. Även Lozano et 

Al (2016) i sin undersökning mellan hållbarhetsrapportering och organisatoriska förändringar fann 

de att den interna kommunikationen förbättrades i.o.m att en hållbarhetsrapport skulle produceras.  
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3. Metod 

 

I följande kapitel presenteras valet av ämne som utgör studien. Vidare beskrivs 

undersökningsmetod, operationaliseringen, den empiriska studien samt datainsamlingen för 

studien. I slutet summeras respondenterna och vi diskuterar analysen samt tillförlitligheten i 

studien därefter riktas kritik mot studien. 

 

3.1 Val av ämne 

Intresset för hållbarhetsrapportering växte fram under uppsatsens inledningsfas. Efter att nya 

förändringar inom redovisning och revision undersöktes var det tydligt att lagen om 

hållbarhetsrapportering var den mest intressanta för oss. Lagkravet låg även bra i tiden då de första 

hållbarhetsrapporterna skulle komma ut i samband med att vi skrev uppsatsen. På Örebro 

universitet har även hållbarhet fått ett mastersprogram inriktning och ett flertal kurser med 

inriktning på hållbarhet har skapats, vilket även drivit vårt personliga intresse. Vårt syfte med 

uppsatsen stod därefter klart, att undersöka hur det svenska lagkravet på hållbarhetsrapportering 

påverkar de omfattade företagen. 

 

3.2 Litteratursökning 

Insamlingen av litteratur har främst gjorts via Örebro universitetsbibliotekets databaser Business 

source premier, Primo samt Diva. För att hitta tidigare studier relevanta till vår uppsats användes 

nyckelord i olika kombinationer. Exempel på nyckelord som användes är, internal, internal 

organization, sustainability, sustainability reporting, legitimacy och legitimacy theory. Artiklarna 

hämtade från Business source premier ligger till stor del som grund för avsnittet tidigare studier 

samt den teoretiska referensramen. Artiklarna är alla filtrerade utefter “peer-reviewed” vilket 

innebär att de är granskade av oberoende ämnesexperter innan de publiceras (Karolinska Institutet, 

2015). 
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Vidare har vi använt publikationer från regeringen, EU och FN för att hitta information om 

lagförändringen för hållbarhetsrapportering och bakgrunden till denna förändring. Vi har även 

använt böcker om hållbarhetsredovisning och legitimitetsteori för att få en bakgrund till 

redovisningen samt teorin. 

 

3.3 Val av undersökningsmetod 

Metoden som används i uppsatsen är en kvalitativ metod genom intervjuer med ett flertal företag. 

Den kvalitativa metoden som valts för uppsatsen är enligt Bryman och Bell (2013) en metod som 

fokuserar på ord snarare än siffror, problematiken enligt dem med en kvalitativ ansats är att 

materialet snabbt riskerar att bli för stor och därmed svårare att analysera. Författarna beskriver att 

kvalitativa undersökningar har sin tyngd i en förståelse för den sociala verkligheten. Syftet med 

den kvalitativa undersökningen är alltså att förstå uppfattning, värderingar och åsikter i specifika 

sammanhang (Bryman & Bell, 2013). Eftersom vi vill undersöka hur ett lagkrav påverkar 

legitimiteten internt bidrar en kvalitativ ansats till en bättre förståelse för de processer som sker i 

företag. Harboe (2013) beskriver också att kvalitativa studier är bra när nya områden ska 

undersökas, samt beskriver kvalitativ studie som explorativ. Detta passar in på vår studie eftersom 

att det saknas studier om det svenska lagkravet. Ytterligare beskriver Bryman och Bell (2013) en 

kvalitativ som en djupare analys där respondenten även kan intervjuas och tillfrågas vid flera 

tillfällen i undersökningen. 

 

3.4 Urval 

Valet av företag grundar sig i de som omfattas av lagkravet på hållbarhetsrapportering. Denna typ 

av urval är enligt Bryman och Bell (2013) ett målstyrt urval, inom den kvalitativa metoden är 

denna typ urval en vanligt använd metod. När man använder sig av ett målstyrt urval väljer man 

ut delar av populationen på ett strategiskt sätt för att de ska vara relevanta för undersökningen.  

 

Bryman och Bell (2013) nämner att det är viktigt att göra sitt urval utifrån vad som är relevant för 

forskningsfrågan och teorin, detta för att urvalet ska kunna prövas med de valda teorierna. Därför 

använde vi oss av de lagstadgade kriterierna för att kunna sortera bort företag som inte var av 
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intresse för studien. För att identifiera potentiella företag som skulle skapa sin första 

hållbarhetsrapport användes databasen Börsdata (se appendix). Det krävdes därefter några olika 

faktorer vilket databasen skulle filtreras efter. I den nya lagen används måtten: antal anställda, 

balansomslutning och nettoomsättning för att skapa en undre gräns för vilka företag som ska 

hållbarhetsrapportera, företagen skall uppnå åtminstone två av dessa tre krav under ett av två 

följande år. Dessa faktorer valdes initialt för att filtrera databasen. Problematik uppstod vid 

närmare undersökning av filtreringsverktyget Screener (se appendix). Börsdata kunde inte filtrera 

efter antal anställda eller balansomslutning. Ytterligare problematik uppdagades då valet av 

tidsperiod gjordes. I filtreringsverktyget “Screener” finns alternativen idag, 1år, 3år, 5år, 7år, 10år, 

15år. Även under-alternativen snitt, årlig tillväxt, högsta samt lägsta finns att välja. Via börsdata 

gick det inte att filtrera på en tvåårsperiod och inte heller att filtrera på om företag uppnår kravet 

på en av två olika perioder. 

 

I och med revideringen av faktorerna blev det en sorts approximering av företagsstorlek. Detta fick 

ses som en lösning på problematiken med urval. Faktorerna reviderades och antal anställda valdes 

bort samt balansomslutning blev substituerat av totala tillgångar. Eftersom faktorerna valdes 

utefter lagförslaget krävdes en lägsta gräns på 175 miljoner SEK i totala tillgångar 

(balansomslutning) samt 350 miljoner SEK nettoomsättning. Francis, Johnston, Robertsson, 

Glidewell, Entwistle, Eccles och Grimshaw (2010) råder forskare att sätta gränser för hur många 

enheter man vill undersöka. Därför valdes en högre gräns på en miljard SEK för båda faktorerna 

för att försöka eliminera större företag som med större sannolikhet redan tidigare 

hållbarhetsrapporterat. För att efterlikna lagkravet i så stor utsträckning som möjligt valde vi att 

avgränsa till de företag som uppnådde kraven under någon gång på en period om ett år. Detta för 

att undvika att urvalet blir för lågt eller att det blir för högt och därmed mättat (Seidman, 2006). 

 

Under den första urvalsprocessen fann vi 61 potentiella företag. Efter att företagen urskilts 

påbörjades arbetet för att hitta kontaktpersoner som var aktiva inom hållbarhetsarbetet. 57 företag 

kontaktades via e-mail då kontaktuppgifter i form av e-mail till de resterande fyra företagen inte 

framgick. De fyra företagen som e-mailadresser inte hittades till har då ingen chans att medverka 

i studien på grund av att en tillgänglig e-postadress inte framgick. Detta är enligt Dahmström 

(2011) en undertäckning. I mailutskicket blev företagen ombedda att svara på om de tidigare 
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hållbarhetsrapporterat och om de omfattades av den nya lagen vilket skulle betyda att de är 

lagförpliktigade att hållbarhetsrapportera för 2017 räkenskapsår. Efter detta specificerades det i e-

mailet att en intervju stod på agendan för de företag som uppfyller de krav som fanns. 

 

Under första urvalet svarade nio företag, varav sju tackade nej till intervju eller förklarade att de 

låg utanför kriterierna som lagrummet angav. Detta innebar att två företag reagerade positivt till 

en intervju och kontaktades för detta. Totalt var det 48 företag som inte svarade på första 

mailutskicket. Bryman och Bell (2013) kallar detta för non-response, alltså ett bortfall på grund 

av att man inte får svar från delar av urvalet. Efter första urvalet ansåg vi att det inte skulle vara 

tillräckligt med svar för den önskvärda empirin. Därför gjorde vi ett andra urval för att identifiera 

ytterligare företag att kontakta. 

 

Efter första urvalet krävdes nya sökkriterier för att identifiera flera företag som kunde kontaktas. 

Valet blev att behålla faktorerna totala tillgångar och nettoomsättning med den lägre gränsen, men 

att däremot öka det övre kravet från en miljard SEK till två miljarder SEK för att innefatta flera 

företag. Detta förändrade de ursprungliga kriterierna till det målstyrda urvalet. Även tidsperioden 

valdes efter diskussion att justeras. Den nya tidsperioden valdes till tre år istället för det tidigare 

ett år, detta då det ideala alternativet två år inte gick att filtrera efter. Detta gjordes för att lyckas 

nå de företag som tidigare uppnått kravet men inte gjorde det för detta räkenskapsår, dessa företag 

omfattas ändå av lagen och skall då upprätta en hållbarhetsrapport för detta år (Regeringen, 2018). 

Under urval två identifierades 47 företag, varav 44 kontaktades. Mailutskicket hade samma ansats 

och tillvägagångssätt som i urval ett. Företagen blev ombedda att svara om de 

hållbarhetsrapporterat tidigare och om de omfattades av den nya lagen. Även här nämndes intresset 

av en intervju i framtiden. 
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3.4.1 Sammanfattning kontaktade företag 

Totalt kontaktades 105 företag genom urval ett och två, varav 20 företag svarade. Enligt Bryman 

och Bell (2013) kan stora bortfall ge missvisande resultat men stora bortfall är också vanligt när 

mail eller enkäter skickas ut till en stor mängd respondenter. Studien som genomfördes var 

kvalitativ och utskicken användes enbart för att nå respondenter för att senare fördjupa sig genom 

intervjuer, därmed borde inte bortfallet påverka vårt resultat. Av de 20 företag som svarade 

uttryckte sig fem företag positivt för en intervju och kontaktades för detta. De företag och 

respondenter som till sist intervjuades passade väl in på de kriterier vi hade satt. Eftersom vi hade 

rätt tydliga kriterier i mailutskicken avgränsas många av företagen som vi kontaktade. Det för att 

få tag i de företagen som enligt oss skulle den bästa empirin för vår studie. Vi anser att vi slutligen 

fick tag i bra företag samt respondenter som gav oss den empiri vår studie krävde. Företagen hade 

även en bra spridning i branscher och verksamhetsområden vilket vi såg som positivt till vår studie 

då vi ville ha en mer övergripande och ej branschspecifik empiri. 
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3.5 Respondenter 

Nedan presenteras de företag och respondenter som intervjuades i studien samt deras befattning 

och intervjutillfälle. 

  

Företag Bransch Respondent Befattning Typ av 

intervju 

Datum 

Orexo Hälsovård Pontus 

Riarbäck 

Sustainability 

Manager 

Telefon 2018-

05-07 

Biogaia Hälsovård Margareta 

Hagman 

CFO & vice VD Telefon 2018-

05-09 

Electra Dagligvaror Anonym Anonym Telefon 2018-

05-09 

Anonymt 

(Benämnt 

företag A) 

Industrivaror & 

tjänster 

Anonymt Anonymt Besök 2018-

05-08 

Note Industrivaror & 

tjänster 

Karin 

Brunnberg 

Hållbarhet och 

kvalitetschef 

Besök 2018-

05-08 

(Tabell 1) 
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3.6 Operationalisering 

För att undersöka de områden som vi identifierat utifrån det teoretiska ramverket skapades frågor 

som ämnade besvara dessa områden. Det första området som identifierades och som även är 

huvudområdet är intern legitimitet och det grundar sig i uppfattningar. Enligt Silverman (2017) 

bör man som intervjuare inte ställa forskningsfrågorna rakt av, eftersom om respondenten vet om 

ditt forskarintresse kan det påverka respondentens svar. Därmed valdes det att ställa frågor som 

inte använde sig av ordet legitimitet och istället vara mer övergripande. Frågorna som ställdes i 

intervjuerna syftar till att ge en förståelse om hur legitimiteten för hållbarhetsfrågor har förändrats 

i företaget sedan implementeringen av det nya lagkravet. Silverman (2017) nämner att 

intervjufrågorna bör vara av en mer öppen karaktär för att främja respondenten till att prata fritt. 

Vi valde därför att ställa frågor som t.ex. Uppfattar du att frågan om hållbarhetsarbete har fått ökat 

intresse efter lagkravet på rapportering? För att besvara frågan om hållbarhetsarbetets interna 

legitimitet frågade vi även om arbetet har fått ökad uppmärksamhet från ledning och styrelse samt 

från andra intressenter och hur detta märktes. 

 

Det andra området som identifierades var organisatoriska förändringar. För att undersöka vad som 

skett i organisationen sedan lagkravet kopplat till hållbarhetsarbetet ställde vi frågor som t.ex. 

förändringar i arbetsuppgifter för respondenten, förändringar i resursanvändning för 

hållbarhetsarbetet samt vilka förändringar som gjorts i företaget generellt efter lagkravet. Även här 

ställdes frågor av mer öppen karaktär för att ge respondenten möjligheten att prata fritt, men 

frågorna var mer konkreta för att se till de praktiska förändringarna i företaget. 

 

Intern kommunikation är ytterligare ett område som identifierades utifrån litteraturen. I 

intervjufrågorna syftar vi främst till den vertikala kommunikationen såsom gehör av ledning och 

styrelse för idéer om hållbarhet. För att få kunskap om den interna kommunikationen i de olika 

företagen ställdes följdfrågor på olika frågor för att specificera hur den interna kommunikationen 

påverkas av detta. T.ex. Anser du att hållbarhetsarbetet har fått mer uppmärksamhet från 

ledning/chefer efter lagkravet? Hur har detta påverkat den interna kommunikationen mellan 

ledning/chefer och medarbetare? Bryman och Bell (2013) förklarar att detta är en fördel med 

semistrukturerade intervjuer eftersom det är en öppnare intervjutyp som tillåter följdfrågor. 
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3.7 Datainsamling 

Enligt Patel och Davidson (2011) finns det strukturerade intervjuer, ostrukturerade intervjuer och 

semistrukturerade intervjuer som är en kombination av de två förstnämnda. För detta arbete ansåg 

vi att semistrukturerade intervjuer skulle ge oss mest information, då denna intervjuform har en 

given struktur men går att anpassa under intervjuns gång. Semistrukturerade ger även utrymme för 

respondenten att ge ett mer utförligt svar. 

 

Ambitionen var att alla intervjuer skulle ske i besöksform, men på grund av både tidsbrist och 

geografiska svårigheter fick tre intervjuer ske via telefon. Telefonintervjuer behöver dock inte ses 

som en svaghet utan kan ge lika bra svar som en besöksintervju (Dahmström, 2011). Bryman och 

Bell (2013) anser att besöksintervjuer är metoden som ger bäst upplysningar men Harboe (2013) 

ser att fördelarna med telefonintervjuer är tidsbesparingar och att geografiska avstånd inte är 

relevant. Besöksintervjuer kan bidra med en mer öppen samtalsform än telefonintervjuer men kan 

även innebära att intervjuarens närvaro skapar ett onormalt uppträdande av respondenten, detta 

benämns som intervjuareffekt (Jacobsen, 2002). Vi har dock inte sett några tendenser till att en 

intervjuareffekt skulle uppkommit utan respondenterna verkade bekväma och det skapades ett bra 

samtalsklimat.  

 

Vår empiri består av fem semi-strukturerade intervjuer med ansvariga för hållbarhet på fem olika 

publika aktiebolag där två av företagen tidigare har hållbarhetsrapporterat. Alla företag är 

inkluderade i lagändringen, baserade på nettoomsättning och balansomslutning, vilket innebär att 

de omfattades av kravet att hållbarhetsrapportera. Intervjuerna har hållits semi-strukturerat om 

cirka 20–30 minuter och har samma underliggande frågor (se bilaga 1). Enligt Silverman (2017) 

ska man även som intervjuare tänka på valmöjligheterna i hur man svarar respondenten i intervjun 

och alltid se hur det påverkar respondenten. Därför har följdfrågor ibland ställts som t.ex. “kan du 

ge ett exempel”. Intervjuerna spelades in och anteckningar gjordes med godkännande av företagen 

samt respondenterna. Ett företag valde att vara helt anonymt och blev därmed benämnt som företag 

A och ett annat företag valde att respondenten skulle vara anonym. 
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3.8 Materialbearbetning och analys 

Intervjuerna har spelats in vilket är en fördel enligt Trost (2005) eftersom det går att lyssna på 

intervjuerna efteråt och därigenom inte riskera att missa information. Förutom att spela in 

intervjuerna har även anteckningar gjorts. Ett första steg var att göra en transkribering av 

ljudinspelningarna, där även information som var irrelevant sorterades bort. Denna bortsortering 

gjordes för att i vissa fall innehöll transkriberingen sådant som inte passade in inom vårt 

ämnesområde. I ett nästa steg kodades dessa transkriberingar för att identifiera det som var 

relevant. Genom att koda empirin skapas en förståelse för det område vi studerar (Hsieh & 

Shannon, 2005). När empirin hade kodats gjordes en summativ innehållsanalys där jämförelsen av 

nyckelord och innehåll gjordes, följt av en tolkning av den underliggande kontexten. Enligt 

Silverman (2017) bör man ställa nyckelfrågor om data som samlats in. Vi reflekterade därför under 

analysen av kodningen över frågor som t.ex. Är det här en legitimerande handling? Genom att 

reflektera över frågorna med bakgrund i legitimitetsteorin kunde det dras kopplingar mellan de 

svar respondenterna gav oss och befintlig teori. 

 

Resultatet är baserat på de inspelade intervjuerna, anteckningarna och kodning. I resultatet 

beskrivs sedan de olika företagen och respondenterna separat, även de identifierade områdena 

presenteras separat för varje företag. Därefter analyserades resultatet aggregerat för att identifiera 

samband och olikheter mellan respondenternas svar. 

 

Respondenternas del av resultatet samt analysen har skickats ut till respektive företag för att 

godkännas. Respondenterna har även haft möjlighet att föreslå korrigeringar på delar av texten där 

de ansett att en misstolkning kan ha skett. Mindre ändringar skedde efter respondenternas svar. 
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3.9 Tillförlitlighet 

En studie behöver reliabilitet för att det material och text som presenteras ska kunna gå att förlita 

sig på. Reliabiliteten förklarar vilken pålitlighet en studie har (Bryman & Bell, 2013). Inom detta 

ingår det en värdering av den externa reliabiliteten som syftar till att förklara hur väl det går att 

upprepa en undersökning med ungefär samma utfall. Författarna beskriver även den kvalitativa 

forskningen som ett tolkande synsätt, vilket då innebär att svaren vi har fått från respondenterna 

grundar sig i subjektiva tolkningar. Vår studie kan därmed vara svår att upprepa pga. de 

intervjuande respondenternas tolkningar av situationen och frågorna som ställdes kan förändras. 

För att göra det möjligt att återskapa studien beskrivs det hur vi gått tillväga och de frågor vi ställt 

(se bilaga 1) samt de utgångspunkter vi använt oss av. 

  

De insamlade materialet har sedan tolkats av oss vilket påverkar den interna reliabiliteten. Genom 

att kontinuerligt stämma av med varandra i frågan om det insamlade materialet bidrar vi till en 

ökad intern reliabilitet för en kvalitativ studie (Bryman & Bell, 2013). 

 

Vår uppsats kan innehålla till viss del subjektiva tolkningar, eftersom det är omöjligt att vara helt 

objektiv när man forskar (Bryman & Bell, 2013). Dessa subjektiva tolkningar har i viss mån 

undvikits på grund av en noggrann bearbetning av det empiriska materialet. Bearbetningen 

beskrivs i ovanstående kapitel. 
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4. Resultat 

 

I kapitlet presenteras varje företag kortfattat var för sig och därefter presenteras resultatet av 

frågorna sammanfattat i de olika områdena Organisatoriska förändringar, Intern legitimitet och 

Intern kommunikation. 

 

4.1 Orexo 

Orexo utvecklar förbättrade läkemedel där inriktningen är främst mot opioidberoende och smärta 

men har ambitionen att verka inom ytterligare terapiområden (Orexo, 2018). Orexo har varit med 

i Un Global Compact sedan 2017. Det är första gången Orexo gör en formell hållbarhetsrapport. 

 

4.1.1 Legitimitet internt 

En skillnad som respondenten påpekar är att tidigare har företaget arbetat med hållbarhet för att 

det ansetts viktigt. Men nu på grund av lagkravet har den bilden förändrats från att det kan anses 

viktigt till att det är de facto viktigt inom företaget. 

  

“Internt brukar vi prata om att kommer Janne Josefsson och knackar på dörren då vill vi 

kunna stå där rakryggade och berätta vad det är vi sysslar med” 

  

Respondenten nämner även att det har blivit ett större intresse internt för hållbarhetsarbete efter 

lagkravet, men är lite osäker på hur det sett ut tidigare inom Orexo då respondenten jobbat där i 

strax över ett år. Respondenten nämner att det absolut finns ett intresse och förståelse för frågorna 

hos styrelsen. Respondenten tror att medarbetarna inte tänker särskilt på lagkravet specifikt då det 

är långt ifrån deras arbetsuppgifter, men att hållbarhetsfrågorna har ett stort intresse. 

  

Orexo som företag försöker samla hela svenska företagsdelen fyra gånger per år för att diskutera 

om hållbarhet. Respondenten upplever även att företaget som helhet tycker det är viktigt och att 

det gör det roligt att arbeta där. Respondenten nämner även att det är enklare att prata om 

hållbarhet, även fast det kan upplevas som tråkigt att prata om lagen specifikt. 
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 Respondenten nämner att Orexo arbetar med riskfrågor, men att det kan fluktuera mellan år vad 

som är viktigast. Eftersom Orexo är ett mindre företag behöver de välja vilka frågor de vill 

fokusera på. Föregående år fokuserade de på ett stort anti-korruptionsarbete och i år har de ett 

större miljöfokus. Arbetet med hållbarhetsrapporteringen har tagits väldigt seriöst internt på grund 

av att det kan bidra till utvecklingen av företaget. 

4.1.2 Organisatoriska förändringar 

Inom Orexo har det skett en del större organisatoriska förändringar, en befattning introducerats 

och en hållbarhetsgruppering har skapats internt som ett svar på lagkravet. Den tidigare 

befattningen som höll ansvaret hållbarhet var benämnd SHE (Safety, health and environment) -

manager och arbetade till största del med intern säkerhet, hälsa och miljö. Respondenten nämner 

även att på grund av kravet är det lättare att arbeta med området och lättare att få resurser i pengar 

men framförallt tid. 

  

Innan lagkravet var det delar av hållbarhet som skulle ingå i årsrapporten. Då låg ansvaret för att 

tillämpbara hållbarhetsaspekter skulle rapporteras inom den grupp som tog fram årsredovisningen. 

Nu när det skapats en ny tjänst som hållbarhetsansvarig ligger huvuddelen av ansvaret med 

hållbarhetsrapporten på respondenten. I arbetet som skett har de även arbetat om sina interna och 

externa riktlinjer (Code of Conduct) på hur företaget ska bedriva sin verksamhet. 

  

“Vi gjorde om alla våra code of conduct liknande styrdokument och implementerade 

dem. Samt fick ihop 89% av alla medarbetare runt om i världen fick även implementeras 

på dokumenten” 

 

Respondenten nämner att hållbarhetsgruppen som skapades är högsta nivån inom hållbarhet och 

där ingår företagets CCO (Chief Compiler Officer), IR-ansvarig (Investor Relations-ansvarig), 

Operationschefen (Head of Quality) samt respondenten som är Sustainability Manager. Planen för 

hållbarhetsarbetet bestäms utefter mål i början av året för att sedan bli godkänd av styrelsen, målen 

förankras och följs upp med övriga företaget och styrelsen efter behov. 
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 4.1.3 Intern kommunikation 

Internt har företaget ökat sin kommunikation om hållbarhet, som tidigare nämnt träffas den 

svenska delen av företaget fyra gånger per år för att diskutera frågorna. Respondenten nämner även 

att det skapats en hållbarhetsgrupp som är ytterst ansvarig för hållbarhetsfrågor, något som ökat 

kommunikationen om hållbarhet internt. Inom gruppen skapas en årsplan och hållbarhetsarbetet 

följs upp med styrelsen vid behov. Respondenten nämner även att det är lättare att prata om 

hållbarhet internt i företaget efter lagkravet. 

 

“Vi pratar rätt mycket, vi har stora samlingar, där vi samlar hela svenska delen av 

företaget och där pratar jag om hållbarhet fyra gånger per år “ 

 

4.2 Biogaia 

Biogaia är ett svenskt hälsoföretag som arbetar med kosttillskott och probiotika (Biogaia, 2018). 

Företaget har redovisat hållbarhetsarbetet tidigare, men successivt sedan 2016. År 2016 gjorde 

Biogaia en intressentanalys och en riskbedömning, följande år 2017 bedömde dem vad som var 

deras strategiska områden samt gjort en fördjupning inom de. Efter lagkravet har Biogaia lagt upp 

sin rapport mer strukturerat. Respondenten såg inga nackdelar alls med hållbarhetsrapporteringen 

och tyckte att fördelarna övervägde nackdelarna i Biogaia. Det var bra att man berättade vad man 

gör och att företagen måste göra det. 

 

4.2.1 Legitimitet internt 

Intresset av hållbarhet hade ökat internt sen lagkravet då man var tvungen att tänka till mer och 

redovisa det på ett mer strukturerat sätt. Respondenten svarade att på ledningsnivå märks det att 

intresset för hållbarhet hade ökat, man hade börjat prata om det mer på ledningsmöten. De hade 

även pratat om det mer när de haft konferenser med medarbetarna i företaget. Respondentens 

möjligheter att påverka hållbarhetsarbetet inom Biogaia är relativt stor.  

 

“Jag kan göra påtryckningar och säga det här tycker inte jag är bra, jag kan påverka 

ganska mycket” 
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På frågan om respondentens möjligheter att påverka arbetet efter lagkravet blev svaret att det var 

ungefär som tidigare, men att de ligger på mer och att det blir en positiv effekt av lagkravet på 

hållbarhetsredovisningen. Respondenten förklarar även att företaget har lagt mer tid på 

hållbarhetsrapporteringen nu efter lagkravet. 

 

“Jag skulle bedöma att vi har nog kanske dubblat antalet timmar vi jobbar med det” 

 

På frågan om hållbarhet har fått ökat intresse efter lagkravet på rapportering svarar respondenten 

att lagkravet har inneburit ett ökat fokus och att man måste tänka till lite mer om struktureringen 

än tidigare. 

 

” På det sättet har det ställt lite större krav att man steppar upp litegrann och kan 

berätta om det på ett strukturerat sätt, det tycker jag” 

 

Utöver det beskriver respondenten att hållbarhetsfrågan tas upp mer på ledningsmötena och 

diskuteras internt. Biogaia har enligt respondenten varit bra på hållbarhetsfrågorna sen tidigare och 

att det arbetas med det inom t.ex. inköpsavdelningen och operationsavdelningen. Även allmänt 

menar hen att flera involverar sig i hållbarhetsarbetet inom företaget. 

 

4.2.2 Organisatoriska förändringar 

Respondenten upplevde att inga större förändringar hade skett i själva hållbarhetsarbetet förutom 

att det involverade många fler i företaget. Biogaia hade enligt respondenten jobbat bra innan, men 

den skillnaden som man såg var att de berättade om det utåt på ett annat sätt på grund av lagkravet. 

Framtagandet av hållbarhetsrapporten var i Biogaia en sidosyssla av CFO: n och en till person från 

marknadsavdelningen. Anledningen till det var att de fortfarande var ett relativt litet företag, men 

respondenten kände att de började komma till en nivå där det inte längre kan vara en sidosyssla. 
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“Nu börjar vi ju känna att vi kanske kommer till en nivå snart som det är svårt att göra 

det här som en sidosyssla…. så småningom kanske vi måste anställa någon inom området 

också” 

 

Några nya stora mål hade inte satts upp av ledningen då de skulle fortsätta med de framtagna 

fokusområdena, däremot skulle mindre mål sättas inom fokusområdena. Hållbarhetsarbetet var 

med på det balanserade styrkortet i företaget där de hade med vissa mål som företaget ska uppfylla. 

Något de hade infört var en Code of Conduct som deras leverantörer och kunder skulle skriva på 

och agera utefter. De två största skillnaderna som respondenten såg i arbetet var struktureringen 

av rapporten och de små målen som skulle sättas. Genom själva strukturen fick de fram vart de 

ville komma med verksamheten.  

 

”Skillnaden är att vi strukturerar den på ett helt annat sätt och fick fram vart vi vill 

komma. För det är lätt att säga vi ska ha en hållbar leverantörskedja, men vad innebär 

det?”  

 

4.2.3 Intern kommunikation 

Den interna kommunikationen i företaget svarade respondenten hade kanske blivit något bättre. 

Respondenten berättade att påtryckningar av lagkravet ledde till att man agerade direkt istället för 

att skjuta på de långsiktiga mål, då det dagliga arbetet tar mycket tid. Lagkravet hade gjort att 

respondenten kunde trycka på lite mer och förhindra att samma saker skrivs som föregående år, 

därav visar de vilka framsteg som har gjorts. 

 

“…Hållbarhetsredovisningen har gjort att vi kan trycka på lite mer, vi måste ju skriva 

om det här, vi kan ju inte skriva att vi gjort samma sak som förra året, vi måste ju visa att 

vi gör framsteg också!” 
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4.3 Electra 

Electra är ett företag som erbjuder koncept och tjänster inom handel och logistik till butikskedjor, 

e-handlare och företag inom olika branscher (Electra, 2018). Företaget har inte 

hållbarhetsrapporterat tidigare, utan deras första rapport kommer i samband med lagkravet. 

Tidigare har det gjorts uppföljningar av hållbarhetsarbetet då Electra är miljöcertifierade sedan 

flera år tillbaka. Uppföljningar sker löpande både internt och mot de som sätter upp certifikaten, 

respondenten berättade att delar utav det som är lagkravet fanns redan på plats i företaget. 

Respondenten ansvarar för att ta fram hållbarhetsrapporten tillsammans med ytterligare en person. 

4.3.1 Legitimitet internt 

På frågan om respondenten uppfattade att hållbarhetsarbete hade fått ett ökat intresse efter 

lagkravet var svaret tveksamt. Däremot kunde man inte längre prioritera bort hållbarhetsfrågor på 

grund av lagkravet. Respondenten upplevde att hållbarhetsarbetet hade fått mer uppmärksamhet 

från ledning och chefer, man kan inte längre låta bli att ha en position till detta på grund av 

lagkravet. Innan var det mer en intressefråga för företaget. 

 

Respondenten förklarade att Electra tog hand om sin personal bra sen innan, och att det inte var en 

jättestor skillnad i intresset därifrån. Inom företaget hade man även tagit fram en Code of Conduct 

efter lagkravet som respondenten trodde skulle leda till att hållbarhetsfrågor drivs högre upp på 

deras agenda.  

  

“Vi har också tagit fram någon sorts Code of Conduct som vi lutar oss mot som vi vill att 

våra leverantörer ska skriva under. Troligen kommer frågorna drivas högre upp på 

agendan också” 

  

Respondenten berättade att sina möjligheter att påverka hållbarhetsarbetet var stora. Innan 

lagkravet hade respondenten ungefär samma möjligheter, skillnaden var dock att man kunde 

lyssna och inte riktigt behövt agera. Lagkravet hade dock bidragit till att de var tvungna att agera 

direkt. 

“Jag har rätt stor möjlighet, då frågan ligger på mitt bord. Jag har möjlighet att driva 

agendan.” 
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Respondenten svarade att Electra inte hade satt upp några nya hållbarhetsmål då de fanns sedan 

tidigare, som var inriktade på miljö och arbetsmiljö. Electra har inte lagt mer fokus på något 

speciellt hållbarhetsområde utan mycket av det som reglerats via hållbarhetslagen har de redan 

lagt stor vikt på. 

 

4.3.2 Organisatoriska förändringar 

Respondenten svarar att inga direkta förändringar har skett i hållbarhetsarbetet efter lagkravet. De 

har korrigerat och kompletterat frågor där de inte haft allting på plats. I praktiken har det inte skett 

mycket förändringar mer än att dokumentationer och stöd har kommit på plats. 

 

“I praktiken så är det väldigt lite som förändrats, men vi har fått en del dokumentation 

och stöd på plats kan man säga som en konsekvens av lagens införande” 

 

I frågan om hur många personer som jobbar med hållbarhetsarbetet och rapporteringen före och 

efter lagkravet svarade respondenten att det inte var någon större skillnad. Respondenten svarade 

att det var mer skillnad i medvetandegraden då de har blivit ett tyngre område som det behövs 

läggas lite mer tid och fokus på. Framförallt de som har kontakt med leverantörer hade 

medvetandegraden lyfts, både hos de som sköter kontakten och hos deras motparter, 

  

I frågan om resurser svarade respondenten att det hade lagts ner mer tid för att ta fram materialet 

för rapporteringen. Respondenten svarade att konsekvensen av lagkravet är att det kommer ställas 

mer krav på organisationen att upprätthålla och kanske förädla delar av budgeten. Respondenten 

sa att de hade valt att samarbeta med närliggande universitet och tagit hjälp av studenter för att ta 

fram ett ramverk och en mall för rapporten. Skillnader i respondentens arbete var inte särskilt stora, 

mer än att respondenten upplevde ett externt tryck på sig som företag.  
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4.3.3 Intern kommunikation 

Respondenten upplevde att kommunikationen var oförändrad efter lagkravet. Den relativa 

uppmärksamheten var hög sen innan och den var på samma nivå som tidigare. Det interna intresset 

av hållbarhetsarbetet berättade respondenten hade inte förändrats i stor utsträckning, de hade ett 

stort intresse sen innan då de varit miljöcertifierade sedan några år tillbaka. 

 

“...den relativa uppmärksamheten är oförändrad, den var relativt hög redan innan och är 

på samma nivå” 

 

4.4 Företag A 

Företag A är ett auktoriserat bemanningsföretag och arbetar med uthyrning, rekrytering och 

omställning av personal inom flera områden t.ex. lager, industri, bygg och administration. 

Företaget har inte redovisat något om hållbarhetsarbetet tidigare och det blir därmed första gången 

nu i och med lagkravet. Stora delar av hållbarhetsarbetet har kretsat runt arbetsmiljö eftersom de 

är ett tjänsteföretag inom bemanningsbranschen. Utöver arbetsmiljö delen sätter respondenten 

också fokus på kvalité delen som handlar om att de ska kunna ha den bästa leveransen av deras 

tjänster. Det handlar om uppföljning med kunder, hur de jobbar med personalen, hur de säkerställer 

att kunderna och personalen är nöjda samt hur de åtgärdar eventuella missnöjen. 

 

4.4.1 Legitimitet internt 

Vid frågan på om hållbarhetsarbetet fått ökat intresse efter lagkravet svarar respondenten: 

  

“Nej men jag tror att det kommer att komma. Om vi tittar på våra stora kunder t.ex. så är 

det ingen som efterfrågar eller kräver ett hållbarhetsarbete men jag tror att det kommer 

att komma.” 

  

Respondenten vidareutvecklar att en förhoppning med hållbarhetsrapporten är att intresset byggs 

på vilket de ser som jättepositivt, att man visar upp hur företaget jobbar med hållbarhet. 

Respondenten tycker att det är jättepositivt att man har börjar prata om hållbarhet internt samt 
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överlag men även att man kan prata om det utifrån olika aspekter beroende på vilken verksamhet 

som bedrivs. 

  

“Om man har en miljöpåverkande verksamhet eller har tillverkning i andra länder där 

man säljer produkter till Sverige så är det viktigt att man granskar hela kedjan, och det 

tror jag inte riktigt man gjort tidigare” 

  

Respondenten som sitter som huvudansvarig för hållbarhetsrapporten förklarar att de rapporterar 

om hållbarhetsarbetet till ledningsgruppen som även respondenten själv sitter med i. Respondenten 

har redan innan lagkravet haft stort inflytande och kunnat påverka arbetet runt hållbarhet eftersom 

det är respondentens avdelning som ansvarar för rutinerna och hur de ska arbeta med hållbarhet 

inom företaget. 

 

4.4.2 Organisatoriska förändringar 

Förändringarna för företaget efter lagkravet har till stor del handlat om själva rapporten och att 

föra in det arbetet man gjort redan tidigare formellt i en rapport. Företaget har under flera års tid 

arbetat med certifieringar inom ISO och OHSAS som står för kvalité, miljö och arbetsmiljö, vilket 

har även varit fokusen i hållbarhetsrapporten. Eftersom företaget är ett tjänsteföretag har man valt 

att fokusera på dessa bitar då man inte har lika stor påverkan på miljö. Respondenten förklarar 

även att de anser att de haft en hållbarhet i sin verksamhet under åtminstone de senaste 10 åren 

men att man inte använt just det begreppet. 

  

Kapitalet eller budgeten för företaget har inte ökat något efter lagkravet men hur många som nu 

arbetar med hållbarhetsfrågor i företaget verkar ha ökat. 

  

“Jag tror absolut att det är fler som arbetar med det nu, eller åtminstone att man börjar 

titta på vad hållbarhetsaspekter är för någonting” 
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Respondenten förklarar att det beror nog mycket på vilken verksamhet man har, har man en 

verksamhet som har väldigt stor miljöpåverkan som t.ex. en tillverkningsindustri eller fabrik har 

nog kapitalet för hållbarhetsarbetet ökat. 

 

Företaget har inte satt några direkta nya hållbarhetsmål som följd av lagkravet utan de har utgått 

från de mål som redan fanns. Speciellt inom arbetsmiljö där dem mäter t.ex. arbetsplatsolyckor, 

arbetsmiljöinspektioner och utredningar och sedan studerar utfallet av dessa. Det som har 

uppmärksammats lite extra inom företaget sedan lagkravet är riskhanteringen. De termerna har 

inte riktigt berörts tidigare utan då har man mer konkretiserat hur de mäter olika saker och på vilket 

sätt de arbetar. Nu tar man även hänsyn till riskhanteringen av olika aspekter som är annorlunda 

mot tidigare. 

 

4.4.3 Intern kommunikation 

Den interna kommunikationen om hållbarhet har inte ändrats något avsevärt mellan medarbetarna 

i företaget däremot förmedlar respondenten hållbarhetsrapporten till ledningsgruppen och styrelse 

för att de ska ta del av den. Hållbarhetsrapporten ska även godkännas av styrelsen. Respondenten 

berättar även att de har generellt sett mycket unga personer som arbetar hos dem och att frågan om 

hållbarhet är intressant framförallt av yngre generationer som har ett helt annat tänk. 

Kommunikationen av hållbarhet där kan ses som positivt då respondenten tror det är viktigt för de 

konsulter som de har ute på uppdrag. 

 

4.5 Note 

Note är en tillverknings- och logistikpartner som tillverkar elektronikbaserade produkter som t.ex. 

kretskort, delmontage och kompletta produkter (Note, 2018). Note har sedan 2011 

hållbarhetsredovisat enligt UN Global Compact men nu har man gjort den första 

hållbarhetsrapporten efter lagkravets riktlinjer. Man har tidigare följt de riktlinjer som finns via 

UN Global Compacts hållbarhetsmatriser och även redovisat delar av deras hållbarhetsarbete till 

UN. Företaget har satsat mycket på miljö eftersom det är område som deras kunder tycker är extra 

viktigt. 
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4.5.1 Legitimitet internt 

Respondenten anser att intresset för hållbarhet har ökat generellt i företaget efter lagkravet, 

respondenten förklarar även att de jobbat med miljö- och arbetsmiljö delen sedan länge vilket gör 

att det redan varit inkorporerat i verksamheten. Det som har vuxit sedan 2011 som de inte är lika 

vana vid är human rights delen och hur företaget ska påverka det. 

 

“Det är mer handgripligt för oss att påverka vår miljö runt omkring oss och det vi gör 

och producerar” 

 

Om man ser till intresset från ledningen har det ökat generellt. En ny del som lyfts upp efter 

lagkravet där är det om mångfaldspolicyn i och med att Note är en koncern och publikt aktiebolag. 

Nu har företaget tagit fram en policy eftersom valberedningen ska ta fram styrelsemedlemmar och 

hur de nu ska väljas ut. Målet är att det ska vara så stor mångfald som möjligt under 

förutsättningarna att rätt kompetenser finns såklart. Respondenten förklarar att intresset ökat från 

ledningen och VD efter lagkravet men det stora skiftet var vid 2010/2011 efter att företaget beslöt 

sig att gå med i UN Global Compact, då VD blev mer involverad på ett annat sätt i organisationen. 

 

Respondenten har förklarat att hen har bra möjligheter att påverka företagets hållbarhetsarbete men 

att det är ju alltid en avvägning vad man ska prioritera. I egenskap som chef kan respondenten 

välja vilka områden den vill fokusera på och driva det tillsammans med sajterna och medarbetarna, 

respondenten trycker även på att det är viktigt att alla engagerar sig i hållbarhetsfrågor. 

Respondenten förklarar även att medarbetarna på sajterna har bra möjligheter att påverka arbetet 

även dem.  

 

“Det är ju dom som är motorn i hela vår verksamhet” 

 

Mycket av arbetet görs på sajterna som t.ex. sociala initiativ samt olika projekt som pågår inom 

miljö och arbetsmiljöfrågor. Det är ju även medarbetarna på sajterna som är certifierade enligt ISO 

14000. 
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4.5.2 Organisatoriska förändringar 

En av de största förändringarna för Note i och med lagkravet var hur själva redovisningen skall 

göras att den ska vara korrekt eftersom de tidigare hade redovisat men efter andra riktlinjer och 

inte efter lagar. Note har arbetat med hållbarhetsfrågor sedan 1997 i samband med att man blev 

miljöcertifierad berättar respondenten. Note har valt att fokusera mycket av deras inköp till färre 

leverantörer för att kunna kontrollera och ha en leverantörsbas som är säkert, det är också ett 

hållbarhetsmål som Note har där man vill öka sin strategiska “spend”. Med dessa leverantörer har 

man avtal och gör auditar med CSR (se appendix) osv. 

 

När vi frågar om resursökning efter lagkravet i form av kapital svarar respondenten att de inte har 

någon direkt budget på det sättet men att den titel som respondenten har som hållbarhetschef är ny 

och kan ses som en investering av företaget.  

 

“Jag har inte någon budget på det sättet, däremot så är ju jag utsedd nu som en direktör 

för hållbarhetsfrågor så det är ju nytt, det kan man ju se som en investering i det här” 

 

Respondenten fortsätter med att förklara att de satsar väldigt mycket framförallt på miljö eftersom 

det är något som deras kunder har uttalat att där är områden som de vill att företaget fokuserar på. 

Inom det området arbetar företaget mycket med t.ex. ISO 14000. 

 

Respondenten tyckte det var svårt att avgöra om fler jobbar med hållbarhetsarbetet inom företaget 

efter lagkravet eftersom respondenten själv endast jobbat ett år som hållbarhetschef för Note. 

Tiden som läggs ner på hållbarhetsarbetet anser respondenten dock ha ökat men den största 

skillnaden för Note skedde redan 2011 då de gick med i UN Global Compact. Ledningen har inte 

satt något nytt hållbarhetsmål efter lagkravet utan man fortsätter med de mål och det arbetet man 

tidigare utfört, respondenten tycker dock att intresset generellt från ledningsgruppen ökat. 
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4.5.3 Intern kommunikation 

Respondenten förklarar att kommunikationen internt har ökat periodvis när man t.ex. driver olika 

projekt, har utbildningar eller ska samla in information för en redovisning. Respondenten berättar 

att det är svårt att avgöra dock eftersom hen endast arbetat som hållbarhetschef under ett år och 

var tidigare en del i själva arbetet från det andra hållet. 

  

“Interaktionen blir ju större, det blir ju som en topp då när man redovisar till exempel är 

det ju väldigt mycket datainsamlande och man tittar på siffror, pratar med folk och får in 

information.” 

 

Kommunikationen till ledning och VD har också ökat, där VD t.ex. har blivit involverad på ett 

annat sätt i organisationen efter lagkravet. Respondenten beskriver även att det finns en jättebra 

dialog med deras revisorer. 
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5. Analys 

 

Följande avsnitt kommer att analysera resultatet av empiriinsamlingen. Analysen kommer att utgå 

från studiens tre områden intern legitimitet, organisatoriska förändringar och intern 

kommunikation. Huvudområdet intern legitimitet avser att förklara de organisatoriska 

förändringar och ökad intern kommunikation angående hållbarhet som uppstod efter lagkravet. 

 

5.1 Introduktion till analys 

 

Fråga/företag Orexo Biogaia Electra Företag 

A 

Note 

Hållbarhetsrapporterat innan 

lagkravet? 

Nej Nej Nej Nej Ja, sedan 

2011 

(Tabell 2) 

  

Electra, företag A Orexo och Biogaia har hållbarhetsrapporterat formellt för första gången efter 

lagkravet, vissa delar har funnits med i årsrapporter tidigare men är nu formellt sammanfattat i en 

hållbarhetsrapport. Note har hållbarhetsrapporterat tidigare, sedan 2011 har de rapporterat utefter 

UN Global Compacts riktlinjer. 

 

Om vi ser till de företag som tidigare hade rapporterat och de som inte hade gjort det var det inte 

särskilt stora skillnader i förändringar mellan företagen. En anledning var att företag som tidigare 

har hållbarhetsrapporterat ofta följt andra riktlinjer för denna rapportering då det inte var lagkrav 

för företagen tidigare. Detta innebär att företag som tidigare hållbarhetsrapporterat utan att vara 

tvingade kan påverkas av det nya lagkravet i nästan samma utsträckning som de företag som inte 

tidigare hållbarhetsrapporterat. Kunskap och information sedan tidigare rapportering kan såklart 

hjälpa till vid den nya rapporten men det krävdes ändå en del omstruktureringar för att få till 

rapporten på ett formellt sätt som följde den nya lagen. 



 
37 

 

5.2 Intern legitimitet 

Flertalet av de undersökta företagen och respondenterna påpekade att intresset hade ökat efter 

lagkravet. Lozano et al. (2016) fann i sin studie att uppfattningen av hållbarhetsarbetet intern och 

externt förändras efter att man börjar hållbarhetsrapportera, något som synliggörs i vår empiri. Vår 

empiri stödjer även det som Iannou och Serafeim (2011) fann i sin studie, vilket var att lagar för 

implementering av hållbarhetsrapportering ökar hållbarhetsarbetets interna prioritering. En av 

respondenterna förklarade att de inte sett ett ökat intresse ännu men tror att det kommer att komma 

med tiden. Speciellt när hållbarhetsrapporten är ute och förhoppningen är att den kommer att driva 

intresset. Det ökade intresset internt visar på en ökad intern legitimitet som även Honiq och Drori 

(2013) förklarar. Emmoth et al (2015) definierar även legitimitet som medlemmarnas 

uppfattningar av ett ämne, det innebär att ett ökat intresse kan ses som en förbättring av 

medlemmarnas uppfattningar om ämnet och därigenom en ökad legitimitet.  

 

Majoriteten av respondenterna förklarade även att intresset för hållbarhetsfrågor från specifikt 

ledning och styrelse har ökat. En respondent sitter i ledningsgruppen och berättar att de har dragit 

hållbarhetsrapporten för ledningsgruppen och styrelse men uttalar sig inte direkt om intresset har 

ökat eller inte. Ökningen i intresset från ledning och styrelse tolkas som att hållbarhetsarbete fått 

en ökad intern legitimitet efter lagkravet. Suchmans (1995) syn på moralisk legitimitet är baserad 

på bedömningen att företaget gör det rätta. Här ses det ökade intresset som en grund i att företaget 

vill ha bedömningen att de gör det rätta vilket ger en ökad legitimitet.  

 

Två företag har också valt att ha konferenser vilket tyder på att hållbarhetsarbetet och rapporten 

har blivit viktigt för att uppnå intern legitimitet, något som Vigneau et al. (2015) beskriver. 

Hedberg och von Malmborgs (2003) studie ger liknande resultat men förklarar att det är 

hållbarhetsrapportering som leder till organisatorisk legitimitet, vilket inkluderar en intern 

legitimitet. Vi har även sett detta i vår uppsats då den interna legitimiteten ökar efter 

rapporteringskravet som sedan skapar förändringar i både hållbarhetsarbetet samt rapporten. 

 

Generellt sätt har ledningsgruppen involverat sig mer i frågorna och har ett ökat fokus vid t.ex. 

ledningsmöten. En respondent förklarar att man inte längre kan låta bli att ha en position till detta 

nu när det är lagstadgat. Det kan kopplas till Iannou och Serafeims (2011) slutsats om att 
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implementering av lagar och direktiv ökar det sociala ansvarstagandet hos företagsledare. Iannou 

och Serafeim (2011) beskriver även att hållbarhetsarbetet får en ökad prioritet efter 

implementerade lagkrav vilket vi ser även i vår studie. Två respondenter förklarar även att det har 

blivit ett högre fokus på hållbarhetsmålen och uppföljningen efter året hur företaget ligger till i 

förhållande till målen. En av dessa respondenter förklarar detta utifrån deras balanserade styrkort 

där hållbarhetsarbetet finns med. Målen sätts där och man arbetar sedan utefter dessa. 

 

Alla respondenterna har möjligheter att påverka företagets hållbarhetsarbete utifrån den roll de har 

i företaget. Två av respondenterna förklarade att dess möjligheter hade ökat efter lagkravet då en 

ny chefsroll hade implementerats för att ta hand om hållbarhetsarbetet. Denna implementering av 

en ny chefsroll ser vi som en legitimerande handling. Ljungdahl (1999) beskriver att företag ämnar 

öka dess legitimitet genom legitimerande handlingar. Det man såg bland resterande respondenter 

var att deras möjligheter var ungefär samma som tidigare, däremot hade gehöret ökat på grund av 

lagkravet. I Iannou och Serafeims (2011) undersökning kom de fram till att lagar för 

hållbarhetsrapportering leder till att hållbarhetsarbetet prioriteras högre. Deras resultat av studien 

kan man applicera på det som respondenterna svarat, då möjligheterna ökat i vissa fall men att alla 

respondenter upplevde att de hade fått mer gehör efter lagkravet. En av respondenterna förklarade 

att hen hade huvuddelen av ansvaret för hållbarhetsarbetet i företaget, och att det var en relativt 

nytillsatt roll. Denna roll ingick i en hållbarhetsgrupp på företaget och precis som Vigneau et al 

(2015) fann i sin studie var att företag utvecklar hållbarhetsgrupper som påverkar hur företag 

jobbar med hållbarhetsfrågor. 
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5.3 Organisatoriska förändringar 

Respondenterna är överens om att den största skillnaden efter lagkravet är själva 

hållbarhetsrapporten med hur man strukturerar den formellt och samlar information för att kunna 

bygga en hållbarhetsrapport. Skillnaden som respondenterna uttrycker stödjer de slutsatser Lozano 

et al (2016) samt Adams och McNicholas (2007) presenterar i sina studier. En av deras slutsatser 

var att när man skulle hållbarhetsrapportera för första gången genererades en intern övergångsfas, 

där rapportens uppbyggnad var ett av exemplen. Även vår empiri stödjer att det verkar leda till en 

strukturförändring i den formella rapporten. Vigneau et als (2015) slutsats om att riktlinjer från 

globala styrningsinstitutioner såsom EU driver organisatoriska förändringar syns även i vår empiri 

då den svenska lagen är baserad på EU-direktivet. Om man ser till själva arbetet inom hållbarhet 

beskriver större delen av respondenterna att inte särskilt mycket förändrats efter lagkravet. 

Företagen anser att en hållbarhet redan funnits i verksamheten och att man i stora drag arbetar på 

som tidigare med förändringen att man nu rapporterar det man åstadkommer. En respondent 

förklarar att det har blivit tydligt internt att man behöver göra någonting. Tidigare hade företaget 

arbetat med hållbarhetsfrågor för att man tycker att det är värdefullt men nu efter lagkravet har 

man strukturerat det bättre och tillsatt en hållbarhetsgrupp internt som inte fanns tidigare. Företaget 

har även anslutit sig till UN Global Compact för att få ett bättre stöd för framtida rapporter och 

förändringar som behövs i verksamheten. 

  

Vid frågan om de två största skillnaderna i arbetet efter lagkravet differentieras svaren från 

respondenterna. En respondent berättade om riskhanteringen i företaget som en av de större 

förändringarna i arbetet efter lagkravet. En annan respondent förklarade att struktureringen med 

arbetet var en förändring som skedde i syfte att identifiera vad som är viktigt i företaget och arbetet 

för att nå dit man vill. De två respondenternas svar passar bra in på det Sroufe (2017) beskriver i 

sin studie om hur företag operationaliserar hållbarhet i sin verksamhet. Både hanteringen av olika 

sorters risker och förändringen av strukturen i hållbarhetsarbetet anser vi vara tecken på 

operationaliseringen av hållbarhet. Lozano et al (2016) beskriver också denna process i deras 

studie där en förändringsprocess påbörjas när företag börjar hållbarhetsrapportera. Vilket vi även 

ser i empirin, dock kan skillnaderna i svaren baseras på att företagen arbetar inom olika branscher 

och verksamhetsområden. Vissa branscher ser ut att ha större vana att arbeta med miljö och andra 

har inkluderat en större del arbetsrätt. Konsekvenserna är att företagen har fått utvidga sitt 
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hållbarhetsarbete från deras tidigare utgångspunkter och har därmed även utvecklat områden inom 

hållbarhetsarbetet som tidigare inte haft lika stor prioritet.  

 

Efter lagkravet har två av de tillfrågade företagen tillsatt en ny position som hållbarhetsansvarig 

eller hållbarhetschef. En av respondenterna förklarar att innan lagkravet var hållbarhetsarbetet en 

del av allas uppgifter som jobbar med årsredovisningen men nu är det en formell tjänst. 

Respondenten har titeln som hållbarhetsansvarig men berättar även att kollegor hjälper till med 

olika ansvarsområden. Vigneau et al. (2015) påpekar även att förändringar i riktlinjer driver 

organisatoriska förändringar, något som vi ser i empirin. Nya positioner och hållbarhetsgrupper är 

två tydliga organisatoriska förändringar baserade på de riktlinjer som följer av lagkravet 

Respondenterna anser inte att mer kapital har tillskjutits för hållbarhetsarbetet generellt efter 

lagkravet men majoriteten av respondenterna förklarar att tidsåtgången för hållbarhetsarbetet och 

rapporteringen har ökat vilket ses som en investering. Humankapital och finansiellt kapital ses 

även av Sroufe (2017) som en möjliggörare för operationalisering av hållbarhet i företaget. 

Humankapitalet kan visas både genom en ökad tidsåtgång för hållbarhetsarbetet men även i form 

av de nya chefsrollerna några företag hade tillsatt efter lagkravet. Detta tyder även på en ökad 

intern legitimitet för hållbarhet i företaget. En av respondenterna förklarar att de dubblat nedlagda 

timmar, mycket på grund av att få fram nyckeltal som ska rapporteras. En annan respondent 

förklarar i liknande spår att tidsåtgången har ökat som en konsekvens av att ta fram materialet som 

behövs för hållbarhetsrapporten. Datainsamling var en av de svårigheter som Lozano et al (2016) 

identifierade för företag när de ska hållbarhetsrapportera för första gången vilket även vår empiri 

visar.  

Majoriteten av respondenterna svarade att något nytt hållbarhetsmål inte hade beslutats av styrelse 

eller ledning, men nämnde att hållbarhetsmålen som redan fanns var adekvata. Empirin visar att 

tydliga hållbarhetsmål redan varit införlivade i verksamheterna sedan tidigare dock kan det 

argumenteras för att dessa nu har större tyngd och får en annan prioritering i verksamheten. 

Respondenten som nämnde att ett nytt hållbarhetsmål skapats berättade att förändringen i största 

del var av att sätta olika mål för respektive fokusområde. De hade också skapat en “Code of 

Conduct” alltså en uppförandekod, som de ville kommunicera ut till alla leverantörer och kunder. 

Målen har inte varit lika tydlig och stämmer inte helt med Lozano et al. (2016), där den första 
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rapporten skulle generera en intern övergångsfas med hållbarhetsförändringar. Orsaken till detta 

kan vara på grund av att tre av företagen och respondenterna ansåg att de redan hade adekvata mål. 

Två av företagen valde att sätta upp nya mål men dessa mål bestämdes inte av ledningen eller 

styrelsen. 

5.4 Intern kommunikation 

Majoriteten av respondenter upplevde att kommunikationen var ungefär densamma som tidigare 

före lagkravet. För de två respondenterna som upplevde en tydlig förändring i kommunikationen 

var svaren olika. I det ena fallet ökade kommunikationen internt i företaget periodvis när de skulle 

samla in data och få in information. Toppen av interaktionen var inför redovisningen när de måste 

kommunicera med delarna av företaget som låg utomlands eller på annan ort med 

hållbarhetsambassadörer som var ansvariga på dessa platser. Engert och Baumgartner (2016) skrev 

att kommunikationen mellan företagets olika funktioner var en viktig del i arbetet, i empirin är det 

dock endast ett företag som uttrycker en tydlig förändring mellan de olika delarna. Företaget i 

fråga har rapporterat deras hållbarhetsarbete till UN Global Compact sedan tidigare. Förklaringen 

till varför deras kommunikation internt förändrats på detta sätt kan förklaras av Hedberg och von 

Malmborgs (2003) antagande om att företag utvecklas efter de rapporterat. Respondenten 

förklarade även att de hade en jättebra dialog med deras revisorer angående hållbarhetsrapporten. 

Den andra respondenten som upplevde att kommunikationen hade förändrats ansåg att lagkravet 

bidrog till att man var tvungen att agera direkt, och inte skjuta undan de långsiktiga målen. 

Respondenten förklarade att de har fått lite mer gehör efter lagkravet. 

 

En av förklaringarna till varför kommunikationen inte har förändrats mycket efter lagkravet kan 

vara på grund av att majoriteten företag inte rapporterat sedan tidigare. I Reillys (2009), Engert 

och Baumgartners (2016) samt Hedberg och von Malmborgs (2003) studier var slutsatsen att 

företags interna kommunikation skulle effektiviseras av en standardisering och tydligare 

definitioner av hållbarhet. I det här fallet ser man att majoriteten av företagens interna 

kommunikation var i de flesta fallen på samma nivå som tidigare, med några mindre 

förändringar. Vad man kan tänka sig är att efter den första rapporten kommer företagen förändra 

den interna kommunikationen, då företagen lär sig mer av sin egen organisation precis som 

Hedberg och von Malmborg (2003) presenterade i sin studie. 
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5.5 Sammanfattning av analys 

Analysen syftar till att förklara hur en ökad intern legitimitet för hållbarhetsfrågor driver 

organisatoriska förändringar och påverkar den interna kommunikationen i företag. Vi ser det ökade 

intresset för hållbarhet och även det ökade intresset från ledningen/styrelsen som att 

hållbarhetsfrågor har fått ökad legitimitet inom företaget efter lagkravet. Denna uppfattning ifrån 

respondenterna kopplas ihop med Suchmans (1995) syn på moralisk legitimitet, där det ökade 

intresset leder till en god bedömning av företagen. Detta har även bidragit med att driva 

organisatoriska förändringar i samtliga företag och förbättra den interna kommunikationen i två 

av de studerade företagen. I de företag som förändringar hade skett handlade det till större del om 

kommunikationen berörande insamlandet av data eller strukturen på rapporten. Den interna 

kommunikationens utveckling liknar i två av fallen de slutsatser som Engert och Baumgartner 

(2016) samt Reilly (2009) fann i sina studier. Lagkravet bidrar till att företaget måste kommunicera 

internt för att nå ett önskvärt resultat.  

 

Något som alla respondenter upplevde var att rapporteringsstrukturen hade blivit förändrad efter 

lagkravet och att det är en av de största förändringar som skett. Denna förändring liknar de 

slutsatser Lozano et al (2016) och Adams och McNicholas (2007) drog, att vid den första rapporten 

genererades det en intern övergångsfas, där ett exempel innefattar rapportens uppbyggnad. Trots 

att flera företag beskriver att de fortsätter med hållbarhetsarbetet som tidigare verkar det ha blivit 

ett ökat fokus och man arbetar med en del saker som inte tidigare berörts inom området. Två 

företag hade tillsatt en ny roll som sustainability manager eller hållbarhetschef och ett av dessa 

företag hade även skapat en ny hållbarhetsgrupp internt som inte funnits tidigare i företaget. 

Förändringarna i befattningar och det ökade fokuset på hållbarhet bidrar till att motivera den ökade 

interna legitimiteten för hållbarhetsarbetet som skett efter lagkravet och även organisatoriska 

förändringar.  

 

En annan konsekvens av lagförändringen som vi såg i majoriteten av företagen var en ökad 

tidsåtgång för hållbarhetsarbetet samt hållbarhetsrapporten. Detta tyder på en ökad prioritering 

internt av hållbarhetsarbetet vilket Iannou och Serafeim (2011) beskriver är en konsekvens av 

implementeringen av nya lagar på området. Mycket av den ökade tidsåtgången handlade om själva 

rapporteringen och inhämtning av data till rapporten samt struktureringen av själva rapporten. 
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Sammanfattningsvis ser vi att lagändringen skapade högre legitimitet för hållbarhetsfrågor vilket 

ledde till organisatoriska förändringar men inte nödvändigtvis till högre intern kommunikation. 
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6. Slutsats 

 

Syftet och tillvägagångssättet för att uppnå syftet beskrivs i detta kapitel. Därefter presenteras 

slutsatserna utefter forskningsfrågorna: Vad händer i organisationen när företaget börjar 

hållbarhetsrapportera efter lagstadgade riktlinjer? och Får hållbarhetsfrågor ökad legitimitet 

internt när man börjar hållbarhetsrapportera efter lagstadgade riktlinjer och i sådana fall, hur 

märker man det? Sedan presenteras även studiens praktiska samt teoretiska bidrag. 

 

  

Syftet med uppsatsen är att med hjälp av legitimitetsteori studera förändringen internt i 

organisationer när man börjar hållbarhetsrapportera efter lagstadgade riktlinjer. Det undersöker vi 

genom att använda kunskap från tidigare studier om hållbarhetsrapportering kopplat till 

organisationens hållbarhetsarbete och legitimitetsteorin genom en kvalitativ undersökning. 

 

Får hållbarhetsfrågor ökad legitimitet internt när man börjar hållbarhetsrapportera efter 

lagstadgade riktlinjer och i sådana fall, hur märker man det? 

Studien visar att hållbarhetsfrågor får ökad legitimitet internt när företag börjar 

hållbarhetsrapportera efter lagstadgade riktlinjer. Slutsatsen om en ökad intern legitimitet dras 

utifrån informationen om att hållbarhetsfrågor har fått ökat intresse i företagen efter lagkravet. Vi 

ser ett ökat intresse för hållbarhetsfrågor från ledningen där de är involverade mer än innan 

lagkravet. Nedlagd tid för hållbarhetsfrågor har också ökat markant i företagen som en konsekvens 

av det nya rapporteringskravet och de riktlinjer som medföljer. Två företag har även introducerat 

en ny chefsroll med huvudansvar för hållbarhet i företaget, detta anser vi ytterligare kan vara ett 

tecken på en ökad intern legitimitet och är ett svar på lagkravet. Dessa förändringar ses som 

legitimerande handlingar för att nå en ökad legitimitet (Ljungdahl, 1999). Legitimerande 

handlingar ämnar ofta öka en tilltänkt extern legitimitet men vår studie visar även på att detta 

påverkar den interna legitimiteten. Generellt var respondenterna positivt inställda till det nya 

lagkravet och de förändring som medföljer vilket också visar på ett ökat intresse, speciellt eftersom 

dessa personer är huvudansvariga för området. Mycket av förändringarna bearbetas av dessa 

huvudansvariga vilket gör deras engagement ytterst centralt för resterande delar av verksamheten. 
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Iannou och Serafeim (2011) visar i deras studie att implementeringen av lagar och riktlinjer leder 

till ökad prioritering av hållbarhetsarbetet i företag. Vår studie visar också på att hållbarhetsarbetet 

har fått ett ökat fokus och prioritering i de undersökta företagen som en konsekvens av det nya 

kravet på hållbarhetsrapportering. Vi ser i vår studie att riktlinjer från lagkrav ökar den interna 

legitimiteten för hållbarhetsfrågor i företag.  

 

Vad händer i organisationen när företaget börjar hållbarhetsrapportera efter lagstadgade 

riktlinjer? 

En annan slutsats i vår studie är att lagkravet om hållbarhetsrapportering leder till flera 

organisatoriska förändringar. En tydlig organisatorisk förändring i och med lagkravet var att 

företagen var tvungna att strukturera upp rapporten på ett formellt korrekt sätt för att omfatta alla 

riktlinjer. En ytterligare tydlig förändring var att företagen har avsatt mer tid för hållbarhetsarbetet, 

hållbarhetsrapporten och datainsamling. Som tidigare nämnt har två företag även tillsatt en ny 

chefsroll och ett företag har även tillsatt en hållbarhetsgrupp som ett svar på lagkravet. Tidigare 

studie av Lozano et al (2016) visar att när företag börjar hållbarhetsrapportera leder detta till 

interna förändringsprocesser. Vigneau et al (2015) visar i sin studie att förändringar av riktlinjer 

också driver organisatoriska förändringar. Vår undersökning uppmärksammar att lagförändringen 

leder till ett internt förändringsarbete gällande både uppfattning och strukturen i verksamheten. 

 

Två av de undersökta företagen har även upplevt en viss mån av förbättrad intern kommunikation 

efter lagkravet. Reilly (2009), Engert och Baumgartner (2016) samt Hedberg och von Malmborg 

(2003) fann alla tre att en standardisering av hållbarhetsrapporteringen skulle leda till en förbättrad 

intern kommunikation. I vår studie fann vi att majoriteten av respondenterna inte upplevt någon 

större förändring i den interna kommunikationen. En av anledningarna till varför den interna 

kommunikationen inte sett någon större förändring kan antas vara på grund av att majoriteten av 

företagen inte hållbarhetsrapporterat sen tidigare. Den interna kommunikationen kan komma att 

förändras efter det första rapporteringstillfället, då företag lär sig mer av sin organisation enligt 

Hedberg och von Malmborg (2003). 
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Sammanfattningsvis påvisar studiens slutsatser att lagkrav om hållbarhetsrapportering leder till en 

ökad intern legitimitet för hållbarhetsfrågor i företagen. Detta leder sedan till organisatoriska 

förändringar och i viss mån en förbättring av den interna kommunikationen av hållbarhet. 

 

Det teoretiska bidraget i denna studie är en ökad förståelse av legitimitetsteori internt då vi visar 

på att intern legitimitet verkar driva organisatoriska förändringar. Det praktiska bidraget som 

studien ger är en utökad kunskap om de förändringar som sker i företag när man implementerar 

lagar gällande hållbarhetsrapportering. 
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7. Vidare forskning 

Vi har studerat fem företag som omfattades av Lag (2016:947) och hur lagen påverkar företagen 

internt. För vidare studie hade det varit intressant att göra en större studie på de företagen som 

blivit påverkade av lagkravet, till vår kännedom finns det väldigt få studier på detta område just 

och det som finns består av kandidat samt masteruppsatser. Förslagsvis bör undersökningen 

innehålla fler företag med fler intervjuer och under en längre period. Då lagkravet trädde i kraft i 

slutet av 2016 hade det varit intressant att undersöka hur lagkravet har påverkat företagen om några 

år och om lagkravet har bidragit till att företagen arbetar mer hållbart. Ytterligare främjar vi fler 

studier inom området intern legitimitet kopplat till hållbarhetsrapportering. 
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Appendix 

Hållbarhet 

Hållbar utveckling definieras av FN (1987) som “en utveckling som tillfredsställer dagens behov 

utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Hållbar 

utveckling delas sedan in i tre dimensioner; ekonomisk hållbarhet, ekologisk hållbarhet samt 

social hållbarhet (Johansson, 2012). Utefter definitionen av FN förutsätter en hållbar utveckling 

att tillgängliga resurser används på ett effektivt sätt för att inte äventyra framtiden. 

 

Corporate Social Responsibility 

CSR (Corporate Social Responsibility) syftar till att företag tar ansvar för deras inverkan på 

samhället (European Commission, 2011). Där företagens sociala ansvar går utöver de 

lagstadgade gentemot samhället och miljön. Där regleringsåtgärder skapar en miljö som främjar 

företag som frivilligt utför och uppfyller sitt sociala ansvarstagande. CSR representerar en av de 

mest växande utvecklingarna inom den privata sektorn, där CSR snarare ska integreras i 

företagets verksamhet snarare än att det ska vara ett tillägg för ett företag (Aggarwal, 2011). 

  

GRI 

GRI (Global Reporting Initiative) är en självständig internationell organisation som sedan 1997 

banat vägen för hållbarhetsrapportering (GRI, 2018). GRI vägleder och stödjer företag samt 

stater över hela världen. GRI bistår med information och förståelse för hur organisationerna ska 

kunna rapportera deras inverkan på de stora hållbarhetsområdena, klimatpåverkan, mänskliga 

rättigheter, sociala förhållanden samt demokrati. GRI är finansierat av en rad olika intressenter 

och arbetar för allmänhetens intresse. 

  

GRI:s vision är att skapa en hållbar framtid där världens resurser inte konsumeras i överflöd som 

skadar världen (GRI, 2018). Där slutmålet är ett globalt samhälle som värnar om mänskligheten 

och dess omgivning. Uppdraget GRI utför definierar de som “att stötta beslut som skapar socialt, 

miljö och ekonomiska fördelar för alla” (GRI, 2018). 
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Lag (2016:947) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554) 

Cirka 1800 företag kommer att i och med 2017 årsredovisningar att presentera sina 

hållbarhetsrapporter. Dessa kommer då påverkas av lagändringen (Prop. 2015/2016:193). Det 

som krävs för att klassas som ett stort företag måste de uppfylla två krav enligt 

årsredovisningslagen: 

“1. medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren 

uppgått till mer än 250, 

2. företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren 

uppgått till mer än 175 miljoner kronor, 

3. företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren 

uppgått till mer än 350 miljoner kronor.” (SFS 2016:947 6 kap. 10 §). 

  

Instrumentellt värde 

Instrumentellt värde, det värde något har som medel till något annat, vilket kan innebära 

(1) att det är ett medel till något som har värde eller 

(2) att det är ett bra medel till något som önskas av någon – eller ev. bägge samtidigt. 

Att något är ett bra medel betyder ibland bara att det är ett effektivt medel, men ibland betyder 

det dessutom att dåliga sidoeffekter saknas eller att goda sidoeffekter förekommer. Det som har 

instrumentellt värde behöver inte ha något värde i sig (NE, 2018). 

  

Miljöorganisation 

Miljöorganisationer, vanligen icke-statliga organisationer som verkar för naturskydd och en 

bättre miljö (NE, 2018). 

  

Börsdata 

Börsdata strävar efter att presentera finansiell information för investerare på ett nytt och 

innovativt sätt. Vi ger en unik överblick över aktiemarknaden med upp till 10 års historik över 

enskilda börsföretag, sektorer och branscher. Vår ambition är att vara den ledande 

informationskällan inom fundamental analys och nyckeltal. 

  

  



 
58 

 

Screener 

Aktiescreener som hjälper till att nyckeltalssortera fram och filtrera med över 2000 möjliga 

nyckeltalsberäkningar och finansiella värden i olika kategorier (Börsdata, 2018) 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 

Intervjufrågor 

Vi har kommit fram till teman som är av intresse för att skapa frågor. Valet att skapa teman var 

för att underlätta valet av frågorna och få en motivation till frågorna. 

  

Intro 

Får vi spela in samtalet? 

  

Vad har du för befattning och arbetsuppgifter i företaget? 

  

Vad är din relation till företagets hållbarhetsarbete, hur påverkar det dina arbetsuppgifter? 

  

När började företaget hållbarhetsrapportera? 

(Om rapporterat innan, hur har den förändrats sen lagkravet?) 

  

Organisatoriska förändringar? 

Vilka förändringar har gjorts i hållbarhetsarbetet efter rapporteringskravet? 

 

Hur många arbetar direkt med hållbarhetsarbete/rapportering före och efter lagkravet? 

  

Har resurser ökat/minskat? Ökat kapital? Humankapital? Tidsåtgång? 

  

Ökad legitimitet internt? 

Uppfattar du att frågan om hållbarhetsarbete har fått ökat intresse efter lagkravet på 

rapportering? 

Hur? 

  



 
60 

 

Anser du att hållbarhetsarbetet har fått mer uppmärksamhet från ledning/chefer efter lagkravet? 

Hur märks det? 

  

Har ledningen satt några nya hållbarhetsmål efter lagkravet? Exempel? 

  

Vad ser du som de två största skillnaderna i arbetet för företaget samt för dig själv efter 

lagkravet? 

  

Vilken möjlighet har du att påverka företagets hållbarhetsarbete? 

  

Intern Kommunikation 

Vilka är mer intresserade och hur visar dem det? Hur och vilka och hur märker du av det? 

 

Har möjligheten att påverka arbetet ökat efter lagkravet? Får du mer gehör för anmärkningar och 

idéer? 

  

Ökad legitimitet externt 

Uppfattar du att företaget har ett tryck på sig externt att hållbarhetsrapportera? 

  

Vilka kan vara intresserade av att företaget hållbarhetsrapporterar? 

  

Vilka intressenter riktar ni ert hållbarhetsarbete främst mot? 

  

Uppfattning av hållbarhet 

Vad är din uppfattning av hållbarhet? Exempel på områden som du tycker är viktigt? 

  

Hur ser den generella bilden av hållbarhet och socialt ansvarstagande ut i företaget? 

  

Vad är er viktigaste del i hållbarhetsarbete? Har ni någon speciell fråga som företaget har lagt 

mer fokus på? 
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Ser du några nackdelar med hållbarhetsrapportering? 

  

Överväger fördelarna nackdelarna i ert företag? 

 


