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Abstract  

The purpose of this study is to understand companies motives to disclose a small share of 

information regarding sustainability. To understand the companies perspectives we have 

analysed annual reports and performed interviews with companies that report little information 

regarding sustainability. The starting point in this paper is agency theory and its basic 

assumptions. In this case the principal is the legislator in Sweden and the agents are the 

examined corporations. The parties are assumed to be self-interested and utility maximising 

which lead to a partial goal conflict between the principal and the agent. The study finds 

following motives to why companies disclose a small share of information regarding 

sustainability; lack of demand, no positive effects within the companies, that sustainability 

reporting is the groups responsibility or that the relationship between the legislator and the 

companies is short. These reasons are thereafter analysed through the central concepts in 

agency theory; conflict of interest, information asymmetry and risk and further compared to 

earlier studies.  
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1. Inledning 

 
Följande avsnitt behandlar inledningsvis en bakgrund till hållbarhetsrapportering samt dess 

betydelse, användning och innehåll. Vidare presenteras utvecklingen av den nya lagen 

gällande hållbarhetsrapportering i Sverige. Därefter identifieras uppsatsens problem med 

hjälp av tidigare forskning inom ämnet offentliggörande av information. Avsnittet avslutas med 

studiens forskningsfråga som behandlar varför vissa företag väljer att inkludera en mindre 

andel hållbarhetsinformation i årsredovisningen. 

 

1.1 Bakgrund till hållbarhetsrapportering 

Hållbarhetsrapportering handlar enligt White (2015) om att presentera en organisations 

påverkan på miljön och dess omvärld genom redovisningen. För att förstå innebörden av 

begreppet kan det med fördel delas upp i två delar, hållbarhet och rapportering. Rapportering 

används synonymt med redovisning och redogörelse. Det handlar om att presentera 

information som förklarar en organisations ställning och resultat. Enligt Baboukardos et al. 

(2016) är redovisningen en av de mest centrala aktiviteterna inom en organisation på grund av 

dess funktion som informationskälla.  

 

Den andra delen, hållbarhet, har en stark koppling till hållbar utveckling vilket sedan 1980-

talet använts frekvent världen över. Redan i början av 1970-talet började utvecklingen av 

begreppet hållbar utveckling i och med FN:s första internationella miljökonferensen i 

Stockholm. Engagemanget och intresset var stort, 113 länder deltog i konferensen och FN 

antydde för första gången att hållbar utveckling är minst lika viktigt som fred på jorden (FN 

u.å). I över 30 år har nedanstående citat varit frekvent förekommande för att definiera hållbar 

utveckling. Citatet kommer användas som definition av begreppet i denna uppsats.  

 

”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” 

(FN u.å, s.1) 

 

Hållbarhetsrapportering handlar således om att redovisa hur ett företag påverkar omvärlden 

genom sin verksamhet. Frostenson, Helin och Sandström (2015) anser att rapporteringen skall 
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omfatta ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter av företaget. Miljöpåverkan är således 

inte det enda som inkluderas i begreppet hållbarhet och som bör rapporteras. Exempelvis ska 

organisationer dessutom rapportera dess påverkan på myndigheter, samhällen, intressenter och 

den enskilda individen.  

 

Syftet med och användningen av hållbarhetsrapporteringen är både externt och internt (White 

2015; Frostenson, Helin & Sandström 2015). Externt kan rapporteringen användas till att förstå 

verksamhetens påverkan på omgivningen. Intressenter kan med hjälp av rapporteringen 

jämföra företagets egen utveckling över en specifik period eller med andra företag. 

Informationen som publiceras i rapporterna är även användbar för intressenternas 

beslutsfattande om vilka organisationer de vill interagera med eller investera i. Internt kan 

rapporteringen användas som ett hjälpmedel för att sätta nya mål inom organisationen eller som 

ett styrmedel för att mer effektivt kunna hantera kraftiga förändringar i omvärlden.  

 

Enligt Frostenson (2015) har utvecklingen av hållbarhetsrapporteringen lett till en 

standardisering inom området vilket har bidragit till att olika ramverk och riktlinjer har 

utvecklats. Dessa ramverk och riktlinjer kan användas för att framställa hållbarhetsrapporter, 

men är endast rekommendationer och inte regleringar.  

1.2 Lag kring hållbarhetsrapportering 

I Sverige finns flertalet lagar inom redovisnings- och revisionsområdet såsom 

aktiebolagslagen, årsredovisningslagen och bokföringslagen vilka aktiebolag ska följa och 

förhålla sig till. Beroende på vilken typ av association organisationen är eller inom vilken 

bransch företaget verkar är olika delar av lagarna relevanta. Alternativt existerar 

kompletterande lagar som företagen ska tillämpa (Bolagsverket 2019). I denna uppsats berörs 

hädanefter endast delen om hållbarhetsrapporteringen i Årsredovisningslagen (ÅRL) 

(1995:1554) när hänvisning sker till lag. Fram till år 2016 har hållbarhetsrapportering inte 

inkluderats i lagstiftningen för någon form av association i Sverige. Dock står det i ÅRL 

(1995:1554) kapitel 6 1§ 2 st. att “upplysningar om sådana förhållanden som inte ska redovisas 

i balansräkningen, resultaträkningen eller noterna, men som är viktiga för bedömningen av 

utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat” ska finnas med i 

förvaltningsberättelsen. Detta menar Frostenson, Helin och Sandström (2015) kan tolkas som 

upplysningar gällande hållbarhet, men att det inte presenterats explicit i lagen.  
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År 2014 började arbetet med att utveckla en lag avseende hållbarhetsrapportering i Sverige. 

Detta grundades i ett EU-direktiv avseende rapportering av icke-finansiell information och 

mångfaldspolicy. EU-direktivet riktade sig mot större företag av allmänt intresse med ett 

genomsnitt över 500 anställda. Syftet med direktivet var att alla företag i medlemsländerna 

skulle avge information av lika hög standard. EU menade att det skulle bidra med ökat 

förtroende hos investerare och konsumenter samt en möjlighet att analysera riskerna kring 

företagens hållbarhetsarbete (Regeringskansliet 2014). Utifrån direktivet beslutades det att 

hållbarhetsrapporteringen skulle bli ett lagkrav för större företag i Sverige vilket började gälla 

från och med räkenskapsår 2017. Den nya lagen innebar att stora företag ska upprätta en 

hållbarhetsrapport antingen som ett separat dokument eller som en del av 

förvaltningsberättelsen i sin årsredovisning. Om ett företag publicerar rapporten separat från 

årsredovisningen ska det nämnas i förvaltningsberättelsen. Rapporten ska sedan tillsammans 

med årsredovisningen överlämnas till revisorn. Enligt ÅRL (1995:1554) ska företag som 

uppfyller minst två av nedanstående tre krav följa av den nya lagen: 

 

❏  Medelantalet anställda under de två senaste räkenskapsåren har uppgått till mer än 250 

stycken. 

❏ Företagets redovisade balansomslutning har under de två senaste räkenskapsåren 

uppgått till mer än 175 miljoner. 

❏ Företagets redovisade nettoomsättning har under de två senaste räkenskapsåren uppgått 

till mer än 350 miljoner. 

 

Vad hållbarhetsrapporten ska innehålla framkommer även i ÅRL (1995:1554). För det första 

ska information kring miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter 

och motverkande av korruption presenteras i rapporten. För det andra ska företaget beskriva 

sin affärsmodell, policydokument och resultatet av dessa policyer, väsentliga risker inom 

respektive område och hur dessa risker hanteras samt relevanta resultatindikationer. Utelämnar 

företaget någon av dessa kategorier så antar vi i denna undersökning att företagen offentliggör 

en mindre andel hållbarhetsinformation.  

 

I och med den nya lagen har även revisorerna fått en ny uppgift. Enligt ÅRL (1995:1554) ska 

revisorn i ett skriftligt, undertecknat yttrande uttala sig om huruvida en hållbarhetsrapport har 
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upprättats eller inte. Dock ska revisorn inte granska innehållet i hållbarhetsrapporten på samma 

sätt som de resterande delarna av årsredovisningen. 

 

Sammanfattningsvis ställer den nya lagen krav på att företag ska ge ut information om 

hållbarhet samt hur de ska göra det. Stora företag har således inget val huruvida de ska ge ut 

information, men de kan välja vilken information och mängden information som ska 

offentliggöras.  

1.3  Problemformulering 

Utifrån ovanstående vinjett kan vi konstatera att det finns krav på att viss företagsinformation 

måste offentliggöras och därmed bli tillgänglig för företagets intressenter. Information som av 

lagmässiga krav inte behöver redovisas är upp till företaget att avgöra om de vill offentliggöra 

eller inte. Vissa företag är generösa med sådan information medan andra inte är det. Vilken typ 

av information och hur mycket som lämnas ut varierar kraftigt mellan organisationer. Cooke 

(1989) genomförde en undersökning som analyserade sambandet mellan att frivilligt 

offentliggöra företagsinformation i finansiella rapporter och olika egenskaper hos företag. 

Utifrån denna studie konstateras det bland annat att företagets storlek och antalet intressenter 

påverkar vilken typ av information och hur mycket information som synliggörs. Ju större 

företaget är och ju fler intressenter de har, desto större är sannolikheten att frivilligt lämna 

företagsinformation.  

 

Broberg, Tagesson och Collin (2009) tog inspiration från Cooke (1989) och genomförde en 

undersökning som analyserade liknande problem, fast med tillämpning av andra faktorer. 

Författarna ställde upp en beroende variabel i form av offentliggörande av information mot ett 

antal oberoende variabler såsom lönsamhet, balansomslutning, bransch, kapitalstruktur och 

ägandeform. Författarna konstaterade att de variabler som påverkade offentliggörandet av 

information mest var ägarstrukturen, kapitalstrukturen samt vilken bransch företaget verkade 

inom. Förklaringarna som forskarna antog utifrån dessa studier, med grund i agentteorin, 

byggde på antaganden att det råder ett starkt kontraktsförhållande mellan principal och agent 

där principalen är överordnad agenten. Utgångspunkten för antagandena som görs är att 

företaget agerar opportunistiskt och vinstmaximerande, och därmed offentliggör informationen 

på grund av en vilja att maximera den egna nyttan. Med andra ord betyder det att företag agerar 

så att de själva vinner på det.  
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Orsaker till att företag väljer att offentliggöra företagsinformation har således undersökts i 

tidigare forskning. Agentteorin är i det sammanhanget en av de mest tillämpade teorierna inom 

redovisningsområdet (Lambert 2001) och många slutsatser utifrån denna teori är ofta 

sammankopplade med grundantagandet att företag handlar för att maximera sin egennytta 

(Broberg, Tagesson och Collin 2009). Men kan det säkerställas att all information som 

företaget offentliggör faktiskt stämmer? Ingram och Frazier (1980) analyserade korrelationen 

mellan hur företag agerar gällande hållbarhetsfrågor och hur de faktiskt kommunicerar denna 

information till allmänheten. Ingram och Frazier (1980) antog innan undersökningen att det 

skulle finnas en stark korrelation och att uttalandena skulle stämma överens med hur företagen 

faktiskt agerar. Dock blev resultatet av undersökningen inte som förväntat. Det visade sig att 

det endast finns en svag korrelation mellan variablerna. Istället konstaterades en del av orsaken 

finnas i att företag inte presenterar information som stämmer överens med sitt handlande. 

Denna obalans berodde enligt forskarna på en avsaknad av extern övervakning. Frivilligheten 

att lämna information skapar således också en frivillighet att välja vilken information som ska 

offentliggöras, oavsett om den är sann eller falsk. Det gör att företag framhäver information 

som inte skadar deras marknadsposition, skapar dåligt rykte eller på något annat sätt påverkar 

företaget negativt.  

 

Utifrån ovanstående resonemang kan det antas att företag offentliggör den information som de 

själva vinner något på att offentliggöra, annan information hålls internt inom företaget. Healy 

och Palepu (2001) beskriver detta som informationsasymmetri, när den enda parten i en relation 

har ett informationsövertag gentemot den andra parten. Företaget har mer information än vad 

de lämnar ut till allmänheten, vilket antas bero på avsaknad av kontroll. Att inte ha kontroll 

utgör en stor risk för principalen som är överordnad i relationen med agenten. För att minska 

denna risk och dessutom flytta över risken på agenten kan principalen enligt Eisenhardt (1989) 

öka övervakningen och på så sätt kontrollera agentens beteende.  

 

Informationsasymmetri har tidigare undersökts inom olika områden inom den ekonomiska 

domänen. I januari 2019 publicerade KPMG en rapport som analyserade svenska företag och 

dess hållbarhetsrapportering (KPMG 2019). Syftet med undersökningen var att förstå varför 

företag väljer att undanhålla information från hållbarhetsrapporterna trots att det nu finns en 

lag som kräver att vissa delar måste publiceras. En möjlig förklaring till detta ansågs vara att 

företag inte medvetet väljer att undanhålla information utan att rapporten inte offentliggörs på 

grund av att den har genomförts på fel sätt. 71 procent av rapporterna som undersöktes missade 
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minst en upplysning som enligt lag ska ingå i hållbarhetsrapporten (KPMG 2019). Med andra 

ord offentliggör företag mindre hållbarhetsinformation än vad de är skyldiga att göra vilket 

skapar informationsasymmetri mellan företagen och lagstiftaren.  

 

I november 2018 presenterade även PwC en rapport som konstaterade att svenska företag 

slarvar med hållbarhetsrapporteringen (PwC 2018). För det första missar cirka 20 procent, av 

alla företag som är skyldiga att hållbarhetsrapportera, att publicera hållbarhetsrapporten. För 

det andra utelämnas obligatoriska delar utan motivering (PwC 2018).  

 

Utifrån den tidigare forskningen samt de undersökningar som gjorts av ovan nämnda 

revisionsbyråer finns ett antal företag som inte hållbarhetsrapporterar trots att lagen är tydlig 

och kräver att de ska. Orsakerna till varför de inte gör detta är dock inte lika självklara. Att få 

en tydligare bild av varför företag väljer att inte inkludera hållbarhetsinformation är därför av 

yttersta vikt för att kunna förändra detta förhållande.  

1.4 Syfte  

Syftet med studien är att, utifrån ett företagsperspektiv, förstå vad som ligger bakom valet av 

att inte offentliggöra hållbarhetsinformation. Detta kommer göras genom semistrukturerade 

intervjuer där tre företag beskriver motiven till varför endast en mindre andel 

hållbarhetsinformation publiceras i årsredovisningen. Dessa motiv kommer sedan analyseras 

och diskuteras med hjälp av tidigare forskning inom ämnet. 

1.5 Forskningsfråga  

Varför väljer företag att inkludera en mindre andel hållbarhetsinformation i sina 

årsredovisningar?  

1.6 Avgränsning 

Studien undersöker aktivt verksamma, stora svenska aktiebolag som hållbarhetsrapporterat lite 

enligt tidigare nämnda definition. Avgränsningen är ett resultat av att utländska bolag inte 

berörs av lagregleringen i Sverige och att mindre företag inte omfattas av den nya 

hållbarhetslagen. I och med att det undersökta fenomenet är oberoende av organisationens 

verksamhet har heller ingen avgränsning till någon specifik bransch gjorts.  
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2. Teoretisk referensram 

Följande avsnitt presenterar uppsatsens teoretiska utgångspunkt, agentteorin, och dess 

grundantaganden. Avsnittet redogör även för teorins centrala begrepp intressekonflikt, 

informationsasymmetri, risk och övervakningskostnader. Detta följs av en 

litteraturgenomgång av tidigare studier om hållbarhetsrapportering samt offentliggörande av 

information. Avslutningsvis diskuteras och motiveras den teoretiska referensramens 

användning i följande analyskapitel.  

 

2.1 Agentteorin 

Agentteorin har länge använts för att besvara frågor och hitta lösningar på problem inom den 

ekonomiska domänen. Det var i samband med det ökade intresset för riskhantering i slutet av 

1960-talet och början på 1970-talet som utvecklingen av agentteorin började. Teorin bygger på 

ett kontraktsförhållande mellan två aktörer, en principal och en agent där principalen är 

överordnad agenten. Principalens uppgift är att ställa krav på agenten och det finns en 

grundläggande intressekonflikt i dess relation (Eisenhardt 1989).  

 

I denna uppsats definieras lagstiftaren som principal och företagen som omfattas av lagkravet 

beträffande hållbarhetsrapportering är agenter. Lagstiftaren ställer krav på företagen att följa 

lagen, det vill säga att upprätta hållbarhetsrapporter enligt anvisningarna i 

årsredovisningslagen. Relationen mellan dessa parter är konfliktartad i och med att båda agerar 

efter egenintresse och vinstmaximerande. Lagstiftarens intresse är att företagen ska följa lagen, 

medan företagen strävar efter att gå med vinst. Detta innebär att företagen strävar efter att 

intäkterna ska vara större än kostnaderna och resursernas inflöde ska vara större än utflödet.  

2.1.1 Intressekonflikter 

Agentteorin utgår från traditionell ekonomisk teori vilket innebär att aktörerna agerar rationellt 

och nyttomaximerande. Specifikt inom agentteorin antas dessa grundläggande begrepp 

innebära att samtliga aktörer agerar opportunistiskt, av egenintresse och vinstmaximerande 

(Artsberg 2005). Som Eisenhardt (1989) skriver, mycket av det organisatoriska livet är baserat 

på egenintresse vare sig vi vill det eller inte. Det är vanligt att problematik uppstår i relationen 

mellan aktörerna på grund av detta. Ett av dessa problem är intressekonflikter. Lambert (2001) 
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definierar olika orsaker till varför det vanligtvis uppstår konflikter mellan principalen och 

agenten. Orsakerna som presenteras är bland annat att agenten inte anses vara tillräckligt 

motiverad till att lägga ner energi och ansträngning i uppgiften, agenten undanhåller resurser 

för eget bruk eller att aktörerna inte delar samma målsättningar.  

2.1.2 Informationsasymmetri  

Ett centralt begrepp inom både agentteorin och denna uppsats är information. Enligt 

Baboukardos et al. (2016) ses information som en handelsvara och källan till denna handelsvara 

är företagens redovisning. Informationen som företagen offentliggör i hållbarhetsrapporterna 

är således handelsvaran. Utifrån informationsbegreppet har ett annat centralt begrepp 

utvecklats och diskuterats inom agentteorin, informationsasymmetri. Informationsasymmetri 

bygger på att agenten och principalen inte delar samma information och att det finns ett 

informationsövertag hos ena parten (ibid). Att företag har all information om deras 

hållbarhetsarbete medan lagstiftaren endast får ta del av det som framkommer i rapporterna är 

exempel på informationsasymmetri. Agenten, det vill säga företagen, har ett 

informationsövertag.  

 

Informationsasymmetri påverkas av långvarigheten på förhållandet mellan principalen och 

agenten. En kortsiktig relation bör ha mer asymmetrisk information än en lång relation menar 

Eisenhardt (1989). Hållbarhetslagen har endast varit verksam under en kortare period då den 

stiftades år 2017. Detta kan tolkas som att företag inte har en långvarig relation till lagstiftaren 

med avseende på hållbarhetslagen vilket borde innebära mer asymmetrisk information i 

relationen.  

 

Asymmetrisk information ger upphov till problem av olika karaktär avseende agentens 

incitament att göra som principalen vill. Att företagens hållbarhetsrapporter inte granskas av 

lagstiftaren ger organisationerna utrymme att agera efter deras eget intresse och därmed 

möjligheten att undanhålla information. Företag som inte upprättar en hållbarhetsrapport på ett 

korrekt sätt kan utnyttja avsaknaden av kontroll. Detta kan liknas med Lamberts (2001) 

beskrivning av moralisk risk, att principalen inte observerar agentens handlingar vilket agenten 

utnyttjar för att öka sin egen nytta. I likhet med Lambert (2001) beskriver Artsberg (2005) 

moralisk risk som att agenten besitter ett informationsövertag vilket principalen har svårt att 

kontrollera. Bristen på kontroll leder till att agenten minimerar sin ansträngning för att öka sin 

egen nytta.  
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Företagen besitter fullständig information gällande deras praktiska hållbarhetsarbete medan 

lagstiftaren endast får ta del av det som framkommer i rapporterna. Detta kan innebära att de i 

verkligheten gör mer än vad som rapporteras. Det finns även en möjlighet att manipulera eller 

överdriva informationen i rapporterna eftersom lagstiftaren inte vet vad som är sant. Detta kan 

beskrivas som kritisk selektion vilket är ytterligare ett problem kopplat till 

informationsasymmetri. Kritisk selektion innebär att interna aktörer har mer information än 

utomstående och agerar utifrån detta (Baboukardos et al. 2016). Ett vanligt exempel är när 

aktörer inom en organisation besitter mer information om företagsinterna frågor än externa 

aktörer, vilket används för att maximera egennyttan.  

 

Enligt Eisenhardt (1989) kan en principal hantera informationsasymmetrin olika beroende på 

vilken typ av kontrakt som är upprättat. Är det ett kontrakt som vilar på agentens beteende 

menar författaren att principalen kan investera i olika informationssystem som ökar 

övervakningen över agenten. Detta skulle till exempel kunna handla om olika 

redovisningssystem, styrelser eller fler led i organisationens ledning. Principalen skulle även 

via ett kontrakt kunna ge agenten någon form av belöning såsom bonus baserat på dennes 

prestation och resultat. Det förväntas öka agentens motivation och ansträngning då en bra 

prestation leder till någon slags vinst (ibid). 

2.1.3 Risk 

Lambert (2001) presenterar ytterligare en typ av intressekonflikt vilket är att principal och 

agent har olika syn på risk. Inom agentteorin anses principalen vara riskneutral och agenten 

riskavert vilket ofta skapar kollisioner i dess preferenser. Att vara riskavert innebär att risker 

och alternativa kostnader som kan uppstå i samband med dessa undviks. För att ta en risk krävs 

någon form av kompensation eller belöning som motiverar aktören till att våga ta risken. 

Riskneutral å andra sidan innebär att aktören inte har några som helst preferenser gentemot 

risk. Det krävs således inte lika stor kompensation för att ta en risk då aktören i beslutsfattande 

istället värderar andra faktorer. Att publicera en stor mängd information om hållbarhetsarbete 

skulle kunna innebära en risk för företag. En sådan publicering som innebär en stor risk skulle 

en riskavert aktör undvika om det inte medföljde en stor kompensation. En riskneutral aktör 

skulle däremot analysera framtida möjligheter och inte reflektera över hur stor risken var.  

 

Hur stora risker parterna belastas av inom en relation beror bland annat på vilken typ av 

kontrakt som har upprättats och hur mycket principalen kan kontrollera agentens beteende. 
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Enligt Eisenhardt (1989) utsätts en principal för större risk om agenten har informationsövertag 

eller om kontraktet är resultatbaserat. Utifrån teorins grundantagande, att alla aktörer agerar 

efter egenintresse och vinstmaximerande, kan det antas att avsaknad kontroll bidrar till att 

agenten inte följer kontraktet utan istället agerar opportunistiskt. För att risken ska flyttas över 

på agenten ska det finnas en balans i informationsmängden mellan parterna och kontraktet ska 

istället baseras på agentens beteende. Principalen kan då kontrollera agentens beteende vilket 

gör att denna inte kan agera efter egenintresse och vinstmaximerande till lika stor del. 

Eisenhardt (1989) anser att det finns ett undersökt samband mellan den riskaverta agenten och 

viljan att överföra risken på agenten. Författaren menar att ju mindre riskavert en agent är desto 

mer attraktivt är det att föra över risken från principalen till agenten med hjälp av ett 

resultatbaserat kontrakt och vise versa. 

 

I uppsatsens fall finns det ett kontraktsförhållande mellan lagstiftaren och företagen där 

företagen ska följa lagen. Ovanstående resonemang skulle kunna innebära att lagstiftaren 

utsätter sig för större risk om företag endast rapporterar en mindre andel av all 

hållbarhetsinformation som finns inom företaget. För att flytta över risken på agenten kan 

principalen öka övervakningen för att se till att företagen istället rapporterar mer information 

och på så sätt få mer kontroll. Detta beror på att det är en risk för agenten att inte följa kontraktet 

som är upprättat med principalen.  

2.1.4 Övervakningskostnader  

Enligt både Artsberg (2005) och Baboukardos et al. (2016) är kostnaderna som uppstår i 

kontraktsrelationen mellan principal och agent en central del inom agentteorin. En kostnad i 

relationen mellan lagstiftaren och företagen avseende hållbarhetsrapportering går via en tredje 

part, revisorn. Företagen betalar en extern revisor för att denne ska kontrollera att 

hållbarhetsrapporten upprättats. Det är således agenten som står för kostnaden av principalens 

övervakning. Inom traditionell agentteori definieras detta som en övervakningskostnad vilket 

principalen lägger ner för att övervaka och styra agentens beteende (Artsberg 2005). Det 

förväntas generellt vara omöjligt att agenten ska agera som principalen vill om principalen inte 

lägger ner kostnader för att styra beteendet (Jensen & Meckling 1976). I uppsatsens empiriska 

kontext betalar inte lagstiftaren för företagens externa revisorer, utan denna kostnad står 

företagen för. 
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2.2 Litteraturgenomgång 

Fenomenet att företag avyttrar information till externa parter genom rapportering har studerats 

utifrån flera olika teorier: positiv redovisningsteori, agentteori, signalteori, politisk-ekonomisk 

teori, intressentteori, legitimitetsteori och kontingensteori (Omran & El-Galfy 2014). Nedan 

presenteras ett antal olika studier som tidigare har undersökt fenomenet att 

hållbarhetsrapportera och avyttra information.  

 

Healy och Palepu (2001) ger en återblick av resultatet från tidigare forskning kring finansiell 

rapportering och att frivilligt avyttra företagsinformation. Författarna undersöker fenomenet 

utifrån en kapitalmarknad med hjälp av den positiva redovisningsteorin. Den första slutsatsen 

som dras är att problem avseende finansiell rapportering och offentliggörande av information 

grundar sig i informationsasymmetri och intressekonflikter mellan principalen och agenten. 

Den andra slutsatsen är att vilken information som organisationen väljer att offentliggöra är 

beroende på kontraktet organisationen verkar inom, politiska kostnader och olika 

omständigheter på marknaden.  

 

Vormedal och Ruud (2009) använder istället legitimitets- och intressentteori för att undersöka 

kvaliteten på hållbarhetsrapportering i Norges 98 största företag. Studien är kvalitativ och 

författarna gör en innehållsanalys och analyserar företagens årsredovisningar och separata 

hållbarhetsrapporter. Författarna menar att det finns en uppfattning att alla skandinaviska 

företag är långt fram i utvecklingen när det gäller hållbarhetsrapportering, men efter analysen 

konstaterar Vormedal och Ruud (2009) att det är en överdrift. Trots att det finns lagkrav 

gällande hållbarhetsrapportering är det endast tio procent som faktiskt rapporterar de 

obligatoriska delarna. Vormedal och Ruud (2009) menar att problemet grundar sig i att staten 

inte har skapat tillräckliga förutsättningar för företagen, men också att företagen inte tar 

lagkravet seriöst. Vidare resonerar författarna att brist på övervakning från den norska staten 

kan vara en förklaring.  

 

Stubbs, Higgins och Milne (2012) undersöker varför företag inte hållbarhetsrapporterar och 

vilka sociala och organisatoriska faktorer som kan förklara detta utifrån ett legitimitets- och 

intressentperspektiv. En kvalitativ metod används där representanter från 23 australiska företag 

som inte hållbarhetsrapporterat intervjuas i semistrukturerade intervjuer. Resultatet visar att 

uttrycket “action rather than words” är återkommande i intervjuerna och respondenterna menar 
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att de gör mer praktiskt hållbarhetsarbete än vad som rapporteras. Författarna identifierar även 

anledningar bakom att företagen inte hållbarhetsrapporterar. Det saknas tryck från 

intressenterna, företagen upplever inga fördelar med att rapportera och har därför ingen 

motivation samt att organisationens struktur inte uppmuntrar till rapportering.  

 

Shabana, Buchholtz och Carroll (2016) tillämpar institutionell teori där ett centralt begrepp är 

isomorfism. Isomorfism betyder att företag i samma omvärldsförhållanden liknar varandra av 

tvingande, normerande eller härmande anledningar (DiMaggio & Powell 1983). Shabana, 

Buchholtz och Carroll (2016) skapar en modell över hur isomorfistiska mekanismer har 

institutionaliserat hållbarhetsredovisningen och förklarar därmed hur fenomenet förändrats 

över tid. Detta görs genom att studera stora börsnoterade amerikanska företag. I en första fas 

hållbarhetsrapporterar företag både på grund av att de anser att hållbarhetsfrågor medför 

problematik och för att de känner press utifrån. I fas två rapporterar fler och fler för att det 

börjar bli en trend, det är en normativ förväntning att företag hållbarhetsrapporterar. I den tredje 

och sista fasen hållbarhetsrapporterar företag för att de härmar andra, fenomenet är 

institutionaliserat. Företag som egentligen inte har en orsak att rapportera gör det ändå för att 

följa normen. Studien genomförs med en kvantitativ metod där korrelationssamband beräknas 

och ett antal hypoteser testas.  

 

Ingram och Frazier (1980) undersöker hur väl företags praktiska hållbarhetsarbete stämmer 

överens med rapporteringen kring det. Studien har en kvalitativ utgångspunkt där författarna 

går igenom årsredovisningar för börsnoterade företag och därefter kategoriserar innehållet. 

Vidare är tillvägagångssättet kvantitativt då det görs en regressionsanalys där sambandet 

mellan variablerna som kategoriserats i innehållsanalysen beräknas. Resultatet visar att det 

endast finns en svag korrelation mellan variablerna, således att rapporteringen inte stämmer 

överens med det praktiska arbetet. En möjlig anledning som beskrivs är avsaknad av extern 

övervakning.  

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det tidigare har forskats mycket kring 

hållbarhetsrapportering och offentliggörande av information. Utifrån institutionell teorin, 

intressent- och legitimitetsperspektiv har olika empiriska kontexter både studerat varför och 

varför inte företag hållbarhetsrapporterar. Även kvaliteten på hållbarhetsrapportering har 

tidigare studerats utifrån ett intressent- och legitimitetsperspektiv. Vidare kan vi konstatera att 

det tidigare har studerats vilken typ av information som företag väljer att offentliggöra utifrån 
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den positiva redovisningsteorin. Således är det bekräftat att många tidigare studier kring 

hållbarhetsrapportering har genomförts. Dock har aldrig denna studies forskningsfråga 

tillsammans med dess empiriska kontext, teoretiska- och metodologiska utgångspunkt tidigare 

undersökts. Därför är det av yttersta intresse att undersöka varför svenska företag väljer att 

inkludera en mindre andel hållbarhetsinformation utifrån ett agentteoretiskt perspektiv.  

2.3 Diskussion kring teoretisk referensram  

Studiens teoretiska referensram tar således utgångspunkt i agentteorin och utvalda centrala 

begrepp för att analysera det undersökta fenomenet och vidare besvara forskningsfrågan. Den 

teoretiska referensramens funktion är att skapa ett analysverktyg att använda när det empiriska 

resultatet ska analyseras utifrån teori (Alvehus 2013). Agentteorin har flera begrepp, aktörer 

och perspektiv men studien har, som ovan konstaterats, fokuserat på informationsasymmetri, 

risk och relationen mellan principal och agent. Att fokusera på dessa specifika begrepp inom 

teorin syftar till att göra en mer sammanhängande och precis analys. Dock innebär det även att 

vissa delar av teorin utelämnas vilket gör att vi får en begränsad syn på fenomenet. Vi är således 

medvetna om att vårt val av begrepp inom agentteorin påverkar studiens utfall.  

 

Genom att applicera begreppet informationsasymmetri kan vi förstå om företagen har ett 

informationsövertag gentemot lagstiftaren vilket vidare tyder på att man gör mer 

hållbarhetsarbete i praktiken än vad som rapporteras. Begreppet används även för att förstå om 

långvarigheten på kontraktet påverkar mängden information som publiceras 

i  hållbarhetsrapporten. Det centrala begreppet risk används istället för att analysera om företag 

offentliggör en mindre andel hållbarhetsinformation på grund  av risken. Ser företagen en risk 

med att ge ut för mycket hållbarhetsinformation eller är det endast positivt? Relationen mellan 

agenten och principalen är även en central del inom teorin som kommer användas 

i  analyskapitlet. Den kommer framförallt användas till att förstå om det finns en grundläggande 

intressekonflikt mellan företagen och lagstiftaren där båda parter agerar efter vad som är bäst 

för den själv.   

 

I den teoretiska referensramen kompletteras även agentteorin med andra vanligt förekommande 

teorier inom ämnet för att skapa förutsättningar för en bredare förståelse av fenomenet och en 

djupare analys. Att endast se saker och ting utifrån ett perspektiv ger en begränsad syn på det 

undersökta fenomenet vilket ville undvikas. Därför analyseras respondenternas svar även 
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utifrån tidigare forskning. Valet av vetenskapliga artiklar om dessa teorier har givetvis påverkat 

hur de applicerats. Om andra artiklar använts i referensramen hade vi möjligtvis fått ett annat 

perspektiv i och med att andra infallsvinklar och begrepp använts.   
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3. Metod  

 

Följande avsnitt presenterar studiens tillvägagångssätt. Undersökningens utgångspunkt 

grundar sig i agentteorin och genomförs med kvalitativ metod. Vidare presenteras urvalet samt 

datainsamlingsmetoden som består av dokumentundersökningar och intervjuer. Avslutningsvis 

diskuteras studiens tillgänglighet samt problem kring trovärdighet och pålitlighet.  

 

3.1 Studiens utgångspunkt 

Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera motiven till varför företag inkluderar 

en mindre andel hållbarhetsinformation i årsredovisningen utifrån ett agentteoretiskt synsätt. 

Som en del av analysmaterialet samlades information in utifrån företagens perspektiv. Under 

hela studien har utgångspunkten varit teoretiska begrepp och grundantaganden från 

agentteorin. Detta har bidragit till att empirin, analysen samt slutsatserna är färgade och har en 

medveten inriktning på förklaringar utifrån detta perspektiv. Med en tydlig utgångspunkt från 

teorin antas studien ha vad Blomkvist, Hallin och Lindell (2018) kallar för en deduktiv ansats. 

Alvehus (2013) menar att det kan vara problematiskt att kombinera en deduktiv ansats med en 

kvalitativ metod, vilket denna studie gör. Författaren menar att det är svårt att avgöra om 

tolkningen av empirin har genomförts utifrån teorin oberoende av forskarens egna åsikter. 

Fördelarna med att använda denna ansats är dock att studien bygger på tidigare forskning vilket 

gör det lättare att hitta områden som inte redan är undersökta som i sin tur möjliggör 

vidareutveckling av teorin. Att utgå från teorin och antingen bekräfta eller säga emot tidigare 

litteratur menar Lindstedt (2017) är kärnan för utvecklingen av forskningen. Det är på så sätt 

vi vidareutvecklar vårt kunnande.  

3.2 Undersökningsmetod 

Som tidigare nämnts syftar uppsatsen till att förstå fenomenet hållbarhetsrapportering ur 

företagens perspektiv. För att öka förståelsen kring hur företag tänker och resonerar vid 

upprättandet av en hållbarhetsrapport valde vi att gå igenom företags årsredovisningar för att 

sedan genomföra individuella intervjuer. Intervjuerna genomfördes med ett fåtal respondenter 

vilka representerar varsitt företag. Jacobsen (2017) beskriver att en kvalitativ metod bör 

användas om syftet är att förstå ett fenomen eller problem. Eriksson och Wiedersheim-Paul 



  16 

(2008) påpekar att dokumentundersökningar och intervjuer är typiska kvalitativa metoder för 

att samla in data. Författarna poängterar även att intervjuer ger mycket och djup information 

med hjälp av få enheter. Detta till skillnad från kvantitativa metoder som tar reda på lite 

information av många fler enheter.   

 

Jacobsen (2017) kontrasterar vidare de två metoderna genom att beskriva den kvalitativa 

metoden som mer resurskrävande än den kvantitativa. Avseende metoden att genomföra 

intervjuer krävs mycket planering och administrering gällande exempelvis tid, plats och 

intervjufrågor innan själva intervjutillfället. Intervjuer resulterar dessutom ofta i stora mängder 

data som måste bearbetas och analyseras. En annan konsekvens som uppkommer vid val av 

metodologisk utgångspunkt är vilka typer av slutsatser som kan dras. Jacobsen (2017) menar 

att kvalitativa undersökningsmetoder syftar till att dra teoretiska slutsatser medan kvantitativa 

metoder syftar till att dra statistiska slutsatser. Eftersom studien är kvalitativ och syftar till att 

förstå ett fenomen är studiens avsikt enbart att dra teoretiska slutsatser. Studiens slutsatser i 

relation till metod diskuteras vidare under avsnittet om studiens trovärdighet.  

3.3 Urval och respondenter 

Urvalsprocessen inleddes med att identifiera företag som omfattas av lagkravet. Det vill säga, 

företag som uppfyller två av följande krav: omsättning på minst 350 miljoner, 

balansomslutning om minst 175 miljoner eller 250 genomsnittligt anställda de två senaste 

räkenskapsåren. För att genomföra detta användes databasen Retriever Business där sökningen 

anpassades efter ovanstående krav. Vi valde att exkludera företag som inte omfattas av lagen 

för att avgränsa undersökningen och för att kunna applicera agentteorin med lagstiftaren som 

principal. Avseende frågeställningens formulering att “offentliggöra en mindre andel 

hållbarhetsinformation” kunde även mindre företag som således inte omfattas av lagen tänkas 

vara föremål för undersökningen. Denna avgränsning resulterade i cirka 1800 stora företag. 

Denna fas av vår studie kan liknas till Jacobsens (2017) beskrivning av en urvalsprocess första 

steg. Författaren beskriver detta som att skaffa sig en överblick av alla som skulle vilja 

undersökas om det inte fanns några begränsningar. Figur 1 visar vår studies urvalsprocess.   
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Figur 1: Urvalsprocessen 

 

Efter att företagen som omfattas av lagkravet hade identifierats fortsatte vi arbeta i databasen 

Retriever Business för att identifiera vilka företag som hållbarhetsrapporterar en mindre andel. 

Företags årsredovisningar för räkenskapsår 2017 studeras och tidigare årsredovisningar 

uteslöts i det här skedet eftersom lagkravet inte fanns innan år 2017. Att precisera studiens 

tidsperspektiv är även en del av Jacobsens (2017) beskrivning av urvalsprocessens första steg. 

Vidare fortsatte arbetet med att gå igenom cirka 400 årsredovisningar. Möjligheten att 

undersöka alla 1800 företag fanns inte på grund av olika begränsningar såsom resurser. De 400 

företag som togs ut valdes utan specifika krav eller motiveringar.    

 

För att företagen skulle vara aktuella att undersöka måste de omfattas av lagkravet och 

samtidigt hållbarhetsrapportera lite. Detta är således det andra urvalets inkluderingskriterier. 

Att specificera inkluderingskriterier beskrivs som en viktig del i urvalsprocessen och 

kriterierna ska vara kopplade till forskningsfrågan (Jacobsen 2017). Hur vi valde att definiera 

en mindre andel hållbarhetsinformation påverkade således urvalet. Med en snävare definition 

skulle antalet potentiella företag att intervjua bli färre och med en bredare definition fler. I 

slutändan identifieras tio företag där samtliga både omfattas av lagen och hade 

hållbarhetsrapporterat en mindre andel under räkenskapsår 2017. Vi har således anpassat vilka 

vi bör intervjua efter syftet med undersökningen vilket beskrivs som ett ändamålsstyrt urval 

(ibid).  

 

Efter företag som, enligt vår definition, hållbarhetsrapporterat en mindre andel identifierats 

sammanställdes informationen i en tabell. Tabellen inkluderade företagens namn, på vilket sätt 

de hållbarhetsrapporterat en mindre andel, kontaktuppgifter vilka hittades på företagens 

hemsidor samt eventuella kommentarer. Ett antal företag hade dock inte publicerat sina 
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kontaktuppgifter. Sammanställningen av tabellen gjordes då vi ville arbeta strukturerat och 

systematiskt. Tabellen inkluderade de tio företag som nämns ovan och på grund av 

anonymisering är den ej lämplig att bifoga.  

 

När tabellen sammanställts kontaktades de företag som haft tillgängliga kontaktuppgifter och 

de blev tillfrågade att delta i undersökningen. Först mailades företagen vilket resulterade i några 

bortfall. Vid uteblivet svar kontaktades företagen i ett senare skede via telefon. Även där fick 

vi några bortfall. I samtalen med företagen blev vi oftast kopplade till ekonomiansvarig eller 

annan ansvarig när vi presenterade vårt syfte, vi blev således vidarekopplade till den mest 

lämpade personen utifrån företagets perspektiv. Detta resulterade i att vi inte hade kontroll över 

val av person inom organisationen. Resultatet av denna process blev tre inbokade intervjuer.   

3.4 Datainsamling 

För att samla in data till studien har två olika metoder använts, dokumentundersökning och 

intervjuer. Som ovan nämnt är detta två kvalitativa metoder där data i form av ord samlas in 

(Alvehus 2013).   

3.4.1  Dokumentundersökning 

Det första steget i datainsamlingen var att gå igenom företags årsredovisningar vilka hittades i 

databasen Retriever Business. Detta gjordes för att få förståelse för strukturen på företags 

hållbarhetsupplysningar, hur de framställer informationen. Vid genomgång av 

årsredovisningarna sökte vi efter orden hållbarhet, hållbarhetsrapport, hållbarhetsredovisning, 

miljö eller socialt ansvar. Sökningen begränsades således inte till ord som uttryckligen 

inkluderar “hållbar” på grund av att det inte är ett lagkrav samt för att en bred användning av 

andra begrepp noterades. Om det inte blev någon träff på dessa sökord letade vi istället efter 

en hänvisning till hållbarhetsrapporten som ett separat dokument eller en länk till en hemsida. 

Lagen tillåter att hållbarhetsrapporten antingen ligger i årsredovisningens 

förvaltningsberättelse eller som ett separat dokument. Fanns rapporten i ett separat dokument 

följde vi hänvisningen för att kontrollera att rapporten existerade. Hänvisade företaget 

uttryckligen i årsredovisningen till en koncern eller moderbolag antog vi att rapporten fanns 

och gick vidare i arbetet med andra företag. I fallen då varken något av sökorden hittades, om 

vidare hänvisning saknades helt eller om någon aspekt i hållbarhetslagen saknades definierades 

detta som att företaget har “hållbarhetsrapporterat en mindre andel”. Det är således denna 

definition som uppsatsens frågeställning följer. Jacobsen (2017) menar att en 
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dokumentundersökning genomförs för att ta reda på vad någon tidigare har sagt och gjort. Detta 

är en viktig del av vår undersökning för att identifiera potentiella undersökningsobjekt. 

3.4.2  Intervju  

När respondenterna identifierats genomfördes intervjuer via telefon. Valet av intervjuform 

grundar sig i att våra respondenter befinner sig på olika platser runt om i landet. Dessutom 

kräver telefonintervjuer inte lika mycket tid av varken oss eller respondenterna. Det ger således 

en ökad frihet och möjlighet att lägga upp intervjutillfället efter egna behov. En ytterligare 

anledning till valet av telefonintervju är möjligheten att minska undersökarens påverkan på 

respondenten. Jacobsen (2017) stärker dessa resonemang och beskriver den sistnämnda 

påverkan som intervjuareffekt. Det innebär exempelvis att intervjuarens utseende, beteende 

eller tonläge inverkar på respondentens svar. Författaren hävdar även att det är mindre risk för 

att respondenten lämnar återbud för intervjun om den genomförs via telefon jämfört med fysisk 

intervju.  

 

Vid valet av intervjuform övervägdes även nackdelarna med att använda telefonintervjuer. Vi 

resonerade om att fysiska intervjuer skulle kunna skapa en annan relation med respondenten 

eftersom samtalets miljö påverkar utfallet. Dessutom tror vi att intervjun hade blivit annorlunda 

om respondentens kroppsspråk hade kunnat läsas av. Detta resonemang stärks av  Jacobsen 

(2017) då han hävdar att fysisk kontakt leder till att kommunikationen blir mer dynamisk vilket 

i sin tur bidrar med mer informationsrik data. Han anser även att telefonintervjuer begränsar 

tilliten och öppenheten i konversationen. Denna öppenhet har dock konsekvenser som tidigare 

nämnts, till exempel intervjuareffekten, vilket ville undvikas. 

 

Varje intervju tog cirka 30 minuter. Intervjuerna genomfördes av en person i vår grupp som 

förde samtalet med respondenten. Övriga två personer antecknade vad respondenten svarade 

samt kom med synpunkter till intervjuaren om något behövdes utvecklas. Inledningsvis 

ombads respondenten att presentera sig själv, sitt företag och branschen de verkar inom.  

Vidare utgick intervjun från en intervjuguide, se bilaga 1, där det först ställdes en övergripande 

fråga och därefter anpassades följdfrågorna efter svaret som respondenten gav. Exempel på 

följdfrågor var: skulle du kunna utveckla den delen av resonemanget, vad innebär det för er 

organisation eller finns det några anledningar till det. Även varför- och varför inte frågor 

ställdes som följdfrågor. Ordningsföljden av huvudfrågorna var uttänkt innan men om det föll 
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sig naturligt ställdes frågorna i en annan ordning än i intervjuguiden. Detta tillvägagångssätt 

definierar Bryman (2011) som en semistrukturerad intervju.  

 

I början av intervjuerna tillfrågades respondenterna om samtalet fick spelas in. Motivet bakom 

detta var att kunna gå igenom svaren i efterhand och därmed bearbeta resultatet vid ett senare 

skede. Dock valde en av respondenterna att inte acceptera inspelning vilket gjorde att denna 

intervju behandlades annorlunda. Intervjuerna som spelades in gav oss en möjlighet att göra 

mer pålitliga och utvecklade analyser då vi kunde bekräfta att svaren uppfattats på rätt sätt i 

efterhand. Under intervjun som inte spelades in skrevs anteckningar noga för hand och 

bearbetningen genomfördes direkt efter intervjuns slut. Alvehus (2013) menar att intervjuer 

bör spelas in för att skapa rådata som kan användas senare. Författaren menar även att 

intervjuobjektens svar påverkas av inspelningen vilket är en konsekvens av det valda 

tillvägagångssättet. Vidare informerades respondenterna om att allt kommer anonymiseras 

vilket vi tror bidrog till en ökad öppenhet trots inspelning.  

 

Efter att intervjuerna var genomförda bearbetades inspelningarna och transkriberades, ljudfilen 

lyssnades igenom och samtalet översattes till text. Beroende på hur omfattande respondenten 

svarat på frågorna tog transkriberingen olika lång tid. Motivet bakom att översätta samtalet till 

text var att lättare kunna se över respondenternas svar i efterarbetet. Alvehus (2013) menar att 

inspelning av intervjuer kan begränsa den som blir intervjuad. Till exempel kan personen 

begränsa sina svar och sin öppenhet på grund av osäkerhet. Författaren menar å andra sidan att 

inspelning och transkribering är nödvändigt både för den som genomför en undersökning och 

för utomstående som ska kunna kontrollera datan. Vidare lägger författaren stor vikt vid att 

transkribering är en lång och krävande process. Detta bekräftas av Bryman (2011) som anser 

att en timmes intervju kan ta upp till sex timmar att transkribera.  

3.4.3 Intervjuguide  

För att underlätta intervjuerna användes en intervjuguide som verktyg. Intervjuguiden 

innehåller sex stycken huvudfrågor med tillhörande fördjupningsfrågor för att strukturera upp 

samtalet och få djupare information om specifika ämnen. Å ena sidan var guiden upprättad 

utifrån ett agentteoretiskt perspektiv med utgångspunkt från uppsatsens centrala begrepp 

intressekonflikt, informationsasymmetri och risk. Å andra sidan är guiden även anpassad efter 

den specifika personen som intervjuades. Hur frågorna formulerades och framfördes berodde 

på respondentens roll i företaget och dennes kunskap kring hållbarhetsrapporteringen. Detta 
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definierar Lindstedt (2017) som en halvstrukturerad intervjuguide. Författaren presenterar även 

en helstrukturerad intervjuguide som är mer strikt och begränsad. Till skillnad från den 

halvstrukturerade används den ofta sammankopplat med enkäter och frågeformulär med 

bestämda frågor som kommer i en viss ordning. Halvstrukturerade intervjuguider anses bidra 

med en ökad förståelse för hur respondenten resonerar jämfört med en helstrukturerad som till 

största delen endast tar reda en specifik åsikt. Detta styrker vårt resonemang att använda 

halvstrukturerad intervjuguide eftersom syftet med undersökningen är att förstå varför företag 

inkluderar en mindre andel hållbarhetsinformation.  

 

Intervjuguiden formulerades även så att respondenten kunde besvara frågorna utifrån sina egna 

ord. Därmed är frågorna ställda med fokus på hur, varför och på vilket sätt för att ta reda på 

respondentens tankar och resonemang. Tanken var att ställa frågorna i den uppställda 

ordningen som framkommer, men utfallet blev att frågorna ställdes i den ordning som föll mest 

naturligt genom intervjuns gång. Detta tillvägagångssätt beskriver Jacobsen (2017) som en 

intervju med låg grad av strukturering på frågorna. 

3.5 Tillgänglighet 

Vid genomförandet av undersökningen upplevdes både enkla och mer problematiska faser 

avseende tillgången av information. Databasen Retriever Business underlättade tillgången till 

årsredovisningarna, dokumentet fanns för samtliga företag. Dock kan tillgängligheten av den 

specifikt efterfrågade hållbarhetsinformationen diskuteras. I och med att vissa företag 

hänvisade till länkar eller hemsidor i årsredovisningen gjordes merarbete för att säkerställa att 

hållbarhetsrapporten existerade. Ibland hänvisades det till länkar som inte fungerade eller 

hemsidor där rapporten inte fanns. Detta innebar att vi fick göra en manuell sökning på andra 

plattformar för att hitta rapporten. Sammanfattningsvis var det enkelt att hitta årsredovisningar, 

men den specifika informationen vi var ute efter var mer komplicerat.  

 

Avseende respondenter att intervjua var tillgängligheten problematisk. Vissa hade inte 

möjlighet att avsätta tid för en intervju medan andra hade som policy att inte ställa upp i några 

undersökningar. I de fall där motivet var tidsbrist frågade vi om personen visste någon annan 

inom organisationen som vi kunde kontakta. Dock ledde detta i samtliga fall inte till några 

ytterligare kontaktmöjligheter. Ett annat problem var tillgängligheten av kontaktuppgifter till 

företagen som identifierats att hållbarhetsrapportera en mindre andel. Vissa företag publicerade 

varken mailadress eller telefonnummer vilket gjorde det omöjligt att kontakta dem. Dessa 
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problem angående tillgänglighet påverkade studiens trovärdighet i och med att vi inte kunde 

intervjua samtliga tio företag i urvalet.  

3.6  Studiens trovärdighet 

För att öka studiens trovärdighet och relevans har vi arbetat för att slutsatserna ska spegla 

forskningsproblemet. Att diskutera studiens trovärdighet är relevant i syftet att förstå om det 

som faktiskt skulle undersökas har undersökts. Detta kallas även för validitet (Alvehus 2013). 

För det första har vi redan innan undersökningen arbetat aktivt med tidigare forskning och läst 

in oss på ämnet. Detta resulterar i att studiens problem och syfte är dagsaktuellt och relevant 

för att komplettera tidigare litteratur. Den tidigare litteraturen används således till att analysera 

studiens slutsatser vilket ökar trovärdigheten. För det andra har vi i största möjliga grad använt 

oss av uppdaterade hjälpmedel. Till exempel är databasen Retriever Business ständigt 

uppdaterad med nya företag och dess rapporter. Detta beror på att databasen har en kontinuerlig 

kontakt med bolagsverkets egna databas vilket ökar dess trovärdighet. Vi är dock medvetna om 

att mycket av den använda litteraturen är äldre. För det första beror det på att vi vill använda 

orginalkällor. För det andra beror det på att det undersökta ämnet har studerats under en lång 

tid. Mycket av den grundläggande litteraturen är därför publicerad när ämnet fick ökad 

uppmärksamhet. Dock har denna litteratur kompletterats med studier och rapporter som 

upprättats de senaste åren för att öka trovärdigheten.  

 

Vi är medvetna om att våra metodologiska val påverkar studiens slutsatser och trovärdighet. 

Jacobsen (2017) anser att ju fler enheter som intervjuas desto större är möjligheten att 

generalisera. Genom att ta utgångspunkt från detta resonemang kan vår studies slutsatser inte 

generaliseras och det finns begränsningar i trovärdigheten eftersom endast tre företag är 

intervjuade. Å ena sidan begränsas möjligheten att dra statistiska generella slutsatser då endast 

tre företag är undersökta. Å andra sidan var det inte ambitionen med studien. Syftet med 

undersökningen var att beskriva och analysera varför företag inkluderar en mindre andel 

hållbarhetsinformation vilket genomfördes med kvalitativ metod. Det innebär att målet med 

studien var att teoretiskt undersöka representativa företag för att kunna dra teoretiska slutsatser. 

Intervjuerna bidrog därför positivt till studien då vi blev medvetna om hur företag resonerar 

kring fenomenet istället för enbart deras specifika åsikt.  
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Samtliga undersökta företag är identifierade som representativa för undersökningen och vår 

frågeställning. En första anledning till detta är att verksamheterna finns i Sverige, de omfattas 

av hållbarhetslagen och har rapporterat en mindre andel hållbarhetsinformation. Vi noterade 

även att skillnader mellan företagen bidrog till ökad representativitet då fler perspektiv 

omfattas. Verksamheterna drivs inom olika branscher, skiljer sig i produktionssystem och har 

olika typer av kunder. I och med olikheterna i organisationerna består slutsatserna av olika 

synsätt vilket möjliggör mer omfattande analyser. Hade vi undersökt tre företag som var mer 

likartade skulle den statistiska generaliserbarheten öka något medan representativiteten av 

olika företag minskat. I och med målet att dra teoretiska slutsatser är det således viktigt att 

företagen är likartade i vissa avseenden och skiljer sig i andra. Detta tillvägagångssätt kan på 

olika sätt liknas till vad Blomkvist, Hallin och Lindell (2018) beskriver som en fallstudie. 

Exempelvis genom den begränsade statistiska generaliserbarheten och det mindre antalet 

studerade objekt.  

 

Det är även viktigt att nämna att den deduktiva ansatsen, som studien grundar sig i, formar 

studiens analys och slutsats. Eftersom hela studien utgår från ett agentteoretiskt perspektiv har 

även slutsatserna agentteoretiskt karaktär. Detta kan innebära att även andra faktorer än de som 

nämns i slutsatsen kan besvara forskningsfrågan vilket kan påverka trovärdigheten negativt.    

3.7 Studiens pålitlighet 

I denna studie är vi tre undersökare med olika synsätt och värderingar. Det har gjort att 

diskussionerna kring data, analys och slutsats har spelat stor roll. Våra olika tolkningar av 

information har tvingats sammanställas till en gemensam tolkning för att öka undersökningens 

pålitlighet. Detta är något som vi har lagt stor vikt vid genom hela arbetets gång. För att öka 

pålitligheten ytterligare har en noga redogörelse av alla processer beskrivits. Vi har således 

skildrat allt som genomförts i praktiken tydligen under avsnittet som behandlar metod. Ett 

exempel är vår intervjuguide vilken inkluderas som bilaga eftersom det ska finnas möjlighet 

att replikera intervjuerna i framtiden. Dessutom är intervjuerna inspelade och det kan därmed 

säkerställas vad som sagts vilket ökar pålitligheten. I och med att intervjuerna genomfördes via 

telefon undviks även den så kallade intervjuareffekten som nämnts tidigare. Det finns en risk 

att respondenten formar sitt svar utifrån vad intervjuaren vill höra (Bryman 2011) vilket i sin 

tur minskar pålitligheten av studien. I och med att vi inte var fysiskt närvarande vid 

intervjutillfället minskade risken för intervjuareffekten. Det finns även en risk att 
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respondenterna inte känner sig trygga om de befinner sig i en ovan miljö. Vid användning av 

telefonintervju kan respondenterna välja vart de ska befinna sig och kan således välja en trygg 

plats. Motivet bakom telefonintervjuerna är således även för att öka studiens pålitlighet. Genom 

att utgå från företagens årsredovisningar i dokumentundersökningen kommer informationen i 

denna datainsamlingsmetod direkt från företagen. Detta ökar pålitligheten av vår studie i och 

med att det inte finns någon chans att informationen förvrängs eller manipuleras. 
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4. Empiri  

 

Följande avsnitt presenterar resultaten av de genomförda intervjuerna. Totalt ägde tre 

intervjuer rum via telefon. Intervjuerna har sammanställts till nedanstående text. Enbart de 

respondenter som spelades in har citerats.   

 

4.1 Intervju A 

Respondenten i intervju A är ekonomichef för de svenska, finska och danska bolagen inom en 

internationell koncern. Deras kunder är stora svenska företag och andra nordiska stora företag. 

Det representerade företaget tillverkar eldfasta produkter vilka kräver stor kunskap att 

installera, bruka och hantera på grund av farliga material. Det innebär att organisationen verkar 

inom en bransch där kompetens, säkerhet och tillståndscertifieringar är viktigt. Med anledning 

av detta fokuserar företaget på just säkerhet och hälsa inom organisationen och dess personal. 

Respondent A är någorlunda ny i sin yrkesroll, men berättar att hen satt sig in i hur både 

koncernen och det svenska bolaget enskilt rapporterar kring hållbarhet för att förbereda sig 

innan intervjun. Respondenten berättar vidare att hållbarhet började uppmärksammas inom 

organisationen runt år 2016-2017.  

 

Koncernen driver flertalet stora corporate social responsibility (CSR) program vilka det 

svenska företaget har stort engagemang i. Bolaget arbetar även mycket med hållbarhet lokalt 

för att få tillstånd som behövs för att bedriva verksamheten. Avseende 

hållbarhetsrapporteringen uttrycker respondenten att det finns en stor skillnad mellan hur det 

arbetas med hållbarhet i praktiken och vad som rapporteras. I den svenska årsredovisningen 

skrivs det inte mycket om hållbarhet. Där behandlas istället specifika tillstånd som enligt lag 

behövs för att driva den riskfyllda verksamheten.  

 

“Vi rapporterar ju inte sådär jättemycket i Sverige specifikt. För det hållbarhet i vår 

årsredovisning pratar vi mer om miljöpåverkan och att vi innehar tillstånd och såna 

saker”  (Respondent A 2019).   

 

Vidare kritiserar respondenten sin arbetsgivare. Hen menar att det görs väldigt mycket gällande 

hållbarhet i praktiken men att arbetet inte får någon uppmärksamhet i rapporteringen.  
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“Ska jag vara lite kritisk mot min nya arbetsgivare här så måste jag väl säga att vi 

skyltar nästan lite för dåligt med det här. I alla fall i Sverige vad vi gör, för att vi gör 

väldigt mycket […] och där är det väl något som vi får ta till oss att vi måste nog bli 

bättre på att kommunicera kring det här” (Respondent A 2019).   

 

Respondenten tycker sig inte personligen vara insatt i den nya svenska hållbarhetslagen. Detta 

beror på att respondenten arbetat utomlands och på så sätt undgått vad som hänt i Sverige. Hen 

uttrycker även att det inte är något som krävs av honom då koncernens HR-avdelning ansvarar 

för hållbarhetsrapporteringen.  

 

Vidare berättar hen att den svenska årsredovisningens hållbarhetsupplysningar inte har 

granskats av en revisor. Vid tillfrågande om rapporten upprättats annorlunda om den granskats 

av en revisor löd följande svar: 

 

“Det tror jag definitivt och sen vet jag inte… jag får nog tyvärr erkänna att jag är lite 

osäker på exakt hur en såndär rapport ska se ut” (Respondent A 2019).   

 

Respondenten menar att det finns positiva effekter av att ge ut hållbarhetsinformation. Bland 

annat hävdar respondenten:  

 

“Det här med säkerhet och hälsa för våra anställda är ju jätteviktigt och det är något 

som vi använder också måste jag säga som ett marknadsföringsargument att vi tar en 

säkerhet och våra anställdas hälsa på högsta allvar [...] det är något som våra kunder 

också uppskattar väldigt mycket” (Respondent A 2019).   

 

Trots att inställningen till att ge ut hållbarhetsinformation är positiv så görs det i liten 

utsträckning inom det svenska företaget. Anledningen till detta anser respondenten bero på 

avsaknad efterfrågan av sådan information. Respondenten menar att de brukar använda 

PowerPoints med information kring deras hållbarhetsarbete vid möten med deras etablerade 

kunder. Företaget anser att det är ett sätt att öka sin konkurrensfördel gentemot kunderna då de 

gärna vill veta hur företaget arbetar med hållbarhet.   
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“Jag tror inte någon egentligen har efterfrågat det här i Sverige. Du är antagligen den 

första som ringer och frågar till oss här i Sverige. Jag menar, jag har en massa 

PowerPoints och massa grejer jag skulle kunna kanske skicka till dig men det är ingen 

egentligen som frågar efter det” (Respondent A 2019).   

 

Sammanfattningsvis berättar respondenten att företaget är öppna med vad de gör. Hen ser inte 

att företaget vill undanhålla information som en möjlig förklaring till att det offentliggörs lite 

hållbarhetsinformation. Förklaringen beskrivs snarare som att ansvaret för rapportering kring 

hållbarhet lagts på koncernen och att det varit tillräckligt då den svenska marknaden inte har 

efterfrågat mer. Dock anser respondenten att de behöver bli bättre på att kommunicera kring 

hållbarhet. Att ge ut mer information än vad de gör idag upplevs därför inte som en risk.  

4.2 Intervju B 

Respondent B är hållbarhetsansvarig på en koncern som arbetar med transporter och logistik. 

Branschen är under ständig utveckling vilket kraftigt märks av idag då stora teknologiska 

förändringar genomförs i och med utvecklingen av exempelvis elbilar. I dagsläget genomgår 

koncernen en stor expansion, genom uppköp och förvärv av företag. Företagets kunder är både 

större och mindre företag inom livsmedelsbranschen. Koncernen består bland annat av fem 

helägda dotterbolag varav ett uppfyller kraven för hållbarhetsrapportering. Det har på senare 

år startats en avdelning som arbetar just med hållbarhetsfrågor och respondenten är därmed ny 

i sin yrkesroll. 

  

Respondent B menar att koncernen har jobbat med hållbarhetsfrågor sedan år 2010, men har 

inte upprättat någon hållbarhetsrapport tidigare. Den första rapporten är planerad att upprättas 

i juni 2019. Varför organisationen inte har upprättat någon hållbarhetsrapport tidigare beror för 

det första på att det inte funnits någon utomstående efterfrågan från företagets kunder. För det 

andra har organisationen inte heller funnit något eget mervärde i att tidigare upprätta en 

hållbarhetsrapport. 

 

Respondenten har läst den nya lagen men skulle inte säga att hen är insatt i denna då det bara 

är ett av koncernens företag som omfattas av lagkravet. Respondenten anser att de kommer 

följa lagen i framtiden, men fokusera på GRI-principerna vid koncernens upprättande av 
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hållbarhetsrapporten. Dotterbolaget som omfattas av lagen kommer få mer utrymme i 

rapporten då företaget omfattas av det faktiska kravet att hållbarhetsrapportera.  

  

Respondenten tror och hoppas att det finns en skillnad i hållbarhetsarbetet som görs i praktiken 

och vad som offentliggörs. Hen poängterar samtidigt att det är viktigt att inte överdriva arbetet, 

informationen som väljs ut ska vara relevant och innehållsriktig. Vidare berättar respondenten 

att företaget inte syftar till att mörka någon specifik information, men att informationen som 

presenteras aktivt väljs ut. Dotterbolagens verkställande direktörer meddelar vilka 

hållbarhetsupplysningar deras företag vill offentliggöra och därefter väljer koncernens 

hållbarhetsavdelning vilken information som publiceras. I framtiden kommer rapporteringen 

fokusera på någon av de större hållbarhetsprojekt koncernen genomför och vad som är aktuellt 

för koncernen då. Avseende mängden information ser respondenten ingen risk med att ge ut 

för mycket då de endast ser offentliggörandet som positivt. Respondenten menar att de vill visa 

vad de gör eftersom de gör så pass mycket. Hen fortsätter med att just transport och 

logistikbranschen är extra utsatt och därför är det viktigt att visa arbetet som görs kring 

hållbarhet. Det är också därför de startat den nya avdelningen för koncernen. 

 

Eftersom ingen rapport tidigare upprättats har inte heller någon granskning av en sådan skett. 

Dock tror respondenten att innehållet inte påverkas, varken positivt eller negativt, av en 

granskning. Hen säger att hållbarhetsrapporten i framtiden kommer granskas av en revisor. 

Sammanfattningsvis menar respondenten att en bristfällig efterfrågan från företagets kunder 

och en avsaknad av egen nytta har bidragit till att organisationen inte upprättat någon 

hållbarhetsrapport tidigare. 

4.3 Intervju C 

Respondent C är ekonomichef för det svenska bolaget i en europeisk koncern. Organisationen 

verkar inom tandvårdsbranschen vilket beskrivs som en stabil marknad. Företagets kunder är 

privatpersoner. Respondenten berättar att organisationen har ett begränsat internt arbete 

gällande hållbarhetsrapportering. Arbetet med att upprätta rapporten är fördelat på olika 

avdelningar inom organisationen. Respondenten konstaterar även att deras 

hållbarhetsrapportering fått lite utrymme i årsredovisningen.  
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“Vi har en ganska... ja, man blir inte att man faller av stolen av att man blir imponerad 

av vår hållbarhetsrapport historiskt [...]” (Respondent C 2019).   

 

Anledningen till att företaget offentliggör en mindre andel hållbarhetsinformation är för att de 

måste enligt lagen. Om det inte funnits ett lagkrav tror respondenten inte att organisationen 

hade lämnat några som helst hållbarhetsupplysningar i årsredovisningen. 

 

“Motivet är egentligen att det är lagstadgat så att vi har inget val huruvida man gör 

det [...] man kan säga att vi lagt minimalt med ansträngning på den lagstadgade delen” 

(Respondent C 2019).   

 

Enligt respondenten är resursfördelning en förklaring till den minimala ansträngningen och den 

mindre omfattande hållbarhetsinformationen. Organisationen är under tillväxt med ett 

begränsat antal resurser vilket gör att hållbarhetsrapporteringen inte prioriteras. Hen menar att 

det inte har funnits tid till att fokusera på upprättandet av hållbarhetsrapporten då andra 

områden varit viktigare för organisationen. Vidare uttrycker respondenten att det finns en svag 

efterfrågan på informationen som presenteras i årsredovisningar och att rapportera mer inte tros 

stärka deras marknadsposition. 

 

“Nja, inte utifrån vad som skrivs i årsredovisningen, jag tror det är ganska få personer 

som läser årsredovisningen faktiskt...” (Respondent C 2019).   

 

Respondenten poängterar att hållbarhetsrapporteringen inom organisationen inte är 

transparent. Det finns en tydlig skillnad på vad som görs i praktiken och vad som faktiskt 

rapporteras. En av anledningarna till detta är att organisationen i Sverige består av 38 kliniker 

som alla arbetar på olika sätt gällande hållbarhet. En annan anledning är att företaget inte är 

börsnoterat. Respondenten tror att större och börsnoterade företag är mer transparenta i sin 

rapportering och ser användningen av det på att annat sätt. I dagsläget ser inte respondenten 

några positiva effekter av att arbeta med hållbarhetsrapporter. Det är inget som kunderna 

efterfrågar.  

 

När respondenten resonerar kring hållbarhetslagen och hur väl deras hållbarhetsrapport lever 

upp till kraven i lagen hänvisar hen till företagets revisorer. När vi vidare frågade om 

respondentens egen kunskap om lagen svarade hen följande: 
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“Jag skulle inte säga att jag är väl insatt men jag skulle säga att jag vet om att den 

finns, jag har läst den och liksom den är ganska brett skriven. Den ställer ju ett 

minimikrav men samtidigt upp till respektive bolag om vad man faktiskt skriver om” 

(Respondent C 2019).   

 

Hållbarhetsarbetet har förändrats över tid inom organisationen. Idag är arbetet i praktiken större 

än vad det var förr. Respondenten anser att detta hänger ihop med att hållbarhet har blivit 

alltmer aktuellt i dagens samhälle.  

 

“Jag skulle nog säga att det snarare är en ökad medvetenhet, det är inte att man gör 

det för att man känner att någon reporter kommer ringa och fråga utan det är mer 

liksom för att man själv tycker att frågan är viktigt och ju bättre kännedom man får om 

det desto mer tid lägger man på det” (Respondent C 2019).   

 

Respondenten berättar att valet gällande information som publiceras i hållbarhetsrapporten 

påverkas av det praktiska arbetet samt vad som är relevant inom branschen. 

Tandvårdsbranschen arbetar mycket med förbruksmaterial i plast och avfallsprodukter från 

klinikerna som ofta blir relevant att rapportera om. Respondenten ser ingen risk med att lämna 

ut för mycket hållbarhetsinformation, men det kan finnas en risk att lämna ut för lite. Alla 

företag är beroende av omvärlden och uppfattningen som icke transparent kan påverka 

organisationen negativt. Dock påpekar även respondenten att det troligtvis är vanligt att 

organisationen undviker att offentliggöra information som kan skada dem själva.  

 

Sammanfattningsvis berättar respondenten att den publicerade hållbarhetsinformationen har 

blivit godkänd av en revisor. Hade innehållet tydligare granskats tros det dock inte påverka 

omfattningen av rapporten då hen upplever att lagen ställer ett minimikrav. Det som är 

avgörande för hur rapporten upprättas och dess innehåll är lagkravet.  
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5. Analys 

 

Följande avsnitt inleder med en beskrivning av hur analysen genomförts. Därefter presenteras 

en sammanställning av de empiriska resultaten samt en jämförelse och analys mellan de 

undersökta objekten. Vidare diskuteras de empiriska resultaten utifrån agentteorin och dess 

centrala begrepp. Dessutom identifieras och förklaras likheter och skillnader mellan 

undersökningens resultat och tidigare forskning.  

 

5.1 Analysmetod 

Analysen inleddes med att en tabell sammanställdes där respondenternas svar kategoriserades 

efter olika teman (se tabell 2). Motivet bakom upprättandet av tabellen var att skapa 

förutsättningar för en tydlig analys. Genom att ställa upp svaren i en tabell skapades 

möjligheten att på ett enkelt sätt identifiera likheter och skillnader mellan företagen.  

 

Några av de teman som användes i tabellen är centrala begrepp i agentteorin medan andra är 

hämtade från intervjusvaren. De teman som inte har någon koppling till teorin valdes ut för att 

mer nyanserat kunna besvara vår forskningsfråga. Med hjälp av de teman som är hämtade från 

empirin kan mer omfattande slutsatser dras eftersom vi inte enbart begränsar oss till agentteori. 

Det öppnar upp för analyser med hjälp av litteraturgenomgången där många studier tillämpat 

andra teorier och perspektiv. Med hjälp av tabell 2 kunde likheter och skillnader mellan 

resultaten utläsas vilket vidare jämfördes, diskuterades och förklarades. Tillvägagångssättet att 

kategorisera empirin i olika teman är vad Blomkvist, Hallin och Lindell (2018) beskriver som 

en tematisk analys. Dessa teman kan antingen tas fram genom att utgå från litteraturen eller 

genom att söka likheter och olikheter utifrån empirin, i detta fall har båda tillvägagångssätten 

använts.  

 

För att kategorisera respondenternas svar inom olika teman utgick vi ifrån vad som sagts i 

intervjuerna vilket sedan sammanställts i avsnittet om empiri. Avseende respondent, bransch, 

kunder samt upprättande av rapporten gavs definitiva svar. Respondenterna blev tillfrågade 

vilken yrkesroll de har, vilken bransch de verkar inom, vilka kunder företagen har samt vem 

inom organisationen som ansvarar för hållbarhetsrapporten. Avseende övriga teman behövde 

respondenternas svar tolkas för att kunna kategoriseras i ett tema. Dock skiljer sig ett tema från 
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resterande, företagens hållbarhetsinformation i årsredovisningen år 2016. Där hämtades 

informationen från Retriever Business med samma tillvägagångssätt som beskrivits i avsnittet 

om datainsamling. Om årsredovisningen inte innehöll några hållbarhetsupplysningar alls 

definierades detta som ingen information. Om något av sökorden som nämns i metodavsnittet 

fanns i årsredovisningen för räkenskapsår 2016 men i en mindre omfattning definierades detta 

som lite hållbarhetsinformation.  

 

När temat kritisk selektion studerades undersökte vi hur respondenterna uttryckt sig kring 

företagens praktiska hållbarhetsarbete i relation till vad som rapporterats om detta i 

årsredovisningen. Om respondenten uttryckt att företaget arbetar med hållbarhetsfrågor 

tolkades detta som att de rapporterar mindre än vad som görs i praktiken. Ett exempel är 

beskrivningen av hur företag A arbetar med stora hållbarhetsprojekt inom koncernen såväl som 

lokalt i Sverige. Eftersom vi konstaterat att samtliga företag rapporterar en mindre andel 

hållbarhetsinformation i sina årsredovisningar är alla beskrivningar av praktiskt 

hållbarhetsarbete tecken på att de rapporterar mindre än vad som görs i praktiken. För att styrka 

denna slutsats tillfrågades även respondenterna om de själva upplever en skillnad mellan det 

praktiska hållbarhetsarbetet och det som rapporteras.  

 

Vi studerade hur respondenterna beskrev sin inställning till ökad revisionsgranskning för att 

kategorisera deras svar inom temat moralisk risk. Respondenterna tillfrågades om de hade 

agerat annorlunda i och med en ökad granskning. Detta resulterade i tydliga svar för att avgöra 

inställningen till revisorsgranskningens påverkan. Ett exempel vilket tolkades som att en mer 

noggrann granskning skulle innebära annorlunda rapportering är svaret “Det tror jag definitivt 

[...]” som respondent A gav. Om respondenten däremot inte trodde att en ökad granskning 

skulle påverka rapporteringen tolkades detta som att de inte skulle rapporterat annorlunda om 

en mer noggrann granskning utförts.  

 

Avseende respondenternas inställning till risk analyserade vi hur respondenterna ställde sig till 

att offentliggöra hållbarhetsinformation. Om respondenten endast tog upp positiva effekter 

tolkades detta som att det inte sågs några risker. Om respondenten däremot tog upp något 

negativt perspektiv på att offentliggöra information tolkades detta som att denne delvis såg 

risker. Ett exempel på det senare är respondent C och hens resonemang om att företag troligtvis 

undviker att offentliggöra skadlig information.  
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För att värdera hur insatta respondenterna är i hållbarhetslagen studerade vi hur de uttryckte 

sig kring deras egen kunskap om lagen. Exempelvis berättade respondent B att hen har läst 

lagen och respondent C beskrev att hen vet om att lagen finns och har läst den. Berättade 

respondenterna att de läst lagen och vet ungefär vad den innebär kategoriserades detta som 

begränsat insatt. Uttryckte respondenten däremot att denne inte vet vad lagen innebär 

definierades detta som att inte vara insatt.  

 

För att sammanställa de orsaker respondenterna beskrivit som förklaringar till en mindre andel 

offentliggjord hållbarhetsinformation analyserades hela empirin. Detta innebar att vi gick 

igenom svaren på samtliga frågor för att identifiera potentiella anledningar. I kontrast till övriga 

teman där svar på specifikt utvalda frågor analyserades för att göra tolkningen. Vid analysen 

kunde vi identifiera vissa anledningar direkt via respondentens svar medan andra framkom 

indirekt genom analys och egna kopplingar. Ett exempel är anledningen “avsaknad 

efterfrågan”. Respondent A och B sa uttryckligen att det inte funnits någon efterfrågan på 

hållbarhetsinformation. Till skillnad från respondent C som berättade att hen inte tror att så 

många läser årsredovisningar vilket vi tolkade som en avsaknad efterfrågan på informationen 

i rapporten.  

 

Efter arbetet med att kategorisera svaren i teman analyserades varje enskild respondents 

uttalanden genom att ställa ett av dennes svar mot ett annat för att förstå personens resonemang. 

Syftet med denna del av analysen var att söka förklaringar och öka förståelsen kring 

respondenternas uttalande. Analysen genomfördes med en systematik där innehållet i varje 

tema ställdes mot innehållet i ett annat tema fram till att samtliga teman inom en intervju testats 

mot varandra. Exempelvis analyserades och förklarades varför företag gör mer 

hållbarhetsarbete i praktiken än vad som rapporteras med deras kunskap kring lagen. Efter 

denna del av analysarbetet jämfördes de olika intervjuerna och respondenternas svar för att 

identifiera likheter och skillnader mellan företagen.  

 

Likheterna och skillnaderna mellan företagen förklarades sedan med hjälp av teori eftersom 

denna studie utgår från en deduktiv ansats är det teorin som driver analysen framåt. För att 

förklara empirin utgick vi från studiens centrala begrepp: intressekonflikt, 

informationsasymmetri och risk. Vår empiriska sammanställning jämfördes med dessa begrepp 

och grundantaganden samt tidigare litteraturs resultat för att antingen bekräfta eller motsäga 

innehållet. Likheterna och skillnaderna som identifierades förklarades sedan genom empiriska, 
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metodologiska och teoretiska utgångspunkter. Genom att utgå från skillnaderna gavs även 

förslag på intressant framtida forskning inom ämnet.  

5.2 Empirisk analys 

Tema Intervju A Intervju B Intervju C 

Respondent Ekonomichef Hållbarhetsansvarig Ekonomichef 

Bransch Eldfasta produkter Logistik och transport Tandvård 

Kunder Stora svenska företag  Stora och små svenska 

företag 

Privatpersoner 

Kritisk selektion Rapporterar mindre än vad  de 

gör i praktiken   

Rapporterar mindre än vad de 

gör i praktiken  

Rapporterar mindre än vad de 

gör i praktiken 

Moralisk risk Skulle rapporterat annorlunda 

om det gjorts en mer noggrann 

granskning  

Skulle inte rapporterat 

annorlunda om det gjorts en 

mer noggrann granskning 

Skulle inte rapporterat 

annorlunda om det gjorts en 

mer noggrann granskning 

Risk Ser inga risker Ser inga risker Ser delvis risker  

Upprättandet av 

rapporten  

HR-avdelning i utlandet Nystartad 

hållbarhetsavdelning inom 

koncernen 

Begränsat internt samarbete 

från olika avdelningar 

Kunskap om 

hållbarhetslagen 

Inte insatt Begränsat insatt Begränsat insatt 

Hållbarhetsinformatio

n i årsredovisning för 

räkenskapsår 2016 

 

Ingen 

 

Lite 

 

Ingen 

Anledningar till en 

mindre andel 

hållbarhetsinformatio

n 

Koncernens ansvar, avsaknad 

efterfrågan 

Koncernens ansvar, avsaknad 

efterfrågan, inget mervärde 

Resursfördelning, låga krav 

från lagen, inget mervärde, 

avsaknad efterfrågan 

 

Tabell 1: Sammanställning empiri 

5.2.1 Respondent, bransch och kunder 

Samtliga respondenter är ansvariga för arbetet kring varje organisations 

hållbarhetsrapportering, har haft sin yrkesroll i cirka ett år och representerar företag i olika 

branscher. Respondent C beskriver tandvårdsbranschen som relativt stabil. Detta till skillnad 

från respondent B som beskriver att transport- och logistikbranschen är under ständig 

utveckling och i dagsläget står inför stora teknologiska förändringar. Företagen har även olika 
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typer av kunder. Företag C har privatpersoner till skillnad från de andra två där kunderna är 

svenska företag.  

I intervju A framkommer det att hållbarhetsrapportering sker i utlandet av en HR-avdelning 

inom koncernen. Företaget har således ingen koppling till rapporteringen vilket kan vara en 

orsak till varför respondenten inte är insatt i den nya lagen till skillnad från de två andra 

respondenterna som är begränsat insatta. Förklaringen till att respondent B har begränsad 

kunskap gällande lagen kan bero på organisationens utveckling kring hållbarhet. De har startat 

en hållbarhetsavdelning som ska ansvara för företagets hållbarhetsrapportering. Dessutom har 

även företaget i mindre utsträckning lämnat ut hållbarhetsinformation tidigare. Respondent C 

är också begränsat insatt vilket kan förklaras genom att arbetet gällande hållbarhetsrapporten 

är uppdelat mellan olika interna avdelningar. Det finns således ingen specifik avdelning som 

ansvarar för hållbarhetsrapporteringen och dessutom har organisationen inte 

hållbarhetsrapporterat tidigare. 

5.2.2 Kritisk selektion 

Samtliga företag beskriver att det görs mer hållbarhetsarbete i praktiken än vad som 

rapporteras. Detta kan förklaras genom att ingen av respondenterna är tydligt insatta i vad den 

nya lagen kring hållbarhetsrapportering innebär. Det finns en medvetenhet om att företaget 

omfattas av lagkravet, men kunskapen kring rapporteringens innehåll och utformning är 

begränsad. Vidare skulle detta kunna förklaras genom deras tidigare relation till 

hållbarhetsrapportering. Alla organisationer arbetar praktiskt med hållbarhetsfrågor och är 

engagerade i olika projekt, men ingen utförlig rapport har tidigare upprättats. Således skulle 

både kunskapen kring lagen och den tidigare relationen till hållbarhetsrapportering kunna 

förklara varför organisationerna inte rapporterar lika mycket som de faktiskt arbetar med 

hållbarhet. 

 

Vidare visar resultatet att respondent B inte ser något mervärde med att hållbarhetsrapportera i 

större utsträckning. Samtidigt har de startat en ny hållbarhetsavdelning inom organisationen 

som ska driva hållbarhetsarbetet framåt då organisationen arbetar aktivt med olika 

hållbarhetsprojekt. Detta styrker resonemanget att organisationen engagerar sig mer i det 

praktiska hållbarhetsarbetet och att rapporteringen är den bristande faktorn.  
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5.2.3 Moralisk risk 

Ingen av de representerade företagens hållbarhetsrapporter har tidigare genomgått en 

innehållsgranskning. Respondenterna tillfrågades om de tror att innehållet i rapporterna skulle 

vara annorlunda om en mer noggrann granskning gjorts. Respondenterna B och C menar att 

övervakning inte påverkar upprättandet av rapporterna utan att det är andra faktorer som är 

avgörande. Exempelvis är respondent C fast besluten om att det är lagkravet som styr 

rapportens utformning. Å andra sidan tror respondent A att rapporten definitivt skulle upprättas 

annorlunda om den granskas av revisor vilket kan förklaras utifrån organisationens bransch. 

Företag A tillverkar och levererar eldfasta produkter vilket kräver stor säkerhet. Arbetet 

innefattar farliga material som kan vara skadligt för människan vilket kräver olika tillstånd för 

att bedriva verksamheten. Detta i samband med att företaget inte rapporterar allt som faktiskt 

görs kan vara en förklaring till att organisationen skulle upprätta rapporten annorlunda om 

granskningen från revisor ökade.  

5.2.4 Risk 

Ingen av respondenterna beaktar risk vid valet av mängden information som offentliggörs. 

Respondent A och B menar att dess företag är transparenta och endast ser positiva effekter av 

att offentliggöra hållbarhetsinformation. I och med detta ses ingen risk med att lämna ut varken 

för mycket eller för lite information. Respondent C uttrycker olika uppfattningar kring risk. 

Till en början hävdar hen likt A och B att det inte finns någon risk med att lämna ut för mycket 

information. Vidare uttrycker respondenten att offentliggörande av viss information kan skada 

företaget och att lite information kan göra att de framstår som icke transparenta vilket är en 

risk. Förklaringen bakom de olika inställningarna till risk kan vara företagens kunder. Företag 

A och B har andra stora företag som kunder medan respondent C har privatpersoner. I och med 

detta kan relationen mellan företag och kund se annorlunda ut.  

5.2.5 Anledningar till en mindre andel hållbarhetsinformation 

Respektive företag ingår i en större internationell koncern. Respondent A och B menar att en 

mindre andel hållbarhetsinformation publiceras eftersom att koncernen, med specifika 

avdelningar, har ansvaret för rapporteringen. Detta skiljer sig från hur fördelningen i C:s 

koncern ser ut, där ansvarar bolaget själv för rapporteringen. Vi kan även utläsa att samtliga 

respondenter är begränsat insatta alternativt inte insatta i lagen. Detta i samband med att 
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företagen inte hållbarhetsrapporterat alternativt rapporterat i liten utsträckning tidigare år skulle 

kunna förklara den mindre andelen hållbarhetsrapportering i årsredovisningen.  

 

Vidare påpekar samtliga respondenter att avsaknad efterfrågan från utomstående bidrar till den 

tunna hållbarhetsrapporten. Respondent C pekar även på andra anledningar. Först och främst 

har det inte funnits tillräckliga resurser vilket har bidragit till att hållbarhetsrapporteringen har 

prioriterats bort till förmån för annat. Den största anledningen menar hen dock är de låga kraven 

från lagen. Om det inte funnits ett lagkrav tror inte respondenten att det hade lämnats några 

som helst hållbarhetsupplysningar. De upplevda låga kraven kan förklaras av att respondenten 

är begränsat insatt i lagen, kraven kanske skulle upplevas som högre om hen var mer insatt.  

5.3 Analys utifrån studiens teoretiska referensram 

5.3.1 Intressekonflikt 

Ett grundantagande i agentteorin är att det finns en intressekonflikt mellan principalen och 

agenten (Eisenhardt 1989). Relationen är konfliktartad i och med att båda parter agerar för att 

öka sin egen nytta. Lambert (2001) identifierar orsaker till dessa konflikter som till exempel 

bristfällig motivation eller icke förenande målsättningar. I vår studies empiriska kontext vill 

lagstiftaren att företagen ska hållbarhetsrapportera enligt de krav som finns i lagen samtidigt 

som företagen maximerar sin egen nytta genom att rapportera lite. Lamberts (2001) 

förklaringar till konflikter har stora likheter med våra slutsatser. Exempelvis kan avsaknad 

efterfrågan leda till bristfällig motivation hos företagen. Det finns ingen anledning för företagen 

att lägga energi och tid på något som ingen utomstående har uttryckt ett behov av. Icke förenade 

målsättningar kan liknas till att lagstiftaren och företagen strävar efter olika mål. Lagstiftaren 

strävar efter att företagen ska följa lagen medan företagen endast vill maximera sin nytta genom 

att minimera sin ansträngning.  

 

Healy and Palepu (2001) hävdar att problem gällande finansiell rapportering och 

offentliggörande av information grundar sig i bland annat intressekonflikter mellan principalen 

och agenten. Författarnas resonemang styrker vår undersökning som visade att det finns en 

grundläggande intressekonflikt i och med bristfällig motivation och icke förenande 

målsättningar. Trots att studierna kom fram till liknande resultat finns olikheter i 

genomförandet. Healy och Palepu (2001) har studerat fenomenet på kapitalmarknad genom att 

ge en återblick av tidigare studier. Vår studie å andra sidan har inte fokuserat på någon specifik 
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marknad och intervjuer har istället genomförts. Möjligheten att studera olika empiriska kontext 

men ändå komma fram till liknande resultat visar på att intressekonflikt är ett omfattande 

begrepp med en bred användning. Vidare har liknande teoretiska utgångspunkter använts i 

undersökningarna vilket kan bidra till att förklara likheterna. Vår studie har utgått från 

agentteorin och Healy och Palepu (2001) har använt positiv redovisningsteori. Det finns ett 

starkt samband mellan dessa teorier eftersom båda grundar sig i traditionell ekonomisk teori. 

Enligt Frostenson (2015) är den positiva redovisningsteorin en utveckling av agentteorin vilket 

gör att teorierna bygger på liknande grundantaganden och centrala begrepp vilket även kan 

vara en förklaring till de förenande resultaten.  

5.3.2 Egenintresse 

Ett av agentteorins grundläggande begrepp är egenintresse vilket innebär att alla parter i en 

kontraktsrelation agerar utifrån vad som gynnar en själv (Artsberg 2005). Eisenhardt (1989) 

vidareutvecklar begreppet och menar att det organisatoriska livet alltid baserar sig på 

egenintresse. Det finns tydliga tecken på att företagen i denna studie agerar just efter 

egenintresse vilket kan utläsas i förklaringarna till varför företagen offentliggör lite 

hållbarhetsinformation. Slutsatserna visar att inget av företagen i undersökningen ser någon 

efterfrågan på hållbarhetsinformation. Ur ett företagsperspektiv är det onödigt att lägga resurser 

på ett utbud för att möta en efterfrågan som inte finns. För det andra berättar två av 

respondenterna att de inte ser något mervärde med att hållbarhetsrapportera. Specifikt innebär 

det att företagen inte finner några positiva effekter på organisationen genom att arbeta med 

eller upprätthålla hållbarhetsrapporter. Vidare beskriver två respondenter att de har gett ifrån 

sig ansvaret för rapporteringen till andra avdelningar inom koncernen. Det skulle vara 

ineffektivt ur ett företagsperspektiv att göra samma arbete som koncernen redan genomfört. 

Avslutningsvis påpekar en respondent att hållbarhetsrapporteringen är en resursfråga. 

Organisationen är under tillväxt och att upprätta hållbarhetsrapporter kräver, som allt annat, 

resurser. Respondenten menar att det finns viktigare saker inom en organisation som måste 

prioriteras och eftersom det finns ett begränsat antal resurser görs valet att inte lägga dessa på 

hållbarhetsrapportering. 

 

Sammanfattningsvis kan samtliga resonemang ovan förklaras utifrån begreppet egenintresse. 

Finns det ingen utomstående efterfrågan, finner företagen inget mervärde, är det koncernens 

ansvar eller är det en resursfråga? Oavsett förklaring som företagen har, agerar de utifrån vad 
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som gynnar dem själva. Detta kan ytterligare stärkas med hjälp av Eisenhardts (1989) 

resonemang att det organisatoriska livet alltid baserar sig på egenintresse oavsett vilja. 

 

Broberg, Tagesson och Collin (2009) menar att ägarstrukturen i en organisation påverkar 

offentliggörande av information. Resultatet från vår undersökning stärker författarnas 

resonemang då två av företagen menar att hållbarhetsrapportering är koncernens ansvar. Detta 

visar på att  koncerntillhörigheten påverkar varför företagen endast hållbarhetsrapporterar en 

mindre andel. Det går att spekulera i hur rapporteringen möjligtvis utformats om företagen haft 

en annan ägarstruktur. Ett fristående större bolag kan tänkas upprätta en omfattande 

rapportering eftersom de ansvarar fullständigt för sin egen rapportering och har ett stort antal 

intressenter att tillfredsställa. I ett mindre privat bolag å andra sidan hade rapporteringen 

förmodligen inte varit lika omfattande eftersom de inte är i lika beroende av omvärlden som 

stora fristående bolag. För framtida forskning är det intressant att undersöka hur ägarstrukturen 

påverkar företags inställning till att offentliggöra hållbarhetsinformation. Förslagsvis kan en 

fallstudie på ett företag som genomgått en förändring i ägarstrukturen genomföras. Med 

utgångspunkt i agentteorin och med intervjuer som metod undersöks inställningens förändring 

i takt med ägarstrukturen.  

 

Vormedal och Ruud (2009) menar att företag inte hållbarhetsrapporterar i Norge på grund av 

bland annat otillräckliga förutsättningar från staten. Denna anledning framkommer inte i vår 

undersökning. Den mest naturliga förklaringen till skillnaderna i resultaten är de olika 

teoretiska utgångspunkterna. Vår studie har tillämpat agentteori till skillnad från Vormedal och 

Ruud (2009) som har tillämpat intressent- och legitimitetsteori. Samtliga teorier är deskriptiva, 

det vill säga syftar till att förklara någonting men de skiljer sig i många andra avseenden. 

Exempelvis tillhör agentteorin det ekonomistiska paradigmet medan intressent- och 

legitimitetsteorin tillhör det kritiska paradigmet (Frostenson 2015). Även grundantaganden, 

centrala begrepp och den centrala utgångspunkten skiljer sig mellan teorierna.  

 

Vidare skulle förklaringen till varför Vormedal och Ruuds (2009) resonemang inte stämmer 

överens med vårt resultat kunna grunda sig i den empiriska kontexten. Författarna analyserade 

stora norska företags årsredovisningar medan vi undersökte stora svenska företag. Intressant 

för framtida studier är därför att analysera vår undersöknings empiriska kontext utifrån 

Vormedal och Ruuds (2009) resultat att principalen inte ger agenten tillräckliga förutsättningar. 
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I praktiken skulle det kunna undersökas om företagen i Sverige har tillräckliga förutsättningar 

för att upprätta en fullständig hållbarhetsrapport.  

5.3.3 Kritisk selektion 

I informationsasymmetriska relationer har ena parten ett informationsövertag. När en intern 

aktör har mer information än utomstående och agerar efter övertaget uppstår kritisk selektion 

(Baboukardos et al. 2016). En av faktorerna som påverkar informationsasymmetrin menar 

Eisenhardt (1989) är längden på relationen, en kortare relation har mer informationsasymmetri 

än en längre.  

 

Vår undersökning visar att samtliga företag har ett större praktiskt hållbarhetsarbete än vad som 

rapporteras. Företagen besitter fullständig information om hållbarhetsarbetet och har därmed 

ett informationsövertag gentemot lagstiftaren som endast får tillgång till den publicerade 

informationen. Företagen agerar utifrån informationsövertaget genom att endast offentliggöra 

en mindre andel av den totala hållbarhetsinformationen.  

 

Vidare visade undersökningen att ingen av företagen upprättat en hållbarhetsrapport tidigare, 

samtidigt som hållbarhetsrapporteringslagen nyligen kom i kraft. För att koppla detta till 

ovanstående resonemang av Eisenhardt (1989) är relationen mellan parterna relativt kort. 

Respondenterna uttrycker att de inte är insatta alternativt har begränsad kunskap om den nya 

lagen vilket tyder på att relationen mellan lagstiftaren och företagen är ny. Således kan den 

korta relationen vara en förklaring till varför företag hållbarhetsrapporterar lite. Med 

utgångspunkt i Eisenhardts (1989) resonemang hade resultaten i vår studie således kunnat se 

annorlunda ut om lagen funnits en längre period. 

 

Stubbs, Higgins och Milnes (2012) undersöker ur ett legitimitets- och intressentperspektiv vad 

som kan förklara att företag hållbarhetsrapporterar lite. Begreppet “action rather than words” 

är ett återkommande uttryck i författarnas undersökning. De menar att otillräcklig 

hållbarhetsrapportering beror på svag press från intressenterna, inga upplevda fördelar samt 

organisationens struktur. Även Ingram och Frazier (1980) menar att det finns ett svagt 

korrelationssamband mellan det hållbarhetsarbete företagen gör i praktiken och vad som 

rapporteras och att en möjlig förklaring till detta är avsaknad av kontroll. Resultaten i dessa 

studier kan liknas till vad som framkommer i vår undersökning, att företag gör mer i praktiken 

än vad som rapporteras. Även anledningarna som Stubbs, Higgins och Milnes (2012) 
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presenterar styrker denna studies slutsatser. En mindre andel hållbarhetsrapportering beror på 

avsaknad efterfrågan, företaget finner inget eget mervärde och koncernen ansvarar för 

rapporteringen. Likheterna mellan vår studie och Stubbs, Higgins och Milnes (2012) kan bero 

på att studierna i flera avseenden liknar varandra, båda har använt semistrukturerade intervjuer 

och studerat varför företag inte hållbarhetsrapporterar.  

 

Det finns även stora likheter mellan vårt och Ingram och Fraziers (1980) resultat trots olikheter 

i teoretiska utgångspunkter, studerade empiriska kontext och metodologiska val. Med 

anledning av detta kan det vara intressant att vidare undersöka fenomenet och studera om 

resultatens likheter är bestående eller slumpmässiga. Genom att replikera vår studie, men med 

tillämpning av Ingram och Fraziers (1980) metod som beräknar korrelationen mellan olika 

variabler, skulle respondenternas egna uppfattning av varför det finns en skillnaden mellan 

rapportering och verklighet kunnat mätas. Därefter kan det bekräftas eller avslås om studiens 

resultat är slumpmässigt.  

 

Även Shabana, Buchholtz och Carrolls (2016) studie om hur hållbarhetsrapportering 

institutionaliserats kan analyseras med koppling till den kritiska selektionen. Författarna menar 

att hållbarhetsrapporteringen är en norm. Vår undersökning visar snarare att det praktiska 

hållbarhetsarbetet institutionaliserats och är en norm, men inte rapporteringen. För att koppla 

detta till Shabana, Buchholtz och Carrolls (2016) modell visar våra resultat att företagen inte 

kommit till den tredje fasen. Dock visar modellen en förändring över tid vilket betyder att 

hållbarhetsrapportering, enligt resonemanget, kommer bli en norm i framtiden.  Intressant för 

framtida studier kan därför vara att genomföra vår undersökning igen och studera om 

resonemanget stämmer. De stora skillnaderna i dessa resultat skulle kunna förklaras utifrån 

studiernas metodologiska utgångspunkter. I och med att Shabana, Buchholtz och Carroll (2016) 

använt sig av matematiska beräkningar och studerat ett stort urval för att kunna dra statistiska 

generella slutsatser har studierna olika ambitioner. Vår studie har undersökt ett fåtal företag för 

att dra teoretiska slutsatser. Intressant för framtida studier kan vara att genomföra en 

undersökning för att se om fenomenet att hållbarhetsrapportera har blivit institutionaliserat i 

Sverige. I en sådan studie skulle Shabana, Buchholtz och Carrolls (2016) metod vara mer 

lämplig än våran. För att kunna säga något om det har blivit en norm räcker det inte att göra 

teoretiska generaliseringar, undersökningen måste säga något om en större helhet än så.  
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5.3.4 Moralisk risk 

Lambert (2001) beskriver moralisk risk som att brist på övervakning i en 

informationsasymmetrisk relation leder till en minimal ansträngning från agentens sida. 

Principalens kontroll styr därmed agentens beteende. För att hantera problem med moralisk 

risk kan principalen betala övervakningskostnader och därmed kontrollera agentens beteende 

(Artsberg 2005). I relationen mellan lagstiftaren och företagen utgör revisorns granskning av 

hållbarhetsrapporter övervakningen. I undersökningen kan vi se tendenser till moralisk risk när 

ena respondenten berättade att hårdare revisorsgranskning skulle påverka företagets 

upprättande av rapporten. Utifrån dessa resonemang kan bristfällig granskning vara en 

förklaring till att företaget hållbarhetsrapporterar lite.  

 

Dock visar majoriteten i undersökningen att ökad övervakning inte påverkar företagens 

upprättande av rapporterna. En mer noggrann granskning hade inte lett till ett annorlunda 

agerande vilket således motsäger Lamberts (2001) resonemang avseende övervakning. En 

förklaring till skillnaden skulle kunna vara att vår empiriska kontext skiljer sig från traditionell 

agentteori där principalen står för övervakningskostnaderna (Artsberg 2005). Jensen och 

Meckling (1976) menar att principalen måste lägga ner kostnader på övervakning för att 

agenten ska agera efter principalens vilja. I studiens fall är det företagen som själva betalar 

revisorsarvodet. Således betalar inte lagstiftaren för kontrollen vilket kan förklara varför 

revisorernas granskning inte får önskad effekt och därmed inte påverkar företagens upprättande 

av hållbarhetsrapporten. En annan förklaring till skillnaden i resultaten kan finnas i studiernas 

olika metodologiska tillvägagångssätt. Lambert (2001) använde kvantitativ metod i form av 

statistiska beräkningar av nyttofunktioner för att beräkna den moraliska risken. I och med vårt 

metodologiska val fick respondenterna möjligheten att uttrycka sig med egna ord. Vi kan 

därmed inte säkerställa att de faktiskt skulle agerat i enlighet med det som sägs. Hade vi, på 

samma sätt som Lambert (2001), räknat på respondenternas nyttofunktioner skulle vårt resultat 

troligtvis varit annorlunda. 

 

Ingen av våra respondenter ansåg att de var särskilt insatta i lagen kring hållbarhetsrapportering 

vilket kan tolkas som att lagen inte tas på allvar. Detta kan liknas med ett av Vormedal och 

Ruuds (2009) resonemang. Författarna menar att företag inte hållbarhetsrapporterar eftersom 

de inte tar lagen på allvar vilket kan bero på bristfällig övervakning. Även Ingram och Frazier 

(1980) menar att frånvaro av extern övervakning kan förklara bristfällig rapportering. Eftersom 
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att våra respondenter har olika inställning till övervakningens påverkan kan resultaten både 

liknas till och skilja sig från tidigare forskning. Det perspektiv som indikerar att övervakningen 

påverkar upprättandet av rapporterna liknas till Ingram och Frazier (1980) samt Vormedal och 

Ruuds (2009) resultat. Det andra perspektivet i våra slutsatser, att övervakningen inte påverkar 

hållbarhetsrapporteringen, skiljer sig således från författarnas resonemang.  

 

Både Vormedal och Ruud (2009) samt Ingram och Frazier (1980) använder sig av en 

innehållsanalys där de går igenom årsredovisningar. Detta till skillnad från vår studie som 

samlat empiri från intervjuer och därmed fått respondenternas beskrivningar med deras egna 

ord. Denna skillnad i tillvägagångssätt kan tänkas vara en förklaring till de olika resultaten. 

Dock begränsas jämförelsen mellan studierna av att vi endast undersökt ett fåtal företag vilket 

gör det omöjligt att göra statistiska generaliseringar. För att kunna göra en mer likvärdig 

jämförelse i framtiden är det intressant att undersöka ett större antal företag för att se om samma 

skillnad skulle framkomma.  

5.3.5 Risk 

Enligt Lambert (2001) är en agent riskavert vilket innebär ett beteende att undvika risker. Står 

agenten inför ett val där ena alternativet innebär en risk, skulle agenten välja det alternativ som 

inte innebär en risk. När företag upprättar hållbarhetsrapporter ställs de inför ett val av mängden 

information som ska inkluderas. Studiens resultat visade att ingen respondent såg någon risk 

med att lämna ut för mycket hållbarhetsinformation. Förenklat innebär det att företagen inte 

har några preferenser mot risk i sitt beslut gällande mängden hållbarhetsinformation som skall 

offentliggöras, företagen är således riskneutrala. Eisenhardt (1989) hävdar att principalen kan 

flytta över risken på agenten genom att antingen öka övervakningen eller basera kontraktet på 

agentens beteende. Dessutom är intresset att flytta över risken på agenten som störst när 

agenten är som minst riskavert.  

 

Både Lamberts (2001) och Eisenhardts (1989) resonemang motsäger resultatet i vår studie. 

Företagen är inte riskaverta och majoriteten tror inte att ökad övervakning påverkar 

upprättandet av hållbarhetsrapporten. Motsägelserna kan bero på att vi studerat olika begrepp 

inom teorierna vilket öppnar en möjlighet för framtida forskning. Huruvida ett förändrat 

kontraktsförhållande skulle förändra informationsasymmetrin och förflytta risken från 

lagstiftaren till företagen framkommer exempelvis inte i vår undersökning. Det skulle därför 

vara av intresse att utreda hur upprättandet av hållbarhetsrapporter påverkas av kontraktets 
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utformning. Lambert (2001) menar att det finns brister i rapporteringen på grund av 

motivationsbrist då företagen inte anses vilja lägga ner energi på rapportering. Huruvida detta 

stämmer eller inte kan undersökas i framtida forskning tillsammans med Eisenhardts (1989) 

resonemang att ett kontrakt med innehållande belöningssystem ökar agentens motivation.  
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6. Slutsatser 

 
Följande avsnitt presenterar studiens slutsatser utifrån insamlad empiri och ovanstående 

analys. Undersökningen utgår från ett fåtal företags enskilda uppfattningar med syfte att 

generalisera teoretiskt. Slutsatserna är av agentteoretisk karaktär vilket innebär att resultatet 

kunnat se annorlunda ut med en annan teoretisk utgångspunkt.  

 
 

Syftet med studien är att beskriva och analysera motiven bakom företags val att inkludera en 

mindre andel hållbarhetsinformation i sina årsredovisningar. Undersökningen visar att det finns 

olika anledningar till detta.  

 

Den första slutsatsen är att företagen upplever en avsaknad efterfrågan. Företagens uppfattning 

är att utomstående är intresserade av hållbarhetsarbete, men inte av informationen som 

publiceras i årsredovisningen. Ur ett företagsperspektiv är det onödigt att lägga resurser på ett 

utbud för att möta en efterfrågan som inte finns vilket förklarar varför företagen  offentliggör 

en mindre andel hållbarhetsinformation. En annan slutsats som besvarar forskningsfrågan är 

att företagen inte finner något mervärde. De ser inga positiva effekter på verksamheten av att 

arbeta med eller upprätta hållbarhetsrapporter. Det leder till att företagen lägger resurser på 

annat som anses viktigare och mer bidragande till organisationen. En ytterligare slutsats som 

konstateras är ägarstrukturen. Det finns specifika avdelningar inom koncernen som ansvarar 

för hållbarhetsrapporteringen. Detta gör att de svenska bolagen inte upprättar egna 

hållbarhetsrapporter eftersom det skulle innebära dubbelt arbete vilket i sin tur är ineffektivt ur 

ett företagsperspektiv. Om företagen inte ingått i en koncern hade de troligtvis inkluderat mer 

hållbarhetsinformation i årsredovisningen. Ovanstående slutsatser kan samtliga, utifrån ett 

agentteoretiskt perspektiv, kopplas till företagens egenintresse och vilja att maximera sin egen 

nytta eftersom de endast agerar efter vad som gynnar dem själva.   

 

En annan slutsats som dras är att den korta relationen mellan företagen och lagstiftaren påverkar 

andelen hållbarhetsinformation som offentliggörs. Å ena sidan är lagen ny vilket innebär att 

det finns en begränsad kunskap om den. Kombinationen av att lagen är ny och företagens 

begränsade kunskap kring lagen ger uttryck för att det finns en kort relation mellan lagstiftaren 

och företagen vilket påverkar informationsmängden som offentliggörs. Å andra sidan kan den 

korta relationen förklaras utifrån företagens begränsade kunskap om lagen i samband med att 
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de inte har hållbarhetsrapporterat tidigare år. Om relationen mellan företagen och lagstiftaren 

haft en längre varaktighet hade resonemanget troligtvis lett fram till andra slutsatser. 

 

Sammanfattningsvis finns det många olika svar till varför vissa företag väljer att inkludera en 

mindre andel hållbarhetsinformation i sina årsredovisningar. Det kan vara en avsaknad 

efterfrågan, inget mervärde, koncerntillhörigheten, att relationen mellan lagstiftaren och 

företagen är kort eller en kombination av dessa.  

 

  



  47 

7. Framtida forskning 

 

Följande avsnitt diskuterar förslag på eventuella framtida studier med utgångspunkt i denna 

studies slutsatser.  

 
 

Studiens slutsatser grundar sig som nämnt i ett agentteoretiskt perspektiv. Förklaringarna har 

begränsats till de agentteoretiska begreppen egenintresse, vinstmaximering samt relationen 

mellan principal och agent. Att ta utgångspunkt i teorin har inneburit att svaret på 

forskningsfrågan endast setts utifrån ett agentteoretiskt perspektiv. För att utöka förståelsen 

kring fenomenet att hållbarhetsrapportera kan våra slutsatser dock vara intressant att undersöka 

från andra teoretiska perspektiv.  

 

En slutsats i vår studie var att det finns en avsaknad utomstående efterfrågan på 

hållbarhetsupplysningar. Detta konstaterande är av intresse att vidare studera, varför efterfrågas 

inte sådan information? För att få en mer nyanserad bild av fenomenet kan andra teorier som 

exempelvis intressent- eller institutionell teori tillämpas. Genom att tillämpa andra teorier 

kommer ämnet att studeras utifrån andra begrepp och grundantaganden och därmed 

framkommer andra förklaringar. För framtida forskning är det dessutom intressant att 

undersöka hur ägarstrukturen påverkar företags inställning till att offentliggöra 

hållbarhetsinformation. Likt nämnt i analysen kan en fallstudie på ett företag som genomgått 

en förändring i ägarstrukturen genomföras. Hur stor roll spelar ägarstrukturen i sammanhanget? 

Å ena sidan skulle detta kunna genomföras med agentteori. Å andra sidan skulle det även vara 

intressant att tillämpa andra teorier som exempelvis beteendeorienterad-  eller institutionell 

teori för att se fenomenet utifrån ett annat perspektiv.  

 

Med utgångspunkt i att den korta relationen påverkar mängden hållbarhetsinformation som 

offentliggörs är det intressant att vidare studera hur relationen mellan lagstiftare och företag 

utvecklas i framtiden. För att styrka våra slutsatser kan framtida studier fokusera på relationen 

mellan lagstiftare och företag för att undersöka om långvarigheten faktiskt påverkar 

informationsmängden som offentliggörs. 
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9. Bilagor 

 

Bilaga 1.  

Intervjuguide  

● Vilka är motiven bakom att ni upprättar en hållbarhetsrapport?  

- Känner ni någon slags press till att ni måste? Varför? 

- Hur ser eran process ut när ni upprättar en hållbarhetsrapport?  

 

● På vilket sätt finns det en skillnad i hur ni arbetar med hållbarhet i praktiken 

och vad ni rapporterar?  

- Har hållbarhet alltid vara en del av ert arbete?  

- På vilket sätt har det förändrats över tid avseende hur ni arbetar med hållbarhet? 

- Ser ni några risker med att lämna ut mycket/lite information? Varför? Hur tänker ni 

då? 

 

● Hur väljer ni ut informationen som publiceras? Är det någon specifik 

information ni tycker är extra viktig att ha med? 

- Finns det information som ni väljer att inte ta med i era rapporter? Varför? 

- Vad är det för typ av information? 

- Skulle det på något sätt skada er att lämna ut annan information än vad ni gör 

idag? Isåfall, på vilket sätt? 

 

● Hur och på vilket sätt hanterar ni krav och lagstiftning gällande 

hållbarhetsrapporteringen?  

- Tycker du att ni är väl insatta i den nya hållbarhetslagen? 

- Anser ni att ni lever upp till kraven/lagen gällande hållbarhetsrapporteringen? 

- Är det någonting ni kommer göra annorlunda framöver? Varför? 

- Om ni inte hade haft ett lagkrav på er, hade ni ändå valt att hållbarhetsrapportera? 

 

● Har er rapport granskats av en revisor? Om hållbarhetsrapporten 

granskats/inte granskats, hade ni upprättat hållbarhetsrapporten annorlunda? 

- Vad hade gjorts annorlunda? Varför? 

 

● Anser du att ni stärker eran marknadsposition, skapa resurser eller på något 

annat sätt påverkas positivt av att offentliggöra hållbarhetsinformation? 

- Är det något annat som kan bidra positivt till ert företag genom att 

hållbarhetsrapportera? 
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