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Title:  Mandatory Sustainability Reporting – How stakeholders intend to 

influence the regulatory process 
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Background:  Accounting can be viewed as consisting of financial and non-financial 

reporting. The non-financial reporting consists of companies' work 

with sustainability and represents an increasingly important part of 

corporate operations. In 2013, the European Union’s (EU) came with 

an initiative to create a regulation in sustainability reporting. In 

January 2015, the Justice Department issued a draft law expected to 

come into force on 1 July 2016. At the introduction of a new 

regulation the regulation setter allows authorities and stakeholders to 

give feedback on the draft law. The procedure is an important element 

in the policy making process and is done by the draft being submitted 

for referral. 

 

Purpose:  The purpose of the study is to create an understanding of how 

stakeholders through the referral process are intended to influence a 

regulation on sustainability reporting. 

 

Method:  The study will examine how stakeholders intend to influence the 

regulatory process for a non-financial regulation on sustainability 

reporting in Sweden. The study is based on economic theories that 

explain the regulatory process and the audit society as a the 

contributing factor to emergence of sustainability reporting. 

 



	  

 

Findings:  The study emphasizes that the stakeholders can be categorized 

according to their values, there is a pattern between the stakeholders' 

values and views. The study indicates both similarities and differences 

between the stakeholders' views. There will be three patterns of 

similarities and differences inour study. The study also shows that 

there is a relationship between the stakeholders' interests and in the 

interest the groups intended to influence. A further conclusion is that 

business groups and industry stakeholders mainly intend to dominate 

the regulatory process for private interests. Interest groups and trade 

unions opinions may instead be seen as primarily protecting the public 

interest. 

 

Keywords:  Audit society, economic theories, non-financial reporting, political 

process, referral process, regulatory process, stakeholders, 

sustainability report.   
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1. Inledning 
Avsnittet avser att skapa intresse samt ge förståelse för studiens valda ämne. Inledningsvis 

presenteras studiens bakgrund för att därefter redogöra för den tidigare forskningen inom 

området. Vidare diskuteras det uppmärksammade problemet. Avslutningsvis beskrivs studiens 

syfte samt vald frågeställning.  

1.1 Bakgrund 
Inom redovisningsområdet finns finansiell samt icke-finansiell rapportering. I Sverige är den 

finansiella redovisningen präglad av regleringar som fastställs både på nationell nivå samt 

genom medlemskapet i Europeiska unionen (EU). Den icke-finansiella redovisningen består 

av hållbarhetsrapportering som istället har präglats av att företagen frivilligt valt att rapportera. 

Att företag frivilligt valt att rapportera inom hållbarhetsfrågor tar sin början i 

granskningssamhället som utgör en stor del av hållbarhetsrapporteringens utveckling. Att 

företag är föremål för granskning är inget nytt, dock har det under de senaste decennierna 

skett en ”granskningsexplosion”. Granskningssamhället bygger på att allmänheten i större 

utsträckning värdesätter granskning för att skapa tillsyn och därigenom uppstår en ökad 

efterfrågan på granskningsbarhet hos till exempel företagen. Det för att skapa öppenhet samt 

få företag att ta ett större ansvar. ”Granskningsexplosionen” har medfört att granskningens 

omfattning ökat inom ett flertal områden (Power 1997; Ek 2012). Företagens arbete inom 

hållbarhet är ett område där granskningssamhället haft stor påverkan. Det har medfört att 

företag frivilligt publicerat hållbarhetsrapporter för att göra sig granskningsbara (Borglund, 

Frostenson & Windell 2010). 

Sverige kommer inom en snar framtid att införa en ny reglering för obligatorisk 

hållbarhetsrapportering samt mångfaldspolicy för vissa företag, det genom ett EU-direktiv. I 

Sverige har statliga företag, genom ett ägardirektiv, sedan år 2008 tvingats 

hållbarhetsrapportera i enlighet med Global Reporting Initiatives (GRI) standard för 

hållbarhetsrapportering. Frankrike, Danmark och Sydafrika är exempel på länder som redan 

infört reglering som liknar EU:s direktiv gällande hållbarhetsrapportering. Det har bidragit till 

att ett stort antal företag idag hållbarhetsrapporterar och tar större ansvar för arbetet gällande 

hållbar utveckling (Hallvarsson & Halvarsson 2013). EU:s direktiv strävar efter att företag 

ska främja en hållbar framtid samt ta ett större ansvar, något den ovanstående regleringen 

påvisar är möjligt. Att rapportera frivilligt kring hållbarhet är i Sverige en etablerad handling 
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bland stora företag. Likväl kommer den nya regleringen medföra att ytterligare företag nu 

kommer att tvingas lämna rapporter gällande deras hållbarhetsarbete. Hållbarhetsrapportering 

är präglad av standarder där GRI:s ramverk är en vedertagen standard som majoriteten av 

företagen följer vid upprättandet (Frostenson, Helin & Sandström 2015). På senare tid har en 

integrerad rapportering utvecklats där finansiell och icke-finansiell redovisning sammanfogats 

för att skapa en helhetsrapportering gällande företagets verksamhet (International Integrated 

Reporting Council 2013). 

År 2013 tog EU initiativet till en reglerad hållbarhetsrapportering för samtliga 

medlemsnationer. Syftet med att införa en reglering är att skapa en öppenhet och få företag att 

ta ansvar för sina handlingar. Införandet av en reglering kan uppfattas som en komplicerad 

process med många inblandade parter. Något som framgår av nedanstående förlopp gällande 

införandet av obligatorisk hållbarhetsrapportering och mångfaldspolicy. EU gav år 2013 ut ett 

redovisningsdirektiv gällande obligatorisk rapportering av icke-finansiell information samt 

mångfaldspolicy för vissa företag (Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU, OJ L 

182, 29.6.2013, ss. 19-76). Direktivet antogs av Sverige och Redovisningsutredningen (2014) 

inledde arbetet gällande tolkning och implementering av direktivet. Arbetet mynnade ut i en 

utredning som fick namnet SOU 2014:22. År 2014 gav EU ut en uppdatering av direktivet 

genom att publicera ett ändringsdirektiv med korrigeringar (Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2014/95/EU, OJ L 330, 15.11.2014, ss. 1-9). Det bidrog till att justitiedepartementet, 

som är en del av den offentliga förvaltningen (Riksarkivet 2014), under år 2014 inledde 

arbetet gällande tolkning och implementering av ändringsdirektivet. Tidsramen för 

implementeringen av ändringsdirektivet var två år för samtliga medlemsländer (Lennartsson 

2015; FAR 2015). I januari år 2015 gav justitiedepartementet ut ett lagförslag som förväntas 

träda i kraft den 1 juli 2016 och tillämpas från och med det räkenskapsår som inleds närmast 

efter 31 december 2016 (Justitiedepartementet 2014). Vid införande av regleringar låter 

normgivare myndigheter och intressenter ge respons på lagförslaget. Det förfarandet är ett 

viktigt inslag i den politiska beslutsprocessen och sker genom att förslaget lämnas ut på 

remiss. En remissprocess utgörs av att förslaget sänds ut till valda intressenter som sedan 

lämnar yttranden på förslaget genom remissvar (Regeringen 2003). Med intressenter avses i 

den här studien en sammanslutning av aktörer så som ett företag eller en organisation. 

Definitionen medför att studien inte behandlar enskilda individer som intressenter. 
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1.2 Tidigare forskning 

Hållbarhetsrapporteringen i Sverige har som ovan nämnts endast varit reglerad för statliga 

bolag vilket gör företeelsen kring reglering av hållbarhetsrapportering till ett förhållandevis 

outforskat område. Det har bidragit till att den icke-finansiella rapporteringen inte tidigare 

kopplats till teorier som behandlar framväxten av regleringar. Reglering inom den finansiella 

redovisningen har i tidigare forskning förklarats med hjälp av ekonomiska teorier som menar 

att en reglering ska stiftas till allmänhetens intresse men att processen ofta domineras av 

intressenters privata intressen (Stigler1971; Posner 1974). I en studie av Potter, Olejarski och 

Pfister (2014) studeras problemet med att regleringsprocesser domineras av intressenter. 

Studiens slutsats påvisar vikten av att finna en balans mellan allmänhetens intresse och 

dominans från intressenter. De identifierar ett behov av mer input från allmänheten. 

Införandet av en reglering har även behandlats som en politisk process, där framförallt 

forskaren Zeff (2002) varit framträdande. Den politiska processen har kopplingar till de 

ekonomiska teorierna då den behandlar intressenters påverkan på en regleringsprocess. Zeff 

(2002) visar i sin studie exempel på ett flertal försök där branschen och andra berörda parter 

har agerat aggressivt för att förhindra normgivaren att införa ett för dem oangenämt krav. I 

slutsatserna menar han att det är viktigt att inte komma ifrån syftet med regleringen genom att 

låta sig påverkas av den politiska processen. Påverkan utgör en central del av den tidigare 

forskningen som berör regleringsprocesser. Intressenter kan genom att lämna synpunkter på 

regleringens utformning påverka normgivaren att förändra regleringen. Det är ett förfarande 

som Zeff (2002) ser som problematiskt. 

Tidigare uppsatser som studerat hållbarhetsrapportering fokuserar främst på varför samt hur 

företag väljer att hållbarhetsrapportera. Ytterligare har uppsatser studerat rapportering i 

relation till riktlinjer och ramverk. Ett exempel är Anadol och Frost/Nylén (2007) som utifrån 

ett institutionellt perspektiv studerat vad som påverkar utvecklingen gällande rapportering av 

hållbarhet i Sverige. I slutsatsen lyfter de att hållbarhetsrapportering är ett sätt för företag att 

legitimera sin verksamhet och öka trovärdigheten hos dess intressenter. Ahlbeck och 

Johansson (2015) har fokuserat på hur företag hållbarhetsredovisar och identifierar i 

slutsatsen ett specifikt arbetsförlopp samt påverkande faktorer. Det finns tidigare uppsatser 

som studerar ägardirektivet som infördes för svenska statliga företag år 2008. Exempelvis 

Andersson och Karjalainen (2012) som behandlar hur ägardirektivet har påverkat både 

statliga och icke-statliga företag. Studien kopplades till legitimitetsteorin, intressentteorin 

samt institutionell teori som kan kategoriseras som omvärldsteorier. De påvisade att de icke-
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statliga företagen som studerats kan ha påverkats av det statliga ägardirektivet genom ökad 

mediebevakning gällande riktlinjerna samt genom benchmarking. Den tidigare forskningen 

påvisar att forskning inom reglering samt forskning inom hållbarhetsrapportering är 

utforskade områden var och ett för sig. Det finns dock ingen tidigare forskning som kopplat 

samman de olika delarna. En bidragande faktor till det kan utläsas bero på att 

hållbarhetsredovisning tidigare inte varit ett reglerat område.  

1.3 Problemdiskussion 

Sveriges lagförslag skiljer sig från EU:s direktiv på ett flertal punkter. Exempelvis har 

departementet valt att inkludera ett större antal företag som ska omfattas av regleringen än 

vad EU-direktivet föreslår. I Sverige kommer därav den nya regleringen medföra att cirka 

2000 företag tvingas hållbarhetsrapportera, det i jämförelse med cirka 100 företag om Sverige 

följt minimikravet från EU-direktivet (Justitiedepartementet 2014). Det har uppmärksammats 

som problematiskt av intressenter och skapat en debatt i svensk media. Debatten kan ses som 

ett sätt att försöka påverka regleringen, dock utan försäkran om att justitiedepartementet tar 

del av synpunkterna. Det som diskuteras i debatten kan därav inte ses ha någon direkt 

påverkan på utfallet av regleringen. Konsekvenserna när omfattningen av företag utökas kan 

bli att den svenska konkurrenskraften på den internationella marknaden sjunker. Debatten har 

pågått mellan förespråkare för en reglering samt de som motsätter sig en reglering av 

hållbarhetsrapportering. FAR, som är en betydelsefull branschorganisation för 

redovisningskonsulter och revisorer, har uttalat sig positivt till lagförslaget. De anser dock att 

ett förtydligande behöver göras angående att revisorernas uttalande om hållbarhetsrapporten 

inte är att likställa med oberoende granskning. Det på grund av att lagförslaget begränsar 

revisorns arbetsinsats till att endast omfatta kontroll av huruvida hållbarhetsrapporten har 

upprättats eller ej (Lennartsson 2015). Ytterligare en stor aktör i debatten är Svenskt 

Näringsliv som verkar för att Sveriges alla företag ska ha bästa möjliga villkor för att verka 

och växa. De hävdar att lagförslaget är för optimistiskt när det kommer till kostnaden för 

implementeringen (Lennartsson 2015). Utöver debatten i media framgår det även i 

lagförslagets remissvar både positiva och negativa synpunkter. FAR samt Svenskt Näringsliv 

har även lämnat remissvar där de argumenterar för bland annat ovanstående ståndpunkter. 

Som ovan nämnts ses intressenter i den här studien som en sammanslutning av aktörer så som 

ett företag eller en organisation. Den här studien behandlar intressenternas privata intressen 

som ett intresse där egennytta står i centrum. Dominans genom privata intressen används ofta 
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av inflytelserika intressenter för att skapa en reglering till fördel för intressenten själv. 

Allmänhetens intresse utgörs i den här studien av de enskilda individernas intressen. De 

enskilda individerna skapar tillsammans samhället och deras synpunkter kan stå i konflikt 

med intressenternas privata intressen. 

I ovanstående diskussion framgår att intressenter genom synpunkter avser att påverka 

lagförslaget i olika intressen. Det kan exempelvis ske genom remissförfarandet samt 

samhällsdebatten. Det kan uppstå problem om intressenternas påverkan på normgivaren blir 

för stor då det kan påverka regleringens utfall på bekostnad av allmänhetens intresse. Som 

tidigare nämnts har hållbarhetsrapportering inte varit ett reglerat område utan har utvecklats 

och praktiserats genom frivillig redovisning. Ett problem som nu kan uppstå menar Borglund1 

är att regleringen kan göra att företagen endast kan komma att redovisa på grund av krav 

istället för att påvisa deras engagemang inom området. Det kan i sin tur leda till negativa 

effekter på utvecklingen inom hållbarhetsrapporteringen. Studier inom den finansiella 

redovisningen påvisar att tidigare regleringar blivit påverkade samt dominerade av 

intressenternas privata intressen. Då det nu införs en ny reglering inom hållbarhets-

rapportering kan vi identifiera ett behov av studier som behandlar regleringsprocessen inom 

den icke-finansiella redovisningen. Regleringen av hållbarhetsrapporteringen ses därav som 

ett aktuellt problemområde att studera.   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Tommy Borglund Director och Partner Hallvarsson & Halvarsson, samtal den 8 december 2015.  
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1.4 Syfte samt frågeställning  

Syftet med studien är att skapa förståelse för hur intressenter genom remissvar avser att 

påverka en reglering inom hållbarhetsrapportering. För att besvara syftet formuleras följande 

frågeställning. 

− I vilket intresse uttrycker intressenterna synpunkter gällande lagförslaget samt vilka är 

likheterna och skillnaderna mellan hur intressenterna avser att påverka?   
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2. Framväxten av reglering inom hållbarhetsrapportering 

Det här avsnittet presenterar studiens teoretiska referensram. Teorin är kopplad till 

framväxten av regleringar inom finansiell redovisning samt framväxten av 

hållbarhetsrapportering. Avsnittet inleds med ekonomiska teorier som behandlar 

allmänhetens intresse samt hur intressenter kan dominera en regleringsprocess. Vidare 

presenteras fenomenet granskningssamhället. Ett fenomen som behandlar hur allmänheten 

har kommit att efterfråga en större transparens och öppenhet från företagen. Avsnittet 

avslutas med en sammanfattning av de valda teorierna. 

2.1 Politisk process 
Forskning gällande regleringsområdet inom finansiell redovisning är utbrett. Det finns 

tidigare forskning som behandlat standardisering där de argumenterar för att införandet är en 

politisk process. Med politisk process avses att andra politiska organ samt intressenter avser 

att påverka normgivare utifrån ett egenintresse (Zeff 2002). De kan anslutas till resonemanget 

kring de ekonomiska teorierna gällande dominans i regleringsprocesser. Politiska 

påtryckningar kan ses som en svårighet vid införandet av kvalitativa standarder. 

Påtryckningarna har använts som metod där intressenter och andra berörda parter har agerat 

aggressivt för att förhindra normgivare att införa ett för dem oangenämt krav. Det är viktigt 

att normgivaren inte kommer från regleringens grundläggande syfte genom att låta sig 

påverkas av den politiska processen (Zeff 2002). 

2.2 Ekonomiska teorier 
Tidigare forskning inom reglering av redovisning fokuserar främst på teorier som behandlar 

intressenters inblandning i regleringsprocessen. Det då forskning påvisar att intressenters 

inblandning har stor effekt på utfallet. Ekonomiska teorier redogör för vilka som drar fördelar 

samt nackdelar av en reglering. De ekonomiska teorierna klargör utfallet samt effekten på 

resursfördelning av en reglering (Stigler 1971). Framstående forskare inom området är Stigler 

(1971) och Posner (1974), därav bygger vår studie på deras forskning. Inom de ekonomiska 

teorierna går det att urskilja två grundsyner gällande vilka som gynnas av en reglering (Stigler 

1971; Posner 1974). Första grundsynen menar att en reglering uppkommer för allmänhetens 

intresse samt är avsedd att skydda allmänheten. Andra grundsynen menar att en reglering 

domineras av intressenters privata intressen. Stigler (1971) är en forskare som tidigt diskuterat 

problemet med dominans från intressenter där syftet är att dra fördelar av en reglering.  
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Grundtanken med att införa en reglering är att den ska främja allmänhetens intresse, det är 

något som inte alltid uppfylls. Ett flertal forskare diskuterar problemet när normgivare agerar i 

privata intressen istället för att se till allmänhetens bästa (Posner 1974; Hardy 2006; Potter et 

al. 2014). Politik som domineras av intressenter är ofta ineffektiv och inverkar negativt på 

allmänhetens bästa. Det är därför av vikt att identifiera allmänhetens intresse, vilket dock är 

en svårighet för normgivaren (Goodsell 2006; Potter et al. 2014). Normgivare kan öka 

förståelsen för allmänintresset genom att skapa en bro mellan tillgång till information och 

normgivares beslut. Det kan ske genom att normgivare tar hänsyn till skrivelser som 

inkommer gällande lagförslaget (Goodsell 2006). Att infoga allmänhetens intresse i 

dominerade normgivningsprocesser kan fungera som en motvikt mot kraftiga påtryckningar 

från intressenter. Det är ändock viktigt att normgivare engagerar sig i intressenterna och 

skapar förståelse för svårigheter som kan uppstå vid införandet av en reglering (Potter et al. 

2014).  

 

Det är av särskild betydelse att finna balansen mellan regleringspolitik, det allmänna intresset 

samt intressenters dominans. Det har bidragit till att ett flertal forskare diskuterar vikten av 

den balansen (Huntington 1952; Potter et al. 2014) samt belyser en problematik gällande 

balansen i regleringsprocesser. Den offentliga förvaltningen utgör en institution där 

allmänheten, politiken och intressenterna sammankopplas (Posner 1974). Även Potter (2012) 

menar att den offentliga förvaltningen kan vara ett forum för en helhetsbild då den sammanför 

etiska, ekonomiska och politiska perspektiv. Den offentliga förvaltningen utgör en fördelaktig 

instans för att studera intressenternas dominans vid införandet av en reglering (Potter 2012).  

2.2.1 Reglering till fördel för allmänheten 

Vid reglering till fördel för allmänheten bygger teorin på att regleringar skapas för att skydda 

allmänheten (Deegan & Unerman 2011). Teorin har två starka grundantaganden, första 

antagandet grundar sig i att marknaden är benägen att misslyckas om den inte är reglerad. 

Andra antagandet grundar sig i att en reglering ska ske utan att vara på bekostnad av något 

annat (Posner 1974). Resonemanget bekräftas även av Deegan och Unerman (2011) som 

menar att en reglering ska ske genom att avväga balansen mellan de sociala fördelarna och 

den sociala kostnaden. Reglering ses uppkomma som ett svar på efterfrågan från allmänheten 

med syftet att korrigera ineffektivitet eller orättvisa på marknaden (Posner 1974).  En 

reglering syftar till att maximera nyttan för välfärden och inte för en enskild individ (Deegan 
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& Unerman 2011). Inom teorin finns även två koncept. Första konceptet antar att normgivare 

inför regleringar för att få skydd från samt fördelar av allmänheten. Det andra konceptet antar 

att vid marknadsmisslyckanden inför normgivarna en reglering i syfte att rädda situationen 

samt för att maximera den sociala välfärden (Hantke-Domas 2003). Första konceptet kan ses 

som en förebyggande åtgärd där normgivare på eget initiativ skapar regleringar för att få 

acceptans från allmänheten. Andra konceptet är mer reaktivt och skapar regleringar för att 

rädda en uppkommen situation. 

 

Inom områden som kräver hög expertis kan reglering uppstå på grund av en efterfrågan från 

allmänheten. Det på grund av att allmänheten vill ha garantier för att deras förväntningar på 

kvaliteten efterföljs (Donabedian 1991). Teori som ser till allmänhetens intresse har använts 

till att försvara ett flertal olika yrkesroller (Robert & Kurtenbach 1998). Robert och 

Kurtenbach (1998) hänvisar till American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) 

dokument från år 1981 som kopplat teorin till yrket revisor. AICPA menar att reglering inom 

redovisningsområdet samt revisorns roll är önskvärt på grund av framförallt tre faktorer. Den 

första grundas i att viktiga beslut tas i beaktande av finansiella rapporter, som revisorn är 

reglerad att granska. Den andra faktorn gäller allmänhetens förtroende till revisorernas 

kompetens. Slutligen förväntas inte allmänheten att undersöka de bakomliggande 

kvalifikationerna hos varje revisor (Robert & Kurtenbach 1998). 

2.2.2 Reglering som domineras av intressenter 

Teori som behandlar att intressenter kan dominera en regleringsprocess kan ses ha två steg av 

dominans. Första steget av dominans antar att en reglering presenteras med syfte att vara i 

allmänhetens intresse, men att syftet inte uppnås då intressenten kommer att styra 

normgivarna i regleringsprocessen. Andra steget av dominans lägger stort fokus på 

ekonomiska samt politiska intressen och antar synsättet att grupper formas för att skydda 

särskilda ekonomiska intressen (Deegan & Unerman 2011). 

2.2.2.1 Första steget av dominans 

I första steget av dominans försöker intressenter ta kontroll över normgivare. Det sker när en 

reglering kan komma att få konsekvenser för intressenter och de vill därigenom säkerställa en 

fördelaktig reglering. Teorin antar synsättet att det finns fördelar för intressenter om de tar 

kontroll över normgivarna. I teorin återfinns Mitnicks (1980) resonemang gällande olika 

tillvägagångssätt för att ta kontroll. Det första handlar om att intressenten styr över 

normgivarna och regleringen. Ett annat sätt är att som intressent samordna normgivares 
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aktiviteter med sina egna och på så vis tillfredsställa privata intressen. Intressenten kan även 

ta kontroll genom interaktion med normgivare och övertala dem att se utifrån deras perspektiv 

och därav skapa den reglering intressenten själv efterfrågar. Normgivare är ofta beroende av 

att uppfylla intressenters förväntningar då det råder ett ömsesidigt beroende för överlevnad. 

Det gör att normgivare har svårt att bli helt självständig utan påverkan från intressenter. Det 

råder ett samband mellan intressenters totala resurser i förhållande till graden av dominans på 

normgivaren, stora resurser kan därigenom resultera i stor dominans (Deegan & Unerman 

2011).  

2.2.2.2 Andra steget av dominans 

Andra steget av dominans antar synsättet att intressenter formas för att skydda särskilda 

ekonomiska intressen. Teorin tar inte hänsyn till allmänheten utan det är istället privata 

intressen som dominerar regleringsprocessen. Olika intressenter kan ha inkompatibla eller 

olika intressen och mål vilket medför att de ofta är i konflikt med varandra. Intressenter vill 

utöva påtryckningar på normgivare för att främja deras privata intressen. Det för att 

normgivarna ska utforma en reglering som ser till framförallt det egna ekonomiska intresset 

på bekostnad av andra intressenter. Teorin argumenterar för att alla handlingar som vidtas av 

alla individer kan utrönas från privata intressen där människan ser till sitt eget ekonomiska 

välstånd (Deegan & Unerman 2011). 

 

I andra steget av dominans föreligger kopplingar till den politiska agendan av en 

regleringsprocess. Här utgår även normgivarna från sina privata intressen för att få röster samt 

stöd och finansiering till politiska val. Därmed kommer normgivare att skapa regleringar som 

gynnar intressenter som kan förse dem med kapital. Kapital kan utgöras av röster, 

tillhandahållande av finansiella medel eller andra resurser som stödjer normgivarna i ett 

omval. Privata intressen från särskilda intressenter kan även inkludera politiker, som till 

exempel vill bli omvalda (Deegan & Unerman, 2011). 

2.3 Granskningssamhället 
Under senare delen av 1980-talet och början på 1990-talet anstiftades granskning i allt fler 

kontexter. Förutom den redan etablerade revisionen av finansiell redovisning kom efterfrågan 

på granskning inom ett flertal områden, så som arbetet för miljön, utbildning och teknologi. 

Den breda omfattningen menar Power (1997) kan leda till kvalitetsförsämring i 

granskningsrapporterna. Den ökade efterfrågan bidrog till att organisationer nu blev föremål 

för utökade redovisnings- och revisionskrav. Trots att revisionen av den finansiella 
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redovisningen har blivit kritiserat på grund av företagsskandaler har revisionen fortsatt att 

vara betydelsefull (Power 1994). Granskningssamhället utvecklade en form av ideal och 

praxis vilket bidrog till att organisationers möjlighet till granskning var betydelsefull. I 

samband med framväxten blev det en stor maktförskjutning från den offentliga sektorn till 

den växande professionen (Power 1994). Granskningssamhället har medfört att allmänheten i 

större utsträckning värdesätter granskning för att skapa tillsyn och därigenom ställs det ökade 

krav på granskningsbarhet. Det för att skapa öppenhet samt få företag att ta ett större ansvar 

(Power 1997; Ek 2012). 

 

Granskningssamhället är starkt förknippat med organisationers transparens, öppenhet och 

ansvarsskyldighet. Ansvarsproblem kan uppstå då granskning inte per automatik innebär att 

problem som uppmärksammats blir åtgärdade. Problemet uppstår i att fenomenet i sig snarare 

efterfrågas än att det är bevisat att det bidrar till något mer (Power 1994; 1997). Granskningar 

kan ses som en reaktiv process istället för att arbeta förebyggande. Därav har det 

uppmärksammats att utförandet i sig blivit viktigare än hur det faktiskt utförs. Fenomenet 

granskning har blivit vedertaget för organisationer i skapandet av legitimitet. Ett motstånd kan 

därav se ut som ett försök att dölja samt undanhålla information. Allmänhetens insyn i en 

organisations verksamhet kan vara begränsad, vilket gör att granskning kan ge trygghet till 

allmänheten. En nackdel med det kan vara att allmänheten fråntas behovet att på eget bevåg 

aktivt interagera med organisationen. Granskningen kan därav göra att dialogen mellan 

allmänheten och organisationer stannar av istället för att fungera som en bro för information 

(Power 1997). 

 

Power (1997) uppmärksammar att granskning kan leda till ökade kostnader för företag. Det på 

grund av att företagen måste investera i processer som möjliggör granskningsprocessen. 

Genom att göra processen reglerad kan det dock skapas en bredd istället för djup. Regleringar 

leder till standardisering, vilket gör det till en statisk process. Det kan göra att intern kunskap 

och interna processer försvinner till förmån för det standardiserade (Power 1997). 

 

Power (1997) framhåller hur granskning kan utvecklas för att göra den än mer värdefull. Han 

menar att det kan vara en idé att sätta förtroendet i fokus och låta granskningen växa fram 

naturligt. Det istället för att ha en standardiserad mall att följa, något som en reglering kan 

skapa. Power (1997) menar att företagen överlåter ansvaret på själva granskningen istället för 

att själva ta ansvar för sin påverkan. För att motverka det måste det skapas en mer 
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anpassningsbar och underlättande praxis. Det kräver att granskningen blir en process som 

arbetar aktivt istället för reaktivt, att den är kvalitativ och gynnar en dialog med allmänheten. 

På det sättet kan det skapas en position där det kan ägnas mer resurser till kvalitet snarare än 

att slaviskt följa en standardiserad mall (Power 1997). 

2.4 Sammanfattning av teoretisk referensram  
Den teoretiska referensramen redogör för de ekonomiska teorierna samt granskningssamhället. 

De ekonomiska teorierna fokuserar direkt på framväxten av en reglering medan det framgår 

att granskningssamhället har ett mer kritiskt förhållningssätt till regleringar. 

Granskningssamhället påvisar trots allt en ökad efterfrågan på granskning från allmänheten. 

En regleringsprocess kan ses som en politisk process med flertalet inblandade intressenter 

som avser att påverka. För att skapa en balanserad regleringsprocess är det av vikt att finna 

balans mellan intressen. Det genom att se både till allmänhetens bästa samt ta hänsyn till 

expertis från intressenter. De ekonomiska teorierna menar att normgivaren ska stifta en 

reglering i allmänhetens intresse men att intressenter ofta dominerar processen på grund av 

privata intressen. Framväxten av ett granskningssamhälle har bidragit till att allmänheten 

efterfrågar mer granskning samt ett större ansvarstagande från företagen. 
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3. Metod 
Det här avsnittet presenterar studiens tillvägagångssätt samt valda metod. Avsnittet inleds 

med att fastställa studiens ansats, design samt utformning. Därefter påvisas hur författarna 

har gått tillväga vid kategoriseringen av det empiriska materialet. Metoddiskussion som 

motiverar studiens olika val samt diskuterar valmöjligheter sker löpande i avsnittet. 

3.1 Forskningsansats samt design 
Att anpassa metoden till den valda studien är en viktig aspekt (Silverman 2014). Metoden är 

framtagen för att passa studiens syfte och frågeställning samt för att skapa förutsättningar för 

en tillförlitlig studie. Forskningens ansats är kvalitativ då den fokuserar på text istället för 

siffror (Bryman & Bell 2013). Studien syftar till att skapa förståelse för hur intressenter avser 

att påverka en regleringsprocess inom hållbarhetsrapportering. För att skapa en förståelse för 

hur intressenter avser att påverka behöver vi fånga upp intressenterna synpunkter. Det för att 

se vad intressenterna framhåller i sina åsikter. En kvalitativ ansats tillgodoser studiens behov 

av textinsamling och därav föll valet på att studien skulle anta en kvalitativ ansats. Att 

använda sig utav kvalitativ forskning har fått kritik på grund av att den kan ses som ett 

generellt synsätt (Bryman & Bell 2013). För att inte riskera att endast beakta ett generellt 

synsätt kommer avsnittet att redogöra för studiens inställning. För kvalitativ forskning 

diskuteras trovärdighet som bra bedömningsformer. Trovärdighet har koppling till de 

klassiska begreppen validitet och reliabilitet men är anpassade efter en kvalitativ ansats. För 

att skapa en trovärdig studie presenteras termerna tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 

konfirmering (Lincoln och Guba 1985 se Bryman & Bell 2013). Begreppen kommer att 

behandlas vidare i avsnittet. 

 

Forskningsdesignen kommer att utformas som en fallstudie, det för att skapa en detaljerad och 

djupgående förståelse (Bryman och Bell 2013). Studien är ämnad att tillföra kunskap inom 

den företagsekonomiska forskningen. Inom den typen av forskning är fallstudier en 

fördelaktig metod och vanligt förekommande. Bryman och Bell (2013) lyfter att ett typiskt 

exempel på en fallstudie är att studera och analysera en händelse. I den här studien kommer 

den händelsen utgöras av det faktum att en reglering inom hållbarhetsrapportering växer fram.  

 

Studien har en deduktiv ansats då arbetet inleddes i teoriavsnittet (Potter & Levine-

Donnerstein 1999). I de ekonomiska teorierna framkom att en regleringsprocess ska stiftas i 

allmänhetens intresse men att den ofta blir dominerad av intressenter som avser att påverka 
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regleringen av privata intressen. Granskningssamhället påvisar det ökade intresset för 

granskning då allmänheten vill skapa öppenhet samt transparens gentemot företagen. Att anta 

en deduktiv ansats gör att teorin styr definitionen av hur empirin ska angripas (Hsieh & 

Shannon 2005). Från teoriernas innebörd framkom empirins övergripande rubriker att bli 

Ekonomiska teorier samt Granskningssamhället. En begränsning med deduktiv ansats kan 

vara att studiens författare angriper materialet utifrån ett välinformerat men förutbestämt sätt 

som ger en bias. Att författaren redan innan tagit ståndpunkt som gör det troligare att hitta 

bevis som stödjer snarare än motbevisar (Hsieh & Shannon 2005). Studien har en teoretisk 

referensram som både tar utgångspunkt i regleringsprocessen samt samhällets utveckling. Att 

även vara medveten om studiens begränsningar kan skapa förutsättning för ett vidare synsätt 

och därmed inte endast bekräfta teorin. Att studien redan i inledningen och vidare i 

teoriavsnittet uppmärksammade samhällets utveckling för att skapa en förståelse för hur 

intressenter avser att påverka gör att studien tar ett vidare synsätt. Det då studien inte enbart 

ser till de ekonomiska teorierna som behandlar regleringsprocesser utan även till 

bakomliggande orsaker till hållbarhetsrapportering, en aspekt som framkommer i fenomenet 

granskningssamhället. Samhällets utveckling drivs av allmänheten och därav kan det ses som 

att dess drivande krafter har skapat ett behov av reglering kring hållbarhetsrapportering. 

Således kan samhällets utveckling ge en förklaring till intressenters vilja att påverka. Studiens 

neutralitet stärks (Lincoln & Guba 1985 se Hsieh & Shannon 2005) genom att författarna 

avsett att motverkat en bias på ovanstående sätt. 

3.2 Insamling av empiri 
Studien ämnar skapa förståelse för hur intressenter avser att påverka regleringsprocessen, 

därmed behöver empirin möjliggöra att olika intressen i intressenters försök att påverka går 

att urskilja. För att ha möjlighet att besvara studiens syfte krävs empiri som ger information 

om hur intressenter avser att påverka lagförslaget gällande obligatorisk 

hållbarhetsrapportering. Den valda forskningsansatsen gör att insamling av empiri kan ske på 

ett flertal olika tillvägagångssätt. Ur studiens syfte framkom att ett krav vid valet av empiriskt 

material bör vara att intressenterna har möjlighet att påverka lagförslaget, att det fanns en 

möjlighet att hänsyn kommer att tas till deras synpunkter. Kravet medförde därav att det 

empiriska materialet måste bestå av synpunkter från intressenter som lämnats till 

justitiedepartementet. Det på grund av att justitiedepartementet utgör normgivaren som stiftar 

lagförslaget och kan därmed förändra förslaget. Ett alternativ var att kontakta de intressenter 

som försökt påverka justitiedepartementet för intervjuer gällande hur de avser att påverka 
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lagförslaget för att därigenom ta del av deras synpunkter. Ett andra alternativ var att ta del av 

de inlämnade remissvaren. Att göra intervjuer med de intressenter som avsett att påverka 

normgivaren sågs som ett alternativ där det fanns risk för en bias i förhållande till det som 

studien avser att undersöka. Det då intressenter vid intervjuer inte kommer att återge i 

exakthet detsamma som lämnats till justitiedepartementet. Därav kan synpunkter eller 

diskussioner som justitiedepartementet inte fått ta del av att framkomma vid en 

intervjusituation. Om studien tar hänsyn till de synpunkterna frångås syftet då de inte ligger 

till grund för vad normgivaren kan ta hänsyn till och således kan inte synpunkterna påverka 

regleringen. För att kontrollera det måste en jämförelse göras mot remissvaren för att se att 

synpunkterna tagits upp i svaret som lämnats till justitiedepartementet. Med anledning av 

ovanstående föll därav valet på att ta del av intressenternas lämnade remissvar. Att ta del av 

remissvaren är ett direkt sätt att inhämta intressenters synpunkter samt expertis på lagförslaget. 

Studien får genom användandet av remissvaren en omfattande kartläggning av intressenters 

försök att påverka. Därav kändes valet av att använda de redan publicerade remissvaren som 

empiriskt material som ett väl valt alternativ. Att använda svaren ökar studiens pålitlighet då 

det är offentliga dokument. Det innebär att studiens författare inte kan påverka materialet 

samt att det redan är publicerat material. Det bidrar till att en upprepning av studien vid ett 

senare tillfälle skulle kunna påvisa liknande resultat (Lincoln och Guba 1985 se Bryman & 

Bell 2013). Syftet med att skicka utredningsförslag på remiss är att justitiedepartementet vill 

ha belyst vilka konsekvenser som lagförslaget kan få (Regeringskansliet 2009). Genom att 

intressenter får lämna svar främjas även ett medborgerligt deltagande i samhällsdebatten. 

Statliga myndigheter är skyldiga att svara på remisser. De avgör dock själva om de har 

synpunkter att redovisa, annars räcker det med att lämna besked om att de inte kan bidra med 

synpunkter. För övriga intressenter är remissen en inbjudan till att få komma med åsikter 

(Regeringskansliet 2009). Det bidrog till att remissvaren ansågs utgöra ett väl valt empiriskt 

material för studien. Ytterligare en fördel med att använda redan publicerat material är att 

tillförlitligheten för studien stärks genom att dokumenten är offentliga handlingar. Att öka 

tillförlitligheten innebär att studiens resultat får ökad sannolikhet (Bryman & Bell 2013).  

 

För att samla in den valda empirin kontaktades regeringskansliet för att därigenom få tillgång 

till samtliga remissvar. Remissen hade skickats till 58 stycken intressenter där 36 stycken 

valde att lämna svar. Studien inkluderade alla remissvar, det för att öka trovärdigheten för 

studien samt för att skapa ett så tillförlitligt resultat som möjligt. Ytterligare fyra intressenter 

lämnade svar utan tillfrågan vilka inkluderades i studien då även de försökt att påverka 
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normgivaren i regleringsprocessen (se bilaga 1). En av studiens utmaningar var att 

remissvaren inte ensamt skulle vara tillräckligt för att utgöra studiens empiri. Efter en lättare 

genomgång av materialet kunde vi dock se att remissvaren var omfattande och tog därav 

beslutet att materialet ensamt kunde utgöra studiens empiriska material. När remissinstanser 

ska sammanställa remissvar används ett specifikt arbetssätt för att underlätta 

sammanställningen. För att öka studiens pålitlighet har det vid sammanställningen av 

remissvaren tagits tillvara på remissinstansernas arbetssätt. Det för att inte snedvrida eller 

misstolka empirin. Att främja studiens pålitlighet innebär att ett likartat resultat skulle uppnås 

om studien skulle återupprepas vid ett annat tillfälle (Lincoln och Guba 1985 se Bryman & 

Bell 2013). 

3.3 Analysmetod 

Lagförslaget bestod av ett flertal olika delar. Under delen ”Genomförandet av de nya EU-

kraven” presenterades förslagets olika ståndpunkter samt dess bakomliggande skäl, vilket gör 

att inhämtandet av det empiriska materialet fokuserades på den delen. Regeringen vill att 

remissvar ska inledas med en kortfattad sammanfattning av intressentens synpunkter 

(Regeringskansliet 2009). Det var ett förfarande som underlättade vårt arbete då 

intressenternas synpunkter vid en första överblick kunde identifieras. Därefter inleddes 

bearbetningen med att samtliga remissvar lästes ett flertal gånger. Att grundligt studera 

empirin är viktigt för att få inblick i samt skapa en helhetskänsla för det insamlade materialet 

(Tesch 1990 se Hsieh & Shannon 2005). För att undvika misstolkningar diskuterades 

materialet efter genomläsning. Det är viktigt att öka förståelsen av materialet för att få en 

trovärdig studie. Tolkning ställer höga krav på författaren och dess kreativitet (Andersen 

1998). Att materialet diskuterades samt lästes enligt ovan ökade därav studiens trovärdighet.   

 

Studiens empiriska material bestod av en stor mängd text i form av remissvar från ett flertal 

intressenter. Därav behövdes någon form av textanalys användas för att ta fram relevant data. 

Materialet hade redan en väl strukturerad utformning med en tydlighet gällande vad avsnitten 

behandlar. Alternativa analysmetoder som ansågs relevanta var både innehållsanalys samt 

diskursanalys, det med anledning av att båda metoderna fokuserar på analys av text. Dock 

ansågs en innehållsanalys eller diskursanalys i sin helhet utgöra ett omotiverat avancerat 

tillvägagångssätt. Det då empirin redan hade en tydlig struktur samt att författarna ville 

fokusera på materialets konkreta innehåll. Studiens analysmetod har ändock hämtat 

inspiration från flera steg i arbetsgången för en innehållsanalys enligt Graneheim och 
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Lundeman (2003) samt Hsieh och Shannon (2005). Det för att hämta stöd från teorin för att 

skapa en väl genomförd samt genomarbetat analysmetod. Studien avser att fokusera på 

textens manifesta innehåll. Att analysera det manifesta innehållet innebär att författarna 

fokuserar på vad texten konkret säger och behandlar, det synliga och uppenbara innehållet 

(Downe-Wamboldt,1992; Kondracki et al., 2002 se Graneheim & Lundeman 2003). Den här 

studien kommer att fokusera på det manifesta innehållet genom att kategorisera vad olika 

intressenter säger utefter förutbestämda kategorier enligt nedan. Det för att vidare kunna 

förklara i vilket intresse deras synpunkter avser att påverka med hjälp av den valda teoretiska 

referensramen. Studien avser således att ta tillvara på vad intressenterna konkret uttrycker och 

inte en eventuellt underliggande innebörd eller känsla. Det för att tydligt kunna påvisa hur 

intressenterna genom synpunkter avser att påverka.  

 

Lagförslagets del ”Genomförandet av de nya EU-kraven” är som ovan nämnt den delen av 

lagförslaget som studien koncentreras på. ”Genomförandet av de nya EU-kraven” bestod av 

nio olika avsnitt. Avsnitten utgjordes av Rättslig form, Krav på vissa företag att rapportera om 

hållbarhet, Hållbarhetsrapportens innehåll, Upplysningar om framtida utveckling eller frågor 

som är under förhandling, Placering, granskning och offentliggörande av hållbarhetsrapporten, 

Hållbarhetsrapporten för vissa koncerner, Krav på upplysningar om mångfaldspolicy, 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser samt Konsekvenserna av promemorians förslag.  

För att få en greppbar omfattning på empirin genomfördes en sammanfattning av varje 

remissvars ståndpunkter. Vid en första genomläsning av remissvaren kunde det urskiljas att 

majoriteten av svaren var uppställda utefter ovanstående avsnitt. Det var en fördel i 

bearbetningen av empirin då intressenternas synpunkter kunde identifieras och därefter 

kategoriseras in under respektive avsnitt. Efter den första övergripande genomläsning delades 

remissvaren upp mellan studiens författare för att var för sig bearbeta svaren enligt ovan. Ena 

författaren läste remissvaren från statliga myndigheter och den andra författaren läste övriga 

remissvar. För att bearbetningen skulle utföras på ett enhetligt vis omarbetade båda författarna 

remissvaren utefter lagförslagets nio avsnitt. Intressenter inom statliga myndigheter som valt 

att endast lämna svar om att de inte kan bidra med åsikter i frågan bildade ett eget avsnitt. De 

synpunkter som författarna inte direkt kunde härleda till ett visst avsnitt från lagförslaget 

lades under en egen rubrik för att därefter gemensamt diskuteras. Efter omarbetningen 

framkom att flertalet av synpunkterna som inte gick att härleda behandlade formalia, så som 

ordalydelser samt förslag på placering av lagtext. De bildade tills vidare ett eget avsnitt. 

Övriga synpunkter som vid en första anblick inte gick att placera diskuterades för att 



	   23	  

gemensamt ta ett beslut under vilket avsnitt de skulle tillhöra eller om nya avsnitt skulle 

bildas. Exempel på synpunkter som ansågs behöva ett eget avsnitt var felaktigheter gällande 

intressenter som uppmärksammats i remissvaren. Att utgå utefter lagförslagets avsnitt så långt 

som det var möjligt bidrog till att studiens tillförlitlighet (Lincoln och Guba 1985 se Bryman 

& Bell 2013) ökade, det genom att materialet kunde kategoriseras under redan skapade 

rubriker. Det medförde att vårt eget tolkningsutrymme till viss del reducerades. Att vi innan 

bearbetning diskuterade arbetsgången bidrog även det till att tillförlitligheten ökade genom att 

sammanställningen utfördes på ett likartat vis. Att använda ovanstående avsnitt ökade även 

studiens konfirmering då den präglas i mindre utsträckning av våra egna värderingar. Det 

påvisar om studiens författare varit präglade av sina värderingar så att det påverkat 

undersökningen på ett avgörande eller skevt vis (Lincoln och Guba 1985 se Bryman & Bell 

2013).  

 

I bearbetningen uppmärksammades ett behov av att avgränsa det empiriska materialet. 

Studien syftar till att skapa en förståelse för hur intressenter avser att påverka 

regleringsprocessen. Det skapades därav ett kriterium att det ur intressenternas synpunkter 

skulle kunna utläsas ett intresse. Med det menas att det krävs motivering eller bakomliggande 

orsaker i ställningstagandet från intressenterna. De intressenter som inte lämnat remissvar 

exkluderades, det på grund av att ett intresse inte kan utläsas gällande valet att avstå. De 

statliga myndigheter som endast lämnat besked om att de inte kan bidra med synpunkter har 

uteslutits av ovanstående anledning. Exempel på anledningen till att intressenter avstått från 

att lämna synpunkter är att de anser att ämnet ligger utanför deras område. Inom statliga 

myndigheter framkom intressenter inom specifika kunskapsområden med det främsta syftet 

att ge expertis gällande formalia, så som ordalydelser, placering av lagtext samt konflikt med 

rådande lag. Ur synpunkter från statliga myndigheter som behandlar formalia kan det därav 

inte urskiljas något intresse då intressenten kan ses agera utefter ett uppdrag att göra 

lagförslaget förenligt med svensk lag. I övriga intressenters diskussion gällande formalia har 

det inte förmåtts att urskilja koppling till intressen, vilket medfört att de åsikterna uteslutits. 

Det framkom intressenter som svarat på remissen men som ändock exkluderats då det 

saknades motivering eller bakomliggande orsaker till synpunkterna (se bilaga 1).  

3.3.1 Empiristruktur 

Efter bearbetningen av empirin skapade författarna tillsammans nya rubriker för att på ett 

bättre sätt presentera den valda empirin efter avgränsningarna. Indelningen med nio rubriker 
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blev efter transformationen åtta stycken som ansågs förklara intressenternas synpunkter mer 

precist. Transformationen utfall framkom genom diskussion mellan författarna med 

avgränsningen gällande intressen i beaktande. Efter avgränsningen enligt ovanstående avsnitt 

uteslöts de egenbildade avsnitten gällande formalia samt avseende de statliga myndigheter 

som endast lämnat besked om att de inte kan bidra med åsikter. För att skapa mer relevanta 

avsnitt som speglade intressenternas synpunkter fokuserade studien på områden där 

intressenterna uttrycker synpunkter avseende samma område, dock kunde de tycka olika i 

sakfrågan. När den här bearbetningen tog sin början hade författarna utgångspunkten att både 

kunna sammanfoga rubriker eller skapa nya underrubriker beroende på vad intressenterna 

fokuserade på. Det för att stärka studiens neutralitet genom att författarna inte i förväg har 

begränsat sig till specifika avsnitt. Den första rubriken blev Lagförslagets omfattning som 

behandlar förslagets rättsliga form, del av hållbarhetsrapportens innehåll, kravet på vilka 

företag som omfattas av lagförslaget samt de ekonomiska konsekvenser för företag som 

omfattas. En aspekt som flertalet intressenter hade synpunkter gällande var vilka företag som 

ska omfattas av förslaget samt de ekonomiska konsekvenser som kan komma att påverka 

företagen. De ekonomiska konsekvenserna ansågs vara sammankopplade med den av 

lagförslaget föreslagna utökningen av antal företag som ska omfattas. Konsekvenser vid 

underlåtenhet att upprätta rapport behandlar intressenternas synpunkter gällande 

konsekvenserna av lagförslagets påföljder om ett företag inte lämnar hållbarhetsrapport. Ett 

flertal intressenter hade synpunkter på lagförslagets tolkningsutrymme gällande vad 

rapportens ska innehålla, vilket skapade avsnittet Tolkningsutrymme. En utökad granskning 

av rapporten hade flertalet intressenter synpunkter gällande varav avsnittet Granskning av 

hållbarhetsrapporten skapades. Intressenterna påvisade fel i lagförslaget och de synpunkterna 

bildade därav avsnittet Felaktigheter. Att utöka rapporteringen var en ståndpunkt där ett flertal 

intressenter uttalade sig, viket bidrog till en enskild rubrik döpt till Utökad rapportering. Hur 

stor betydelse hållbarhetsrapporten får i förhållande till den finansiella redovisningen 

diskuterades i remissvaren och skapade rubriken Hållbarhetsrapportens betydelse. 

Synpunkterna gällande diskussioner angående mångfald samlades under rubriken Mångfald. 

De ursprungliga rubrikerna Hållbarhetsrapporten för vissa koncerner samt Ikraftträdande- och 

övergångsbestämmelser exkluderades på grund av studiens avgränsningar. Det empiriska 

materialet utgörs av information från remissvaren. I texten framgår det tydligt vilken 

intressent som uttryckt vad, därav finns källhänvisningar endast för information som 

inhämtats utöver remissvaren. Det för att göra texten läsvänlig. Källhänvisning till samtliga 
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remissvar återfinns i källförteckningen under rubriken Intressenternas remissvar. Nedan 

presenteras hur empirins uppdelning skapades utefter lagförslagets rubriker. 

 

Den empiriska referensramens avsnitt 

Lagförslagets omfattning à Rättslig form, delar av Hållbarhetsrapportens innehåll, Krav på 

 vissa företag att rapportera om hållbarhet samt Konsekvenserna av 

promemorians förslag (de ekonomiska konsekvenserna av att 

upprätta rapport). 

 

Konsekvenser vid à Konsekvenserna av promemorians förslag (konsekvenser av att 

underlåtenhet  underlåta att upprätta rapport). 

att upprätta rapport  

 

Tolkningsutrymme à Delar av Hållbarhetsrapportens innehåll. 

 

Granskning av à Granskning från Placering, granskning och offentliggörande 

hållbarhetsrapporten av hållbarhetsrapporten. 

 

Felaktigheter à Delar av Krav på upplysningar om mångfaldspolicy samt 

felaktigheter om intressenter. 

 

Utökad  à Delar av Hållbarhetsrapportens innehåll. 

rapportering  

 

Hållbarhets- à  Placering och offentliggörande från Placering, granskning  

rapportens betydelse  och offentliggörande av hållbarhetsrapporten. 

  

Mångfald à  Krav på upplysningar om mångfaldspolicy  

Fig. 1 Empiristruktur 
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4. Intressenters svar på regleringen inom hållbarhetsrapportering 

Det här avsnittet inleds med en presentation av de intressenter som behandlas vidare i studien. 

I texten framkommer snedställda ord som utgör nyckelord för vad intressenterna arbetar för. 

Därefter presenteras studiens empiriska referensram som består av synpunkter från 

intressenternas remissvar. För att underlätta läsningen är empirin beskriven utefter de 

framtagna avsnitten som metoden redogjort för. En sammanställning över det empiriska 

materialet presenteras som bilaga i tabellform (se bilaga 2-5).  

4.1 Intressenterna 

Amnesty Sverige 

Amnesty arbetar för att främja mänskliga rättigheter. Amnesty verkar för att skapa en stark 

opinion för att långsiktigt förändra och förbättra människors villkor. De vill samtidigt hjälpa 

de människor som är i behov av hjälp här och nu. Deras verksamhet bygger på människors 

ideella arbete, på kampanjer och aktioner samt bidrag (Amnesty 2013). 

 

Bokföringsnämnden (BFN) 

BFN arbetar med att utveckla god redovisningssed. Det gör de genom att tillhandahålla 

regler och informationsmaterial som berör bokföringslagen samt årsredovisningslagen 

(Bokföringsnämnden 2016). 

 

Bolagsverket 

Bolagsverket arbetar för ett enkelt företagande samt ett rättssäkert näringsliv. Arbetet sker 

genom att granska, registrera och informera (Bränström 2015). 

 

CDP 

CDP arbetar för att förändra hur världen gör affärer för att förhindra farliga 

klimatförändringar och skydda naturresurser. De motiverar och använder sig utav 

marknadskrafterna, som inkluderar aktieägare, kunder och regeringar, för att få företag samt 

städer världen över att mäta och redovisa sin miljöinformation. De tillhandahåller relevanta 

data för att beslutsfattare ska ha möjlighet att ändra beteenden på marknaden (CDP 2016). 

 

Diskrimineringsombudsmannen (DO) 

DO arbetar för att främja människors lika rättigheter och möjligheter samt motverka 

diskriminering (Diskrimineringsombudsmannen 2016). 
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FAR 

FAR är branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter samt rådgivare. De 

arbetar för att utveckla revisions- och rådgivningsbranschen (FAR uå). 

 

Fondbolagens förening 

Fondbolagens förening är en branschorganisation som arbetar med att tillvarata 

fondspararnas samt fondbolagens intressen. De avser att främja en sund bransch i spararnas 

intresse (Fondbolagens förening 2011). 

 

Jusek 

Jusek är ett fackförbund för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, 

kommunikatörer och samhällsvetare. De arbetar för att stärka medlemmarnas konkurrenskraft 

på arbetsmarknaden genom hela karriären (Jusek uå). 

 

Kemikalieinspektionen (KEMI) 

KEMI arbetar för att minimera riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier. De 

strävar efter att förebygga skador. KEMI är en tillsynsmyndighet vars arbete består i att 

bevaka att företagens och samhällets kemikaliekontroll sköts på ett bra vis 

(Kemikalieinspektionen uå). 

 

Kollegiet för svensk bolagsstyrning 

Kollegiet arbetar med att främja en god utveckling av svensk bolagsstyrning. Arbetet sker 

genom att se till att Sverige fortlöpande har en relevant, effektiv och väl fungerande kod för 

bolagsstyrning i börsnoterade bolag. De verkar även för god sed på den svenska 

aktiemarknaden (Kollegiet för svensk bolagsstyrning uå). 

 

Kommerskollegium 

Kommerskollegium arbetar för att främja utrikeshandel, EU:s inre marknad samt 

handelspolitik. De strävar efter en fri öppen handel där det finns klara spelregler på 

marknaden. De verkar för handel både inom och utanför EU (Kommerskollegium uå). 
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Konkurrensverket 

Konkurrensverket arbetar för att främja en effektiv konkurrens inom privat och offentlig 

verksamhet som även ska vara till nytta för konsumenterna. De arbetar också för en effektiv 

offentlig upphandling som ska gynna det allmänna samt marknadens aktörer 

(Konkurrensverket uå). 

 

Landsorganisationen i Sverige (LO) 

LO består av 14 fackförbund som tillsammans verkar för ett bättre arbetsliv. Deras uppgifter 

är att förhandla med arbetsgivare om löner, arbetsmiljö samt arbetstider (Landsorganisationen 

i Sverige uå). 

 

Naturvårdsverket 

Naturvårdsverket arbetar med miljöfrågor inom Sverige, inom EU samt internationellt. 

De ansvarar för frågor som behandlar klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade 

områden, kretslopp och avfall, miljöövervakning samt miljöforskning (Oscarsson 2016). 

 

StyrelseAkademien 

StyrelseAkademien är Sveriges ledande forum för professionell styrelseutveckling. De är en 

ideell förening som är rikstäckande och utgör en viktig plattform för utveckling av ägar- och 

styrelsefrågor (Forsgårdh uå). 

 

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 

Sida arbetar för att minska fattigdomen i världen. De arbetar med att genomföra Sveriges 

politik för global utveckling (PGU) (Sida 2015).  

 

Svensk Handel 

Svensk Handel är en arbetsgivarorganisation som förbättrar villkoren för handlare i Sverige. 

De arbetar med att driva handlarnas frågor för parti- och detaljhandeln (Svensk Handel u.å).  

 

Svenska kyrkan 

Svenska kyrkan är Sveriges största kristna trossamfund. Organisationen består av en mångfald 

av verksamheter och möten, både i Sverige och utomlands (Svenska kyrkan 2015)1. 

Hållbarhetsfrågor är viktiga i Svenska kyrkans verksamhet. De arbetar med människovärdet i 

fokus för de som lever i utsatthet både i Sverige och utomlands (Svenska kyrkan 2015)2. 
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Svenskt Näringsliv  

Svenskt Näringsliv är en förening som arbetar för att främja företagens gemensamma 

intressen. Föreningen är en sammanslutning för verksamma företag och organisationer 

av företag i Sverige. De arbetar särskilt för en fri företagsamhet samt en väl fungerande 

marknadsekonomi (Svenskt Näringsliv 2016).   

 

Sveriges advokatsamfund 

Sveriges advokatsamfund är en privaträttslig sammanslutning som Sveriges alla advokater 

tillhör. De arbetar för att främja en etiskt och professionellt hög kvalité inom advokatkåren 

samt tillvarata advokaternas allmänna yrkesintressen. De ska även verka för att fortlöpande 

tillgodose advokaterna med rättslig information samt verka för sammanhållning och 

samförstånd (Sveriges advokatsamfund u.å.). 

 

Sveriges Kvinnolobby 

Sveriges Kvinnolobby är en partipolitiskt obunden och ideellt verksam paraplyorganisation 

för svensk kvinnorörelse. Under paraplyet finns 45 medlemsorganisationer som arbetar för att 

stärka kvinnors position i samhället (Sveriges Kvinnolobby u.å.). 

 

Swedfund 

Swedfund arbetar för att utrota fattigdom genom att skapa ett hållbart företagande på ett 

flertal av världens tuffaste och mest intressanta tillväxtmarknader. De är svenska statens 

utvecklingsfinansiär (Swedfund u.å.). 

 

Swedwatch 

Swedwatch arbetar för att minska sociala och miljömässiga missförhållanden i 

svenskrelaterad företagsverksamhet i utvecklingsländer. Swedwatch är en ideell förening samt 

en partipolitiskt obunden researchorganisation. De granskar samt påverkar företag och 

informerar om svenska företags påverkan i verksamhetsländerna (Swedwatch u.å.). 

 

Tillväxtverket 

Tillväxtverket arbetar för ett konkurrenskraftigt Sverige. De stärker företagens 

konkurrenskraft genom att arbeta med att förbättra förutsättningarna för företagande samt 

skapa attraktivare regionala miljöer där företag kan utvecklas (Tillväxtverket 2016). 
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Tjänstemännens centralorganisation (TCO) 

TCO är en centralorganisation som består av 14 fackförbund. De verkar för professionella och 

välutbildade människors behov av trygghet och välfärd. Deras arbete består i att påverka 

politiken och samhällsutvecklingen för att därigenom skapa goda villkor i arbetslivet. Deras 

viktigaste områden är trygghetssystemen i samhället, utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor, 

jämställdhet och mångfald (Beckert 2016). 

4.2 Intressenternas synpunkter 
Nedan redogörs för intressenternas synpunkter som framkommit i remissvaren. Det empiriska 

materialet presenteras under de avsnitt som skapats i metodkapitlet. Avsnitten utgörs av 

Lagförslagets omfattning, Konsekvenser vid underlåtenhet att upprätta rapporter, 

Tolkningsutrymme, Granskning av hållbarhetsrapporten, Felaktigheter, Utökad rapportering, 

Hållbarhetsrapportens betydelse samt Mångfald.  

4.2.1 Lagförslagets omfattning 

Flertalet intressenter uttrycker synpunkter gällande antal företag som kommer att omfattas av 

lagförslaget. I lagförslaget framförs att alla stora företag samt företag av allmänt intresse ska 

hållbarhetsrapportera. Det svenska lagförslaget utökar i och med det antal företag som berörs i 

relation till vad som föreslås i EU-direktivet (Redovisningsutredningen 2014). Flera 

intressenter ställer sig bakom förslaget, men det finns även de som kritiserar utökningen. 

Somliga intressenter uttalar både för- och nackdelar angående konsekvenserna som förslaget 

medför. 

 

Fondbolagens förening stödjer förslagets omfattning då det bidrar till att i stort sett alla 

företag där fondbolag investerar kommer att beröras. Det gör att fondbolagen genom mer 

information gällande investeringsobjekten lättare kan framställa egna hållbarhetsrapporter. 

Kommerskollegium anser att det både finns för- och nackdelar med att inkludera ytterligare 

företag. De anser att en fördel med en utökning av EU:s direktiv är att fler företag berörs och 

därigenom skapas ett bredare genomslag för hållbarhetsrapporteringen. Kommerskollegium 

menar även att en bättre analys av icke-finansiella risker samt en närmare integrering av en 

hållbarhetspolicy kan leda till kostnadsbesparingar och nya marknadsmöjligheter. De anser 

även att företag kan skapa ett större förtroende hos intressenter vilket kan bidra till 

konkurrensfördelar. Tillväxtverket stödjer likaså förslaget och menar i likhet med 

Kommerskollegium att genom ett aktivt hållbarhetsarbete stärks konkurrenskraften hos 

företagen. Konkurrensverket anser att det är svårt att utifrån lagförslaget bedöma vilka företag 
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som kommer att beröras. De välkomnar ändock mer transparens i företagens hållbarhetsfrågor. 

BFN talar även de positivt om införandet av förslaget att utöka antalet företag som måste 

hållbarhetsrapportera.  

 

Det finns intressenter som anser att fler företag bör omfattas av rapporteringskravet. TCO och 

LO är två intressenter som anser att förslaget bör omfatta ett större antal företag. Amnesty och 

Swedwatch välkomnar även de en expansion. De anser att mellanstora samt mindre företag 

kan inkluderas eftersom lagförslaget bygger på ”följ eller förklara”. De menar att företag som 

anser att hållbarhetsrapportering inte är relevant för dem kan då motivera för att undgå att 

upprätta en sådan rapport. Amnesty tar upp verksamhetens inverkan på mänskliga rättigheter 

som en parameter som vidare bör beaktas gällande relevansen i att upprätta en rapport. 

Swedwatch menar att det är rimligt att även innefatta små och medelstora bolag i lagförslaget. 

Det på grund av att kostnaden inte är tillräckligt stor i relation till nyttan av att säkerställa 

hänsyn till mänskliga rättigheter.  

 

Ett flertal intressenter anser istället att utökningen av företag som ska beröras är negativ. De 

anser att lagförslaget bör följa direktivets riktlinjer. I Svenskt Näringslivs remissvar tilldelas 

stort fokus på de ökade kostnader som införandet av lagförslaget orsakar för företagen. De 

anser att effekten av lagförslaget i relation till EU:s direktiv är väl påtaglig. Det då EU:s 

direktiv endast omfattar cirka 100 företag medan det svenska lagförslaget väntas omfatta cirka 

2 000 företag. Svenskt Näringsliv anser därav att det inte föreligger tillräckliga skäl för att 

utöka anbudet i relation till EU:s direktiv. De menar att kostnaderna för att upprätta en 

hållbarhetsrapport består av engångskostnader för anpassning samt löpande kostnader för att 

framställa en rapport. Svenskt Näringsliv menar att lagförslagets kostnadsberäkning är 

underdriven och inte anpassad till företag som är verksamma i Sverige. Kostnadsberäkningen 

som lagförslaget presenterar menar att hållbarhetsrapportering kostar företagen cirka 40 000 

kronor per år (Redovisningsutredningen 2014). Svenskt Näringsliv menar istället att den 

årliga kostnaden kan komma att uppgå till två miljoner kronor exklusive engångskostnader. 

Det menar även Svensk Handel som presenterar en kostnadsberäkning som överensstämmer 

med Svenskt Näringsliv och menar även dem att kostnaden är underskattad. Svensk Handel 

tillsammans med Kommerskollegium menar vidare att förslaget om utökad omfattning 

missgynnar svenska företag i förhållande till europeiska konkurrenter. Kommerskollegium 

framhåller att det utifrån ett handelsperspektiv är av stor vikt att beakta potentiella 

konsekvenser på handeln samt på den inre marknaden. De anser därav att aspekten bör 
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utredas vidare i lagförslaget. Även Tillväxtverket instämmer gällande de ökade kostnaderna 

som en utökning av omfattningen medför. De vill se en tydligare beskrivning av den ökade 

arbetsbördan som förslaget medför. StyrelseAkademien är ytterligare en intressent som är 

negativ till utökningen men framhåller istället den administrativa bördan som skäl. De menar 

att den, framförallt för mindre bolag, blir för stor i relation till fördelarna. 

 

Svensk Handel påpekar ytterligare nackdelar gällande utökningen av antal företag som ska 

hållbarhetsrapportera. Svensk Handel stödjer idag företag som frivilligt hållbarhetsrapporter 

och poängterar att företagen på frivillig basis påbörjat arbetet med hållbarhetsrapportering. De 

menar att tvång inte får företag att agera hållbart. Ytterligare ett problem som Svensk Handel 

tar upp i deras remissvar är att det idag finns flera olika system för att upprätta en 

hållbarhetsrapport. För att skapa en rapportering som är enhetlig och liktydig ger Svensk 

Handel som förslag att stora företag ska verifiera ett system som lämpar sig bäst för att 

därefter införa det som standard. Förhoppningen är då att systemet i en förlängning kommer 

att användas av de mindre företag som frivilligt väljer att hållbarhetsrapportera.  

4.2.2 Konsekvenser vid underlåtenhet att upprätta rapport 

Att inte följa lagen efter implementeringen kommer att leda till konsekvenser. Införandet av 

rådande lagförslag medför likadan straffskala som gäller för den finansiella årsredovisningen. 

Det på grund av att lagförslaget är ämnat att införas i årsredovisningslagen 

(Redovisningsutredningen 2014). Bolagsverket är kritiska mot det då de anser att företag som 

bryter mot lagen gällande hållbarhetsrapportering inte bör straffas lika hårt som om de bryter 

mot lagen gällande den finansiella rapporteringen. Utebliven rapport kan leda till 

tvångslikvidation av ett företag (Redovisningsutredningen 2014). Bolagsverket föreslår 

istället att ett vitesförläggande kan vara mer rimligt när det gäller hållbarhetsrapportering. 

Konkurrensverket menar även de att tvångslikvidation utgör en oproportionerligt stor 

konsekvens vid utebliven hållbarhetsrapport.  

4.2.3 Tolkningsutrymme  

I remissvaren framkommer att det tolkningsutrymme som lagförslaget lämnar kan bli 

problematiskt för att säkerställa god kvalitet på hållbarhetsrapporterna. FAR uttrycker att både 

lagförslaget samt förarbetena bör förtydligas. För att undvika problematiken gällande 

tolkningsutrymme nämner ett flertal intressenter att de antingen vill se tydligare riktlinjer eller 

användandet av en standard som regel. Sida anser att lagförslaget bör vara mer specifikt för 

att inte lämna utrymme för företagen att själva tolka vad en hållbarhetsrapport ska innehålla. 
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De vill även införa ett minimikrav på vilka avsnitt som ska finnas med i rapporten, det för att 

innehållet ska bli så relevant som möjligt. Swedwatch betonar tolkningsproblematiken i 

relation till företagens möjlighet att inte publicera affärshemligheter. För att inte företag ska 

missbruka möjligheten anser de att det krävs tydligare beskrivning när information kan 

underlåtas från rapporten. Amnesty kräver tydligare parametrar över information som inte 

behöver redovisas i rapporten då även de anser att riskerna för tolkning annars blir för stora. 

Svenska kyrkan anser att regleringen bör betona ett flertal punkter som är kopplade till hållbar 

utveckling. De nämner exempelvis jämförbar data genom relevanta nyckeltal, biologisk 

mångfald samt klimatpåverkan. Svenska kyrkan anser även att lagförslaget bör betona 

redovisningen utifrån ett strategiskt perspektiv där affärsmöjligheter samt risker bör redovisas 

utifrån perspektivet hållbar utveckling.  

 

Lagförslaget kräver inte att hållbarhetsrapporten upprättas enligt någon specifik riktlinje eller 

standard (Redovisningsutredningen 2014). KEMI samt Fondbolagens förening bedömer dock 

att det finns behov av utförliga riktlinjer samt vägledning för framtagandet av 

hållbarhetsrapporten. De anser vidare att lagförslaget bör ta ställning till konkreta standarder 

som företagen kan följa vid upprättandet av en hållbarhetsrapport. Fondbolagens förening ger 

GRI som tänkbar standard medan KEMI ger flertalet förslag på hur utvecklingen av riktlinjer 

kan gå till. KEMI tar upp fördelen med att utgå från EU-kommissionens arbete då det 

underlättar för företag som verkar på en global marknad. Swedwatch är ytterligare en 

intressent som uttalat synpunkter i frågan gällande användandet av standarder. Swedwatch 

verkar för att minska sociala och miljömässiga missförhållanden och menar att det finns 

behov av en standard som behandlar rapportering av mänskliga rättigheter. De menar att 

lagförslaget bör hänvisa till det globala ramverket UN Guiding Principles Reporting 

Framework som behandlar mänskliga rättigheter.  

 

Tillväxtverket samt Swedwatch uppmärksammar problematiken gällande jämförbarhet samt 

transparens när tolkningsutrymmet är för stort. De anser att det är ytterligare en anledning till 

ett mer specifikt och tydligt lagförslag. Tydligare reglering kommer att underlätta och göra 

det möjligt för företag samt allmänheten att jämföra rapporter. Tillväxtverket anmärker på att 

den nuvarande möjligheten att undanhålla information kan bidra till att företagen medvetet 

slipper undan att rapportera, vilket i sin tur skadar företagens transparens. Swedwatch anser 

att det råder brist på transparens gällande riskhantering i relation till mänskliga rättigheter. 
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Kollegiet för svensk bolagsstyrning, Sveriges advokatsamfund samt Svenskt Näringsliv 

stödjer lagförslagets invit gällande möjligheten att undanhålla viss information. Framförallt 

gällande information som kan skada företaget, exempelvis deras marknadsposition. 

Intressenterna ovan tolkar lagförslaget som att styrelsen ska ange skäl för undanhållande av 

viss information men de önskar ett förtydligande. Svenskt Näringsliv anser att en sådan 

undantagsregel är nödvändig samt att lagförslaget bör tydliggöra att en motivering till att 

utesluta information inte behöver tas med i hållbarhetsrapporten. 

4.2.4 Granskning av hållbarhetsrapporten   

Granskning av hållbarhetsrapporterna är en aspekt som flertalet intressenter givit respons på. 

Lagförslaget kräver att hållbarhetsrapporten ska granskas av revisor gällande om rapporten 

har upprättats eller inte (Redovisningsutredningen 2014). Lagförslaget kräver således inte 

någon ingående granskning av rapportens innehåll. De intressenter som uppmärksammat 

förslaget gällande granskning ser en brist i den externa granskningen. Ett flertal intressenter 

menar att texten behöver tydliggöras samt att det bör krävas en utökad granskning. Svenskt 

Näringsliv samt FAR anser att den granskning som lagförslaget föreslår är mycket begränsad 

och inte kan jämställas med en oberoende granskning. Även DO, TCO, LO, Jusek, Amnesty, 

Sida, Swedwatch, Naturvårdsverket samt Swedfund påpekar i deras remissvar vikten av att 

rapportens innehåll granskas av en oberoende part, exempelvis en revisor. Intressenterna ovan 

menar att det skulle stärka rapportens trovärdighet, öka dess kvalité samt säkerställa att 

rapporten är upprättad utefter gällande lag. 

 

Ytterligare en aspekt som Swedwatch och Swedfund uppmärksammar är att granskningen kan 

skilja sig åt beroende på om hållbarhetsrapporten redovisas i förvaltningsberättelsen eller är 

upprättad separat. Om hållbarhetsrapporten placeras som en integrerad del av 

förvaltningsberättelsen menar Swedfund att den ska vara föremål för finansiell revision. Det 

vill säga omfattas av den högre graden av säkerhet i revisorns uttalande. Det bidrar till att 

revisorn avger en revisionsberättelse som inkluderar revision av företagets hållbarhetsrapport. 

Om hållbarhetsrapportering istället upprättas skild från årsredovisningen anser Swedfund att 

den ska vara föremål för en så kallad översiktlig granskning. Det innebär att rapporten 

omfattas av den lägre graden av säkerhet i revisorns uttalande och revisorn avger en 

revisionsrapport över översiktlig granskning av hållbarhetsredovisningen. Intressenterna ovan 

menar att icke-finansiella faktorer och dess redovisning har en stor påverkan på företagets 

finansiella resultat. Därav anser de att redovisningen i sin helhet bör kvalitetssäkras genom 
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revisorns uttalande i revisionsberättelsen alternativt revisorns rapport över översiktlig 

granskning. För att påvisa att icke-finansiella aspekter är av stor vikt menar Swedwatch att 

sanktionerna som endast föreslås gälla underlåtenhet att upprätta rapport även bör avse 

bristande innehåll.  

4.2.5 Felaktigheter 

I remissvaren uppmärksammar intressenter felaktigheter i lagförslaget både gällande GRI:s 

riktlinjer samt införandet av mångfaldspolicyn. FAR belyser två felaktigheter som är kopplat 

till GRI:s riktlinjer. Den första är att lagförslaget antyder att det är FAR som tillhandahåller 

GRI:s ramverk, något som inte FAR har i uppdrag att göra. Den andra berör huruvida företag 

som följer GRI:s riktlinjer följer lagen eller inte. FAR menar att det i lagförslaget, 6 kap. 11§, 

anses att ett företag som följer riktlinjer som exempelvis GRI bedöms uppfylla skyldigheten 

för att upprätta en hållbarhetsrapport. Det FAR kritiserar är att GRI:s riktlinjer ger friheter 

rörande att utesluta information som är obligatoriska i lagförslaget. Det leder i sådana fall till 

att företag som hållbarhetsrapporterar enligt GRI:s riktlinjer inte per automatik följer 

lagförslaget. FAR ställer sig dock inte emot användandet av riktlinjer vid upprättandet av 

hållbarhetsrapporter. 

 

Ett fåtal intressenter har uppmärksammat problematiken gällande införandet av 

mångfaldspolicy för svenska företag. Kollegiet för svensk bolagsstyrning, Sveriges 

advokatsamfund samt Svenskt Näringsliv menar att införandet strider mot bestämmelser i det 

svenska bolagsstyrningssystemet. De anser att lagförslaget bör hänvisa till Svensk kod för 

bolagsstyrning där krav på mångfald i styrelsen redan återfinns. Bolagsverket 

uppmärksammar i deras remissvar att lagförslaget framställer organisationen som ett 

granskningsorgan. Det är något som inte stämmer överens med Bolagsverkets uppdrag, då 

deras uppdrag är att registrera och kungöra offentliga årsredovisningar. Bolagsverket 

uppmärksammar även att deras roll att granska hållbarhetsrapporter, vilket tas upp i 

lagförslaget, går utöver deras kunskap. De anser att kravet om att hållbarhetsrapporten ska 

granskas av en revisor bör vara tillräckligt. 

4.2.6 Utökad rapportering  

Flertalet intressenter vill se en utökad rapportering kring hållbarhetsfrågor samt företagens 

påverkan på miljön. Sida vill inkludera problem som berör markanvändning samt 

materialanvändning vid rapportering kring miljöfrågor. De menar att användningen av mark 

har en stor påverkan för ett flertal näringar så som jord- och skogsbruk, turism samt energi. 
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Sida vill fokusera på analys av markanvändning, materialanvändning samt avfallshantering 

och dess påverkan på miljön och sociala förhållanden. Naturvårdsverket anser att det bör 

utredas huruvida även möjligheter, utöver risker, kan redovisas i hållbarhetsrapporten. De 

hänvisar till den reviderade versionen av standarden ISO 14001 som anger förslag gällande 

redovisning av företags möjligheter. KEMI anser att det finns ett behov av ökad rapportering 

kring risker med farliga ämnen. De menar att det finns en ökad medvetenhet samt oro kring 

användandet av farliga ämnen. KEMI menar vidare att rapporteringsskyldigheten kan 

utveckla hållbarhetsarbetet och därmed användningen av resurser utan att farliga ämnen 

sprids i kretsloppet. Swedwatch efterfrågar större fokus på mänskliga rättigheter då de menar 

att det rådande lagförslaget fokuserar mycket på de affärsmässiga fördelarna. De understryker 

att det är effekterna på mänskliga rättigheter som bör vara i fokus och inte de finansiella 

riskerna. Även Svenska kyrkan vill se ett ökat fokus på mänskliga rättigheter genom att 

lagförslaget bör hänvisas till standarder inom området. 

 

Ett flertal intressenter har uppmärksammat ytterligare områden som de anser bör ingå i 

lagförslaget. TCO och LO önskar att innebörden av arbetstagares rättigheter samt 

partsrelationen utvecklas. De anser att EU:s förslag tillgodosåg de områdena på ett mer 

tillfredsställande vis. KEMI vill, i likhet med EU-direktivet, att hållbarhetsrapporten även ska 

innefatta hälsa och säkerhet samt en särskild hänvisning till de svenska miljökvalitetsmålen. 

Sveriges Kvinnolobby anger i deras remissvar att det inte är acceptabelt att lagförslaget inte 

uttrycker tydliga skrivningar gällande kravet att främja jämställdhet i frågor om 

hållbarhetsarbete.  

4.2.7 Hållbarhetsrapportens betydelse  

Intressenterna har uttryckt synpunkter gällande hållbarhetsrapportens betydelse. Enligt 

lagförslaget behöver inte hållbarhetsrapporten publiceras i samband med den finansiella 

rapporten (Redovisningsutredningen 2014). Det är något som StyrelseAkademien anser är 

olyckligt. De menar att motivet som ges i lagförslaget att införa en tidsfrist på sex månader 

för publicering av hållbarhetsrapporten är för vagt. De anser att rapporten bör offentliggöras 

samtidigt som årsredovisningen oavsett om den lämnas separat eller integrerat. Det på grund 

av att de anser att intresset för rapporten minskar väsentligt genom att fördröja 

offentliggörandet. Kollegiet för svensk bolagsstyrning samt Sveriges advokatsamfund är 

samstämmiga med StyrelseAkademien om att hållbarhetsrapporten bör offentliggöras senast 

samtidigt med årsredovisningen. Intressenterna har även uppmärksammat placeringen av 
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hållbarhetsrapporten. De organisationer som uttalar sig om placeringen är FAR, Sida, 

Amnesty, Swedwatch, Bolagsverket, Svenskt Näringsliv samt CDP. Genom deras synpunkter 

går det kan urskilja att intressenterna efterfrågar en mer involverad styrelse vid upprättandet 

av hållbarhetsrapporten. FAR, Sida, Amnesty, Swedwatch och Bolagsverket uttrycker att 

styrelsen bör underteckna rapporten oavsett om den är integrerad i årsredovisningen eller 

upprättad som en skild handling. Sida och CDP önskar att rapportering ska vara integrerad för 

att påvisa att icke-finansiellt kapital är en stor del av verksamheten. 

 

Årsredovisningslagen kräver att styrelsen undertecknar företagets årsredovisning. Det bidrar 

till att en hållbarhetsrapport som är integrerad i årsredovisningen blir undertecknad av 

styrelsen per automatik. Hållbarhetsrapporter som redovisas separat blir dock inte 

undertecknade av styrelsen då lagförslaget inte ställer ett sådant krav. FAR anser därav att det 

uppstår en skillnad på styrelsens ansvar om rapporten publiceras separat eller integrerad. De 

menar att ett tydliggörande om krav på underskrift av styrelsen skulle motverka den 

skillnaden. Sida, Amnesty och Swedwatch uttrycker en önskan om en mer integrerad 

hållbarhetsrapportering. Amnesty och Swedwatch önskan bygger på att de vill säkerställa att 

hållbarhetsrapporten signeras. Sida menar att det icke-finansiella kapitalet har en stor 

påverkan på samhället i utvecklingsländerna och därmed är det önskvärt att rapporteringen 

kring hållbarhet upprättas i samband med övrig redovisning. Sida och Bolagsverket menar att 

om hållbarhetsrapporten upprättas som en skild handling bör den signeras av styrelsen.  

4.2.8 Mångfald 

Ett fåtal intressenter har valt att kommentera införande av mångfaldspolicyn. Intressenterna 

som valt att kommentera delar liknande åsikter och menar att mångfaldspolicyn bör utökas.  

Sveriges Kvinnolobby arbetar för ett jämställt samhälle och kommenterar endast införandet 

av mångfaldspolicyn i deras remissvar. De anser att det saknas tydlighet gällande kravet att 

främja jämställdhet. De uttrycker stort missnöje för hur arbetet angående att främja 

jämställdhet i fungerar i Sverige. Sveriges Kvinnolobby påpekar vidare att Sverige redan 

vidtagit åtgärder som förbinder nationen att aktivt arbeta med jämställdhet. De anser därav att 

kraven gällande mångfald bör förtydligas. Även Tillväxtverket menar att arbetet kring 

mångfaldspolicy bör utökas och inte endast omfatta verksamhetens styrelsesammansättning. 

De anser att ett aktivt policy- och mångfaldsarbete även omfattar frågor så som 

kompetensförsörjning samt innovationsförmåga. Det är frågor som Tillväxtverket vill ska 

uppmärksammas i samband med mångfaldspolicyn. LO och DO påpekar i deras remissvar 
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ytterligare kritik mot mångfaldspolicyn. LO är positiva till förslaget men kritiska till att det 

endast är ett 100-tal företag som kommer att beröras. DO koncentrerar sig på lagförslagets 

formulering och anser att departementet bör följa EU-direktivets formulering. EU-direktivet 

anger att om företaget inte lämnar mångfaldspolicy ska det tydligt anges varför. I det svenska 

lagförslaget har begreppet tydligt reducerats vilket DO anser är olyckligt.  
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5. Analys 
I följande avsnitt ämnar vi att med hjälp av den valda teoretiska referensramen skapa en 

förståelse för hur intressenter avser att påverka en reglering inom hållbarhetsrapportering. 

Avsnittet inleds med en förklaring till skapandet av intressentgrupper, därefter är analysen 

strukturerad utefter grupperna. En sammanställning över vilka områden samt synpunkter som 

intressenterna redogör för finns redovisat i bilaga 2-5.  

5.1 Indelning av intressenterna 
En gruppering av intressenterna kan skapa en översikt av intressenternas synpunkter. Ett sätt 

att skapa grupper på ett fördelaktigt vis är att identifiera hur intressenterna genom sina 

synpunkter avser att påverka lagförslaget. För att intressentgrupperna ska påvisa 

samstämmighet gällande hur de avser att påverka står intressenternas synpunkter från 

remissvaren i fokus vid skapandet. För att se i vilket intresse intressenterna avser att påverka 

togs det även hänsyn till vad intressenterna arbetar för, vilket redogörs i empirin. Det vill säga 

vad lagförslaget kan komma att få för konsekvenser för intressenternas klienter.  

Efter att studien identifierat samstämmiga synpunkter mellan intressenterna framkom fyra 

intressentgrupper med olika fokus. Intressentgrupperna har fått sina namn utefter vad 

intressenterna till största del uttrycker synpunkter inom. Det framkom att ett flertal 

intressenter uttrycker synpunkter med fokus de ökade kostnader som lagförslaget orsakar för 

företagen, därigenom skapades grupp 1 – Fokus på kostnadsmässiga konsekvenser. I studien 

framkom även intressenter som framförallt uttryckte synpunkter avseende administrativa 

konsekvenser som kan uppkomma av lagförslaget. De intressenterna bildade därav grupp 2 – 

Fokus på administrativt arbete. Ytterligare framkom intressenter som uttryckte synpunkter där 

det efterfrågades större tillgänglighet av information för allmänheten. De intressenterna 

bildade grupp 3 – Fokus på tillgänglig information. Avslutningsvis framkom synpunkter där 

intressenter vill ha än mer utökad rapportering samt önskar större fokus på mänskliga 

rättigheter samt miljö. Därav skapades grupp 4 – Fokus på människan och miljön.  
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Fig. 2 Intressentgrupper 

5.2 Grupp 1 – Fokus på kostnadsmässiga konsekvenser 

Lagförslaget har utökats gentemot EU-direktivet avseende vilka företag som ska omfattas. 

Det finns intressenter som starkt uttrycker att det inte råder balans mellan sociala fördelar och 

kostnader. Inom gruppen finns ett flertal intressenter som anser att kostnaden för utökningen 

av EU-direktivet är för hög sett till vad Deegan och Unerman (2011) menar med balansen till 

de sociala fördelarna. Svenskt Näringsliv samt Svensk Handel anser att kostnadsberäkningen 

för att upprätta rapport är kraftigt underdriven. Tillväxtverket menar även de att utökningen 

medför ökade kostnader. Svensk Handel tillsammans med Kommerskollegium framhåller att 

de utökade förslaget missgynnar svenska företag på den europeiska marknaden. Här kan det 

utläsas en koppling till Deegans och Unermans (2011) diskussioner gällande dominans i 

regleringsprocesser. Inom gruppen återfinns intressenter som främst ser till de ökade 

kostnaderna som lagförslaget kan medföra för företagen. Att intressenter anser att kostnaden 

är för hög kan kopplas till andra steget av dominans (Deegan & Unerman 2011). Det då 

empirin påvisar att intressenterna vill utöva påtryckningar på normgivarna för att gynna 

privata ekonomiska intressen. Framförallt Svenskt Näringsliv och Svensk Handel uttrycker 

privata intressen genom att starkt ifrågasätta lagförslagets kostnadsberäkning. Det kan liknas 

vid att intressenter ser till privata intressen på bekostnad av andras intressen (Deegan & 

Unerman 2011). Det blir här på bekostnad av allmänheten då intressenterna vill att färre 

företag ska hållbarhetsrapportera vilket i sin tur leder till en minskad transparens i 

hållbarhetsrapporteringen.  

 

Konkurrensverket samt Bolagsverket anser att straffskalan för att underlåta att upprätta 

hållbarhetsrapport är för vederhäftig. De menar att uteslutande av en hållbarhetsrapport inte är 
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att likställa med att utesluta den finansiella rapporten. Ett resonemang som påvisar att 

hållbarhetsarbetet inte anses lika viktigt som de finansiella resultaten. Här kan det utläsas att 

intressenterna ser till privata intressen då de anser att företagen genom rådande lagförslag kan 

komma att bli hårt bestraffade. Det kan kopplas till andra steget av dominans (Deegan & 

Unerman 2011), det på grund av att intressenterna lägger stort fokus på att skydda särskilda 

ekonomiska intressen. Här vägs inte allmänhetens intresse in utan de avser att dominera 

regleringsprocessen.  

 

Svenskt Näringsliv har synpunkter gällande tolkningsutrymmet avseende vad en 

hållbarhetsrapport ska innehålla. De önskar en tydlighet gällande att företag ska få undanhålla 

viss information som kan anses skada företaget. Det är något som kan förklaras med hjälp av 

det andra steget av dominans (Deegan & Unerman 2011), där privata intressen dominerar 

processen. Svenskt Näringsliv anser att en sådan undantagsregel är nödvändig samt framhåller 

att lagförslaget bör tydliggöras med att en motivering till att utesluta information inte behöver 

tas med i rapporten. Här kan det utläsas att Svenskt Näringsliv vill att normgivarna ska 

utforma regleringen till företagens ekonomiska intressen på bekostnad av andra intressenter 

(Deegan & Unerman 2011). I det här fallet på bekostnad av transparens mot allmänheten. 

 

Svenskt Näringsliv önskar en utökad granskning av rapportens innehåll för att stärka 

rapportens trovärdighet, öka kvalitén samt för att säkerställa att den är upprättad efter gällande 

lag. Att de vill se en utökad rapportering kan liknas vid Mitnicks (1980) resonemang om att 

intressenter kan samordna normgivarnas aktiviteter med sina egna. Det för att på så sätt 

tillfredsställa sina privata intressen. Svenskt Näringsliv arbetar för att främja svenska 

privatägda företag. Att öka företagens hållbarhetsrapporters trovärdighet, kvalité och vikten 

av att följa lagen kan vara parametrar som allmänheten värdesätter och Svenskt Näringsliv 

kan därmed avse att hjälpa företag att skapa legitimitet genom att företagen lever upp till 

allmänhetens efterfrågan. De ser således till privata intressen men lägger fram det som att det 

är för allmänhetens bästa. De kan därav ses försöka ta kontroll över normgivarna genom det 

första steget av dominans (Deegan & Unerman 2011).  

 

Svenskt Näringsliv uppmärksammar att införandet av mångfaldspolicy strider mot 

bestämmelser i svenska bolagsstyrningssystemet. De anser att lagförslaget istället bör hänvisa 

till Svensk kod för bolagsstyrning där kravet redan återfinns. Bolagsverket vänder sig emot att 

de i lagförslaget framställs som ett granskningsorgan. De påpekar att det inte är deras arbete 
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att utföra granskning samt att de inte har den kunskap som krävs för att fungera som ett 

granskningsorgan. Att felaktigheter uppmärksammas av intressenter med expertis kan ses som 

ett sätt att se till allmänhetens bästa. Det med anledning av att intressenterna skyddar 

allmänheten från felaktig information. Resonemanget kan kopplas till Donabedians (1991) 

resonemang om att expertis är något önskvärt som ser till att regleringen håller hög kvalité. 

Att normgivare tar hänsyn till ovanstående är viktigt för att skapa en förståelse för 

lagförslagets svårigheter (Potter et al. 2014) samt för att få möjlighet att rätta till 

felaktigheterna. Att Bolagsverket uppmärksammar felaktigheter kan även ses vara i privata 

intressen. Det då felaktigheten gällande att Bolagsverket är ett granskningsorgan skulle 

innebära att de får merarbete. Det kan kopplas till att intressenten avser att dominera 

normgivaren för att säkerställa en för dem fördelaktig reglering (Deegan & Unerman 2011). 

 

Bolagsverket samt Svenskt Näringsliv uttrycker en önskan om en mer involverad styrelse vid 

upprättandet av hållbarhetsrapporten. Bolagsverket anser att rapporten ska vara undertecknad 

oavsett om den är upprättad separat eller som en enskild rapport. Att intressenterna önskar en 

ökad betydelse för rapporten genom att involvera styrelsen kan kopplas till Powers (1994; 

1997) resonemang gällande problematiken angående ansvarsproblem som kan uppstå vid 

granskning. Genom att ge styrelsen det yttersta ansvaret över företagets hållbarhetsarbete kan 

granskningen fungera förebyggande istället för, det som Power (1997) varnar för, att vara 

reaktiv. Power (1997) uppmärksammar vikten av att se granskningen som en process som 

ständigt är aktiv för att skapa en mer värdefull granskning. Genom intressenternas vilja att 

involvera styrelsen för att öka ansvarstagandet framgår det att intressenterna arbetar för en 

aktiv process. 

 

Tillväxtverket menar att arbetet kring mångfaldspolicy bör utökas och inte endast omfatta 

verksamhetens styrelsesammansättning. De anser att ett aktivt policy- och mångfaldsarbete 

även omfattar frågor så som kompetensförsörjning samt innovationsförmåga. Att utveckla 

mångfaldspolicyn kan kopplas till Powers (1997) och Eks (2012) resonemang om att företag 

gör sig granskningsbara. Tillväxtverket vill utöka rapporteringen till att omfatta fler aspekter 

vilket bidrar till en ökad granskningsbarhet. I empirin framgår att Tillväxtverket arbetar för att 

stärka företagens konkurrenskraft genom att förbättra förutsättningarna för företagande. Det 

kan därav utläsas att Tillväxtverket fokuserar på ekonomiska fördelar som kan fås av en 

utvecklad policy, att de vill uppmärksamma företagets kompetens samt innovationsförmåga 

för att lyfta företags fördelar. Att se till de ekonomiska fördelarna kan liknas vid andra steget 



	   43	  

av dominans där det ekonomiska intresset är framträdande (Deegan & Unerman 2011). Här 

avser Tillväxtverket att skapa en reglering som är till deras klienters fördel, och indirekt till 

deras egen fördel. 

5.3 Grupp 2 – Fokus på administrativt arbete  
Trots att lagförslaget har utökats gentemot EU-direktivet anser de som tillstyrker förslaget att 

de sociala fördelarna väger upp för den ökade kostnaden för företagen. Fondbolagens 

förening är en intressent som tillstyrker förslaget. Det kan i empirin utläsas att det är på grund 

av privata intressen istället för att se till allmänhetens bästa. De uttrycker att genom utökning 

av antal företag bidrar det till att alla deras investeringsbolag omfattas av utökningen. Det 

underlättar deras eget arbete vid framställandet av egna hållbarhetsrapporter. Därav kan det 

liknas vid andra steget av dominans som antar att intressenter formas för att skydda särskilda 

ekonomiska intressen (Deegan & Unerman 2011). För Fondbolagens förening skulle 

utökningen bespara dem merjobb vid framställning av de egna hållbarhetsrapporterna. 

StyrelseAkademien är en intressent som ställer sig negativ till utökningen av lagförslaget. De 

framhåller den ökade administrativa bördan som ökar för företagen. Det kan ses som första 

steget av dominans (Deegan & Unerman 2011) genom att regleringen kan komma att få 

konsekvenser för deras klienter och de vill därigenom säkerställa en för dem fördelaktig 

reglering.  

 

Remissvaren framhåller att det tolkningsutrymme som lagförslaget i rådande form lämnar kan 

bli problematiskt för att säkerställa god kvalitet på hållbarhetsrapporterna. FAR är en 

intressent som uttrycker att både lagförslaget samt förarbetena bör förtydligas. Fondbolagens 

förening bedömer att det finns behov av utförliga riktlinjer samt vägledning för framtagandet 

av hållbarhetsrapporten. De anser vidare att lagförslaget bör ta ställning till konkreta 

standarder som företagen kan följa vid upprättandet av en hållbarhetsrapport. Fondbolagens 

förening ger GRI som tänkbar standard. Att tydliggöra lagförslaget kan ses gynna 

allmänhetens intressen. Det genom att marknaden anses benägen att misslyckas om den inte 

är reglerad (Deegan & Unerman 2011). Att ytterligare förtydliga regleringen samt att hänvisa 

till standarder vid upprättandet är åtgärder som därav kan ses skydda allmänhetens intressen. 

Kollegiet för svensk bolagsstyrning samt Sveriges advokatsamfund stödjer lagförslagets invit 

gällande möjligheten att undanhålla viss information. Framförallt gällande information som 

kan skada företag, exempelvis deras marknadsposition. Intressenterna ovan tolkar lagförslaget 

som att styrelsen ska ange skäl för undanhållande av viss information men de önskar ett 
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förtydligande. Att strida för att företagen ska få undanhålla information kan liknas vid första 

steget av dominans där intressenter kan försöka ta kontroll över normgivare (Deegan & 

Unerman 2011). Det då rådande tolkningsutrymme kan få konsekvenser för företagen men 

deras hemligheter kan istället inverka negativt på allmänhetens intresse. En reglering som är 

satt i allmänhetens intresse ska ske utan att vara på bekostnad av något annat (Posner 1974). 

Här blir det på bekostnad av allmänhetens intressen avseende företagens transparens (Power 

1994; 1997) och det kan därmed inte ses vara till allmänhetens bästa. 

 

FAR önskar en utökad granskning av rapportens innehåll för att stärka rapportens trovärdighet, 

öka kvalitén samt för att säkerställa att den är upprättad efter gällande lag. Här kan det utläsas 

att de ser till allmänhetens intressen. Att FAR vill se en utökad rapportering kan liknas vid 

Donabedians (1980) resonemang om att allmänheten vill ha garantier på att deras 

förväntningar på kvalitén efterföljs. Därav kan områden som kräver hög expertis, till exempel 

revisionsområdet, göra att en reglering uppstår på grund av efterfrågan från allmänheten. FAR 

arbetar för att utveckla och revisions- och rådgivningsbranschen. Då allmänheten har 

förtroende för revisorers kompetens (Robert & Kurtenbach 1998) och FAR 

betonar rapportens trovärdighet, kvalité och vikten av att följa lagen kan det ses vara i 

allmänhetens intresse. 

 

Kollegiet för svensk bolagsstyrning, Sveriges advokatsamfund samt FAR har 

uppmärksammat felaktigheter i lagförslaget. FAR belyste att de inte tillhandahåller GRI:s 

riktlinjer som lagförslaget antyder. Ytterligare en felaktighet som FAR uppmärksammat är att 

lagförslaget menar att företag som följer GRI:s riktlinjer per automatik uppfyller lagförslagets 

krav. Det är dock inte fallet då GRI tillåter att information får uteslutas som enligt lagförslaget 

är obligatorisk. I likhet med Stigler (1971) och Posners (1974) resonemang gällande att en 

reglering är till för att skydda allmänheten kan FAR:s handling ses som en skyddande åtgärd. 

Det på grund av att FAR uppmärksammar ett problem som skulle kunna göra att viktig 

information annars kan undanhållas från allmänheten. En aspekt att uppmärksamma är att om 

det inte tas någon hänsyn till ovanstående i det slutgiltiga lagförslaget kan företag samt 

allmänheten vilseledas till att tro att om de följer GRI:s riktlinjer följer de även lagen. Att en 

hållbarhetsrapport inte följer lagen skulle enligt det nuvarande lagförslaget inte 

uppmärksammas då det endast räcker med att rapporten granskas huruvida den har upprättas 

eller ej och inte dess innehåll. Att FAR ser till allmänhetens bästa genom att önska en 

rättvisande reglering kan liknas vid Posners (1974) resonemang om att marknaden misslyckas 
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om den inte är reglerad. Kollegiet för svensk bolagsstyrning samt Sveriges advokatsamfund 

menar att införandet av mångfaldspolicy strider mot bestämmelser i det svenska 

bolagsstyrningssystemet. Som påvisats för grupp 1 kan felaktigheter som uppmärksammas av 

intressenter ses som ett sätt att skydda allmänheten från felaktig information. Det kan då 

kopplas till Donabedians (1991) resonemang om att expertis är något önskvärt som ser till en 

kvalitativ reglering och allmänhetens intressen.  

 

StyrelseAkademien, Kollegiet för svensk bolagsstyrning samt Sveriges advokatsamfund är 

samstämmiga om att hållbarhetsrapporten bör offentliggöras senast samtidigt som 

årsredovisningen. Det för att de anser att intresset för rapporten kan minska genom 

fördröjning av publicering. FAR önskar även en mer involverad styrelse vid upprättandet av 

hållbarhetsrapporten samt att den undertecknas av styrelsen. Att intressenterna engagerar sig i 

att öka betydelse för rapporten genom att involvera styrelsen kan kopplas till Powers (1994; 

1997) resonemang gällande problematiken angående ansvarsproblem som kan uppstå vid 

granskning. Det genom att intressenterna vill att styrelsen ska ta ansvar för rapportens 

innehåll. Genom att ge styrelsen det yttersta ansvaret över företagets hållbarhetsarbete kan 

granskningen fungera förebyggande istället för, det som Power (1997) varnar för, att vara 

reaktiv. Som påvisats för grupp 1 kan resonemanget kopplas till Power (1997) som 

uppmärksammar vikten av att se granskningen som en process som ständigt är aktiv för att 

skapa en mer värdefull granskning.  

5.4 Grupp 3 – Fokus på tillgänglig information 
Lagförslagets ökande omfattning är något som LO samt TCO uttalat synpunkter gällande. I 

empirin framgår att de inte anser att utökningen är tillräcklig. Intressenterna vill istället att fler 

företag ska omfattas av rapporteringskravet. I teorin gällande en reglering till fördel för 

allmänheten lyfter Deegan och Unerman (2011) att en reglering ska stiftas med en balans 

mellan de sociala fördelarna och den sociala kostnaden. De sociala kostnaderna är enligt LO 

samt TCO för stora då de anser att fler företag ska innefattas. Här kan det utläsas att 

intressenterna inte finner att de sociala fördelarna sett till de sociala kostnaderna är i balans. 

De sociala fördelarna kan i det här fallet liknas vid att företagen ska ha en transparens 

gentemot allmänheten. Deras synpunkter kan därav kopplas till att intressenterna inte anser att 

regleringen relaterar till allmänhetens intresse och därför kan Deegans och Unermans (2011) 

krav på balans inte ses som uppfyllt.  
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Samtliga intressenter i gruppen uttrycker att den granskning som lagförslaget presenterar är 

undermålig. Intressenternas önskan om en utökad granskning kan liknas vid Deegans och 

Unermans (2011) resonemang gällande att intressenterna ser till allmänhetens bästa. Det då 

det allmänna intresset inte kan ses vara tillgodosett då empirin påvisar synpunkter som 

indikerar på att allmänheten idag efterfrågar en större granskning av företagen. Intressenterna 

framhåller att rapporten ska granskas av en oberoende part och ser till allmänhetens intresse 

genom att de är öppna för ytterligare granskning. I empirin framförs att genom utökad 

granskning kan det säkerställas att företagen följer rådande lag. Efterfrågan av att utöka 

granskningen kan därav även liknas vid Donabedians (1991) resonemang om att det inom 

områden som kräver hög expertis kan uppstå regleringar på grund av en efterfrågan från 

allmänheten. I empirin framgår att Jusek, LO och TCO vill att rapporten ska granskas av 

någon med expertis, exempelvis en revisor. Det för att säkerställa kvalitén på rapportens 

innehåll. Allmänheten har förtroende för revisorer (Robert & Kurtenbach 1998) och därav kan 

revisorn fungera som en oberoende part mellan företagen och allmänheten. Det för att se till 

att hållbarhetsrapporten uppfyller de krav som fastställts.  

 

LO samt TCO efterfrågar i deras remissvar att lagförslaget bör inkludera fler områden för att 

på så vis utöka rapporteringen. Förfarandet kan kopplas till Deegans och Unermans (2011) 

resonemang om att en reglering ska maximera nyttan för välfärden och inte för enskilda 

individer. En utökad rapportering kan ses skapa större nytta för välfärden genom transparens 

och öppenhet mot samhället och kan därav skapa ett större värde för allmänheten. 

 

LO tillstyrker lagförslaget gällande innehållet i mångfaldspolicyn men ställer sig kritiska till 

antal företag som kommer att omfattas. Som påvisats för grupp 1 kan synpunkter gällande 

utökningen kopplas till Powers (1997) och Eks (2012) resonemang om att företag gör sig 

granskningsbara på grund av samhällets efterfrågan.  

5.5 Grupp 4 – Fokus på människan och miljön  
Amnesty och Swedwatch påpekar att fler företag bör omfattas av lagförslaget. Båda 

intressenterna hänvisar till de mänskliga rättigheterna som ett argument för utökningen. De 

anser att nyttan att säkerställa att hänsyn tas till mänskliga rättigheter är större än de kostnader 

som lagförslaget belyser. Att se till de mänskliga rättigheterna kan ses främja allmänhetens 

intresse och kan därav kopplas till Deegans och Unermans (2011) ställningstagande att en 

reglering ska stiftas för att skydda allmänheten. Att se till skyddandet av mänskliga rättigheter 
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kan även förklaras med den utökade efterfrågan av granskning som Power (1997) framhåller 

gällande granskningssamhället. 

 

Amnesty, KEMI, Sida, Svenska kyrkan och Swedwatch anser att lagförslaget medför ett 

tolkningsutrymme som skapar en negativ påverkan. Intressenterna önskar en tydlighet för att 

företag inte ska kunna undanhålla information samt gällande vad rapporten som minimum ska 

innehålla. Intressenterna anger att en av anledningarna till att de vill minska 

tolkningsutrymmet är att det inte ska vara möjligt att missbruka utrymmet genom att 

undanhålla relevant information. Intressenternas efterfrågan av en mer tydlig reglering kan 

kopplas till Posners (1974) resonemang gällande att en reglering uppkommer på grund av 

efterfrågan från allmänheten för att korrigera orättvisa på marknaden. Här kan undanhållandet 

av information ses som orättvist och intressenterna vill därav frånta företagen den möjligheten 

för att främja det allmänna intresset. I intressenternas remissvar presenteras förslag för att 

minska tolkningsutrymmet med syftet om att lagförslaget ska lägga till konkreta förslag. Det 

påvisar att intressentgruppen efterfrågar en reglering som ska främja allmänheten istället för 

företagens privata intressen. Något som kan liknas med Deegans och Unermans (2011) 

resonemang gällande att en reglering syftar till att maximera välfärden och inte ett enskilt 

intresse. Det då ett konkret förslag kan göra det svårt att främja ett enskilt intresse då det inte 

finns utrymme för tolkning hos företagen.  

 

Rapportens granskning är en återkommande punkt som flertalet intressenter har synpunkter 

kring. Amnesty, DO, Naturvårdsverket, Sida, Swedfund och Swedwatch uttrycker alla 

synpunkter om att granskningen av rapporterna bör utökas och att lagförslaget därav bör 

omformuleras. Även intressenterna inom den här gruppen önskar en utökad granskning av 

rapportens innehåll för att stärka rapportens trovärdighet, öka kvalitén samt för att säkerställa 

att den är upprättad efter gällande lag. Som diskuterats ovan i grupp 3 kan synpunkter 

gällande att granskningen är undermålig kopplas till Deegans och Unermans (2011) 

resonemang avseende att intressenterna ser till allmänhetens bästa. Swedfund och Swedwatch 

framhåller att icke-finansiell information har en stor påverkan på företagens finansiella 

resultat. Därav menar de att även hållbarhetsrapporten ska kvalitetssäkras genom revisorns 

uttalande. Det kan förklaras med hjälp av granskningssamhällets framväxt som menar att 

samhället efterfrågar granskning utöver den finansiella (Power 1997). 
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Ett flertal intressenter efterfrågar större fokus på specifika områden inom lagförslaget. Sida, 

KEMI samt Naturvårdsverket önskar en utökad rapportering kring miljöaspekter medan 

Svensk Kvinnolobby efterfrågar fokus på jämställdhet. Swedwatch och Svenska kyrkan 

understryker att mänskliga rättigheter ska vara i fokus då de anser att lagförslaget fokuserar 

för mycket på de finansiella riskerna. Ovanstående synpunkter kan förklaras med hjälp av 

Powers (1997) resonemang gällande den ökade efterfrågan på granskning från allmänheten. 

Power (1997) uppmärksammar de ökade kostnader som granskning kan leda till medan 

Deegan och Unerman (2011) menar att en reglering inte får ske på bekostnad av något annat. 

Ovanstående intressenter ser inte den ökade kostnaden som problematisk utan framhåller att 

regleringen inte ska stiftas på bekostnad av miljö och mänskliga rättigheter. 

 

Amnesty, CDP, Sida samt Swedwatch uttrycker i likhet med grupp 1 och 2 en önskan om en 

mer involverad styrelse vid upprättandet av hållbarhetsrapporten. Att intressenterna önskar en 

ökad betydelse för rapporten genom att involvera styrelsen kan kopplas till Powers (1994; 

1997) resonemang gällande problematiken angående ansvarsproblem som kan uppstå vid 

granskning. Power (1997) uppmärksammar vikten av att se granskningen som en process som 

ständigt är aktiv för att skapa en mer värdefull granskning. Amnesty, Sida och Swedwatch 

diskuterar en ytterligare aspekt gällande utveckling mot en integrerad rapportering. Det då de 

anser att hållbarhet har en stor betydelse. Att integrera hållbarhetsrapportering i den 

finansiella rapporteringen underlättar för allmänheten att ta del av informationen då den är 

sammanställd i ett dokument. Det kan ses skapa en större öppenhet gentemot allmänheten och 

kan kopplas till Powers (1994; 1997) fenomen granskningssamhället då det är förknippat med 

öppenhet och transparens från organisationer.  

 

I empirin framkommer att DO och framförallt Svensk Kvinnolobby har fokuserat på 

mångfaldspolicyn i deras remissvar. Det råder samstämmighet mellan intressenterna gällande 

att öka betydelsen för mångfald vilket kan kopplas till att intressenter efterfrågar ökad 

rapportering inom området. Det kan kopplas till Powers (1997) resonemang gällande 

granskningssamhällets utveckling där allmänheten genom samhällsutvecklingen har önskat en 

utökad granskning. Synpunkterna kan därav liknas vid att intressenterna ser till allmänhetens 

intresse och försöker påverka regleringen till fördel för allmänheten (Stigler 1971; Posner 

1974).  
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6. Slutsats samt diskussion  
Det här avsnittet presenterar och diskuterar studiens slutsatser. Nedan sammankopplas 

studien i sin helhet och besvarar syfte samt frågeställning. Avslutningsvis presenteras 

studiens bidrag, avslutande diskussion samt förslag till vidare forskning. 

 

Studien syftar till att skapa förståelse för hur intressenter genom remissvar avser att påverka 

en regleringsprocess inom hållbarhetsrapportering. För att uppfylla syftet kommer studiens 

frågeställning att besvaras nedan. 

6.1 Slutsats 

− I vilket intresse uttrycker intressenterna synpunkter gällande lagförslaget samt vilka 

är likheterna och skillnaderna mellan hur intressenterna avser att påverka?  

 

I studien framgår att det råder ett samband mellan intressentgruppernas synpunkter och i 

vilket intresse gruppen avser att påverka. Studien påvisar att intressentgrupperna 1 och 2 

främst har åsikter som kan förklaras med de ekonomiska teorierna gällande dominans. Det då 

grupperna avser att dominera regleringsprocessen genom att styra över normgivaren eller att 

samordna sina intressen med normgivarens. I studien urskiljs att grupp 1 på ett flertal ställen 

framlägger kostnaden som en bakomliggande orsak till att de försöker dominera processen på 

grund av privata intressen. Grupp 3 och grupp 4 uttrycker synpunkter som till viss del kan 

förklaras med hjälp av de ekonomiska teorierna gällande att en reglering är stiftad i 

allmänhetens intresse. De intressentgrupperna kan utläsas se till allmänhetens bästa, 

exempelvis genom att önska en utökad granskning för att säkerställa att rapportens innehåll är 

korrekt upprättat. Studien påvisar vid ett flertal tillfällen komplexiteten i att endast urskilja ett 

intresse ur en synpunkt. Det på grund av att det inte finns någon tydlig gräns mellan 

intressena utan det finns utrymme för tolkning hos författaren. Ett tydligt exempel är där 

grupp 1 uppmärksammar felaktigheter i lagförslaget. Att det uppmärksammas kan ses vara i 

allmänhetens intresse då intressentgruppen framlägger informationen som felaktig. Det kan 

även utläsas som privata intressen då felaktigheten är av sådant slag att det ger merarbete för 

grupp 1. Studien påvisar därav att intressentgrupper kan försöka påverka lagförslaget där 

utfallet kan utmynna i både allmänna och privata intressen. I studien framkommer att 

intressentgrupper anser att företagen ska redovisa mer icke-finansiella parametrar. Samtliga 

intressentgrupper uttrycker åsikter som kan förklaras med hjälp av granskningssamhällets 
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framväxt. Det är dock främst grupp 3:s och grupp 4:s synpunkter som kan förklaras med hjälp 

av granskningssamhället. Ovanstående diskussion utmynnar i slutsatsen att grupp 1 samt 

grupp 2 främst avser att dominera regleringsprocessen för privata intressen. Grupp 3:s samt 

grupp 4:s synpunkter kan istället utläsas främst se till allmänhetens intressen samt förklaras 

med hjälp av fenomenet granskningssamhället. 

 

Studien påvisar både likheter och skillnader mellan intressentgruppernas synpunkter. Det 

framkommer tre mönster av likheter och skillnader i materialet. Första mönstret framhåller att 

intressentgrupperna har skilda synpunkter i sakfrågor, där synpunkterna går helt isär. Det 

påvisas även ett mönster mellan intressentgrupperna där de framkommer likheter och 

skillnader parvis mellan grupperna. Det tredje mönstret framhåller att intressentgrupperna har 

liknande synpunkter men skilda bakomliggande orsaker till synpunkterna. Nedan tydliggörs 

de olika mönstren genom att de påvisas. 

 

Intressentgruppernas synpunkter går helt isär inom ett flertal sakfrågor gällande lagförslagets 

omfattning. Två tydliga exempel är gällande hur många företag som ska omfattas av förslaget 

samt kostnadsberäkningen för att upprätta rapport. Det påvisas då att intressenter inom grupp 

1 anser att för många företag kommer att beröras samt att kostnadsberäkningen för 

upprättandet av hållbarhetsrapport är kraftigt underdriven. Grupp 3 samt grupp 4 anser istället 

att fler företag ska omfattas av regleringen. De uppmärksammar inte kostnadsberäkningen 

som problematisk utan värdesätter istället företagens transparens mot allmänheten. Det går 

här att utläsa att grupp 1 fokuserar på den finansiella kostnaden gällande deras synpunkter 

medan grupp 3 samt grupp 4 fokuserar på den sociala kostnaden. Här framgår att intressent-

gruppernas åsikter och synpunkter skiljer sig åt i sakfrågor. 

 

Studiens resultat redogör för ett mönster mellan intressentgrupperna där det framkommer 

likheter och skillnader parvis mellan grupperna. Grupp 1 och grupp 2 uttrycker synpunkter 

som överensstämmer med varandra, detsamma gäller för grupp 3 och grupp 4. Det råder dock 

skillnader mellan synpunkter som de ovanstående paren ger uttryck för. Grupp 1 och grupp 2 

har företagen i fokus, dock kan det urskiljas att grupp 2 har snävare fokus på specifika 

branscher. Båda intressentgrupperna fokuserar i sina synpunkter på förslagets finansiella 

konsekvenser. Paret grupp 3 och grupp 4 har istället fokus på den sociala kostnaden då deras 

synpunkter anknyter till förslagets påverkan på människan och miljön. Dock kan det utläsas 
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att grupp 3 har större fokus på att nå ut med information till individen. Därmed framgår även 

likheter och skillnader parvis mellan intressentgrupperna. 

 

Slutligen framgår ett mönster där intressentgrupperna uttrycker liknande synpunkter men där 

de bakomliggande orsakerna skiljer sig åt. Studien påvisar att intressentgrupper kan sträva 

mot samma mål men med olika bakomliggande orsaker. Det framgår exempelvis att 

intressentgrupperna samtycker angående att tolkningsutrymmet är för stort. Det framgår av att 

grupp 1 önskar en tydlighet för att företagen ska ha möjlighet att undanhålla information som 

kan skada företagets anseende. Grupp 4 vill däremot att det ska tydliggöras vad som 

minimum ska ingå i hållbarhetsrapporten, det för att företag inte ska kunna undanhålla viktig 

information. Här framgår att det finns likheter mellan intressentgruppers synpunkter men 

skillnader i de bakomliggande orsakerna. 

6.2 Bidrag 
Studien fokuserar i ett första steg på de ekonomiska teorier som tidigare använts för att 

förklara regleringsprocessen inom finansiell redovisning. Den tidigare forskningen bygger på 

Stiglers (1971) samt Posners (1974) resonemang avseende att en reglering är avsedd att 

skydda allmänhetens intressen men att den kan påverkas och domineras av privata intressen. 

Senare studier av Deegan och Unerman (2011) samt Potter et al. (2014) har även dem 

uppmärksammar problematiken gällande dominans i regleringsprocesser. Studien påvisar att 

de ekonomiska teorierna till stor del kan förklara processen inom hållbarhetsrapportering. 

Studiens bidrag är därav att den påvisar att teorier som förklarar regleringsprocesser inom 

finansiell redovisning till stor del även kan förklara en regleringsprocess inom den icke-

finansiella redovisningen. Studien har därmed genererat icke-finansiella resonemang till de 

finansiellt inriktade ekonomiska teorierna som utvecklats av forskarna ovan. I studien 

framkom dock synpunkter som uttryckte en vilja att utöka lagförslaget. De synpunkterna 

kunde till viss del förklaras med hjälp av den ekonomiska teorin gällande allmänhetens 

intressen. Dock förmådde inte teorin att förklara förfarandet till fullo. Hållbarhets-

redovisningens framväxt bygger till stor del på framväxten av Powers (1994; 1997) 

resonemang avseende fenomenet granskningssamhället. Power (1997) lyfter i sin forskning 

att granskningen har utökats från att beröra den finansiella redovisningen till att beröra allt 

fler kontexter. Studien påvisar, genom användandet av Powers (1994; 1997) resonemang, att 

forskning inom granskningssamhället kan förklara intressenternas efterfrågan av en ökad 

öppenhet och transparens från företagen. Det framkommer i studien att fenomenet 
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granskningssamhället kan ge en bakomliggande förklaring till synpunkterna gällande en 

utökning av lagförslaget. Studien bidrar därav med att förklara hur intressenternas avseende 

att påverka ser ut för en regleringsprocess inom hållbarhetsrapportering. Vi kan efter att 

genomfört studien se att det råder en viss skillnad mellan finansiella och icke-finansiella 

regleringsprocesser.  

6.3 Avslutande diskussion samt förslag till vidare forskning 

En viktig aspekt att uppmärksamma med studien är dess utgångspunkt gällande allmänhetens 

intresse samt privata intressen. Enligt den valda teoretiska utgångspunkten ska ett lagförslag 

stiftas i allmänhetens intresse och det är därav den ståndpunkten vi tagit i studiens analys och 

slutsats. Det har även tagits hänsyn till de olika intressenternas grupptillhörighet, synpunkter 

samt vad de arbetar för vilket studien påvisar har stor betydelse för utfallet. Studiens valda 

lagförslag främjar hållbar miljö samt mänskliga rättigheter vilket gör att grupp 3 och, 

framförallt, grupp 4 tillstyrker samt vill utöka förslaget. Därav kan ett lagförslag som istället 

behandlar ett finansiellt område med stor sannolikhet resultera i ett annat utfall. Det på grund 

av att de bakomliggande orsakerna till att lagförslaget skapats inte överensstämmer med det 

här lagförslagets orsaker. Det gör att i en annan studie kan andra intressentgrupper bli 

framstående och intressen kan utläsas på ett annat vis.  

 

Den här studien har undersökt hur intressenterna avser att påverka en regleringsprocess inom 

hållbarhetsrapportering samt mångfald. En intressant vidare forskning kan vara att studera 

utfallet av lagförslaget när det trätt i kraft. Att ta utgångspunkt i vår studie för att jämföra med 

hur stor påverkan intressenternas synpunkter hade på utfallet av lagförslagets utformning. 

Exempelvis vilken intressentgrupp som hade den största påverkan och vilken typ av 

synpunkter som det tagits hänsyn till. Relationen mellan intressenters grupptillhörighet, 

synpunkter samt vad intressenterna arbetar för har skapat ett intresse för en vidare forskning. 

Exempelvis genom att studera hur den relationen ser ut för en regleringsprocess inom den 

finansiella redovisningen. Därav ser vi det som ett intressant område att studera vidare. 	  
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Bilaga 1. Intressentförteckning 
Nedan presenteras samtliga intressenter som blivit tillfrågade att lämna remissvar samt de 

intressenter som lämnat svar utan förfrågan. Därefter presenteras de intressenter där det inte 

gick att urskilja något intresse vilket gjort att de exkluderats från studien. Avslutningsvis 

redogörs för de intressenter som blivit tillfrågade men som valt att inte lämna remissvar.  

 

Intressenter som lämnat remissvar 

• Amnesty Sverige  

• Bokföringsnämnden 

• Bolagsverket 

• Diskrimineringsombudsmannen 

• FAR 

• Fondbolagens förening  

• Kollegiet för svensk bolagsstyrning 

• Kommerskollegium 

• Konkurrensverket 

• Landsorganisationen i Sverige (LO) 

• Naturvårdsverket 

• Svensk Handel 

• Svenskt Näringsliv 

• Sveriges advokatsamfund 

• StyrelseAkademien  

• Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)  

• Svenska kyrkan  

• Sveriges Kvinnolobby 

• Swedfund 

• Swedwatch 

• Tillväxtverket 

• Tjänstemännens centralorganisation (TCO) 
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Intressenter som lämnat svar utan förfrågan 

• Jernkontoret (intresse kan ej urskiljas) 

• Jusek 

• Kemikalieinspektionen 

• SveMin (intresse kan ej urskiljas) 

 

Intressenter där ett intresse ej kan urskiljas 

• CDP Europe Stockholm  

• Ekobrottsmyndigheten  

• Förvaltningsrätten i Malmö 

• Havs- och vattenmyndigheten 

• Hovrätten över Skåne och Blekinge 

• Institutet mot mutor (IMM) 

• Juridiska fakultetsstyrelsen vid Lunds universitet 

• Kammarrätten i Stockholm 

• Regelrådet 

• Revisorsnämnden  

• Sundsvalls tingsrätt 

• Svenska Bankföreningen  

• Swedish Standards Institute (SIS) 

• Åklagarmyndigheten 

 

Intressenter som blivit tillfrågade men som ej lämnat svar 

• AllBright 

• Aktiemarknadsbolagens förening  

• Business and Professional Women Sweden  

• CSR Sweden  

• Diakonia 

• Exportkreditnämnden 

• Fair Trade Center 

• Forum Syd 

• Företagarna  

• Handelshögskolan i Stockholm 
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• ICC 

• Institutionella ägares förening för regleringsfrågor på aktiemarknaden 

• Miljömärkning Sverige AB 

• Män för jämställdhet 

• NASDAQ OMX Stockholm AB  

• Naturskyddsföreningen  

• Nordic Growth Maket NGM AB 

• Social Venture Network Sweden  

• Sveriges akademikers centralorganisation (SACO) 

• Sveriges Aktiespararnas Riksförbund 

• Sveriges export- och investeringsråd 

• Sweden´s Sustainable Investment Forum (SWESIF) 
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Bilaga 2. Grupp 1 – Fokus på kostnadsmässiga konsekvenser 
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Bolagsverket  Orimliga   Påpekar  Större 
 
 
 

Kommerskollegium 
Tillstyrker samt 

minska 
omfattningen 

      
 
 
 

Konkurrensverket Tillstyrker Orimliga      
 
 
 

Svensk Handel Minska 
omfattningen       

 
 
 

Svenskt Näringsliv Minska 
omfattningen  För 

stort Bristfällig Påpekar  Större 
 
 
 

Tillväxtverket 
Tillstyrker samt 

minska 
omfattningen 

 För 
stort     Fram-

håller 
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Bilaga 3. Grupp 2 – Fokus på administrativt arbete 
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Bokförings-
nämnden 

Tillstyrker 
       

 
 
 

FAR   För 
stort Bristfällig Påpekar  Större  

 

Fondbolagens 
förening Tillstyrker  För 

stort     
 
 
 

Kollegiet för 
svensk 

bolagsstyrning 
  För 

stort  Påpekar  Större 

 
 
 
 

Styrelse-
Akademien 

Minska 
omfattningen      Större 

 
 
 

Sveriges 
advokatsamfund   För 

stort  Påpekar  Större 
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Bilaga 4. Grupp 3 – Fokus på tillgänglig information  
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Jusek    Bristfällig   
 
 
 

 

LO Öka 
omfattningen   Bristfällig  Tillstyrker 

 
 
 

Fram- 
håller 

TCO Öka 
omfattningen   Bristfällig  Tillstyrker 
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Bilaga 5. Grupp 4 – Fokus på människan och miljön 
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Amnesty Sverige Öka 
omfattningen  För stort Bristfällig   Större 

 
 
 

CDP       Större 
 
 
 

DO    Bristfällig   
 
 
 

Fram-
håller 

KEMI   För stort   Tillstyrker 
 
 
 

 

Naturvårds-
verket    Bristfällig  Tillstyrker 

 
 
 

 
 

Sida   För stort Bristfällig  Tillstyrker Större 
 
 
 

Svenska kyrkan   För stort   Tillstyrker  
 
 
 

Sveriges 
kvinnolobby      Tillstyrker 

 
 
 

Fram-
håller 

Swedfund    Bristfällig   
 
 
 

 

Swedwatch Öka 
omfattningen  För stort Bristfällig  Tillstyrker Större 

 
 
 


