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Förord  

 

Studiens process har präglats av mycket viktiga lärdomar och intressant forskning kring 

vilka effekter stora företags ekonomistyrning har fått av lagen om 

hållbarhetsrapportering. Ytterligare har vi lärt oss väldigt mycket om hur lagstiftningen 

har gått till, hur företag kan använda sin ekonomistyrning för att få in hållbarhet i 

verksamheten. Vi ser med spänning fram emot att se hur de undersökta effekterna 

kommer utvecklas i framtiden och hur hållbarhet förhoppningsvis får en större plats i 

företagens ekonomistyrning.  

 

Vi vill tacka vår handledare Pia Nylinder för stöd och värdefulla råd under studiens 

gång. Vi vill rikta ett stort tack till våra opponenter samt examinatorer Elin Funck och 

Fredrik Karlsson för bra diskussioner och synpunkter under seminarierna. Ett stort tack 

vill vi även rikta till alla respondenter; utan er hade studien inte varit möjlig att 

genomföra. Slutligen vill vi tacka varandra för en bra sista insats denna termin som 

präglats av mycket kunskap, kaffe och skratt.  
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Inledning: I december 2016 antogs lagen om hållbarhetsrapportering, vilken innebär att 

stora företag tvingas upprätta en hållbarhetsrapportering. Regeringen hoppas på att det 

ska ge en effekt och göra företagen mer hållbara. Det finns forskning som visar att 

ekonomistyrning är ett bra verktyg att använda för att få in hållbarhet i 

verksamheten.  Samhället utsätter företag för allt mer granskningar samt krav om 

öppenhet, och för att företag ska ta ansvar kan redovisning vara ett effektivt medel för 

att få företag att ta större ansvar. Detta då företag som vet att de blir granskade även 

börjar handla på ett mer ansvarsfullt vis. Därmed ansågs det intressant att undersöka 

vilka effekter lagen om hållbarhetsrapportering har fått på stora företags 

ekonomistyrning. 

 

Syfte: Syftet med studien var att kartlägga och analysera vilka effekter det lagstadgade 

kravet på hållbarhetsrapportering har fått på stora företags ekonomistyrning samt att 

testa och analysera de karaktäristiska egenskaperna storlek, tid av rapportering, 

bransch, incitament till att upprätta hållbarhetsrapportering, formella CSR-styrmedel 

samt resurser för hållbarhetsarbetet och därigenom förklara deras inverkan på 

effekterna som uppkommit på stora företags ekonomistyrning.   

 

Metod: För denna studie har en kvantitativ metod tillämpats genom en deduktiv ansats 

där teori om lagen om hållbarhetsrapportering, ekonomistyrning samt företags 

karaktäristiska egenskaper definierade studiens intresseområden och testades empiriskt. 

För insamling av empirisk data genomfördes en enkätundersökning med 800 stora 

företag, vilket analyserades i statistikprogrammet SPSS.  

 

Slutsats: Lagen om hållbarhetsrapportering har haft en relativt stor effekt för några, 

men väldigt liten eller ingen effekt för betydligt fler, företags ekonomistyrning. De 

karaktäristiska egenskaper som påvisade signifikanta samband med ekonomistyrningens 

effekter var incitamentet att ha upprättat en hållbarhetsrapportering som förberedelse 

för lagen samt att ha tagit in resurser för hållbarhetsarbetet till följd av lagen. För 

egenskaperna storlek, tid av rapportering, bransch samt formella CSR-styrmedel kunde 

inte signifikanta samband säkerställas. 

 

Nyckelord: hållbarhet, CSR, ekonomistyrning, formella styrmedel, informella 

styrmedel, hållbarhetsrapportering, lagstiftning 

  



  

Abstract  
 

Title: New law - New control? A study of which effects the new law of sustainability 
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Introduction: In December 2016, a new law of sustainability reporting was adopted, 

which means large companies are forced to establish a sustainability report. The 

government hopes this will affect companies to be more sustainable. Research is 

showing that using MCS is a good way to integrate sustainability in the business. 

Society exposes companies for more tough audits, demands for transparency and for 

companies to take responsibility. To make companies take responsibility, accounting 

can be an effective means. This means that companies that know they are being 

reviewed starts to act in a more responsible way. Thus, it was considered interesting to 

investigate the effects of the law of sustainability reporting on large companies’ MCS.  

 

Purpose: The purpose of this study was to chart and analyze the effects of the statutory 

requirement for sustainability reporting on large businesses’ MCS and to test and 

analyze the characteristic features size, time of reporting, industry, incentives for 

sustainability reporting, formal CSR controls and resources for sustainability, and 

thereby explaining their impact on the effects on large companies’ MCS. 

 

Methodology: A quantitative method has been applied through a deductive approach, 

where theory of the new law of sustainability reporting, MCS and corporate 

characteristics defined the interest areas of the study and were tested empirically. For 

the gathering of empirical data, a survey was conducted with 800 large companies, 

which was analyzed in the statistical program SPSS. 

 

Conclusion: The law of sustainability reporting has had a relatively large impact on 

some companies’ MCS, but very small or no effect for significantly more companies’ 

MCS. The characteristics that showed statistically significant relationships with the 

effects on the MCS were to conduct sustainability reporting as a preparation for the 

law and to have brought more resources for the sustainability work as a result of the 

law. For size, time of reporting, industry and formal CSR controls, statistically 

significant relationships could not be ensured. 

 

Key words: sustainability, CSR, management control systems, formal control, informal 

control, sustainability report, law 
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1. Inledning 
 

Inledningskapitlet inleds med en beskrivning av hur krav på hållbarhet har vuxit fram. 

Det följs av en beskrivning om hur företag tidigare enligt lag har behövt lämna 

upplysningar om hållbarhetsarbete, för att sedan ta upp den nya lagen om 

hållbarhetsrapportering som började gälla den 31 december 2016 och vad olika 

institutioner har ansett om denna lag. Därefter diskuteras strategi och ekonomistyrning 

är samt hur styrning kan ske med såväl formella som informella styrmedel för att 

integrera hållbarhet i verksamheten. Slutligen mynnar avsnittet ut i en frågeställning 

som avser besvara vilka effekter den nya lagen om hållbarhetsrapportering kommer få 

på stora företags ekonomistyrning samt studiens syfte.  

 

 

1.1 Bakgrund  
Ur den snabbt ökande globala handeln och marknadsekonomin det senaste decenniet 

har det vuxit fram allt mer oro kring de sociala, etiska och miljömässiga aspekterna som 

det även har fört med sig. Dessa marknadskrafter har haft en stor inverkan på samhället, 

vilket har gett upphov till nya sorters förväntningar på marknadens aktörer från deras 

intressenter. Det har vuxit fram krav på företagens verksamhet som har blivit allt mer 

inriktade på ansvarstagande genom miljömedvetenhet och respekt för sociala samt 

etiska aspekter (Pistoni et al., 2016). Flertalet företagsskandaler, exempelvis Enron, 

Parmalat, WorldCom, the Australia Wheat Board, Barings Bank och Société Générale 

har bidragit till att det har ställts större krav på att företag ska arbeta mer hållbart 

(Hosoda & Suzuki, 2015). Det lättillgängliga informationsflödet har även satt krav på 

att företag ska arbeta med hållbarhet för att erhålla legitimitet och då makt och ansvar 

går hand i hand är det viktigt att företag tar sin del av samhällsansvaret (Williams, 

2014). Ett begrepp som ofta förekommer inom företags hållbarhetsarbete är Corporate 

Social Responsibility (CSR). CSR kan definieras som företags sociala ansvarstagande 

samt hur företag tar ansvar för sin påverkan på samhället (Ds 2014:45). 

Europaparlamentets resolution (2013) menar att CSR bör likställas med hållbarhet då 

bägge begreppen likvärdigt berör hur företag agerar för att vara etiska och ansvarsfulla 

företag. Således, har vi vidare i uppsatsen valt att se CSR och hållbarhet som likvärdiga 

begrepp.  
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I förvaltningsberättelsen som återfinns i årsredovisningen har det funnits krav sedan 

tidigare på att företag som inte definieras som små företag ska lämna uppgifter om 

miljö- och personalfrågor som krävs för förståelsen av företagets resultat, utveckling 

eller ställning i enlighet med ÅRL 6 kap, 1§ (Bokföringsnämnden, 2015). Statliga 

företag omfattas sedan slutet av 2007 av lagen om hållbarhetsrapportering vilket 

innebar att Sverige var det första landet i världen som lagstadgade att sina bolag skulle 

lämna en hållbarhetsrapport (Regeringskansliet, 2013; Andersson & Funck, 2017). En 

hållbarhetsrapport definieras enligt FAR (2016) som en rapport som tillhandahåller 

hållbarhetsinformation om ett företag vilken är nödvändig för förståelsen av ett företags 

ställning, utveckling eller resultat. I slutet av 2016 infördes en ny lag i Sverige vid namn 

Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy Ds 2014:45 som innebar 

att betydligt fler företag omfattas av kravet att lämna en hållbarhetsrapport (Svensk 

Handel, 2017a; Bokföringsnämnden, 2015). De företag som omfattas av den nya 

hållbarhetslagen är stora företag, vilka uppfyller minst två av följande krav;  

 

1. en balansomslutning över 175 miljoner, 

2. en nettoomsättning som överstiger 350 miljoner, och  

3. fler än 250 anställda.  

 

Koncerner som uppfyller definitionen för stora företag definieras som stora koncerner 

och omfattas även de av kravet på hållbarhetsredovisning. För att ett företag ska räknas 

som ett stort företag ska även minst två av kraven varit uppfyllda de senaste två 

räkenskapsåren (Civilutskottet, 2016; SOU 2014:22; Ds 2014:45). Denna nya reglering 

innebär att Sverige har valt att lagen ska omfatta fler företag än vad EU-direktivet som 

antogs under hösten 2015 fastslog och annars hade gällt, då Sverige omfattas av alla nya 

direktiv som EU antar (Samini, 2015). De hållbarhetsområden som ska tas upp enligt 

den nya lagen är respekt för mänskliga rättigheter, sociala förhållanden och personal, 

miljö samt motverkande av korruption. Hållbarhetsrapporten ska upprättas i 

årsredovisningen alternativt lämnas samtidigt men som en enskild rapport (FAR, 2016; 

Svensk Handel, 2017b). Företagen ska beskriva vilka risker som finns inom deras 

företag och inom en rad olika hållbarhetsområden för att därefter förklara hur de 

hanterar riskerna. Arbetar de inte med något av de fyra områden som lagen omfattar ska 

de redovisa vilka samt varför de inte gör det. Den nya lagen om hållbarhetsrapportering 
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sätter inte några ytterligare krav på vad företag ska göra inom hållbarhetsområdet, utan 

enbart att de ska rapportera för vad de gör eller inte gör (Alestig, 2015). Samhället 

utsätter företag för allt mer ingående granskningar och krav om öppenhet för att företag 

ska ta sitt ansvar. Redovisning kan vara ett effektivt medel för att få företag att ta större 

ansvar då företag som vet om att de blir granskade även börjar handla på ett mer 

ansvarsfullt vis, men så är inte alltid fallet (Power, 1997; Dahl, 2007). 

 

Genom att företag utformar en strategi som inkluderar hållbarhetsaspekter förenklas 

hantering av de förändringar som kontinuerligt sker i samhället (Rauter et al., 2017). 

Strategin är viktig för företag då den formulerar hur företaget ska konkurrera och skapa 

värde för sina kunder samt vilka områden de anställda ska uppmuntras att arbeta med 

och utveckla. I strategin fastställs företagets önskade riktning och målbild vilken 

företaget ska arbeta mot att uppnå. Således är det viktigt att strategin inkluderar de 

aspekter som krävs för att kunna nå målbilden (Simons, 2000). Då olika strategier 

kräver olika styrning måste ekonomistyrningen anpassas till respektive företags satta 

strategi (Greve, 1999).  

 

Ekonomistyrning är ett centralt begrepp i strategiarbetet, då det är genom 

ekonomistyrningen som strategin implementeras i verksamheten och får företag att 

arbeta i önskvärd riktning mot de mål som önskas nås (Anthony et al., 2014; Fisher, 

1998). Nationalencyklopedin (2017) och Ax et al. (2009) definierar ekonomistyrning 

som “avsiktlig påverkan av ett företags verksamhet och dess befattningshavare i avsikt 

att nå vissa ekonomiska mål”. Chenhall (2003) menar att begreppet ekonomistyrning 

har utvecklats över åren, från att tidigare främst fokuserat på formella system för att få 

in finansiell, kvantifierbar information till att nu omfatta en större del av verksamheten 

genom att exempelvis även inkludera icke-finansiell information i företagets processer, 

i beslutsfattandet samt informell kontroll för personal och sociala aspekter. I 

ekonomistyrningen bryts strategin ner till delmål och verksamhetsplaner som ska styra 

företaget rätt. För att säkerställa och påverka att utvecklingen i företag sker i enlighet 

med den övergripande och önskade riktningen används verktyg som hjälpmedel, vilka 

benämns styrmedel. För att integrera hållbarhet i företags aktiviteter och 

ekonomistyrning kan företag använda sig av styrmedel som hjälpverktyg (Ax et al., 

2009). Frostensson (2010) betonar vikten av styrmedel för att kunna styra, kontrollera, 

förbättra eller visa hur företag verkställer sitt utlovade samhällsansvar. För att integrera 
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hållbarhet i ekonomistyrningen kan informella styrmedel, såsom gemensamma 

värderingar och seder, (Falkenberg & Herremans, 1995; Frostensson, 2010), samt 

formella styrmedel, vilket avser rutiner, policys, riktlinjer och strukturer för att mäta, 

reglera eller definiera företagets ansvar, användas som syftar till att styra och motivera 

de anställdas beteende (Frostensson, 2010; Langfield-Smith, 1997).  

 

För att kunna arbeta hållbart måste företag lyckas implementera hållbarhet i sin 

verksamhet (Lueg & Radlach, 2015). Lueg och Radlach (2015) samt Hosoda och 

Suzuki (2015) argumenterar då för att ekonomistyrning är ett välanvänt och bra verktyg 

att använda för att lyckas med denna implementering. Arjaliès och Mundy (2016) har 

även dragit slutsatsen att ekonomistyrning har potentialen att stötta processer i 

organisationer som kan bidra till hållbar utveckling genom aktiviteter som underlättar 

innovation, kommunikation, rapportering samt identifiering av hot och möjligheter. 

 

1.2 Problemdiskussion  
Den nya lagen om hållbarhetsrapportering innebär att de företag som uppfyller 

kriterierna för att lämna en hållbarhetsrapport, såväl de som redan hållbarhetsredovisar 

som de som inte gör det, måste se över så att rapporten uppfyller kriterierna i enlighet 

med den nya lagen (Svensk Handel, 2017b). Regeringen ansåg att en ny lag om 

hållbarhetsrapportering skulle öka transparensen och förenkla en jämförelse mellan 

företags hållbarhetsrapporter då de frivilliga hållbarhetsrapporterna skiljer sig mycket 

åt. Det fanns även en önskan om att driva förändring och få företag att lämna mer 

hållbarhetsinformation genom att införa ett lagstadgat krav som stöd, där företag ansågs 

gynnas genom att de kan utvärdera sig själva, jämföra sig med andra företag på lika 

villkor samt öka sin lönsamhet. Både Civilutskottet och regeringen är inne på samma 

linje då de har sett en trend i att företag som frivilligt har publicerat en 

hållbarhetsrapport även har haft ett mer ambitiöst hållbarhetsarbete, vilket de hoppas att 

den nya lagen ska få fler företag att göra i större omfattning (Civilutskottet, 2016).  

 

Håkansson (2016) citerar sin kollega Marcel på Grant Thornton angående den nya 

regleringen “De här sakerna ska man väl inte göra för att följa lagen utan för att 

förbättra affären?" och Håkansson menar vidare att många av de företag han möter 

redan har ett mer välutvecklat arbete med hållbarhet än vad den nya lagen kräver. Dock 
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uppmanas företag som ännu inte sett nyttan att se lagändringen som en god möjlighet 

för att anpassa sig till hur omvärlden ser ut idag och trycker på att de som inte gör det 

riskerar att slås ut från marknaden inom en snar framtid. EY (2016) menar att det även 

finns värdeskapande aspekter av den nya regleringen. Hållbarhetsrapporteringen har 

ökat under de senaste åren då bolag uppmärksammat att det är ett effektivt verktyg i 

kommunikationen med företagets intressenter. Undersökningar visar även att 

hållbarhetsrapportering ofta resulterar i att företag ser ett behov av att göra en strategisk 

utvärdering av hur väl integrerat hållbarhetsarbetet är i verksamhetens affärsmodell, 

strategier, målbild, initiativ samt verksamhetsuppföljning. Detta arbete visualiserar ofta 

förbättringsmöjligheter internt som bidrar till minskade kostnader, ökade intäkter, stärkt 

varumärke, förbättrad kommunikation samt reducerade verksamhetsrisker. KPMG 

(2016) är inne på samma linje som EY och menar att lagändringen förhoppningsvis 

kommer leda till att företag kommer driva på sitt hållbarhetsarbete ytterligare.  

 

I rapporten om effekterna statliga företag har upplevt efter införandet av lagen om 

hållbarhetsrapportering fastställs att det är väldigt olika från företag till företag. Överlag 

har det praktiska arbetet med hållbarhet i kärnverksamheten fått en begränsad effekt och 

att det snarare är själva redovisningen i sig som har fått stora förbättringar. Två 

intervjupersoner säger såhär gällande lagen om hållbarhetsrapporterings effekter på 

verksamhetens hållbarhetsarbete (Borglund et al., 2010); 

 

“I och med att vi med en hållbarhetsredovisning visar vad vi gör så känner vi att vi 

utsätter oss för granskning. Det gör att vi börjar fundera på områden som kan väcka 

uppmärksamhet eller vara naturliga för utomstående att granska. Då kan det komma 

upp till exempel hur vi jobbar med inköp. Tror jag inte hade kommit upp annars. Viktigt 

att se över, vem köper vi ifrån, vilka garantier har vi och så vidare.” (Borglund et al., 

2010, s. 22) 

 

“Kravet på hållbarhetsredovisning har snarare hindrat effektivt hållbarhetsarbete än 

uppmuntrat till det. Vi driver denna fråga hårt inom bolaget men arbetet med 

hållbarhetsredovisningen tar allt för mycket tid som skulle kunna läggas på åtgärdande 

aktiviteter istället.” (Borglund et al., 2010, s. 22).  
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Det finns dock en problematik i rapporter gällande vad som rapporteras och vad som 

faktiskt har gjorts. Anthony et al. (2014) menar att om ett företag rapporterar ett bra 

finansiellt resultat betyder det inte nödvändigtvis att företaget har haft goda prestationer 

och betonar att det alltid finns en risk i hur väl företags rapportering stämmer överens 

med det som sker i verksamheten. Denna problematik har även CSR-rapportering fått 

kritik för då företag har beskyllts för att visa upp en bra image gällande företagets CSR-

aktiviteter snarare än själva aktiviteterna i sig (ibid). Frankental (2001) tar det steget 

längre och menar att CSR endast finns till för att förbättra företags PR. Andersson och 

Funck (2017) är inne på samma linje som Anthony et al. (2014) och menar att det är 

lika viktigt att företag i sin interna styrning av verksamheten och de anställda integrerar 

hållbarhet för att kunna nå uppsatta hållbarhetsmål och inte enbart redovisar för vad de 

gör och ska göra inom området.  

 

Det har bedrivits mycket forskning om hållbarhetsrapportering, ekonomistyrning och 

hållbarhetsstyrning varje ämne för sig, men forskningen har inte i så stor utsträckning 

bedrivits på ett sätt så att dessa ämnen har studerats tillsammans (Maas et al., 2016). 

Adams och Frost (2008) menar att det finns ett gap då det finns otillräcklig kunskap om 

hållbarhetsrapporteringar påverkar företags interna styrning och om det ger effekt på 

kärnverksamheten. Kopplingen mellan hur företag arbetar med rapportering och 

redovisning samt hur ekonomistyrningen förverkligas ur ett hållbarhetsperspektiv finns 

det fortfarande mycket viktiga lärdomar att finna om, vilket kan förbättra 

hållbarhetsarbetet i företag menar Maas et al. (2016). Även Cintra och Carter (2012) 

anser att det finns ett gap, då den mesta forskningen på företags hållbarhet är sett ur ett 

externt perspektiv snarare än ett internt. Forsberg och Ramallo (2013) kan från sin 

forskning dra slutsatsen att om företag ska integrera CSR i sin ekonomistyrning krävs 

det att detta i framtiden kommer leda till finansiell vinst och att i hur stor utsträckning 

företag arbetar med CSR således styrs av företagets intressenter. Borglund et al. (2008) 

har funnit direkta drivkrafter till varför företag väljer att arbeta med CSR vilka är krav 

från investerare och kunder, frivilliga regleringar (exempelvis FN:s Global Compact 

och OECD), undgå kritik från icke-statliga organisationer i media samt att arbete med 

CSR underlättar rekrytering av medarbetare. Lindgren och Kullander (2016) undersökte 

anledningar till varför byggföretag valde att upprätta en hållbarhetsrapport och fann då 

incitamenten efterfrågan från ägare, skapande av långsiktig lönsamhet samt 

ansvarstagande för samhälle och miljö. 
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Borglund et al. (2008) samt Garcia et al. (2016) beskriver att det finns motsättningar 

mellan finansiella och icke-finansiella mål när det gäller styrningen av företag. Genom 

att även inkludera hållbarhetsperspektivet i styrningen blir målbilden tvetydig med mål i 

motsatta riktningar; en önskan om vinstmaximering i ägarnas intresse, samtidigt som 

samhället och andra intressenter önskar att företag tar hänsyn till samt uppnår mål av 

sociala, etiska och miljömässiga karaktärer. Det finns då en svårighet i att fastställa 

vems intresse som är viktigast, vilket är både resurskrävande och komplext. Detta 

försvårar såväl beslutsfattande som styrningen i företag. Att inkludera 

hållbarhetsperspektivet i företags ekonomistyrning ses därför som en kritisk faktor för 

att lyckas implementera hållbarhet i hela företaget, men det anses vara svårt och 

komplext (Garcia et al., 2016). För att bedriva en hållbarhetsrapportering utan 

utvecklade styrsystem är framförallt tvingande krav en stor motivationsfaktor 

(Herremans & Nazari, 2016). 

 

När nu en ny lag om hållbarhetsrapportering har slått i kraft 31 december 2016, vilken 

kommer börja gälla räkenskapsåret som inleds 2017 (Svensk Handel, 2017a) kommer 

stora företag tvingas upprätta en hållbarhetsrapport, men det finns inte krav på en viss 

nivå hållbarhetsarbete eller styrning som går att utläsa i ÅRL 6 kap. Frågan vi ställer oss 

baserat på de varierande resultaten i effekter av hållbarhetsredovisning för statliga 

företag (se Borglund et al., 2010) är då om företag enbart kommer upprätta en 

hållbarhetsrapport endast för att följa lagen om hållbarhetsrapportering eller ifall lagen 

kommer få effekter på företags interna styrning till att göra dem mer hållbara, vilket är 

Regeringens förhoppning enligt Civilutskottet (2016). Vi ser att det finns ett gap i 

litteraturen angående hur företags ekonomistyrning kommer påverkas när 

hållbarhetsrapportering nu blir ett lagstadgat krav för fler företag i Sverige genom 

införandet av den nya lagen om hållbarhetsredovisning som trädde i kraft i december 

2016 vars effekter på företags ekonomistyrning ännu inte har hunnit undersökas i så stor 

utsträckning. Med hänsyn till de olika åsikterna som råder kring den nya lagen, 

aktualiteten av lagändringen som ännu inte har hunnit undersökas samt vikten av att 

integrera hållbarhet i styrningen är det enligt oss av stort intresse att undersöka hur stora 

företag arbetar med denna nya reglering i sin ekonomistyrning.  
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1.3 Frågeställning 
Vilka effekter har den nya lagen om hållbarhetsrapportering fått på stora företags 

ekonomistyrning?  

 

1.4 Syfte  
Syftet med denna uppsats är att kartlägga samt analysera vilka effekter det lagstadgade 

kravet på hållbarhetsrapportering har fått på stora företags ekonomistyrning. Vidare 

syftar uppsatsen till att testa och analysera de karaktäristiska egenskaperna storlek, tid 

av rapportering, bransch, incitament till att upprätta hållbarhetsrapportering, formella 

CSR-styrmedel samt resurser för hållbarhetsarbetet och därigenom förklara deras 

inverkan på effekterna som uppkommit på stora företags ekonomistyrning.  
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2. Metod        
 

Metodkapitlet inleds med en beskrivning av studiens forskningsansats där valet av 

kvantitativ metod motiveras. Därefter beskrivs operationaliseringen som gjorts i studien 

och hur urvalet för företag i studien har tagits fram. Den litterära- och 

datainsamlingens tillvägagångssätt beskrivs, för att sedan beröra hur materialet samt 

bortfallet har analyserats. Slutligen tas avsnitt om källkritik, kvalitetsmått, etiska 

aspekter samt metodreflektion upp, vilket avlutar detta kapitel.  

 

 

2.1 Forskningsansats 
Syftet med studien var att kartlägga samt analysera vilka effekter företag har fått på sin 

ekonomistyrning till följd av den nya lagen om hållbarhetsrapportering. För att då 

kunna mäta och klargöra effekterna företag har fått på sin ekonomistyrning samt testa 

variabler som eventuellt kan klargöra om de har en inverkan på effekterna var en 

kvantitativ metod mest passande för denna studie. Därmed kunde en större mängd 

företag undersökas och resultatet från studien kunde därmed även generaliseras på fler 

än de som medverkade i undersökningen (Bryman & Bell, 2013; Holme & Solvang, 

2012) Tillvägagångssättet som tillämpades i uppsatsen var av deduktiv karaktär då 

teorin först samlades in för studiens olika intresseområden. Tidigare forskning om 

ekonomistyrning, hållbarhetsrapportering, lagstiftning om hållbarhetsrapportering samt 

företags karaktäristiska egenskaper kopplat till dessa områden togs fram, vilket 

definierade intressanta frågor som testades i praktiken genom enkäter och sedan 

analyserades (se Bryman & Bell, 2013).  

 

Vid insamling av empiri till studien har en tvärsnittsdesign tillämpats vilket har 

genomförts genom en enkätundersökning. Det innebär att flertalet företag fick samma 

enkät vid samma tidpunkt för att därigenom finna mönster gällande samband och 

variationer (Bryman & Bell, 2013). För att få en bredare bild av vilka effekter stora 

företags ekonomistyrning har fått av lagen om hållbarhetsrapportering var just en 

enkätundersökning passande. Studien önskade få svar från så många respondenter som 

möjligt för att veta vilka effekter deras ekonomistyrning har fått under våren 2017, ett 

par månader efter att lagen om hållbarhetsrapportering började gälla. Denna studie 

skulle varit allt för tidskrävande för att genomföra intervjuer. Genom att skicka ut 
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enkäter kunde svar på samma frågor från alla respondenter samlas in, som sedan kunde 

sammanställas för vidare analys (Kylén, 2004; Eljertsson, 2012). Det var även billigt att 

administrera en enkätundersökning och till fördel för respondenterna som besvarade 

enkäten då de kunde ta sig tiden att besvara enkäten när det passade dem (Eliasson, 

2013).  

 

2.2 Operationalisering 
I studien gjordes en operationalisering, vilket innebar att relevanta teoriområden valdes 

ut för att besvara syfte och frågeställning. De områden från teorin som valdes ut genom 

operationaliseringen var riktlinjer för hållbarhetsrapportering, incitament till att 

upprätta en hållbarhetsrapportering, planering, budget, prestationsmätning, 

företagskultur, lärande, formella CSR-styrmedel och resurser för hållbarhetsarbetet, 

och utifrån dessa teoriområden formulerades frågor till enkätstudien (Eliasson, 2013). 

Vid operationaliseringen togs hänsyn till att det skulle finnas logiska och rimliga 

samband mellan variablerna och enkäten (Eggeby & Söderberg, 1999). Det gjordes 

genom att enkäten byggde på den befintliga teori som funnits för respektive område. 

Bakgrundsfrågor formulerades i enkäten som berörde vilken bransch företagen 

tillhörde, företagsstorlek, antal anställda, respondentens position på företaget och tiden 

företagen har hållbarhetsrapporterat. Bakgrundsfrågorna ställdes för att kunna göra en 

djupare analys av svaren som samlats in för att se om det fanns något samband mellan 

dem och effekten företag har fått på ekonomistyrningen till följd av lagen om 

hållbarhetsrapportering. Vid konstruktion av frågorna om effekten på företagens 

styrmedel togs avstamp i Borglund et al. (2010) uppbyggnad av enkäten från studien 

“Effekterna av hållbarhetsredovisning: En studie av konsekvenserna av de nya 

riktlinjerna om hållbarhetsinformation i statligt ägda företag”.  

 

De insamlade svarens variabler var kodade med värden 1-5 som gjorde enkäterna 

mätbara. För de frågor som hade svarsalternativet “Vet ej” kodades svarsalternativet om 

till 0 för att förhindra missvisande resultat i analyserna (se Bilaga 3). De variabler som 

inte hade en lämplig kodning i excelfilen som exporterades från Webbenkäter kodades 

om i SPSS. Därefter gjordes ett Cronbach’s alpha test för de variabler som identifierade 

effekten på företagens ekonomistyrning (se fråga 8, 9, 11, 13 och 16 Bilaga 3) för att 

testa så att det var möjligt att konstruera ett index med dessa variabler. Cronbach’s 
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alpha visade att de beroende variablerna var korrelerade med varandra och således 

tillförlitliga, vilket innebar att ett index kunde konstrueras av de beroende variablerna 

effekt på styrmedel. Index användes för att kunna mäta den totala effekten på företagens 

ekonomistyrning och för att kunna mäta om det fanns samband mellan någon av 

bakgrundsvariablerna och den totala effekten på företagens ekonomistyrning (se 

Sundell, 2012). De olika branscherna som baserades på SNI’s  branschindelning 

kodades om i förhållande till dess påverkan på miljön i kategorierna stor påverkan, 

medelstor påverkan och liten påverkan för att möjliggöra mätning och undersökning av 

samband mellan vilken bransch företagen verkade i och deras effekt på 

ekonomistyrningen som en följd av lagen om hållbarhetsrapportering. Denna kodning 

tog avstamp i Campbells (2003) studie där branscher kodades utefter påverkan på 

miljön samt utefter egna antaganden om olika branschers miljöpåverkan. För de frågor 

där respondenterna hade möjlighet att välja mer än ett svarsalternativ gjordes de olika 

svarsalternativen om till dikotoma variabler för att kunna mäta om det fanns något 

samband mellan dessa frågor och det konstruerade indexet (se Bilaga 4)  

 

2.3 Urval  
Genom den kvantitativa ansatsen fanns möjligheten att undersöka en stor population 

med begränsade resurser (Jacobsen, 2002). Populationen definierades i studien som 

stora företag vilka omfattas av den nya lagen om hållbarhetsrapportering som trädde i 

kraft i december 2016. Kriterierna för att företag skulle vara en del av populationen var 

att de uppfyllde minst två av tre kriterier som stora företag i enlighet med SOU 

2014:22; 350 miljoner kr i omsättning, 175 miljoner kr i balansomslutning samt 250 

anställda. Genom databasen InfoTorg Företag kunde vi sortera på kriterierna 

omsättning, balansomslutning samt antal anställda för att få fram rätt företag till 

populationen. Två urvalsfel gjordes dock då databasen InfoTorg Företag inte kunde 

sortera på att företag ska uppfylla minst två av tre kriterier, utan att alla kriterier som 

sätts undersöks. Därför jämfördes vilka två kriterier flest företag uppfyllde genom att 

analysera marknaden på två av tre kriterier för stora företag i taget vilket åskådliggörs i 

Tabell 1 nedan. 
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Tabell 1. Antal företag som uppfyller respektive kriterier för stora företag 

 

I Tabell 1 ses att företagen som uppfyllde kriterierna på minst 350 miljoner kronor i 

omsättning och 175 miljoner kronor i balansomslutning var överlägset flest (2125 st) 

vilket var kriterierna som valdes som populationen, och därmed som underlag för 

urvalet. Detta jämfört med företag som uppfyllde krav för antal anställda och 

balansomslutning (1004 st) samt företag som uppfyllde krav för antal anställda och 

omsättning (968 st). Urvalet missade därmed företag som endast uppfyllde kriteriet för 

minst 250 anställda och ett av de tidigare nämnda två kriterierna. Populationen i denna 

studie var således 2125 företag som hade minst 350 miljoner i omsättning och 175 

miljoner i balansomslutning. Ytterligare kunde inte InfoTorg Företag filtrera på att 

företagen skulle ha uppfyllt dessa kriterier de senaste två åren som lagen menar att 

företag ska göra för att omfattas, vilket innebär att vissa företag kan ha kommit med 

som inte skulle gjort det. 

 

I databasen InfoTorg Företag sammanställdes en löpande lista över populationen. 

Genom studentinloggningen på InfoTorg Företag kunde maximalt 100 företag 

exporteras till en lista per gång, vilket resulterade i att ett stratifierat urval gjordes 

genom att anpassa listorna till omsättningsstorlek. Genom ett stratifierat urval baseras 

urvalet på en vald stratifieringsvariabel, i denna studie omsättning, vilket gör att urvalet 

får med enheter i olika strata av den önskade variabeln. I denna studie var intresset att 

även få med de allra största företagen, vilka utan ett stratifierat urval hade riskerats bli 

väldigt få (Holme & Solvang, 2012; Trost & Hultåker, 2016). 350 miljoner kronor var 

det lägsta värdet på omsättning i det första stratat till vilken ett maximalt 

omsättningsvärde försöktes finnas för att få in så nära 100 företag som möjligt i stratat. 

Det föregående maximivärdet blev minimivärdet på omsättning i följande strata till 

vilken ett minimivärde på omsättning sattes för att få så nära 100 företag som möjligt. 

Samma arbetssätt följde genomgående för att få in de 2125 företagen i listor av stratan 
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som urvalet skulle göras från. Totalt gjordes 23 st stratan i listor med strax under eller 

exakt 100 företag per lista.  

 

För varje stratum beräknades hur stor andel av populationen stratat var så att storleken 

på urvalet som skulle göras från respektive strata kunde beräknas. På så vis speglas 

verkligheten så bra som möjligt i urvalet baserat på omsättningsstorlek vilket benämns 

ett proportionellt stratifierat urval (se Holme & Solvang, 2012). Efter beräkning av hur 

många företag som skulle vara med i respektive strata gjordes ett obundet slumpmässigt 

urval genom att vartannat företag i varje lista valdes ut till att vara med i 

undersökningen (Trost & Hultåker, 2016). I de fall mailadress inte kunde finnas för ett 

valt företag valdes nästa företag i listan. Listan var inte indelad i någon specifik ordning 

och resulterade därför inte i att enbart en typ av företag, exempelvis enbart företag i en 

bransch, undersöktes. Då alla stora företag därmed hade lika stor sannolikhet att komma 

med i urvalet var undersökningen således representativ för populationen och kunde 

därför anses vara statistiskt representativ. Resultatet kunde därför generaliseras till att 

omfatta även de stora företag som inte kom med i urvalet (Eggeby & Söderberg, 1999). 

Målet med enkäten var att få in minst 120 svar. Urvalets storlek, antalet stora företag 

som enkäten skulle skickas ut till, baserades på målet 120 svar samt en uppskattning av 

hur hög svarsfrekvens som antogs vara rimlig. För enkätstudier är risken för bortfall hög 

(Barmark & Djurfeldt, 2015). Genom att ha jämfört flertalet uppskattningar av 

svarsfrekvenser fann vi att de flesta var ungefär 15-20 % vilket även Barmark och 

Djurfeldt (2015) menar är rimligt att anta. Utifrån antagandet om en svarsfrekvens på 

15% samt målet om 120 svar, som sattes då det ansågs vara rimligt för att få tillräckligt 

många svar i förhållande till tidsåtgången till att finna mailadresser enligt Bryman och 

Bell (2013), skickades enkäten ut till 800 respondenter. 

 

Urvalets storlek  x  Antagen svarsfrekvens  =  Önskat antal svar 

800 x 0,15 = 120 svar 

 

2.4 Litterär- och datainsamling 

2.4.1 Litterär insamling   
Vid den litterära insamlingen har böcker, vetenskapliga artiklar samt debattartiklar 

använts och de källor som använts i uppsatsen har kritiskt granskats. En 
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litteratursökning gjordes i början av studien för att upprätta ett teorikapitel samt skapa 

en uppfattning om vilken befintlig forskning som fanns inom studiens 

forskningsområde. På så vis kunde både välgrundade enkätfrågor formuleras och vidare 

var den befintliga teorin till hjälp för att kunna förklara de resultat som studien fick 

fram (Blaxter et al., 2010). Både primära och sekundära källor har använts och således 

styrkt det resultat som vi kommit fram till. Flera litterära källor har även använts för att 

ställa olika ställningstagande mot varandra samt stötta upp olika ställningstaganden med 

flera källor (Jacobsen, 2002). I databaserna EBSCO och Google Scholar har de 

vetenskapliga artiklarna sökts fram. De sökord som främst användes var 

“sustainability”, “CSR”, “management control systems”, “informal control”, “formal 

control”, “sustainability report”, “CSR report” “stakeholder theory”, “environment”, 

“corruption”, “social”, “budget”, “measurements”, “financial measurements”, “non-

financial measurements”, “planning”, “law”, “regulations”, “code of conduct”, 

“culture” , “industry”, med flera.  

 

2.4.2. Datainsamling  
Då den nya hållbarhetslagen antogs i väldigt nära anslutning till att denna studie 

genomfördes kunde inte redan sammanställd data finnas inom detta område. Det gjorde 

att vi valde att samla in primärdata genom en enkätundersökning vilket även bidrog till 

att studiens svar fick en högre validitet jämfört med att analysera sekundärdata. För att 

få del av den information respondenterna hade på ett korrekt sätt i enkäten var det 

viktigt att enkätfrågor standardiserades eftersom de skulle besvaras av ett stort urval 

personer som hade blandade nivåer av kunskap och uppfattningar (Lundmark, 2016; 

Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014).  

 

Bortfall kan även ske inuti enkäten, internt bortfall, genom att respondenterna väljer att 

inte svara på vissa frågor (Kylén, 2004). Då enkäten inte hade tvingande svar ökade 

risken för internt bortfall. För att i så stor utsträckning som möjligt undvika internt 

bortfall samt för att kunna få så valida svar som möjligt togs stor hänsyn till enkätens 

utformning. Det gjordes genom att frågorna var så entydiga, enkla, korta och koncisa 

som möjligt samt att enkäten var snyggt konstruerad. Stor hänsyn togs även till enkätens 

frågekonstruktion genom att ord som kunde tolkas på mer än ett sätt undveks och 

alternativet “Vet ej” fanns som ett alternativ vid de flesta frågorna (Ejvegård, 2011; 

Lundmark, 2016). En nackdel med vet ej-alternativet var att respondenten kunde välja 
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alternativet trots att den har en åsikt i frågan, vilket ger missvisande svar samt färre svar 

med åsikter att analysera. Hade dock inte ett vet ej-alternativ funnits med i enkäten hade 

respondenten kunnat tvingas svara med en attityd trots att den kanske inte hade en åsikt 

eller var tillräckligt insatt i frågan, vilket istället skulle ge ett mer missvisande resultat 

att analysera. Alternativen i enkätens attitydfrågor konstruerades så att de skulle spegla 

respondenternas attityd till att vara av så hög validitet som möjligt, vilket gjordes 

genom att välja fem olika graderingar vid denna typ av frågor istället för enbart två 

alternativ för positiv relativt negativ attityd. Det gjordes både för att besvarandet av 

enkäten skulle bli enklare för respondenten som då skulle känna att det fanns ett 

alternativ som låg nära dess attityd samt för att inte ge respondenten för många 

alternativ vilket kan bli vilseledande vid besvarandet av frågan och således även för 

resultatet (Lundmark, 2016). Enkätens utformning kan ses i Bilaga 3.   

 

Då enheterna som ämnades undersökas i enkätstudien var företag var det viktigt att 

välja ut respondenter i dessa som hade den kompetens som krävdes för att besvara 

frågorna (Barmark & Djurfeldt, 2015; Ejvegård, 2011). Målet var att enkäterna främst 

skulle skickas till ekonomichefer, controllers, VD eller hållbarhetschefer på de företag 

som kom med i urvalet då de ansågs ha bäst insikt i vilka effekter företagens 

ekonomistyrning hade fått av lagen om hållbarhetsrapportering. I de fall då inte någon 

mailadress kunde finnas till personer med dessa positioner skickades enkäten istället till 

någon med en annan lämplig position och i sista hand till en allmän mailadress på 

företaget. Mailadresser fann vi genom att besöka företagens hemsidor. Enkäterna 

utformades på Webbenkater.com, ett program som sammanställde resultatet i Excelfiler 

vilka kunde överföras till SPSS för vidare analys. 

 

Målet var att få en så hög svarsfrekvens som möjligt då en högre svarsfrekvens minskar 

risken för felaktiga generaliseringar. För att få så många som möjligt att svara skickades 

ett genomarbetat följebrev med enkäten som beskrev vad som skulle undersökas och att 

svaren är viktiga för att bidra med kunskap (Eljertsson, 2012; Kylén, 2004). Två 

påminnelser skickades ut med en veckas mellanrum, då påminnelser i regel resulterar i 

ytterligare svar. Fler än två påminnelser kan ifrågasättas från ett etiskt perspektiv samt 

har det även visat sig ha en begränsad effekt (Eljertsson, 2012). Då vi efter två 

påminnelser uppnådde önskad svarsfrekvens valdes att inte skicka fler påminnelser, 

utan att istället starta analysen av de svar som kommit in. 
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2.5 Analysmetod 
För att kunna få fram tabeller och därigenom analysera vårt material med teorin fördes 

svaren från enkäten över till en excelfil som exporterades till statistikprogrammet SPSS. 

Varje fråga kodades därefter i SPSS genom att svarsalternativen i varje fråga tilldelades 

olika nummer (se Bilaga 4). Även det interna bortfallet kodades in i SPSS och skalnivån 

för varje fråga angavs.  Vid analys av det insamlade materialet gjordes univariata 

analyser av frågor för alla teoriområden genom att resultaten presenterades i 

stapeldiagram och cirkeldiagram. Resultaten för frågor där respondenterna enbart hade 

möjlighet att välja ett svar presenterades i procent och resultaten för frågor där 

respondenterna hade möjlighet att välja flera olika svarsalternativ presenterades i antal. 

Typvärde, medelvärde och standardavvikelse presenterades för alla stapeldiagram. 

Medelvärde användes för att presentera ett snitt av den undersökta datan i siffror och 

typvärde användes vid presentation av variabelns mest förekommande värde. För att ta 

reda på variabelns spridning beräknades standardavvikelse. För att undersöka om valet 

av hållbarhetsrapporteringstandard hade ett samband med index gjordes en bivariat 

analys med hjälp av ett chitvå-test. Genom detta test kunde avgöras om ett samband 

förelåg eller ej (Edling & Hedström, 2003). 

 

Linjär regressionsanalys förutsätter att variablerna ska vara intervallvariabler (Eggeby 

& Söderberg, 1999), vilket innebär att regressionsanalys egentligen inte var den mest 

passande analysmetoden för att se samband mellan index och de andra variablerna för 

företags karaktäristiska egenskaper, som är ordinala variabler. Då regressionsanalys är 

en flexibel analys som i stort sett kan anpassas till vilken situation som helst bara den 

beroende variabeln är kvantitativ enligt Djurfelt och Barmark (2009) samt att de 

ordinala variablerna kan rangordnas ansåg vi ändå regressionsanalys vara en lämplig 

analysmetod för dessa variabler. Detta eftersom vi önskade studera kausala samband 

mellan våra oberoende variabler för företags karaktäristiska egenskaper och den 

beroende variabeln index. Då flera oberoende variabler ville testas med index samtidigt 

användes multipla linjära regressionsanalyser. Genom att koda om flervalsfrågorna i 

enkäten som ursprungligen var graderade på nominala skalor till dikotoma variabler 

kunde multipel regressionsanalys göras även med dessa frågor och index (se Djurfeldt 

& Barmark, 2009). Respondenterna kunde även lämna övriga synpunkter på effekter av 
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lagen samt kommentera på andra alternativ vid en del av frågorna vilka även 

analyserades.  

 

2.6 Bortfallsanalys  
För insamlat material som inte har en mycket hög svarsfrekvens ska en bortfallsanalys 

göras, för att se om bortfallet kan ha påverkat den insamlade datan så att den blivit 

snedvriden (Trost & Hultåker, 2016). En bortfallsanalys görs enklast genom att jämföra 

insamlat material med populationen eller det ursprungliga urvalet för att kunna bedöma 

det insamlade materialet (ibid). Utifrån bortfallsanalysen analyseras hur bortfallet kan 

ha påverkat studiens resultat. När enkätundersökningen var färdigställd kontrollerades 

andelen företag som svarat på enkäten inom respektive omsättningsklass och jämfördes 

med andelen företag i respektive omsättningsklass i populationen; 

 

 

Tabell 2. Jämförelse mellan population och enkät 

 

Utifrån resultatet av jämförelsen kunde utläsas att företag som omsätter 5 000 - 9 999 

Mkr samt 10 000 Mkr < var överrepresenterade i studien och företag som omsätter 350 

- 499 Mkr och 500 - 999 Mkr var underrepresenterade. Detta kan ha påverkat resultatet i 

studien då ett antagande gjordes om att företag med en lägre omsättning inte i lika stor 

utsträckning upprättar en hållbarhetsrapport som de företag som har en högre 

omsättning. Om antagandet stämmer kan denna fördelning av medverkande företag i 

studien ha påverkat resultatet genom att mindre företag kan ha fått större effekt på sin 

ekonomistyrning än de större företagen. Detta innebär att om fler företag med lägre 

omsättning hade deltagit i studien hade kanske studien visat andra, förmodligen något 

större, effekter på företags ekonomistyrning. Att företag med lägre omsättning är 
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underrepresenterade i studien kan bero på att de inte har upprättat en hållbarhetsrapport 

ännu och att de därför inte ville svara på frågor om något det, exempelvis för att de inte 

ville framstå som ett icke ansvarstagande företag. Det kan även ha berott på att de 

mindre företagen tillhörde en större koncern med högre omsättning och att de valt att 

vidarebefordra enkäten till lämplig person på koncernnivå, vilket vi fick som svar från 

några respondenter via mail.  

 

I samband med enkätens utskick uppstod bortfall och vid enkätstudien skildes på det 

externa och det interna bortfallet. Det externa bortfallet bestod av de respondenter som 

inte gett någon form av svar på enkäten, antingen genom att inte svara på enkäten eller 

genom att via mail meddela att de av olika anledningar inte hade möjlighet att delta i 

studien. Det externa bortfallet kan delvis ha berott på att enkäterna skickades ut under 

påsken och att många respondenter varit lediga före eller efter denna högtid. Det interna 

bortfallet bestod av respondenter som deltog i undersökningen men som av olika 

anledningar inte svarade på en eller flera frågor i enkäten vilket resulterade i att alla 

deltagare inte svarade på alla frågor (se Barmark & Djurfeldt, 2015). De som valt att 

hoppa över fler än fem frågor i enkäten togs bort från materialet som användes vid 

analys för att minska risken för att dra felaktiga slutsatser. Antalet företag som togs bort 

uppgick till 47 företag. Antalet företag som fanns kvar i materialet för analys efter 

justering för internt bortfall uppgick till 152 företag, vilket innebär en svarsfrekvens på 

19%. 

 

2.7 Källkritik  
För att kritiskt granska källor som används nämner Trost (2008) fyra huvudsakliga 

kriterier att ta hänsyn till; tid, äkthet, beroende samt partiskhet. I tidsaspekten är det 

viktigt att det finns en medvetenhet gällande den tid då litteraturen upprättades samt av 

vem den är skriven, vilket har gjorts genom att vi till stor del har använt litteratur som är 

publicerad de senaste tio åren. Annan äldre litteratur har även använts, främst av 

välciterade författare som varit återkommande i flera studier samt allmänt kända inom 

sitt forskningsområde, exempelvis Kaplan och Norton, Freeman, Emmanuel, Carroll 

och Langfield-Smith. Äkthet innebär hur arbetet med referering och citering har varit 

(ibid). I uppsatsen har Harvards referenssystem använts och som stöd för att göra detta 

togs hjälp av Högskolan i Borås Harvardguide. 
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Att litteratur som används är oberoende innebär att riktningen inte är styrd och beroende 

av någon (Trost, 2008). Materialet som använts i studien har kritiskt granskats och vid 

bedömningen av vilket material som använts har hänsyn tagits till materialets 

tillförlitlighet. Användning av icke tillförlitligt material kan leda till att studien baseras 

på underlag som inte är sanning och undersökningar som inte är tillförlitliga gör 

studiens resultat mindre trovärdigt. Det material som använts har huvudsakligen 

hämtats från källor som är välkända och allmänt accepterade och de flesta vetenskapliga 

artiklar som ligger till underlag för studien har varit vetenskapligt granskade genom 

sökningar av artiklar under urvalet “Peer reviewed” (Eljertsson, 2012). 

 

I så stor utsträckning som möjligt har primärkällor använts för att säkerställa att så 

relevanta, objektiva och korrekta källor som möjligt användes till studien. I debatten 

gällande olika åsikter om hållbarhetsrapportering exempelvis, har flera olika personers 

och institutioners åsikter och uppfattningar använts för att inte få en allt för subjektiv 

beskrivning av verkligheten, vilket i sig inte ger en objektiv bild men återger flera 

perspektiv och blir således mindre partisk (Kylén, 2004; Trost, 2008). Denna diskussion 

byggdes på att visa att det råder olika synpunkter och åsikter om lagstadgad 

hållbarhetsredovisning för stora företag. Genomgående i uppsatsen har flertalet källor 

använts för att få en så neutral bild som möjligt av alla studerade områden samt för att 

få en större tillförlitlighet för det som hävdas. Att få personer att besvara enkäter med 

rätt sorts kompetens är också en viktig aspekt inom källkritik (ibid), vilket har tagits 

hänsyn till genom att skicka ut enkäten per mail till ekonomichefer, controllers, VD 

eller hållbarhetschefer i första hand som har bäst koll på vilka effekter företags 

ekonomistyrning har fått av lagen om hållbarhetsrapportering. Dock kan det inte 

säkerställas att det är just den personen som i slutändan besvarar enkäten. De 

institutioner som främst hänvisats till gällande lagstiftningen för hållbarhetsrapportering 

är regeringen och Civilutskottet, vilka är de som är närmast lagstiftningen och har den 

största insynen för detta arbete vilket har publicerats i bland annat Statens offentliga 

utredningar (SOU), Departementsserien (DS), Årsredovisningslagen (ÅRL) samt på 

regeringens hemsida.  
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2.8 Kvalitetsmått  
För att en undersökning ska vara väl genomförd ska resultaten kunna vara 

generaliserbara även till andra områden, mäta det som ämnas mätas såväl som att de ska 

vara tillförlitliga (Jacobsen, 2002). Validitet och reliabilitet är två viktiga begrepp i den 

kvantitativa forskningen. Med validitet menas att de mått som används verkligen mäter 

begreppet som avses mätas (Bryman & Bell, 2013). För att uppnå en hög validitet i 

studien är det enligt Eriksson och Widersheim-Paul (2014) viktigt att ha 

operationaliserat begrepp först så de är tydligt definierade och mätbara. Begreppen ska 

sedan stämma väl överens med sättet de mäts på, både vad gäller vilka mått som 

används och metoden för hur det mäts. För att studien skulle uppnå en hög validitet 

valdes begrepp noggrant ut som operationaliserades och utifrån detta utformades 

enkätfrågor som genom enkätens svar kunde analyseras för att finna samband. 

Ytterligare granskades enkätfrågorna av studiens handledare och vid interna seminarier 

för att säkerställa att dessa var tydliga och skulle uppfattas på rätt sätt så att rätt saker 

skulle kunna mätas. Detta var viktigt då vi med en enkätundersökning inte kunde ställa 

följdfrågor eller formulera om frågor om de skulle missuppfattas (Eljertsson, 2012).  

 

Reliabilitet innefattar mätningarna och måttens tillförlitlighet och syftar även till att en 

studie gjord vid en viss tidpunkt ska kunna upprepas för att få samma resultat. Dock 

utgår detta från ett statiskt synsätt på omvärlden menar Trost och Hultåker (2016) och 

det finns ingen garanti för att en mycket tillförlitlig studie går att upprepa med samma 

resultat då företag och omvärlden hela tiden förändras. Detta stämmer in på denna 

studie då effekten på företagens ekonomistyrning som en följd av lagen förmodas vara i 

fortsatt rörelse och förändring. Dock har tillvägagångssättet för studien noggrant 

beskrivits så att studien ska kunna upprepas, vilket ökat tillförlitligheten i studien. En 

god reliabilitet har åstadkommits genom att enkäten verkligen har mätt det som avsetts 

mätas och därigenom har svaren som samlats in blivit tillförlitliga för studien. 

Reliabilitet har även uppnåtts för studien genom att de frågor som avsett att mäta 

samma sak har formulerats på ett likartat sätt (Trost & Hultåker, 2016). En bristande 

reliabilitet kan uppkomma genom tolkande svar där studiens respondenter missuppfattar 

en del frågor vilket inte skulle göra studiens svar replikerbara (Eriksson & Widersheim-

Paul, 2014). Risken för att få tolkande svar har reducerats genom granskningen av 

enkätfrågorna med handledare som genomfördes innan enkäten skickades ut. Enkäten 

har även utformats med hjälp av enkla och begripliga ord för att alla respondenter ska 
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förstå frågorna på samma sätt. Alla svar som har kommit in från enkäterna har 

registrerats på samma sätt vilket gjort studien mer objektiv (Trost & Hultåker, 2016).  

 
 

2.9 Etiska ställningstaganden 
Vid insamlingen av data har hänsyn tagits till etiska aspekter i samband med beslut vid 

enkätundersökningen samt vid kontakt med respondenter. I första hand informerades 

alla respondenter om undersökningens syfte genom att det i följebrevet som skickades 

ut i samband med enkäterna utförligt förklarades varför undersökningen genomfördes. 

Personuppgifter som identifierades i samband med enkätinsamlingen behandlades med 

största konfidentialitet då ingen annan än vi tog del av svaren från enkäterna och de svar 

som samlades in användes enbart i forskningssyfte, vilket var ytterligare en aspekt som 

följebrevet informerade om. Då presentationen av undersökningen gjordes i tabellform 

presenterades inte heller någon av respondenternas identitet i studien. Personerna som 

svarade och deras respektive företag kunde därmed förbli helt anonyma (se Bryman & 

Bell, 2013).  

 

I följebrevet som skickades med enkäterna skrevs våra och studiens handledares 

mejladresser ut så att respondenterna hade möjlighet att ställa frågor om enkäten 

och/eller be om ett exemplar av studien när de färdigställts. Personerna i 

undersökningen deltog på frivillig basis då de själva valde om de ville svara på enkäten 

eller inte och de hade även rätt att tacka nej, vilket det informerades om i det bifogade 

följebrevet (Barmark & Djurfeldt, 2015). Respondenterna hade även rätt att avbryta 

undersökningen om de kände att de inte längre ville delta genom att stänga ner enkäten 

och då inte skicka in något svar eller hoppa över de frågor som de inte önskade besvara 

då inga frågor var obligatoriska (Bryman & Bell, 2013). Ingen privat relation har 

funnits med några av de företag som deltagit i undersökningen vilket har gjort att vi 

kunnat ha en objektiv syn på alla företag som deltagit i undersökningen. Studien är 

heller inte utformad efter någon utomståendes önskemål och resultatet har därför inte 

påverkats av en tredje part (Blaxter et al., 2010; Trost & Hultåker, 2016).  
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2.10 Metodkritik och reflektioner 
 Då informella styrmedel inte är så formaliserade som formella styrmedel och 

således är svårare att komma åt genom en enkätstudie, valdes delar av de informella 

styrmedlen ut vilka ansågs lämpliga för att ställa likvärdiga frågor för som för de 

formella styrmedlen. Därmed har inte de informella styrmedlen undersökts i samma 

utsträckning som de formella. 

 

 Då effekterna av lagen om hållbarhetsrapportering undersöktes i relativt nära 

anslutning till att den antogs har inte denna studie kunnat undersöka de fullständiga 

effekterna på stora företags ekonomistyrning.  

 

 Att 29 % av respondenterna svarade att de inte visste vilken standard företaget 

använde sig av indikerar på att frågan kommer vara mer intressant och lämplig att 

undersöka i framtiden.  

 

 Sidan som enkäterna utformades på kodade svarsalternativen som 1 = hög påverkan 

och 5 = ingen påverkan, vilket gjorde att index-skalan kodades på samma vis så att 

ett lågt värde innebär en stor effekt av lagen, och ett högt värde innebär liten eller 

ingen effekt. Då detta uppmärksammades sent och tidsbrist uppstod fick den 

ologiska kodningen av index bestå. Hade mer tid funnits hade denna kodning gjorts 

om till det motsatta för att tolkningen av resultaten skulle blivit mer logisk.  

 

 Vid enkätens utskick erhölls kritik mot enkätens utformning vid frågan “Vilka 

riktlinjer använder ni er av/kommer ni använda er av för att upprätta er 

hållbarhetsrapport?” fanns inte möjligheten att kryssa i flera svarsalternativ vilket 

en respondent var negativt inställd till då det företaget respondenten arbetade för 

använde sig av två olika standarder. Det var även några fler respondenter som angav 

att de hade en kombination av standarder, vilket kan ha gett frågan aningen 

missvisande resultat. 

 

 Vid frågan “Vilken befattningsposition har du på företaget?” var det många som 

svarade en annan befattningsposition än de alternativ som fanns. Här hade fler 

alternativ kunnat finnas med bland de svarsalternativ det fanns att välja mellan för 

att underlätta för respondenterna.  
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 Ytterligare grupperade vi flera svarsalternativ i enkätfrågorna, exempelvis för 

omsättning, antal anställda och tid av rapportering, vilket vi inte borde ha gjort. 

Hade inte svarsalternativen varit grupperade från början hade bättre 

regressionsanalyser kunnat göras genom att variablerna då hade varit 

intervallvariabler och inte ordinalvariabler.  

 

 Bland de övriga kommentarerna och synpunkterna från respondenterna kan det 

utläsas att en majoritet av kommentarerna handlar om att företagen har haft ett gott 

hållbarhetsarbete under en tid. De menar då att lagen inte har varit drivkraften till 

hållbarhetsarbetet och att lagen därmed inte har gett någon eller mycket liten effekt. 

Denna studie har dock avsett att kartlägga effekterna av lagen och har inte mätt 

nivån av hållbarhetsarbete, och således kan vi inte säga något om nivån på 

hållbarhetsarbetet och styrningen internt i företagen som kan vara väldigt 

varierande.  
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3. Lagstiftning om hållbarhetsrapportering   
 

Kapitlet inleds med en beskrivning av vad hållbarhet är, hur företag kan arbeta med 

hållbarhet samt redogörs för de fyra hållbarhetsområden som den nya lagen omfattar, 

vilka företag kommer behöva lämna upplysningar om; respekt för mänskliga 

rättigheter, sociala förhållanden och personal, miljö samt motverkande av korruption i 

sin hållbarhetsrapport (FAR, 2016). Därefter följer ett avsnitt om vad en 

hållbarhetsrapport är som följs av en redogörelse av hur och varför lagen om 

Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy har tagits fram samt vilka 

krav lagen ställer på de företag som kommer att omfattas av lagen. Avslutningsvis 

diskuteras hur statliga företag påverkades av att omfattas av krav på 

hållbarhetsrapportering. 

 

 

3.1 Hållbarhet 
I Sverige är en vanlig definition av hållbarhet “en utveckling som tillfredsställer dagens 

behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov 

- den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga ska samstämmigt och ömsesidigt 

stödja varandra” (Ds 2014:45, s. 34). Företag har fått allt mer tryck på att 

verksamheten som bedrivs ska ske på ett hållbart vis, såväl yttre tryck som inre tryck. 

Det yttre trycket kommer bland annat från lagar och miljöregleringar, allmänheten, 

rykte samt en större hållbar efterfrågan från kunder och leverantörer. Det interna trycket 

kommer från företags önskan om att minska driftskostnader och inte riskera att stå 

ansvariga vid olyckor eller miljöskador, vilket uppkommer trots att material-, energi- 

och avfallskostnader ofta är högre (Martínez León & Calvo-Amodio, 2017).  

 

Carroll (1991, s. 43) beskriver ett företags CSR-arbete som “The CSR firm should strive 

to make a profit, obey the law, be ethical, and be a good corporate citizen”. Det finns 

flera anledningar till varför företag väljer att arbeta med CSR. Genom att arbeta med 

CSR kan företag differentiera och positionera sig för att sticka ut gentemot sina 

konkurrenter. Det kan även vara önskvärt av företag att motivera ett större 

medarbetarengagemang och få företagets miljö till att bli mer respektfull, ärlig och av 

en högre integritet. På så vis kan företag förutom att ta sitt samhällsansvar även själva få 
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goda effekter för verksamheten genom kostnadsreduceringar, stärkt kundlojalitet och ett 

bättre bevarande av anställda (Carroll, 1991; Morsing & Beckmann, 2006).  

 

De företag som har störst tryck på sig är de som har den största negativa påverkan på 

miljön, vilket även är de företag som i störst utsträckning rapporterar om hur de arbetar 

på ett hållbart vis i sin hållbarhetsrapport (Campbell, 2003). För att minska risken att bli 

uthängd som icke-ansvarsfull kan det ses som ett strategiskt val att arbeta med och 

kommunicera CSR (Morsing & Beckmann, 2006). Världens största och globala 

hållbarhetsinitiativ är FN:s Global Compact (2015) som arbetar för att främja ett mer 

hållbart arbetssätt för företag världen över, vilket de gör genom att tillhandahålla 

principer, verktyg och övningar till företag. FN:s Global Compact har 10 principer som 

berör mänskliga rättigheter, personal, miljö och antikorruption. Genom att företag 

integrerar dessa principer i sina strategier, rutiner och riktlinjer samt integrerar integritet 

i sin kultur kan de nå långsiktig framgång och inte enbart göra vad som krävs enligt det 

grundläggande ansvar som de har (ibid).  

 

 

Figur 1.  10 principer inom hållbarhet (Egen illustration baserad på FN:s Global 

Compact, 2015, s. 11) 

 

3.1.1 Respekt för mänskliga rättigheter 
De grundläggande mänskliga rättigheterna som gäller alla människor i hela världen är 

att alla människor är födda fria, har lika mycket värde och rättigheter, samt att 

rättigheterna är universella och ska gälla i hela världen, i alla sammanhang (Union to 
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union, 2016a). Företags etiska skyldighet är att skydda, respektera och förverkliga 

mänskliga rättigheter. Dessa etiska krav ska företag utifrån sina kapaciteter efterfölja 

och inte se som ett valbart, godtyckligt eller ekonomiskt vinnande åtagande (Wettstein, 

2012). International Labour Organization (ILO) består av 187 medlemsländers 

representanter från regeringar, arbetsgivar- samt arbetstagarorganisationer som syftar 

till att sätta en lägsta standard för arbetsvillkor över hela världen för att motverka 

utnyttjande av människor i arbete. Dessa standarder är formulerade som åtta 

arbetsrelaterade mänskliga rättigheter vilka är; 

 

“Nr 29: Förbud mot tvångs- och straffarbete  

Nr 87: Föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten  

Nr 98: Rätten att organisera sig och förhandla kollektivt  

Nr 100: Lika lön för lika arbete, oavsett kön  

Nr 105: Avskaffande av tvångsarbete  

Nr 111: Diskriminering vid anställning och yrkesutövning  

Nr 138: Minimiålder för arbete 

Nr 182: Mot de värsta formerna av barnarbete” 

(Union to union, 2016b) 

 

3.1.2 Sociala förhållanden och personal  
Carroll (1999) ser den sociala aspekten i CSR som vilken aktör företaget har ett ansvar. 

Genom att företaget kartlagt de intressenter som anses viktiga för verksamheten kan den 

sociala aspekten således inkludera de parter företaget ska bedriva CSR-aktiviteter för. 

Företag kan genomföra diverse olika aktiviteter för att ta ett socialt ansvar, exempelvis 

donera pengar till välgörande ändamål eller skänka vaccin till behövande per såld vara. 

Borglund et al. (2008) menar att företag kan rapportera och arbeta med socialt ansvar i 

sin verksamhet genom följande områden; jämställdhet, arbetsmiljö och säkerhet samt 

arbetsvillkor, lägstalöner och kollektivavtal. Det sociala ansvarstagandet kan förutom 

att göra nytta hos andra även ge fördelar för företaget genom stärkt legitimitet och 

förtroende. CSR, som kan ses som en förlängning av intressentteorin, syftar till att på 

frivillig basis tillfredsställa behov hos företagets intressenter genom ansvarstagande och 

inte bara se intressenterna som medel för egen vinning (ibid).  
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3.1.3 Miljö  
Miljömässigt ansvarstagande handlar om att inte förbruka mer resurser än vad naturen 

kan återskapa (Andersson & Funck, 2017). Företag har ansetts vara skyldiga till en stor 

del av försämringen av miljön genom exempelvis utsläpp vid produktion och 

transporter samt föroreningar från kemikalieanvändning. Dock ses företag som viktiga 

aktörer för att istället driva ett gott miljöarbete om miljömedvetenheten kan appliceras 

på industrin. Genom en utvecklad teknologi, sina resurser och globala närvaro finns 

goda förutsättningar hos företag för detta ändamål. Yttre tryck från samhället, 

regleringar och konkurrens har förändrat företags synsätt till en ökad miljömedvetenhet 

(Roy & Goll, 2014).  

 

Kunderna hos företag som har ett miljömässigt synsätt får således produkter eller 

tjänster som är mer miljömässigt framtagna, vilket har visat ge företag ökade intäkter 

och en stärkt kundlojalitet. Det finns även mycket mjuka värden som kan stärkas hos 

företag genom ett gott miljöarbete, exempelvis ett stärkt varumärke och 

medarbetarengagemang. De företag som har ett miljömässigt fokus är bättre förberedda 

för att kunna hantera yttre förändringar på marknaden genom att riskerna för dessa 

företag är mindre, genom exempelvis mer resurseffektiva processer och ett mindre 

förlitande på naturliga resurser. Det är inte enbart företag i stora och tunga industrier 

som är gynnade av ett mer miljömässigt perspektiv även om dessa företag i princip är 

garanterade positiva effekter enligt Etsy och Winston (2006), utan även mindre företag 

som ses som “renare” kan få betydande fördelar. Detta mycket på grund av miljölagar, 

miljöpolitik, kunders ökade miljökrav och företags kontakt med andra företag som 

leverantörer eller kunder som sätter krav vilket idag inte kan undvikas enligt Etsy och 

Winston (2006) samt Sharma (2000). 

 

3.1.4 Motverkande av korruption 
Korruption kan definieras som ett missbrukande av makt för egen vinning. Korruption 

är ett essentiellt område för företags affärsverksamhet då det direkt påverkar kapaciteten 

att konkurrera med andra företag, och därför kan inte ett anti-korruptionsarbete ske 

passivt eller ignoreras. Genom korruption minskar företags legitimitet och trovärdighet, 

ekonomisk utveckling minskas, in- och utträdesbarriärer till marknader ökar samt stjäls 

resurser för såväl företag och samhälle. Världen över är korruption en utbredd 

problematik vilket uppskattas kosta över $3,6 biljoner årligen för mutor, uppblåsta 
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projektbudgetar och juridiska kostnader. Mutor, som är ett av de största 

korruptionsmedlen, är till stor del kopplade till företag vilket gör dem till en stor part av 

detta problem. Anti-korruptionsarbete ger således företag fördelar genom minskade 

kostnader, förbättrat rykte och en ökad effektivitet. En ökad tillgång till information och 

teknologi har varit framgångsrikt för att minimera korruption i företag. Flertalet företag 

ser korruption som ett legalt och riskrelaterat problem som måste tas itu med, men inom 

CSR har korruption fått försummande lite uppmärksamhet enligt Roy och Goll (2014) 

(Rodriguez et al., 2006; Roy & Goll, 2014; Borglund et al., 2012). 

 

3.2 Hållbarhetsrapport 
En hållbarhetsrapport definieras enligt FAR (2016) som en rapport som tillhandahåller 

hållbarhetsinformation om ett företag vilken är nödvändig för förståelsen av ett företags 

ställning, utveckling eller resultat. Hållbarhetsrapporter är ett av de vanligaste 

styrverktyg som används för att både styra samt rapportera om CSR-arbetet i företag. 

Genom att upprätta en hållbarhetsrapport kan företag mäta och jämföra sina CSR-

prestationer mot andra företag. Styrning mot hållbart företagande kan även möjliggöras 

vid en hållbarhetsrapportering (Andersson & Funck, 2017). Hållbarhetsrapporten är ett 

effektivt verktyg för företag att kommunicera med sina intressenter (EY, 2016). 

Hållbarhetsrapporten som verktyg bör enligt Nilsson och Olve (2013) ses som en del av 

ett större sammanhang i processen där hållbarhetsredovisningen blir en av flera 

aktiviteter som används för att nå målen företaget satt upp för hållbarhet.  

 

Ett företag som har en omfattande hållbarhetsredovisning behöver inte nödvändigtvis 

vara mer hållbart än ett företag som inte har en lika omfattande hållbarhetsredovisning. 

En större kvantitet hållbarhetsredovisning kan ge ett intryck av att företaget är mer 

hållbart än vad det egentligen är, även benämnt greenwashing. Hållbarhetsredovisning 

har även kritiserat för bristande trovärdighet (Michelon et al., 2015), och för deras 

uteblivna inverkan på hållbar utveckling (Gray, 2010). En utmanande balansgång är att 

styrningen balanseras med de kommunikationskrav som ställs på företaget, exempelvis 

hållbarhetsrapportering, så att företag kommunicerar ut det som de verkligen gör till 

deras externa intressenter (Nilsson & Olve, 2013). 
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3.3 Lagen om Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy 

(Ds 2014:45)  

3.3.1 Lagens framväxt  
Under hösten 2014 genomdrevs Rådets och EU:s direktiv 2014/95 vilket berörde 

koncerners samt stora företags tillhandahållande av upplysningar om mångfaldspolicy 

samt icke-finansiell information. EU:s direktiv 2014/95 syftade till att öka öppenheten 

så att den miljörelaterade, ekonomiska och sociala informationen höll samma nivå i alla 

medlemsländer. Detta direktiv omfattade företag som var av allmänt intresse, som 

räknas till stora företag och som på balansdagen haft i genomsnitt minst 500 anställda. 

Kraven på denna icke-finansiella information omfattade sociala förhållanden och 

personal, miljö, respekt för mänskliga rättigheter samt motverkande av korruption. 

Upplysningar skulle i dessa frågor lämnas angående affärsmodell, policy och resultat av 

policy samt risker förknippade med verksamheten. Denna rapport med icke-finansiell 

information skulle ingå i förvaltningsberättelsen alternativt upprättas som en separat 

handling. I koncerner räckte det med att moderbolaget upprättade en rapport (Ds 

2014:45).  

 

Det förslag som togs fram i samband med EU:s direktiv 2014/95 föreslogs i Sverige tas 

in i lag och föreslogs även ligga förhållandevis nära EU-direktivets utformning. I 

samband med det nya direktivet hade Sverige skyldighet att införliva ändringarna i 

svensk lagstiftning. Rekommendationen från EU-domstolen lyder att en lagtext baserad 

på ett EU-direktiv inte får avvika alltför mycket från det ursprungliga direktivet, då den 

i sådant fall riskerar att underkännas av EU-domstolen. Regeringen föreslog då utöver 

att direktivet skulle införlivas i svensk lagstiftning, skulle den nya svenska lagen om 

hållbarhet även skulle omfatta alla stora företag och stora koncerner enligt 

redovisningsdirektivet SOU 2012:22 definition och ha uppfyllt minst två av de tre 

kriterierna; 350 miljoner kronor i omsättning, 175 miljoner kronor i balansomslutning 

och 250 anställda, de senaste två åren. Anledningen till att den svenska regeringen 

föreslog att tillägget enbart skulle omfatta stora företag var för att både EU och Sverige 

under en längre tid har eftersträvat att minska regelbördan för små och medelstora 

företag. En lagändring av denna typ uppskattades dock enbart ha en marginell påverkan 

på stora företag. Fördelarna med hållbarhetsrapportering var enligt regeringens 

utlåtande att det skulle bli enklare att jämföra företag samt enklare för företagen själva 

att driva och utvärdera sina verksamheter på samma villkor (Ds 2014:45).  
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Kostnaden för att upprätta hållbarhetsrapportering uppskattades vara cirka 40 000 kr per 

år och företag (Ds 2014:45), och Civilutskottet (2016) beräknade att kostnaden skulle 

understiga 100 000 kr. Det fanns svårigheter i att beräkna ett exakt belopp på grund av 

att företag har kommit olika långt i arbetet med hållbarhetsrapportering (Civilutskottet, 

2016; Regelrådet, 2015). Regeringen argumenterade att kostnaden för att 

hållbarhetsrapportera kommer vägas upp av konkurrensfördelar och samhällsnyttan som 

uppnås med hjälp av hållbarhetsrapporteringen. Hållbarhetsrapporten ska även göra det 

även enklare för andra intressenter, exempelvis kunder och miljöorganisationer, att 

påverka producenter (Ds 2014:45). Regeringen föreslog att redovisningen av lagen 

2014:45 skulle gå under namnet Hållbarhetsrapportering. Presentationen av rapporten 

ska göras i förvaltningsberättelsen, alternativt i en rapport skild från årsredovisningen, i 

linje med EU-direktivet. Upprättas hållbarhetsrapporten skild från årsredovisningen ska 

den offentliggöras i samband med årsredovisningen. Enbart under vissa månader kan en 

tidsfrist ges på 6 månader. Revisorns roll uppges vara att kontrollera så att en 

hållbarhetsrapport upprättats (Ds 2014:45).  

 

Då Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy (Ds 2014:45) låg som 

ett lagförslag lämnade Kollegiet (2015) och Regelrådet (2015) yttranden med deras syn 

på lagförslaget. Kollegiet hävdade då att de inte ansåg det finnas tillräckliga skäl till att 

lagförslaget skulle omfatta så många företag. Genom lagändringen omfattas betydligt 

fler företag av krav på hållbarhetsrapportering; 2000 bolag jämfört med att enbart ett 

hundratal företag skulle omfattats i enlighet med EU-direktivet. Kollegiet ansåg att 

skälen som angavs främst var baserade på tyckanden och förhoppningar. Vidare ansåg 

Kollegiet, Svenskt Näringsliv och företagarorganisationen Företagarna att nackdelarna 

väger över för de företag som ska komma att omfattas då de kommer belastas av 

ytterligare administrativt arbete och ökade kostnader (Alestig, 2015; Samini, 2015; 

Kollegiet, 2015). Regelrådet (2015) å andra sidan anser i sitt yttrande att omfattningen 

av vilka företag som ska inkluderas för rapporteringskravet är rimligt. Trots att allt fler 

företag hållbarhetsredovisar har en trend även skådats av Regelrådet (2015) gällande att 

allt fler företag har valt att sluta lämna upplysningar angående sitt hållbarhetsarbete. 
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3.3.2 Vilka krav ställer lagen på företags hållbarhetsrapporter?  
De krav som ställs på vad företags upprättade hållbarhetsrapporter ska innehålla 

specificeras i 6 kap, 12§ ÅRL;  

 

“12 § Hållbarhetsrapporten ska innehålla de hållbarhetsupplysningar som behövs för 

förståelsen av företagets utveckling, ställning och resultat och konsekvenserna av 

verksamheten, däribland upplysningar i frågor som rör miljö, sociala förhållanden, 

personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. Rapporten 

ska ange; 

 

1. företagets affärsmodell, 

2. den policy som företaget tillämpar i frågorna, inklusive de granskningsförfaranden 

som har genomförts, 

3. resultatet av policyn, 

4. de väsentliga risker som rör frågorna och är kopplade till företagets verksamhet 

inklusive, när det är relevant, företagets affärsförbindelser, produkter eller tjänster som 

sannolikt får negativa konsekvenser, 

5. hur företaget hanterar riskerna, och 

6. centrala resultatindikatorer som är relevanta för verksamheten.  

 

Rapporten ska även, när det är lämpligt, innehålla hänvisningar till och ytterligare 

förklaringar av de belopp som tas upp i årsredovisningen. Om särskilda riktlinjer har 

tillämpats vid upprättandet av rapporten, ska det anges vilka dessa riktlinjer är. 

 

Om företaget inte tillämpar någon policy i en eller flera av frågorna i första stycket, ska 

skälen för detta tydligt anges.”  

 

Företag behöver inte rapportera frågor under förhandling eller förestående utveckling 

om ledningen kunde motivera att det kunde skada företagets marknadsposition allvarligt 

och så länge det inte hindrar förståelsen av företagets resultat, ställning, utveckling samt 

konsekvenserna av dess verksamhet (DS 2014:45).  
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3.4 Lagen om hållbarhetsrapportering för statliga företag  
Regeringen beslutade i november 2007 om ett lagstadgat krav för statliga företag att 

från och med räkenskapsåret 2008 upprätta en hållbarhetsrapportering som ska ske med 

riktlinjerna från Global Reporting Initiative (GRI). Lagen om hållbarhetsrapportering 

antogs för att statliga företag skulle driva på sitt hållbarhetsarbete 

(Näringsdepartementet, 2007). Borglund et al. (2010) har genomfört en studie som 

syftade till att undersöka effekterna av hållbarhetsredovisning för statligt ägda företag, 

vilket genomfördes genom en enkätstudie samt en kompletterande intervjustudie vilket 

genomfördes med CSR-/hållbarhetschefer och styrelseordföranden. Som en effekt av 

kravet på hållbarhetsrapportering fick hållbarhetsfrågor ett ökat engagemang och en 

större medvetenhet, en bättre struktur för hur arbetet ska göras samt en ökad prioritering 

och synliggörande av hållbarhet för styrelse och ledning menar Maud Olofsson (ibid).  

 

Det mest utmärkande resultatet från studien var att medvetenhet och kunskap om 

hållbarhet hade ökat, framförallt för de företag som före lagkravet inte hade någon 

hållbarhetsrapport eller riktlinjer för hållbarhetsrapportering. Hållbarhetsfrågorna tas 

även på större allvar av företagen. Vidare kan Borglund et al. (2010) konstatera att de 

statliga företagen har påverkats i varierad omfattning av lagen. Överlag har det 

praktiska arbetet med hållbarhet i kärnverksamheten fått en begränsad effekt och att det 

snarare är själva redovisningen i sig som har fått stora förbättringar. Företagen har 

upplevt svårigheter gällande att förstå vad GRI’s riktlinjer ställer för krav samt vilka 

indikatorer som ska användas för att mäta framsteg i hållbarhetsarbetet. Borglund et al. 

(2010) har funnit att företagen har översatt GRI’s indikatorer till nyckeltal anpassade till 

verksamheten. I begränsad omfattning påverkades de statliga företagen även av 

strukturella förändringar som bland annat innebar förändringar gällande hur 

hållbarhetsarbetet organiserats och ansvarat för. Två av tre företag har även anlitat 

konsulter för att hantera hållbarhetsrapporteringen, vilket har gett ett kunskapslyft till 

företagen. Den ökade kunskapen kan ge företag en god förutsättning för framtida 

hållbarhetsarbete menar Borglund et al. (2010).  

 

Till följd av lagen ansåg 30% av styrelseordföranden att hållbarhet diskuteras i mycket 

hög eller hög utsträckning mer vid styrelsemöten än tidigare, medan 68% anser att det 

endast var i måttlig eller i låg grad. Gällande hur hållbarhetsfrågornas behandling av 

ledningen har påverkats finns en stor spridning i hos de svarande. 41% menar att det har 
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haft en stor påverkan medan 35% anser att det varit en måttlig påverkan och 24% låg 

eller ingen påverkan. Dock förtydligar Borglund et al. (2010) att en medvetenhet bör 

finnas om att det kan finnas olikheter gällande hur mycket hållbarhetsfrågor 

behandlades av ledningen tidigare och således att det kan ge upphov till att många 

svarat att det inte på grund av lagen skett en förändring. Det finns även betydande 

skillnader hos de svarande gällande om kunskap om hållbarhet har påverkats av lagen, 

där företag såväl upplevt stora kunskapslyft som ingen skillnad (ibid). 

 

“[Hållbarhetsarbetet fungerar bara om det är en egen strategi och en del av företagets 

övergripande affärsplan. Det var den grunden vi skapade. Det är inifrån 

organisationen det måste komma, från affärsplanen med satta mål. Sedan får man 

jobba på respektive enhet. Hur kan vi jobba här, vilka risker har vi, etcetera. 

Plattformen har vi ju nu. För 2010 kommer första affärsplanen där allt är med och vi 

hoppas på bra feedback i organisationen […]. Eftersom det är med i affärsplanen bör 

det funka.” (Borglund et al., 2010, s. 24) 

 

I det praktiska arbetet var effekterna av riktlinjerna begränsade. 91% av företagens 

styrelseordförande ansåg att hållbarhetsredovisningen endast har påverkat 

kärnverksamheten i låg, måttlig eller ingen utsträckning alls. Sammantaget har inte 

hållbarhetsrapporteringen gett särskilt stora effekter för hållbarhetsarbetet i företagen, 

utan snarare skapat förutsättningar för att kunna bedriva ett bättre hållbarhetsarbete. Två 

av tre företag ansåg dock att deras rutiner har förändrats något vilket har inneburit 

exempelvis förändringar i inköpsrutiner, miljöpolicys, resursförbrukning, tjänsteresor 

och uppföljning av hållbarhetsarbetet. De företag som upplevde störst praktiska 

förändringar var även det de företag som tidigare inte haft någon 

hållbarhetsrapportering. 47% av företagen som tidigare inte upprättade en 

hållbarhetsrapport, jämfört med 20% av de som tidigare upprättat en hållbarhetsrapport 

har förändrat sina policys och/eller upprättat nya rutiner. Dock anser 32% av 

respondenterna att inga nya hållbara aktiviteter, bortsett från upprättandet av 

hållbarhetsrapporteringen, sker i företaget till följd av lagen. 39% av 

styrelseordföranden ansåg dock att lagen i hög eller mycket hög utsträckning har haft en 

positiv inverkan på företagen (Borglund et al., 2010). 
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4. Om ekonomistyrning och företags karaktäristiska egenskaper 

för hållbarhetsrapportering och styrning 
 

Kapitlet inleds med ett avsnitt om ekonomistyrning och dess olika formella styrmedel 

(planering, budget och prestationsmätningssystem) och informella styrmedel (kultur 

och lärande) vilka företag kan använda för att integrera och styra sitt hållbarhetsarbete 

i ekonomistyrningen. Därefter redogörs för sju karaktäristiska egenskaper vilka enligt 

teorin kan påverka företags hållbarhetsrapportering och styrning; 

rapporteringsstandard, storlek, bransch, tid av rapportering, incitament till att upprätta 

en hållbarhetsrapport, formella CSR-styrmedel samt resurser för hållbarhetsarbetet. 

Avslutningsvis presenteras studiens övergripande konceptuella modell vilken kopplar 

samman de olika teoretiska områdena och som ligger till grund för kommande analys.  

 

 

4.1 Ekonomistyrning  
Ekonomistyrning definieras som den avsiktliga påverkan av företagets 

befattningshavare som ska syfta till att företagets prestation ska resultera i att uppnå 

satta ekonomiska mål (Ax et al., 2009; Nationalencyklopedin, 2017). För att 

befattningshavare ska få företaget och dess anställda till att arbeta och röra sig i önskad 

riktning, och därmed kunna förverkliga strategin, kan styrmedel vara bra verktyg och 

hjälpmedel att använda. Det finns både formella och informella styrmedel som företag 

kan använda sig av i ekonomistyrningen vilka används för att ekonomistyrningens 

funktion om att styra företaget mot att kunna uppnå önskade mål infrias (Langfield-

Smith, 1997; Ax et al., 2009).  

 

4.1.1 Formella styrmedel 
Formella styrmedel är verktyg, tekniker och system vilka är formaliserade samt 

bestående av regler och standardiserade procedurer (Ax et al., 2009; Langfield-Smith, 

1997). De huvudsakliga beståndsdelarna som formella styrmedel utgörs av är finansiella 

och icke-finansiella system som syftar till att planera, mäta, utvärdera samt korrigera 

prestationer och aktiviteter som sker i företaget. För att implementera och driva hållbara 

aktiviteter i ett företag är det nödvändigt att även implementera de sociala och 

miljömässiga aspekterna genom formella styrmedel (Hosoda & Suzuki, 2015). Formella 

styrmedel syftar till att motivera så att etiska beslut ska fattas (Norris & O’Dwyer, 
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2004). Vanligt förekommande formella styrmedel är planering, budget, 

prestationsmätning och produktkalkylering (Hosoda & Suzuki, 2015; Malmi & Brown, 

2008; Ax et al., 2009; Norris & O’Dwyer, 2004). 

 

4.1.1.1 Planering  

Planering är ett verktyg som förser företag med förhandskontroll. Genom planering så 

styrs anställdas beteende i en förutbestämd riktning som är formulerad genom 

önskvärda mål och prestationer. Det finns två huvudvarianter för hur planering kan ske; 

kort- och långsiktig planering. Långsiktig planering sträcker sig över medellång och 

lång tidshorisont och är mer strategisk (Malmi & Brown, 2008). Den långsiktiga 

planeringen bygger på en strategisk plan som genom förberedelser ska få företaget till 

en önskvärd position i framtiden. Den strategiska planeringen utformas utifrån 

företagets satta mål och strategier och kan bestå utav riktlinjer gällande utveckling av 

årlig budget, styrmedel och hur ett visst långsiktigt tänkande kan integreras i 

organisationen (Anthony & Govindarajan, 2007). Då den långsiktiga planeringen 

innehåller mycket osäkerhet anses inte detaljerade siffror och planer enligt Greve (2011) 

vara meningsfulla. Istället ger den långsiktiga strategiska planeringen riktning på vad 

som önskas göras, vilket sedan bryts ned i kortsiktiga och mer detaljerade planeringar 

(ibid). Kortsiktig planering benämns planeringen som har en kort tidshorisont där 

uppsatta mål ska uppnås inom en 12 månaders period och är mer taktiskt för att kunna 

agera snabbt (Malmi & Brown, 2008). 

 

En hållbar planering innebär att företag fastställer en önskad hållbar utveckling samt en 

vision som involverar denna önskan. Därefter sätts en långsiktig planering för hur 

företaget ska kunna nå sin hållbara vision och lämpliga mått väljs ut för att kunna mäta 

och således uppnå sin hållbara planering (Hitchcock & Willard, 2008). Den långsiktiga, 

strategiska planeringen är viktig för att företag ska ha en effektiv prestanda, i såväl 

ekonomiska termer som i CSR-prestationer. Då strategiska planeringar sätts upp 

rekommenderas arbetet att göras av anställda från olika avdelningar i företaget då CSR 

är applicerbart på företag som helhet för att på så vis få in nödvändig information så att 

rätt sorts CSR-aktiviteter kan planeras och genomföras (Galbreath, 2010).  
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4.1.1.2  Budget  

En budget är ett planeringsverktyg som avser att ge företag en prognos om framtiden 

inom en begränsad tidsram. I en budget är innehållet baserat på gjorda antaganden som 

är uttryckt i ekonomiska termer och allokerar ansvar till anställda. Företag kan med en 

budget styra de anställdas beteende och beslutstagande till att vara i linje med de mål 

och strategier som budgeten är utformad utefter då budgeten sänder signaler om vilka 

resultat och kostnader som förväntas under tidsperioden. Budget ger företag kontroll då 

den sätter upp ramar för kostnader och då avvikelser från dessa sker kan de analyseras 

för att hitta lämpliga åtgärder.  

Ytterligare viktiga syften med en budget är att den fördelar resurser, är ett bra medel för 

att sprida information till anställda, möjliggör samordning mellan flertalet olika 

avdelningar och ger bättre kunskap om ekonomiska samband i företagets verksamhet 

(Greve, 2011; Emmanuel et al., 1990). För att integrera hållbarhet i företags interna 

system är budget ett användbart verktyg (Hales & Johnson, 2015).  

 

4.1.1.3 Prestationsmätningssystem  

“What gets measured gets done” (Anthony et al., 2014, s. 385). För att integrera 

hållbarhet i företagets ekonomistyrning är det viktigt att de uppsatta hållbarhetsmålen är 

kopplade till konkreta prestationsmått (Durden, 2008) samt att det finns hållbara 

prestationsmått. Dessa mått är viktiga för att företag ska kunna mäta och utvärdera sina 

hållbara aktiviteter genom benchmarking år för år för att se hur de förbättras eller vad 

som kan göras annorlunda. För att mäta miljöprestationer mäts in- och output av många 

företag världen över, men det har generellt sett varit svårare att mäta sociala 

prestationer. Székely och Knirsch (2005) har kartlagt vilka ekonomiska, sociala och 

miljömässiga mått tyska företag mäter, vilka finns illustrerade i Tabell 3. Det är dock 

viktigt för företag att ha ett framåtriktat fokus gällande mått för hållbarhet och 

rapportering om hållbarhet istället för ett historiskt (ibid). 

 

Finansiella mått  

Formella styrmedel är ofta sammanlänkade med olika finansiella mått, såsom kalkyler 

och prestationsmått. Finansiella mått ger företag ett kvantifierat mått på hur väl det 

presterar och ger företag en bättre kontroll över resultat. De finansiella måtten kan 

jämföras mot uppsatt plan, budget eller med andra avdelningar (Emmanuel et al., 1990; 

Greve, 2011). Finansiella mått är mycket viktiga i ekonomistyrningen, då företags 
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grundläggande mål är att tillhandahålla ägarna ett ökat värde (Greve, 2009). En 

utvärdering av företagets prestation kan då göras för att se hur väl företaget presterat 

genom exempelvis en variansanalys. Utifrån utvärderingen av måtten kan man följa upp 

effekten av särskilda handlingar och vidta åtgärder för att kunna förbättra prestationen 

ytterligare (Anthony et al., 2014).  

 

Ett finansiellt mått för att mäta miljömässig påverkan inom hållbarhet är företagets 

kostnader och satsningar på miljöskydd. Finansiella mått kan även användas för 

mätning av ekonomisk påverkan inom hållbarhet. Den ekonomiska hållbarheten 

inkluderar mätning av områden för ekonomiskt ansvar, marknadsnärvaro samt den 

indirekta ekonomiska påverkan. Exempelvis kan företag mäta; 

 Klimatförändringarnas ekonomiska effekter 

 Investeringar som görs för allmänhetens fördel i infrastruktur och tjänster  

 Företagets ingångslöner som kan jämföras med lägstalönerna i den stad företaget 

verkar (Andersson & Funck, 2017) 

 Intäkter som nya produkter med CSR-profil står för (Borglund et al., 2008). 

 

Icke-finansiella mått  

Att enbart använda finansiella mått är otillräckligt och ensidigt då företag går miste om 

mycket annan viktig information som finns i icke-finansiella mått. Med enbart finansiell 

information kan insatser göras som visar sig ge positiva effekter på kort sikt, men som 

på lång sikt kanske inte alls är lönsamma och således ge felaktigt beslutsunderlag. 

Många chefer har insett vikten av att använda icke-finansiella mått för att mäta företags 

prestationer, men på grund av de ofta inte har så sofistikerade mått som de finansiella 

tenderar användandet av dessa mått att utebli, främst på en högre organisatorisk nivå 

(Kaplan & Norton, 1996b; Anthony et al., 2014). Investerare är ofta intresserade av ett 

företags Key Performance Index (KPI). Inom CSR finns KPI’er som GRI exempelvis 

har tagit fram; energieffektivitet, personalomsättning, kundnöjdhet samt anställdas 

åldersfördelning (Borglund et al., 2008). 

 

Icke-finansiella mått som används för att mäta social påverkan inom hållbarhet ska 

tillhandahålla nödvändig information om mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, 

samt företagets ansvarstagande för samhälle och sina produkter. För att mäta företags 
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miljömässiga påverkan inom hållbarhet finns flertalet icke-finansiella mått att tillgå 

vilka syftar till att visa effekter som uppkommit till följd av resursanvändning, avfall 

och utsläpp (Andersson & Funck, 2017). 

 

 

Tabell 3. Utdrag på hållbara finansiella samt icke-finansiella mått hos tyska företag 

(baserad på Székely & Knirsch, 2005) 

 

Hybrida mått 

För att få en mer verklig bild av företagets prestation och kunna säkerställa hur väl 

företagets strategi har implementerats är det viktigt att komplettera finansiella mått med 

icke-finansiella mått, vilket kan åstadkommas genom att exempelvis implementera ett 

balanserat styrkort (BSC) (Anthony et al., 2014). Ett BSC tillhandahåller företag ett 

styrkort med fyra olika perspektiv; finansiellt, kund-, internt samt lärande och 

tillväxtperspektiv. Styrkortet utformas utifrån företagets strategi vilken bryts ned till mål 

och finansiella samt icke-finansiella mått inom respektive perspektiv. Genom att 

implementera ett BSC kan företag kommunicera ut strategin, balansera finansiella och 

icke-finansiella mål och mått samt få hela företaget att tillsammans arbeta för att uppnå 

de satta målen i enlighet med strategin (Kaplan & Norton, 1996a). En utveckling av 

BSC är sustainability balanced scorecard (SBSC). SBSC har precis som ett BSC sin 

utgångspunkt i strategi, men SBSC inkluderar även hållbarhet som aspekt vilket ska 

genomsyra hela företagets aktiviteter (Hosoda & Suzuki, 2015).  

 

4.1.2 Informella styrmedel  
Informella styrmedel kännetecknas av att vara de mjuka styrmedel som finns i företag 

(Ax et al., 2009). Informella styrmedel är mindre synliga i organisationen och inte alltid 
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medvetet utformade för att rikta de anställdas uppmärksamhet mot organisatoriska mål. 

Informell kontroll kan dock ha lika stort inflytande över de anställdas beteende som 

formell kontroll (Lueg & Radlach, 2015). För att få medarbetare att bli mer engagerade 

CSR i samt för att få in CSR-aktiviteter i företag är informella styrmedel viktiga 

(Hosoda & Suzuki, 2015). 

 

4.1.2.1 Företagskultur 

Galbreth (2010) definierar företagskultur som de samlade värderingar och normer som 

råder i ett företag och som ger det dess personlighet och känsla. Företagskulturen 

påverkar de anställdas beteenden till att vara i linje med företagets normer och 

värderingar. Kulturella normer kan förklara varför två företag med identisk formell 

kontroll skiljer sig åt när det kommer till hur företagen faktiskt styrs. Kultur kan även 

förklara varför ett företag kan vara svårt att förändra. Dock kan kulturen förändras och 

kan således ses som ett verktyg som ledare kan använda sig av för att organisationen 

ska kunna nå sina mål (Anthony et al., 2014). Det finns enligt Galbreath (2010) tidigare 

forskning som visar på att det krävs formella styrmedel för att i enlighet med sina 

intressenters intressen inkludera CSR, men Galbreath har ytterligare funnit att kultur är 

viktigt och påverkar i vilken grad ett företag arbetar hållbart och är ansvarstagande eller 

ej.  

 

Möten  

Kulturen inverkar på medarbetarnas beslutsfattande, kommunikation och värderingar 

gällande vad som anses vara bra och således det som medarbetarna uppmuntras att 

sträva mot enligt kulturen, eller tvärtemot att undvika det som är mindre bra som inte är 

önskvärt. Ett företags kultur kan bestå av flertalet olika delar. Rutiner, ceremonier och 

procedurer präglar när och på vilket sätt företags möten eller fester ska ske exempelvis 

(Ax et al., 2009). Möten främjar integrering av samt framtagande av ett företags strategi 

och vad som anses vara viktigt i företaget. Genom möten får anställda en djupare insikt 

för vad som är strategiskt viktigt i företaget vilket kan styra anställdas agerande 

(Langfield-Smith, 1997).  

 

Ökat fokus i organisationen  

För att ett företag ska ta ansvar för sin verksamhet krävs det att hela företaget delar 

samma värderingar samt att kulturen i företaget är i linje med företagets strategi. För att 
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integrera hållbarhet i företagets kultur krävs det exempelvis en bra kommunikation med 

företagets interna och externa miljö och att företaget fullföljer de löften de gett till sina 

anställda (Kowalska, 2016). De värderingar som finns i organisationen bör 

kommuniceras ut av ledningen så att värderingarna förstås av medarbetarna och 

integreras i deras egna värderingar. Värderingar som är integrerade i företagets 

kulturella värderingar har visat sig ha en större drivkraft när det kommer till 

medarbetarnas beteende, än om värderingarna enbart är uttalade (Brunton et al., 2015).  

 

4.1.2.2 Lärande  

Lärande används som ett informellt styrmedel där medarbetare genom lärande påverkas 

i sitt beteende. Lärande sprids genom att individer lär sig saker som sedan kan influera 

ett organisatoriskt lärande. Det önskvärda med lärande som informellt styrmedel är att 

företags nuvarande arbetsrutiner och metoder ska utmanas genom att hitta svagheter och 

problem som kan lösas genom ett ökat lärande. Lärandet är en ständigt pågående 

process som sker i företag och för att fungera ska den uppmuntra till experimentering 

och ifrågasättande av dagens rutiner och metoder (Ax et al., 2009). Spridning av 

kunskap är centralt i en organisation för att integrera hållbarhet (Brunton et al., 2015). 

Organisatoriskt lärande främjas genom en kultur som uppmuntrar till en ständig 

lärandeprocess och som tillåter ifrågasättande av nuvarande rutiner. Genom ett 

organisatoriskt lärande kan företag omvärdera befintliga beteendemönster och vad som 

är viktigt i organisationen. Anställda kan genom en ökad kunskap förbättra sin och 

företagets prestation. Faktorer som påverkar ett organisatoriskt lärande är ledarskapet i 

organisationen, stöd och engagemang från företaget, företagskultur, uppskattning som 

visas till anställdas lärande samt anställdas tillit (Palos & Veres Stancovici, 2016). 

 

4.2 Förhållanden mellan företags karaktäristiska egenskaper och 

hållbarhetsredovisning samt styrning 

4.2.1 Standarder för hållbarhetsrapportering 
Det finns flertalet olika rapporteringsstandarder som företag kan använda vid 

upprättande av en hållbarhetsrapport. Global Reporting Initiative (GRI) är en oberoende 

aktör som tillhandahåller företag och andra organisationer över hela världen standarder 

för rapportering av hållbarhet. GRI är en av organisationerna som har varit mest 

drivande i utvecklingen av hållbarhetsrapporter och tar fram ramverk som företag kan 
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välja att följa (Andersson & Funck, 2017). Av de 250 största företagen världen över har 

93% en hållbarhetsrapportering där 82% av dessa använder sig av GRI’s standarder. 

GRI’s huvudsakliga arbete innefattar att främja miljön för hållbarhetsarbete samt att få 

in hållbarhet i organisationers beslutsfattande (GRI, 2016a), där den mest aktuella 

rapporten heter G4. Standarderna ska ge organisationer en flexibel mall med riktlinjer, 

rekommendationer, rapporteringskrav och centrala begrepp som ska underlätta 

hållbarhetsrapporteringen som syftar till att rapportera om verksamhetens inverkan på 

samhället, miljön och ekonomin (GRI, 2016b). Andra rapporteringsstandarder som 

företag kan följa är ISO-26000, EU:s miljölednings- och revisionsordning (EMAS), 

Integrated Reporting (IR) och FN:s Global Compact (Svensk Handel, 2017b).   

 

Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) tillhandahåller certifieringen ISO-

26000 som erbjuder riktlinjer över hur företag kan verka på ett hållbart sätt, vilket 

betyder hur de ska agera för att vara etiska och transparanta på ett sätt som bidrar till ett 

välmående samhälle. Riktlinjerna hjälper företag att omvandla policies till effektiva 

aktiviteter i organisationen och ISO-26000 inkluderar även praxis för hållbarhet. 

Riktlinjerna riktar sig till alla olika former av organisationer och företag i olika 

branscher (ISO, 2017). EMAS är utvecklat av Europeiska Kommissionen för att företag 

och organisationer ska kunna rapportera, utvärdera och förbättra sitt miljöarbete och står 

för prestation, pålitlighet och transparens (EMAS, 2017). Integrated Reporting (IR) har 

upprättat ramverket International Integrated Reporting Framework (IIRF) som kan 

användas av alla organisationer som vill kommunicera en koncis, klar, integrerad 

berättelse som förklarar hur alla deras resurser skapar värde. IR hjälper företag att ha en 

helhetssyn vid utformandet av företagets strategi och planering, ta informerade beslut 

och hantera risker på ett bra sätt för att bygga upp ett förtroende hos investerare och 

intressenter samt förbättra sina framtida resultat (IR, 2017). FN:s Global Compact 

stöttar företag att göra affärer på ett mer hållbart sätt genom att förena deras strategier 

och aktiviteter med FN:s Global Compacts 10 principer för ett mer hållbart företagande 

vilka bygger på humana rättigheter, anti-korruption, arbetskraft och miljö. Nätverket 

omfattar idag mer än 9000 företag, 164 länder och fler än 43 000 rapporter bygger på 

detta ramverk (FN:s Global Compact, 2015).  
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4.2.2 Hållbarhetsrapportering för företag av olika storlek 
Chen och Bouvain (2009) fann i sin studie ett samband mellan företags storlek och i hur 

stor utsträckning hållbarhetsrapporteringen görs. Andersson och Maazon (2010) fann 

även ett samband mellan företags storlek och mängden samt innehållet av 

hållbarhetsinformation i hållbarhetsrapporterna, där storleken inverkade starkt på både 

innehåll och mängd. Bergström och Abou Ramadan (2013) fann i sin studie även att 

större företag i större utsträckning än mindre bestyrker sin hållbarhetsrapport genom att 

en revisor kontrollerar den, främst Big4-revisorer, samt att den är av en bättre kvalitet. 

Det förklaras genom att större företag har mer resurser att lägga på sitt 

hållbarhetsarbete. Ytterligare har Forslund och Lindström (2011) funnit att företags 

storlek har ett positivt samband med hållbarhetsrapportens omfattning, vilket är i linje 

med både intressent- och legitimitetsteorin. Genom att företagen är större har de fler 

intressenter som efterfrågar en hållbarhetsredovisning. Större företag måste även arbeta 

hårdare för att bevisa för sina intressenter att de är legitima, vilket de kan göra med en 

hållbarhetsrapport. 

 

4.2.3 Hållbarhetsrapportering i olika branscher  
Fifka (2013) samt Sweeney och Coughlan (2008) konstaterar att 

hållbarhetsrapporteringen skiljer sig åt betydligt mellan olika branscher. Denna skillnad 

grundar sig i att olika branschers intressenter har olika intressen och företag tenderar att 

rikta sin hållbarhetsrapportering till de intressenter företaget anser vara viktigast för 

deras bransch (ibid). Företag som verkar i en bransch som har en negativ inverkan på 

miljön tenderar även att redovisa mer information än företag med mindre 

miljöpåverkan. Detta förklaras av Tagesson et al. (2009) genom att intressenter och 

konsumenter sätter större press på företag vilka verkar inom branscher som har en 

negativ effekt på miljön, vilket Campbell (2003) härleder till att företagen önskar 

erhålla legitimitet och undvika sårbar kritik. Företag i olika branscher lägger större vikt 

vid olika saker i sin frivilliga redovisning. Exempelvis tenderar företag inom gruv-, 

olje- och kemikaliebranschen att redovisa mer information om miljö, säkerhetsfrågor 

och hälsa medan företag inom finansiell- och tjänstesektorn ofta redovisar information 

kring välgörenhetsarbeten och sociala frågor (Tagesson et al., 2009). En anledning till 

att företag frivilligt väljer att upprätta en hållbarhetsrapport är då de fått kritik och 

önskar att erhålla en ökad legitimitet (Danielsson & Borsch Nordén, 2012). 
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Andersson och Maazon (2010) fann stora skillnader mellan innehåll och mängd 

hållbarhetsinformation i hållbarhetsrapporter för företag från olika branscher. Företag 

inom textil- och gruvindustrin har på grund av sin miljöpåverkan och påtryckningar från 

intressenter kommit långt i sitt hållbarhetsarbete. De incitament som företag inom 

textilindustrin främst har haft för att upprätta en hållbarhetsrapport är leverantörer, 

hållbara material samt transporter då textilföretagen ser en hållbarhetsrapport som en 

ekonomisk fördel då det sågs som en konkurrensfördel (Brito Olgin & Håkansson, 

2011).  

 

Företag inom livsmedelsindustrin har främst upprättat hållbarhetsredovisning på grund 

av efterfrågan från intressenter då det även skulle underlätta kommunikation. De företag 

inom livsmedelsindustrin som inte upprättade en hållbarhetsrapport valde att inte 

upprätta en hållbarhetsrapport på grund av låg efterfrågan från sina intressenter och 

således ett lågt intresse, men de ansåg att hållbarhet var viktigt och bedrev ett aktivt 

hållbarhetsarbete. Ett lagstadgat krav skulle enligt dem vara ett incitament till att börja 

hållbarhetsredovisa (Johansson & Johansson, 2015 via Lindgren & Kullander, 2016). 

 

I en studie gällande incitament för företag i telekombranschen att upprätta en 

hållbarhetsredovisning kunde inte ett incitament konstateras utan flera olika faktorer. 

Ett av de främsta motiven var nyttan företag fick av en upprättad hållbarhetsrapport 

genom ett positivt utbyte. Respondenterna i studien ansåg även det vara viktigt att följa 

med i utvecklingen och ligga i framkant inom detta område då en lagstiftning ansågs 

vara möjlig inom en snar framtid samt då leverantörer och samarbetspartners hade 

ökade krav. En anledning till att flera telekomföretag inte hade upprättat en 

hållbarhetsredovisning var att de ansåg att de inte hade så stor inverkan på miljön, och 

att ett upprättande av en hållbarhetsrapport således skulle vara dyrare än nyttan den 

skulle bringa (Nilsson & Vestlund, 2011). 

 

4.2.4 Hållbarhetsrapportering under olika lång tid 
I studien om statliga företags effekter på hållbarhetsarbetet till följd av lagstadgat krav 

på hållbarhetsrapportering kunde en slutsats gällande att hållbarhetsarbete tar tid dras. 

Genom införandet av lagen ökade hållbarhetsarbetet för de oerfarna företagen, medan 

det knappt förändrades för de som tidigare rapporterat för sitt hållbarhetsarbete. Då de 
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statliga företagen omfattades av lagen om hållbarhetsrapportering var det främst 

hållbarhetsrapporteringen som utvecklades, vilket tolkades av Borglund et al. (2010) 

som att hållbarhetsarbetets utveckling ligger längre fram i tiden som en effekt av det 

lagstadgade kravet. Utifrån detta drar Borglund et al. (2010) slutsatsen att ett lagstadgat 

krav för hållbarhetsrapportering höjer lägsta-nivån för hållbarhetsrapportering, men inte 

nödvändigtvis höjer högsta nivån.  

 

Forsberg och Eriksson (2009) kom i sin studie fram till att hållbarhetsrapporteringen 

ökar i betydelse och omfattning ju längre tid ett företag har hållbarhetsrapporterat, 

baserat på tre undersökta fallföretag. Företagen hade även gått från att upprätta en 

enskild hållbarhetsrapport till att integrera rapporten i årsredovisningen, vilket 

författarna menar indikerar på att hållbarhet har fått mer plats i företagens vardag samt 

att företag går mot att i framtiden inkludera hållbarhet i allt större utsträckning i sitt 

vardagliga arbete.   

 

4.2.5 Incitament för företags hållbarhetsrapportering  
Företagsklimatet som råder ställer krav på att företag ska agera och vara legitima. För 

att undvika att bli uthängd som ett icke-ansvarsfullt företag kan det vara strategiskt att 

arbeta med och kommunicera ut om CSR-arbetet för att på så vis erhålla legitimitet 

(Morsing & Beckmann, 2006; Carroll, 1991). Då företag har fått kritik och ville erhålla 

legitimitet var detta ett incitament till att upprätta en hållbarhetsrapport (Danielsson & 

Borsch Nordén, 2012). Om företag önskar ta ett ökat ansvarstagande för samhälle och 

miljö kan det vara en drivande faktor för att upprätta en hållbarhetsrapport. Även en 

önskan om långsiktig lönsamhet har konstaterats vara ett incitament (Lindgren & 

Kullander, 2016). För olika branscher har det även konstaterats finnas olika incitament 

för att upprätta en hållbarhetsrapport (se avsnitt 4.2.4).  

 

4.2.5.1 Institutionell teori  

Institutionell teori menar att företag anpassar sig till normer och övertygelser som finns 

i samhället för att erhålla legitimitet (DiMaggio & Powell, 1991; Meyer & Rowan, 

1977). Aktörer med stort inflytande genererar press på företag i sin omgivning att bli 

mer lika varandra genom tvingande och normativa krafter (DiMaggio & Powell, 1991). 

Hållbarhet och etik har under de senaste åren blivit uppmärksammat och orsaken kan 

delvis förklaras genom nyinstitutionell teori. Nyinstitutionell teori är en 
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vidareutveckling av den traditionella institutionella teorin, vilken främst satte fokus på 

regulativ institutionalisering vilket innebär att företag blir mer lika varandra på grund av 

tvingande regleringar (ibid).  

 

Meyer och Rowan (1977) förklarar detta genom att dagens organisationer idag är öppna 

samt beroende av omvärlden. Det finns uppbyggda myter i samhället om hur man bäst 

strukturerar och organiserar en verksamhet som företag efter ett tag tvingas tillämpa för 

att erhålla legitimitet. Hållbarhet är ett organisationskoncept som många företag tar 

hänsyn till på grund av omvärlden och som inte enbart är baserat på vad som är 

rationellt för organisationen ur en ekonomisk synvinkel. Den nyinstitutionella teorin 

menar att företagen blir tvingade till att likna varandra och därigenom utvecklar 

liknande strukturer beroende av ett antal samverkande mekanismer, vilka kan beskrivas 

som tvingande, normativa och imiterande. Nyinstitutionell teori hjälper således till att 

förklara varför företag utvecklar olika strukturer och anpassar sig till olika koncept som 

exempelvis hållbarhet (Frostensson, 2011).  

 

Graden av ett företags verksamhet som sker i länder med en lagstiftning för 

hållbarhetsrapportering har visat sig vara positivt relaterat till en ökad grad av 

hållbarhetsupplysningar, vilket Frías-Aceituno et al. (2013) menar är i enlighet med 

institutionell teori. Detta yttre tryck har främst påverkat större och lönsamma företag 

genom deras mer framträdande roll i samhället. Genom lagar för hållbarhet motiveras 

företag till att agera ärligt och att ta ett större socialt ansvar. Dock kan allt för stränga 

regleringar ha en negativ effekt på ett företags prestation vilket även kan leda till att 

samhällsnyttan minskar (ibid).  

 

4.2.5.2 Intressentteorin  

Intressentteorin grundar sig i att företag arbetar i enlighet med sina intressenters intresse 

för att på så vis kunna skapa värde för dem över en längre tid (Harrison & Wicks, 

2013). Att sätta intressenterna och deras intressen i centrum och således skapa värde för 

dem har visat sig förbättra företags resultat. Tidigare låg fokus på att företag skulle 

arbeta för att maximera aktieägarnas tillgångar, men det växte fram allt mer fokus på att 

det finns fler aktörer än enbart aktieägarna som företag har en skyldighet till. 

Intressentteorin beaktar flertalet intressenter som företag tar hänsyn till i sitt 
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beslutsfattande samt hur verksamheten bedrivs. Intressentmodellen som är framtagen av 

Freeman (1984) (se Figur 2 nedan) ligger som grund till intressentteorin och definierar 

flertalet intressenter ett företag har (Phillips, 1997). Freeman (1984) definierar ett 

företags intressenter som de aktörer vilka antingen påverkar eller påverkas av beslut i 

enlighet med hur ett företag kan nå sina mål. 

 

 

Figur 2. Intressentmodellen (Egen illustration baserad på Freeman, 1984)  

 

Flertalet stora filosofer såsom Smith, Hume och Bentham har behandlat ekonomi och 

etik integrerat vilket även Orts och Strudler (2002) menar att företag bör göra. 

Intressentteorin som grundar sig i att företag ska göra mer än att maximera vinster kan 

ses som en föregångare till CSR, företags sociala och etiska ansvarstagande. För att 

upprätta en hållbarhetsrapport har intressenternas krav har varit viktiga som incitament 

att beakta (Borglund et al., 2008; Lindgren & Kullander, 2016). Väljs fel intressenter ut 

kommer företaget antingen basera sina beslut på aktörer som egentligen inte har 

tillräckligt stort intresse av företaget kopplat till företagets måluppfyllelse eller på för få 

intressenter och därmed missa somliga så kommer inte beslut bli optimala (Orts & 

Strudler, 2002). Det är högst prioritet att företag möter de primära intressenternas behov 
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då de är beroende av dem genom att de primära intressenterna har en stor påverkan på 

företags prestation samt tillhandahåller företag kritiska resurser (Galbreath, 2010). 

Intressentteorin kan brista som förklarande teori vid företags val gällande hur de ska 

följa gällande lagar och hur arbetssätt och beslut påverkar miljömässiga aspekter då 

dessa dilemman inte kan lösas genom att balansera olika intressenternas motstridiga 

önskemål. I dessa fall då intressentteorin inte är en tillräckligt förklarande teori 

rekommenderas företag bruka sitt allmänna etiska ansvarstagande samt medvetenhet om 

miljöpåverkan (Orts & Strudler, 2002). 

 

4.2.6 Formella CSR-styrmedel  
Code of conduct är ett upprättat dokument som fastställer hur företaget och dess 

anställda ska bete sig i diverse olika situationer. Detta dokument är inte bara ett internt 

dokument som tydliggör för anställda, utan även leverantörer och återförsäljare kan ta 

del av det (Anthony et al., 2014). Code of conduct definierar ansvarsområden som 

företaget ska arbeta med mot sina intressenter. I de företag som upprättat en code of 

conduct känner de anställda ett större engagemang och skydd inom hållbarhetsområden 

i förhållande till anställda vars företag inte upprättat en kod. En svårighet med en code 

of conduct är att åtgärder och engagemang inte helt kan formuleras i en kod med regler. 

För att få koden till att införlivas till att vara mer än bara ett dokument upprättas rutiner 

som syftar till att granska och öka medvetenheten samt gällande om koden efterföljs 

(Graafland et al., 2003).  

 

Interna kommunikationssystem är upprättade etiska jourer eller andra upprättade 

funktioner dit anställda kan vända sig då de uppmärksammat beteende inom företaget 

som inte är i enlighet med satta principer. Genom att upprätta en intern etisk funktion 

signaleras att etik är ett viktigt område för företaget och dess anställda (Anthony et al., 

2014; Graafland et al., 2003).  

 

Certifiering via tredje part-stöd innebär att en utomstående tredje part visar sin 

trovärdighet till ett annat företag genom att stödja företaget. Internationella 

standardiseringsorganisationen (ISO) utfärdar ett av de mest välkända tredje part-

stöden, ISO-certifiering. ISO-certifieringar definierar tydligt för olika 

hållbarhetsområden och branscher på en global nivå vad företag praktiskt ska göra. För 
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att tillhandahålla en ISO-certifiering krävs att företag varje år förbättrar sina miljö- och 

säkerhetsstandarder, vilket leder till ett kontinuerligt förbättringsarbete inom hållbarhet 

(Graafland et al., 2003). EU:s miljölednings- och revisionsordning (EMAS) är en 

ytterligare organisation som utfärdar tredje part-certifieringar till företag som upprättar 

en frivillig miljöredovisning som granskas och blir godkänd genom att laddas upp på 

Naturvårdsverkets hemsida. EMAS syftar till att förbättra företagens miljöarbete. 

Genom att en tredje part stödjer ett annat företag erhåller företaget en högre trovärdighet 

än om företaget själv hade rapporterat samma arbete med CSR (Andersson & Funck, 

2017).  

 

Miljöpolicy sätts upp för det mer långsiktiga arbetet som pågår i verksamheten gällande 

miljö (Persson & Persson, 2015) och är ett viktigt redskap för ledningen i en 

verksamhet vid miljöarbetet (SIS, 2017). En miljöpolicy är det dokument som ska styra 

miljöarbetet i en verksamhet. Hur miljöpolicyn utformas är frivilligt, men det finns 

organisationer som utfärdar certifieringar och som kräver att vissa delar ska finnas med. 

Enligt ISO 14001 exempelvis ska en miljöpolicy innehålla en förklaring över hur 

organisationen ska följa lagstiftningen, uppgifter om ständiga förbättringar och 

miljöpolicyn ska även peka på viktiga miljöaspekter i verksamheten. Med viktiga 

miljöaspekter menas de delar av verksamheten, produkter eller tjänster, som kan inverka 

på miljön (SIS, 2017). Miljöpolicyn kompletteras ofta med en miljöplan som visar hur 

den antagna policyn och de uppsatta målen för företagets miljöarbete ska förverkligas 

(Persson & Persson, 2015).  

 

4.2.7 Resurser för hållbarhetsarbetet 
Det är inte alltid självklart hur arbetet med CSR ska gå till i organisationen. Ofta finns 

det motsättningar inne i organisationen där några avdelningar anser att det inte är en 

viktig fråga och andra anser att CSR-arbetet bör engagera hela företaget. Samordning av 

organisationen kan underlättas genom att utse eller anställa en CSR-chef som 

säkerställer att alla avdelningar i företaget tar sin del av CSR-ansvaret. Även konsulter 

kan hjälpa företag att utveckla sitt CSR-arbete inom flera olika områden. Exempelvis 

kan företag för CSR-arbetet använda sig av revisionsbyråer som kan utveckla den 

interna rapporteringen samt verifiera korrektheten i informationen som rapporteras. 

Konsulter på mediebyråer kan vara till hjälp för hur CSR-arbetet ska kommuniceras ut 
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till företagets intressenter och en miljökonsult kan vara behjälplig för att miljöarbetet i 

företaget ska förbättras. Genom att ta hjälp av fler olika konsulter kan företagen skapa 

ett system av kompetensleverantörer (Borglund et al., 2008).  

 

Företagen kan även fokusera på att utveckla sitt interna CSR-arbete för att utveckla den 

interna kompetensen. För att lyckas med sitt CSR-arbete tar företag ofta själva fram och 

formar en CSR-grupp av olika konsulter, medarbetare samt utomstående nätverk som 

kan resultera i ett ökat lärande som kan tillföra företaget ny kunskap och nya 

arbetsmetoder. Borglund et al. (2010) fann i sin studie om effekten på statliga företag 

som en följd av lagen om hållbarhetsrapportering att två av tre företag hade anlitat 

konsulter för att hantera hållbarhetsrapporteringen, vilket gett ett kunskapslyft till dessa 

företag. Detta skapade goda förutsättningar för ett framtida hållbarhetsarbete menade 

Borglund et al. (2010).  

 

4.3 Konceptuell modell  
I Figur 3 nedan illustreras den konceptuella modellen som visar hur teorierna ska 

användas vid analysen. Först beskrevs Lagen om hållbarhetsrapportering och vilka 

krav den ställer på stora företags hållbarhetsrapportering. För att kartlägga samt 

analysera vilken effekt lagen om hållbarhetsrapportering har fått på företagens 

ekonomistyrning kommer en analys göras på ekonomistyrningens formella styrmedel 

kort- och långsiktig planering, budget, finansiella mått och icke-finansiella mått, samt 

för de informella styrmedlen företagskultur och lärande. För att finna förklaringar till 

varför effekterna är de funna har vi redogjort för sju företags karaktäristiska egenskaper; 

rapporteringsstandard, tid, storlek, bransch, incitament, formella CSR-styrmedel samt 

resurser för hållbarhetsarbetet som är funna i teorin och som ska testas gällande vilken 

inverkan de kan ha haft på uppstådda effekter av lagen om hållbarhetsrapportering. En 

jämförelse kommer även göras för att se om det finns likheter mellan effekterna stora 

företag har fått av lagen om hållbarhetsrapporterings och effekterna statliga företag fick 

då de omfattades av rapporteringskravet för hållbarhet.  
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Figur 3. Konceptuell modell (Egen illustration) 
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5. Empiriskt resultat av effekterna på ekonomistyrning till följd av 

lagen om hållbarhetsrapportering 
 

Det empiriska resultatet inleds med en redogörelse för bakgrundsfrågor för företagen 

som besvarat enkäten samt resultat och en univariat analys av effekten av lagen om 

hållbarhetsrapportering för respektive styrmedel vilket avslutas med en summerande 

tabell. Sedan beskrivs framtagning av index vilket ligger till grund för den kommande 

bivariata analysen av rapporteringsstandard samt för de multipla 

regressionsanalyserna för de karaktäristiska egenskaperna; storlek, tid av 

rapportering, bransch, incitament till att upprätta hållbarhetsrapportering, formella 

CSR-styrmedel samt resurser för hållbarhetsrapportering. Kapitlet avslutas med en 

sammanställning av ett utdrag övriga kommentarer från enkäten. 

 

 

5.1 Bakgrundsdata om respondenterna 
Omsättning 

Av de 152 företag som deltog i studien var det 7% som omsatte 499 miljoner kr eller 

mindre, 28% som omsatte  500 -  9 999 miljoner kr, 33% som omsatte 1 000 - 4 999 

miljoner kr, 10% som omsatte 5 000 - 9 999 miljoner kr och 21 % som omsatte 10 000 

miljoner kr eller mer. 1% av respondenterna som deltog i undersökning svarade inte på 

frågan.  

 

Tabell 4. Fördelning av omsättning 

 

 



52 
 

Anställda 

Av de 152 företag som deltog i undersökningen hade 1% mellan 1-9 st anställda. 4% av 

företagen hade 10-49 st anställda, 11%  hade 50-99 st anställda. 25% av företagen hade 

mellan 100-249 st anställda, 16% hade 250-499 st anställda och den största gruppen var 

43% av företagen som hade 500 st eller fler anställda. Alla respondenterna svarade på 

frågan. 

 

Tabell 5. Fördelning av antal anställda 

 

Bransch 

En indelning av branscher gjordes baserat på branschens inverkan på miljön. De 

branscher som ansågs ha en liten miljöpåverkan lades ihop i en grupp, de som ansågs ha 

en medelstor miljöpåverkan lades ihop i en grupp och slutligen de företag vars 

branscher ansågs ha en stor miljöpåverkan grupperades till en tredje grupp. Av de 152 

företag som deltog i undersökningen verkar 20% i en bransch med liten miljöpåverkan. 

30% av företagen verkar i branscher med medelstor miljöpåverkan och 49% av 

företagen verkar i branscher med stor miljöpåverkan (se Bilaga 3 för kodning av 

respektive bransch och avsnitt 2.2 operationalisering). 1% av respondenterna svarade 

inte på frågan om branschtillhörighet. 
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Tabell 6 Branscher företagen verkar i 

 

Tid av hållbarhetsrapportering 

Av de 152 företag som deltog i undersökningen var det 54% som svarade att det var 

första gången i år som de upprättade en hållbarhetsrapport, 8% svarade att de har 

upprättat en hållbarhetsrapport 1 - 2 år, 7% svarade att de har upprättat en 

hållbarhetsrapport 3 - 4 år, 22% svarade att de har upprättat en hållbarhetsrapport i fem 

år eller ännu längre tid. 9% av respondenterna visste inte hur länge företaget hade 

upprättat en hållbarhetsrapport. Alla respondenter svarade på frågan. 

 

 

Tabell 7. Tid företagen har hållbarhetsrapporterat.  
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Standard för hållbarhetsrapportering 

Av de 152 företag som deltog i undersökningen var det 37 % som svarade att de 

upprättade sin hållbarhetsrapport med GRI som riktlinjer. 3 % av respondenterna 

uppgav att de använde EMAS som riktlinjer, 4 % angav att de använde sig av ISO-

26000 och inga respondenter angav att de använde sig av IIRF som riktlinjer för sin 

hållbarhetsrapport. 6 % använde sig av FN:s Global Compact Initiative, 9 % av 

respondenterna angav att de inte använde sig av några riktlinjer, 29 % av 

respondenterna visste inte och 11 % valde att fylla i fältet “annat”. 1 % svarade inte på 

frågan.  

 

Tabell 8. Standard företagens hållbarhetsarbete.  

 

Svar som respondenterna angav i fältet för andra riktlinjer var bland annat;  

 Egna 

 Kombination av flera 

 Epra 

 Ännu ej definierat 

 Förbereda för att så småningom kunna redovisa enligt GRI 

 Har ej beslutat 

 I stort sett alla parametrar finns redan i vårt affärsplan och i vårt 

ledningssystem 

 En standard som utarbetats med andra liknande bolag 

 Vi kommer utgå från GRI men inte följa den helt utan ta delar som är 

intressanta för oss 
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 FN GCI och Agenda 2030 

 

 

5.2 Effekter på interna styrmedel 

5.2.1 Kortsiktig planering 
Av de 152 företagen som deltog i studien var det 9,2% som svarade att de instämde helt 

till påståendet “Vi inkluderar hållbarhet i verksamhetens kortsiktiga planering i hög 

grad som en följd av lagen om hållbarhetsrapportering”. 13,8% instämde i hög 

utsträckning och 27,0% instämde till en viss del. Vidare instämde 19,1% i begränsad 

utsträckning och 26,3% instämde inte alls. 4,6% av respondenterna valde att inte 

besvara frågan. Medelvärdet beräknades med variablernas kodning där 1 = instämmer 

helt och 5 = instämmer inte alls. Medelvärdet beräknades till 3,414 och 

standardavvikelsen till 1,294. Typvärdet, det vanligaste förekommande värdet 

(Anderson et al., 2014), för kortsiktig planering var (3) Instämmer till viss del. 

 

  

 

Tabell 9. Effekt av lagen om hållbarhetsrapportering på kortsiktig planering 
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5.2.2 Långsiktig planering 
Av de 152 företagen som deltog i studien var det 11,8% som svarade att de instämde 

helt till påståendet “Vi inkluderar hållbarhet i verksamhetens långsiktiga planering i 

hög grad som en följd av lagen om hållbarhetsrapportering”. 14,5% instämde i hög 

utsträckning och 25,0% instämde till viss del. 19,7% instämde i begränsad utsträckning 

och 25,7% instämde inte alls. 3,3% av respondenterna valde att inte besvara frågan. 

Medelvärdet beräknades till 3,340 och standardavvikelsen till 1,342. Typvärdet för 

långsiktig planering var (5) Instämmer inte alls. 

 

Tabell 10. Effekt av lagen om hållbarhetsrapportering på långsiktig planering 
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5.2.3 Budget  
Av de 152 företagen som deltog i studien var det 5,3% som svarade att de instämde helt 

till påståendet “Vi inkluderar hållbarhet i verksamhetens budget i hög grad som en följd 

av lagen om hållbarhetsrapportering”. 6,6% instämde i hög utsträckning och 17,8% 

instämde till viss del. Vidare instämde 21,1% i begränsad utsträckning och 43,4% 

instämde inte alls. 5,9% av respondenterna valde att inte besvara frågan. Medelvärdet 

beräknades till 3,965 och standardavvikelsen till 1,201. Typvärdet för budget var (5) 

Instämmer inte alls. 

 

Tabell 11. Effekt av lagen om hållbarhetsrapportering på budget 
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5.2.4 Finansiella mått 
Av de 152 företagen som deltog i studien var det 7,2% som svarade att de instämde helt 

till påståendet “Vi mäter hållbarhet med finansiella mått i hög grad i vår verksamhet 

som en följd av lagen om hållbarhetsrapportering”. 7,2% instämde i hög utsträckning 

och 13,8% instämde till viss del. Vidare instämde 20,4% i begränsad utsträckning och 

44,1% instämde inte alls. 7,2% av respondenterna valde att inte besvara frågan. 

Medelvärdet beräknades till 3,936 och standardavvikelsen till 1,283. Typvärdet för 

finansiella mått var (5) Instämmer inte alls. 

 

Tabell 12. Effekt av lagen om hållbarhetsrapportering på användning av finansiella 

mått 

 

  



59 
 

5.2.5 Icke-finansiella mått 
Av de 152 företagen som deltog i studien var det 7,2% som svarade att de instämde helt 

till påståendet “Vi mäter hållbarhet med icke-finansiella mått i hög grad i vår 

verksamhet som en följd av lagen om hållbarhetsrapportering”. 13,2% instämde i hög 

utsträckning och 19,1% instämde till viss del. Vidare instämde 19,7% i begränsad 

utsträckning och 33,6% instämde inte alls. 7,2% av respondenterna valde att inte 

besvara frågan. Medelvärdet beräknades till 3,638 och den standardavvikelsen till 

1,311. Typvärdet för icke-finansiella mått var (5) Instämmer inte alls. 

 

Tabell 13. Effekt av lagen om hållbarhetsrapportering på användning av icke-

finansiella mått 
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5.2.6 Kultur - möten 
Av de 152 företag som deltog i studien var det 3,9% som svarade att de i mycket hög 

grad upplevde att “Hållbarhet diskuteras med vid möten i verksamheten till följd av 

lagen om hållbarhetsrapportering”. 15,1% svarade i hög grad, 23,7% i låg grad, 26,3% 

svarade i låg grad. 27,6% svarade att de inte alls upplevde en förändring. 3,3% av 

respondenterna valde att inte besvara frågan. Medelvärdet beräknades till 3,605 och 

standardavvikelsen till 1,174. Typvärdet för möten var (5) Instämmer inte alls. 

 

Tabell 14. Effekt av lagen om hållbarhetsrapportering på möten 
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5.2.7 Kultur - fokus på hållbarhetsfrågor 
Av de 152 företagen som deltog i studien var det 7,2% som svarade att de i mycket hög 

grad upplevde att “Hållbarhetsfrågor har fått ökat fokus i verksamheten till följd av 

lagen om hållbarhetsrapportering”. 23,7% svarade i hög grad och 23 % svarade 

måttligt. 21,7% svarade i låg grad och 21,7% svarade att de inte alls upplevt någon 

förändring. 2,6% av respondenterna valde att inte besvara frågan. Medelvärdet 

beräknades till 3,277 och standardavvikelsen till 1,261. Typvärdet för fokus på 

hållbarhetsfrågor var (2) I hög grad. 

 

Tabell 15. Effekt av lagen om hållbarhetsrapportering på hållbarhetsfrågors fokus 
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5.2.8 Lärande 
Av de 152 företagen som deltog i studien var det 3,2% som svarade att de i mycket hög 

grad upplevde att “Kunskap om hållbarhet har ökat i verksamheten till följd av lagen 

om hållbarhetsrapportering”. 15,1% svarade i hög grad och 30,9% svarade måttligt. 

21,1% svarade i låg grad och 26,3% svarade att de inte alls upplevt någon förändring. 

3,3% av respondenterna valde att inte besvara frågan. Medelvärdet beräknades till 3,537 

och standardavvikelsen till 1,148. Typvärdet för lärande var (3) Måttligt. 

 

Tabell 16. Effekt av lagen om hållbarhetsrapportering på kunskap om hållbarhet 
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5.2.9 Sammanfattning av styrmedlens medelvärde och standardavvikelse 
Nedan presenteras de olika styrmedlens medelvärden och standardavvikelser. Det 

genomsnittliga medelvärdet för effekten av lagen på alla styrmedel blev 3,589 vilket 

innebär att den genomsnittliga effekten av lagen på företagens ekonomistyrning ligger 

mellan (3) måttligt och (4) i låg utsträckning. Styrmedlet som har haft den minsta 

påverkan av lagen är budget med det högsta medelvärdet 3,965, och störst påverkan av 

lagen har fokus på hållbarhetsfrågor i verksamheterna haft med det lägsta medelvärdet 

3,277. Det genomsnittliga värdet som baseras på kodningen 1 = i mycket hög grad eller 

instämmer helt, samt att 5 = inte alls eller instämmer inte alls. Den genomsnittliga 

standardavvikelsen var 1,252. Styrmedlet med minst standardavvikelse var lärande med 

en standardavvikelse på 1,148, som således hade svar som var mest koncentrerade kring 

medelvärdet. Långsiktig planering å andra sidan hade den största standardavvikelsen på 

1,342 vilket är frågan med störst spridning på svaren från respondenterna. 

 

 

Tabell 17. Sammanfattning av medelvärde och standardavvikelse för respektive 

styrmedel  

 

5.3 Vilka har påverkats mest? 

5.3.1 Index för effekter på ekonomistyrningen 
För att få en helhetsbild av resultaten och på så vis kunna se vilka företags 

ekonomistyrning som påverkats av lagen i större utsträckning än andra samt för att 

kunna testa företags karaktäristiska egenskaper för att se om dessa har en inverkan på 

effekterna skapades ett index. Index är uppbyggt på hur respondenterna har svarat på de 

åtta olika frågorna gällande effekter på de olika styrmedlen i enkäten. De åtta frågorna 
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är uppbyggda med påståenden där 1 = att lagen har haft en mycket stor effekt på 

företagets styrmedel och 5 = att lagen inte har haft någon effekt på styrmedlet. Ett lågt 

index innebär således att företaget har fått en stor effekt av lagen på sina styrmedel och 

ett högt index innebär ingen eller en mycket liten effekt på företagets styrmedel. 8 är 

således det lägsta index som innebär att respondenten genomgående svarat 1 =  mycket 

stor effekt, på alla frågor samt 40 är det högsta index som innebär att respondenten 

genomgående svarat 5 = ingen effekt.  

 

I Tabell 18 nedan illustreras alla företags index. Medelvärdet för det framtagna indexet 

är 28,826 med en standardavvikelse på 7,882. Index visar även att det är 2 respondenter 

som genomgående har svarat att de upplevt en mycket stor effekt på ekonomistyrningen 

som en följd av lagen om hållbarhetsrapporteringen och 21 respondenter som 

genomgående svarat att de inte har fått någon effekt alls på sin ekonomistyrning som en 

följd av införandet av lagen om hållbarhetsrapportering. Index medelvärde per fråga blir 

således medelvärdet delat på antalet frågor; 28,826/8 = 3,6038. 3,603 innebär att den 

genomsnittliga effekten företagen har upplevt på sin ekonomistyrning till följd av lagen 

om hållbarhetsrapportering är mellan (3) måttligt och (4) i låg utsträckning. Typvärdet 

för index var 40, vilket innebär att flest respondenter fick detta värde. 

 

Tabell 18. Sammanställning av index för effekter på ekonomistyrningen 
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5.2.2 Normalfördelning av index 
För att kunna göra en regressionsanalys ska beroende variabler vara normalfördelade, 

vilket index testades för. Då index togs fram beräknades antalet observationer som 

fanns inom konfidensintervallet för att se så att index var normalfördelat. Genom att se 

på medelvärdet och standardavvikelsen blev konfidensintervallet mellan index 21 - 37. 

Därmed konstaterades att 91 observationer fanns inom detta konfidensintervall vilket är 

ungefär 66% av observationerna. För att en variabel ska vara normalfördelad ska 

ungefär 68% av observationerna vara inom konfidensintervallet +/- en 

standardavvikelse (Anderson et al., 2014). Då index låg nära denna gräns men 

uppnådde inte den riktigt, gjordes en logaritmering av variabeln för att se om variabeln 

på detta vis kunde få en bättre normalfördelning. I Bilaga 4 illustreras ett Kolmogorov-

Smirnov-test samt ett Shapiro-Wilk-test som visar om en variabel är normalfördelad 

eller ej. För Kolmogorov-Smirnov gäller att ju lägre värde på Statistic för variabeln, 

desto närmre normalfördelning är variabeln. För Shapiro-Wilk gäller att ju högre värde 

på Statistic för variabeln, desto närmre normalfördelning är variabeln, alltså tvärtemot 

Kolmogorov-Smirnov (Djurfeldt & Barmark, 2009). Jämförelse av resultatet för dessa 

tester gjordes mellan orginalvariabeln index och den logaritmerade variabeln index. 

Testerna visade värden under 0,05 för båda variablerna vilket för dessa tester innebär att 

det inte är statistiskt signifikant att variablerna är normalfördelade. Dessa två tester är 

mycket känsliga, vilket innebär att större avvikelser än vad dessa tester tillåter för 

normalfördelningen får accepteras (ibid). Den logaritmerade variabeln visade ett sämre 

värde för normalfördelning än orginalvariabeln vilket gjorde att fortsatt analys 

baserades på orginalvariabeln för index.  

 

För att testa indexets reliabilitet och därmed säkerställa att de ingående variablerna var 

korrelerade, det vill säga att respondenter som har svarat ett lågt värde på en fråga om 

styrmedlens effekt av lagen har gjort det genomgående på även de andra frågorna om 

styrmedel. Om de ingående variablerna inte är korrelerade är det svårt att få en 

samstämmig uppfattning av respondenternas attityd. Resultatet av testet Cronbach’s 

alpha visar att index är pålitligt då det erhållna värdet för Cronbach’s alpha var 0,911, 

vilket som lägst bör vara 0,7 för att vara tillförlitligt. I kolumnen Cronbach’s Alpha if 

item Deleted ses hur pålitligt materialet skulle vara om vi tog bort en av nedan enskilda 
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variabler. Då detta värde inte skulle sjunka om någon av variablerna togs bort då alla 

variabler har höga värden, visar detta att alla variabler fångar upp effekten av lagen på 

de interna styrmedlen (se Bilaga 4) (Sundell, 2012). 

 

För att testa så att indexets residualer är normalfördelade genom att jämföra det 

förväntade värdet för variabeln med det faktiska värdet gjordes en Q-Q plot (se Bilaga 

4). Då variabelns värden är centrerade kring den diagonala linjen nedan uppvisas en 

relativt bra normalfördelning hos indexets residualer. Genom att testa residualernas 

normalfördelning riskeras inte värden som egentligen inte är signifikanta att antas vara 

signifikanta (Sundell, 2012). 

 

5.2.3 Indexgrupper 
Utifrån det framtagna indexet skapades indexgrupper för att kunna se vilka likheter som 

finns mellan de företag vars ekonomistyrning som har påverkats mycket och mellan 

dem och de företag vars ekonomistyrnings som har påverkats lite av lagen. Företagen 

kategoriserades i fyra grupper baserat på i hur stor utsträckning ekonomistyrningen 

påverkats. Respondenter som genomgående instämde helt (1) eller i hög utsträckning 

(2) och därmed hade maximalt ett index på 16 placerades i gruppen Mycket hög 

påverkan av lagen vilken bestod av 9 respondenter (5,9%). De respondenter som hade 

ett index mellan 17-24 placerades i gruppen Relativt hög påverkan av lagen vilket var 

34 respondenter (22,4%). Respondenterna som hade index 25-32 placerades i gruppen 

Relativt liten påverkan av lagen vilket bestod av 47 respondenter (30,9%). Slutligen 

placerades de med index 33-40 placerades i gruppen Mycket liten påverkan av lagen, 

vilket var 48 respondenter (31,6%).  
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Tabell 19. Indexgrupper  

 

De respondenter som inte besvarade någon av de åtta frågorna om effekter på styrmedel 

har därmed inte räknats in i indexgrupperna, vilket var 14 respondenter (9,2%). 

Indexgrupperna togs fram för att visualisera den totala påverkan på gruppnivå. För att se 

likheter och skillnader mellan företag vars ekonomistyrning har påverkats olika mycket 

av lagen om hållbarhetsrapportering har dock index legat till grund för vidare analyser 

då index ger ett mer detaljerat resultat. 

 

5.4 Vad kan effekterna bero på? 

5.4.1 Begrepp för tolkning av resultat 
För de bivariata analyserna samt för de linjära regressionsanalyserna är signifikans ett 

centralt begrepp för tolkningen av resultaten. Med signifikans menas om sambandet 

mellan variablerna som tagits med i modellen är betydande eller ej. I denna studie sattes 

signifikansnivån på 95%, vilket betyder att det i ett signifikant samband är maximalt 5 

av 100 som beror av slumpen och sambandet är därmed säkerställt på en 95% nivå. 

Signifikansnivån kan även i vissa resultat visa att sambandet är signifikant på 1% nivån, 

vilket innebär att resultatet är säkerställt till 99% (Eljertsson, 2014).  

 

För korrelationer mellan två variabler är -1 eller +1 det starkaste sambandet och 0 är det 

allra svagaste sambandet vilket visar att det inte finns något linjärt samband (Sundell, 
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2010). Regressionskoefficienten Beta anger med hur många standardavvikelser y 

förändras när x förändras med en standardavvikelse. Lutningen för den linjära 

regressionslinjen anges således av Betavärdet. För en dikotom variabel som endast kan 

ha två värden, 1 och 0, ska Betavärdet tolkas som “hur mycket högre det förväntade 

värdet på y är för dem som är kodade 1, jämfört med dem som är kodade 0 (den s.k. 

referenskategorin)” och beräknas som exp(Beta) = X% högre värde för de som är 

kodade 1 jämfört med de som är kodade 0 (Djurfeldt & Barmark, 2009, s. 111). 

Determinationskoefficienten R Square (R2) anger andelen förklarad varians som den 

oberoende variabeln x ger upphov till i den beroende variabeln y. Med det menas hur 

stor förklaringskraft förändringen i y har av den eller de oberoende variablerna x 

(Djurfeldt & Barmark, 2009).  

 

5.4.2 Standarder för hållbarhetsrapportering  
Bivariat chitvå-test för index och hållbarhetsrapporteringsstandard  

Hållbarhetsrapporteringsstandard undersöktes med det framtagna indexet för att se om 

det fanns ett samband mellan vilken rapporteringsstandard ett företag har och effekten 

företagets ekonomistyrning har fått av lagen om hållbarhetsrapportering. Vid analys av 

rapporteringsstandard som oberoende variabel och index som beroende variabel kunde 

inget signifikant samband finnas, vilket illustreras nedan. Flera alternativ för 

rapporteringsstandarder hade få svar, vilket även kan vara en orsak till att det inte gick 

att finna ett signifikant samband. 
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Tabell 20. Chitvå-test för index och rapporteringsstandard 

 

5.4.3 Omsättning, antal anställda, tid och bransch 
Korrelationsmatris för index, omsättning, anställda, tid och bransch 

Vid undersökning av korrelationer mellan de olika variablerna konstateras att index inte 

har någon statistisk signifikant korrelation med någon av de fyra oberoende variablerna 

omsättning, antal anställda, tid eller bransch. Dock kan det konstateras att det finns tre 

samband mellan oberoende variabler. Sambandet mellan tiden ett företag rapporterat 

och företagets omsättning är signifikant på 0,001 med en korrelationskoefficient på 

0,259. Sambandet mellan tid och antal anställda är signifikant på 0,005 med en 

korrelationskoefficient på 0,226. Det sista sambandet är mellan de oberoende 

variablerna företags omsättning och antal anställda, vilket är statistiskt signifikant på 

0,000 med korrelationskoefficienten 0,543. I tabellen kan det även konstateras att det 

inte föreligger någon multikollinearitet, samvariation mellan de oberoende variablerna, 

då inget av värdena för Pearson Correlation överstiger 0,7 (Djurfeldt & Barmark, 2009). 

I denna analys innebär det att index, omsättning, anställda, tid och bransch inte påverkar 

varandra. Då det inte föreligger någon multikollinearitet mellan de oberoende 

variablerna undersöktes alla variabler vidare i den linjära regressionsanalysen.   
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Tabell 21. Korrelationer mellan variablerna index, omsättning, anställda, tid och 

bransch 

 

Linjär regressionsanalys för index, omsättning, anställda, tid och bransch  

ANOVA-tabellen visar att modellen för den multipla regressionsanalysen inte är 

signifikant med värde på 0,445 vilket innebär att inga signifikanta samband kan 

säkerställas med variablerna i denna analys, vilket illustreras i modellen nedan. Då de 

oberoende variablerna har höga toleransvärden, över 0,5, bör de inte tas bort ur 

modellen för att öka signifikansnivån eftersom de är relevanta för modellen. De höga 

toleransvärdena visar på att samvariation mellan de oberoende variablerna i princip inte 

finns (Djurfeldt & Barmark, 2009). Därmed visar resultatet att företag med olika 

omsättning, olika antal anställda, i olika branscher och företag som har rapporterat olika 

länge inte har signifikanta skillnader i effekterna på ekonomistyrningen till följd av 

lagen om hållbarhetsrapportering. 
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Tabell 22. Multipel regressionsanalys för index och omsättning, bransch samt tid 

 

5.4.4 Incitament för att upprätta en hållbarhetsrapport 
Univariat analys av incitament för hållbarhetsrapportering 

För frågan “Varför har ert företag valt att upprätta en hållbarhetsrapport?” hade 

respondenterna möjlighet att svara mer än ett alternativ. 82 respondenter (54%) svarade 

att det var för att ta ansvar för miljö och samhälle och 82 respondenter (54%) svarade 

att de valt att upprätta rapporten på grund av att det nu är ett lagstadgat krav. 58 

respondenter (38%) angav att det var för att de uppfattat ett ökat krav från företagets 

intressenter. De tre ovan nämnda anledningarna var således de tre mest förekommande. 

12 respondenter (8%) svarade att det var för resurseffektiviteten och 4 respondenter 

(3%) svarade för kostnadsreducering, vilket således utgjorde de två minst 

förekommande anledningarna till upprättandet av hållbarhetsrapporten. 
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Tabell 23. Incitament till att upprätta hållbarhetsrapportering 

 

De 14 respondenter som svarade annat består av de svar som inte kunde kodas till något 

av de föreslagna alternativen och var bland annat;  

 Som en del som en del av vår COP som medlem av UN Global Compact 

 Kollektivtrafik är samhällsnytta 

 Organisationen är ISO 14001 certifierad och för att klara kraven är 

miljöredovisning, bra att göra 

 Tidigare hållbarhetsrapporterat som del i större koncern 

 Rapporterar endast till vårt moderbolag som redovisar detta 

 Ligger i linje med Stiftelsens stadgar 

 Själva redovisningen är ett kommunikationsverktyg till alla våra intressenter, 

interna som externa. Arbetet med redovisningen bidrar även till ett strukturerat 

uppföljnings- och förbättringsarbete internt 

 Vi omfattas inte from denna rapport, brutet räkenskapsår 

 

Korrelationsmatris för index och incitament för hållbarhetsrapportering 

Vid undersökning av korrelationer mellan de olika variablerna konstateras att det fanns 

signifikanta samband mellan den beroende variabeln index och två av de oberoende 

variablerna Förberedelse samt Annat. Sambandet mellan index och variabeln 

Förberedelse var signifikant med ett värde på 0,001 och med korrelationskoefficienten -

0,283. Sambandet mellan index och variabeln Annat var signifikant med ett värde på 
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0,042 och med korrelationskoefficienten 0,173. Det fanns även signifikanta samband 

mellan flera oberoende variabler. I tabellen (se Bilaga 5) kan det även konstateras att det 

inte föreligger någon multikollinearitet, samvariation mellan de oberoende variablerna, 

då inget av värdena för Pearson Correlation överstiger 0,7 (Djurfeldt & Barmark, 2009). 

I denna analys innebär det att index samt de olika incitamenten till att upprätta 

hållbarhetsrapport inte påverkar varandra. Då de det inte föreligger någon 

multikollinearitet mellan de oberoende variablerna undersöktes alla variabler vidare i 

den linjära regressionsanalysen.   

 

Linjär regressionsanalys för index och incitament för hållbarhetsrapportering  

ANOVA-tabellen visar att modellen för den multipla regressionsanalysen är signifikant 

med värde på 0,009 vilket innebär att signifikanta samband kan säkerställas i denna 

analys. Ett signifikant samband har funnits i regressionsanalysen: 

 

 Variabeln Förberedelse var signifikant med ett värde på 0,001 och ett Betavärde 

på -0,285.  

 

Därmed kan det statistiskt säkerställas att det finns ett negativt samband mellan företag 

som valde att upprätta hållbarhetsrapportering som förberedelse till att lagen om 

hållbarhetsrapportering skulle komma att införas och effekter på deras ekonomistyrning 

till följd av lagen om hållbarhetsrapportering. Variabeln Förberedelse är en 

dummyvariabel, och sambandet visar då att det finns skillnader i effekterna på 

ekonomistyrningen av lagen om hållbarhetsrapportering mellan de respondenter som 

svarat att de upprättat en hållbarhetsrapportering som förberedelse för lagen och de som 

inte gjort det som förberedelse. Då sambandet är negativt innebär det att variablerna 

korrelerar i motsatt riktning, då en variabel ökar minskar den andra och vice versa. I 

denna analys innebär detta att de företag som upprättat en hållbarhetsrapport som 

förberedelse för lagen har haft en större effekt på sin ekonomistyrning av lagen om 

hållbarhetsrapportering, genom att de har ett lägre indexvärde, än de som inte upprättat 

en hållbarhetsrapportering som förberedelse för lagen. Ett lägre indexvärde innebär som 

sagt en högre effekt av lagen om hållbarhetsrapportering. R Square visar att 19,5% av 

variansen i index förklaras av de oberoende variablerna incitament för att upprätta 

hållbarhetsrapportering. 
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Då de oberoende variablerna har höga toleransvärden, över 0,5, bör de inte tas bort ur 

modellen för att öka signifikansnivån eftersom de är relevanta för modellen. De höga 

toleransvärdena visar på att samvariation mellan de oberoende variablerna i princip inte 

finns (Djurfeldt & Barmark, 2009). Därmed visar resultatet att företag som upprättat 

hållbarhetsrapportering som förberedelse för lagen om hållbarhetsrapportering och de 

som inte har gjort det som förberedelse har signifikanta skillnader i effekterna på 

ekonomistyrningen till följd av lagen om hållbarhetsrapportering. 

 

 

 

 

Tabell 24. Multipel regressionsanalys för index och incitament för att upprätta 

hållbarhetsrapportering 
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5.4.5 Formella CSR-styrmedel 
Univariat analys av formella CSR-styrmedel 

För frågan “Vilka formella CSR-styrmedel använder ni er av?” hade respondenterna 

möjlighet att svara mer än ett alternativ. Resultatet visade att det mest förekommande 

formella CSR-styrmedlet företagen använder sig av är miljöpolicy då 131 respondenter 

(86%) svarade att de använder sig av detta styrmedel. I tabellen kan även utläsas att 

tredje part-stöds certifieringar är ett vanligt förekommande styrmedel då 93 

respondenter (61%) svarade att företaget använde sig av detta styrmedel. Även code of 

conduct var ett vanligt förekommande styrmedel där 101 respondenter (66%) svarade 

att de använder sig av CSR-styrmedlet. 47 respondenter (31%) svarade att de använder 

sig av en funktion för att hantera och främja företagsetik och 11 respondenter (7%) 

svarade att de använder sig av sustainability balanced scorecard vilket utgör en liten del 

av det totala antalet respondenter. 6 respondenter (4%) svarade att de inte använde sig 

av något av de föreslagna alternativen, 1 respondent svarade inte på frågan (1%) och 16 

respondenter (11%) svarade annat vilket utgörs av de svar som inte kunde kodas till 

något av de föreslagna alternativen. 

    

 

Tabell 25. Sammanställning av formella CSR-styrmedel 
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Exempel på svar som angavs för alternativet annat och inte kunde kodas till något annat 

alternativ är; 

 Policys och riktlinjer mm 

 FSC. PEFC 

 Upphandlingspolicy 

 Egenutvecklad "ISO" 

 Training och utbildning i code of conduct 

 Företagets värderingar 

 Kvalitetspolicy, Arbetsmiljöpolicy, Drogpolicy, Jämställdhetspolicy 

 CSR-strategi 

 En standard som utarbetats med andra liknande bolag. 

 Anpassade metoder 

 Jämställdhets- och mångfaldsplan, Värdegrund, Riktlinjer om mutor och 

representation 

 Hållbarhetspolicy, samt ett antal policys för social hållbarhet 

 

Korrelationsmatris för index och formella CSR-styrmedel 

Vid undersökning av korrelationer mellan de olika variablerna konstateras att index inte 

har någon statistisk signifikant korrelation med någon av de sju oberoende variablerna 

för olika formella CSR-styrmedel, vilket illustreras i Bilaga 5. Dock fanns det flera 

signifikanta samband mellan flera oberoende variabler. I tabellen kan det även 

konstateras att det inte föreligger någon multikollinearitet, samvariation mellan de 

oberoende variablerna, då inget av värdena för Pearson Correlation överstiger 0,7 

(Djurfeldt & Barmark, 2009). I denna analys innebär det att index och de olika formella 

CSR-styrmedlen inte påverkar varandra. Då det inte föreligger någon multikollinearitet 

mellan de oberoende variablerna undersöktes alla variabler vidare i den linjära 

regressionsanalysen.   

 

Linjär regressionsanalys för index och formella CSR-styrmedel 

ANOVA-tabellen för modellen för den multipla regressionsanalysen är inte signifikant 

med värde på 0,737 vilket innebär att inga signifikanta samband kan säkerställas i 

denna analys, vilket illustreras i modellen nedan. Då de oberoende variablerna har höga 

toleransvärden, över 0,5, bör de inte tas bort ur modellen för att öka signifikansnivån 
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eftersom de är relevanta för modellen. De höga toleransvärdena i modellen visar på att 

samvariation mellan de oberoende variablerna i princip inte finns (Djurfeldt & Barmark, 

2009). Därmed visar resultatet att företag med olika formella CSR-styrmedel inte har 

signifikanta skillnader i effekterna på ekonomistyrningen till följd av lagen om 

hållbarhetsrapportering. 

 

 

 

 

Tabell 26. Multipel regressionsanalys för index och formella CSR-styrmedel 

 

5.4.6 Resurser för hållbarhetsarbetet 
Univariat analys av resurser för hållbarhetsarbetet 

För frågan “Har det tillkommit några nya resurser för hållbarhetsarbetet till följd av 

lagen om hållbarhetsrapportering?” hade respondenterna möjlighet att svara mer än ett 

alternativ. Resultatet visade att en majoritet, 97 respondenter (64%), av de 152 

respondenterna svarade att det inte hade tillkommit några nya resurser och att det 
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därmed inte hade skett någon förändring. 27 respondenter (18%) svarade att företaget 

hade använt sig av konsulttjänster och 19 respondenter (13%) svarade att en person 

anställts för arbetet. 10 respondenter (7%)  svarade att flera personer hade anställts. 8 

respondenter (5%) svarade att en CSR-avdelning hade upprättats och 3 respondenter 

(2%) visste inte om det tillkommit några nya resurser.  

 

Tabell 27. Effekt av lagen om hållbarhetsrapportering på företags resurser för 

hållbarhetsarbetet 

 

5 respondenter svarade annat vilket utgörs av de svar som inte kunde kodas till något av 

de föreslagna alternativen, exempelvis; 

 Head of Sustainability 

 Hållbarhetsansvarig kommer att anställas 

 Halvtidstjänst planeras 

 En mindre arbetsgrupp har tillsatts av befintlig personal 

 

Korrelationsmatris för index och resurser för hållbarhetsarbetet 

Vid undersökning av korrelationer mellan de olika variablerna konstateras att index har 

statistiskt signifikanta korrelationer med fem av de oberoende variablerna för resurser 

för företagens hållbarhetsarbete. De fem oberoende variablerna som index korrelerar 

med är; 
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 Ja, upprättat en CSR-avdelning 

 Ja, anställt flera personer 

 Ja, anställt en person 

 Ja, använt konsulttjänster 

 Nej, oförändrat 

 

Utöver dessa fem samband fanns det även flera signifikanta samband mellan flera 

oberoende variabler (se Bilaga 5). I tabellen kan det även konstateras att det inte 

föreligger någon multikollinearitet, samvariation mellan de oberoende variablerna, då 

inget av värdena för Pearson Correlation överstiger 0,7 (Djurfeldt & Barmark, 2009). I 

denna analys innebär det att index och de olika variablerna för företags resurser för 

hållbarhetsarbete inte påverkar varandra. Då det inte föreligger någon multikollinearitet 

mellan de oberoende variablerna undersöktes alla variabler vidare i den linjära 

regressionsanalysen.    

 

Linjär regressionsanalys för index och resurser för hållbarhetsarbetet 

ANOVA-tabellen för modellen för den multipla regressionsanalysen är signifikant med 

värde på 0,000 vilket innebär att signifikanta samband kan säkerställas i denna analys. 

Tre signifikanta samband har funnits i regressionsanalysen: 

 

 Variabeln Ja, anställt flera personer var signifikant med ett värde på 0,000 och 

med Betavärdet -0,406.  

 Variabeln Ja, anställt en person var signifikant med ett värde på 0,005 och med 

Betavärdet -0,218.  

 Variabeln Ja, använt konsulttjänster var signifikant med ett värde på 0,000 och 

med Betavärdet -0,322.  

 

Därmed kan det statistiskt säkerställas att det finns ett negativt samband mellan index 

och var och en av de tre variablerna Ja, anställt flera personer, Ja, anställt en person 

samt Ja, använt konsulttjänster. Variablerna är dummyvariabler, och sambanden visar 

då att det finns skillnader i effekterna på ekonomistyrningen av lagen om 

hållbarhetsrapportering mellan de respondenter som svarat att de har tagit in mer 

resurser för hållbarhetsarbetet och de som inte gjort det. Då sambanden är negativa 
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innebär det att variablerna korrelerar i motsatt riktning, då en variabel ökar minskar den 

andra och vice versa. I denna analys innebär detta att de företag som har tagit in mer 

resurser för hållbarhetsarbetet har haft en större effekt på sin ekonomistyrning av lagen 

om hållbarhetsrapportering, genom att de har ett lägre indexvärde, än de som inte har 

tagit in mer resurser. Ett lägre indexvärde innebär som sagt en större effekt av lagen om 

hållbarhetsrapportering för de tre sambanden. De företag som har använt 

konsulttjänster, anställt en person eller flera personer för hållbarhetsarbetet till följd av 

lagen om hållbarhetsrapportering har signifikanta skillnader på effekter på 

ekonomistyrning till följd av lagen om hållbarhetsrapportering. R Square visar att 

34,1% av variansen i index förklaras av de oberoende variablerna för resurser för 

hållbarhetsarbetet.  

 

Modellen var signifikant från start då alla oberoende variabler inkluderades, men den 

oberoende variabeln Nej, oförändrat hade ett toleransvärde på 0,192 och VIF 5,216 

vilket indikerar på att multikollinearitet kunde föreligga och att variabeln således var 

överflödig i modellen. Nej, oförändrat-variabeln togs därmed bort ur modellen och den 

multipla regressionsanalysen gjordes på nytt, vilken illustreras i Tabell 28 nedan. I 

ANOVA-tabellen ses att modellen var då signifikant med ett värde på 0,000. Då de 

oberoende variablerna har höga toleransvärden, över 0,5, bör de inte tas bort ur 

modellen för att öka signifikansnivån eftersom de är relevanta för modellen. De höga 

toleransvärdena visar på att samvariation mellan de resterande oberoende variablerna i 

princip inte finns (Djurfeldt & Barmark, 2009). Därmed visar resultatet att företag som 

har tagit in resurser för hållbarhetsarbetet har signifikanta skillnader i effekterna på 

ekonomistyrningen till följd av lagen om hållbarhetsrapportering. 
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Tabell 28. Multipel regressionsanalys för index och förändrade resurser för 

hållbarhetsarbetet 

 

5.5 Övriga synpunkter på effekten av lagen från respondenterna  
Den sista enkätfrågan var en öppen fråga där respondenterna frivilligt kunde välja att 

lämna övriga synpunkter om effekter av lagen om hållbarhetsrapportering. Totalt 

lämnades 31 kommentarer. Däribland var somliga mycket lika varandra och andra inte 

så relevanta, vilket resulterade i att ett utdrag av de relevanta svaren presenteras i 

studien. Ett utdrag av de längre svaren återfinns nedan; 

 

 “Lagen om hållbarhetsrapporteringen har inte varit drivkraften för vår del. Frågan 

diskuteras och kunskapen har ökat, resurser har vi haft sedan tidigare för att jobba 

med frågan. Hållbarhet är en integrerad del av vår affärsplan och målstyrning men 

inte till följd av lagen” 
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 “Vårt moderbolag är en allmännyttig stiftelse som enligt stadgarna i över 100 år 

arbetat för hållbar utveckling av skog och mark. Därmed förändrar inte lagen vår 

inriktning avsevärt eftersom vi alltid har arbetat med hållbarhet. Vi arbetar nu 

vidare och utvecklar våra rutiner samt dokument enligt den nya hållbarhetslagen.” 

 

 “Vi har haft ett väl utvecklat arbete med hållbarhetsfrågor långt innan det blivit 

lagstadgat så för vår del har lagen inte inneburit några större förändringar utan vi 

har legat på en nivå som överträffar vad lag kräver långt innan.” 

 

 “Lagen om hållbarhetsrapportering har inte påverkat oss. Vi har redan sedan länge 

inkluderat dessa uppgifter i vår hållbarhetsredovisning och således i vår interna 

styrning. Vi hanterar lagstiftningen inom ramen för befintlig verksamhet.” 

 

 “Vi är precis i uppstart av vårt hållbarhetsarbete men miljöfrågorna har alltid varit 

en del av affärsidén, däremot kommer nya KPIer att arbetas fram och mätningen 

inom området kommer utvecklas framöver.” 

 

 Vårt företag har redan sedan start följt ett antal finansiella och icke-finansiella 

mätetal som vi kommer ha nytta av i det fortsatta hållbarhetsarbetet. Lycka till med 

uppsatsen. 
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Ytterligare utdrag av kommentarer om effekter av lagen från respondenterna illustreras i 

figuren nedan; 

 

Figur 4. Sammandrag av övriga kommentarer från respondenter gällande effekter på 

ekonomistyrningen 
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6. Analys 

 

Analyskapitlet inleds med en analys av effekterna som ekonomistyrningen fått för de 

olika styrmedlen och på ekonomistyrningen som helhet genom att även se till index som 

visar effekten på en övergripande nivå. Därefter följer analys av de sju karaktäristiska 

egenskaperna; standard för hållbarhetsrapportering, storlek, bransch, tid av 

rapportering, incitament till att ha upprättat en hållbarhetsrapport, formella CSR-

styrmedel och resurser för hållbarhetsarbetet.  

 

 

6.1 Varierande effekter på ekonomistyrning och index 
För att företag ska utvecklas i önskvärd riktning och uppnå uppsatta mål sker en 

avsiktlig påverkan av företagets befattningshavare, vilket enligt Ax et al. (2009) 

definieras som ekonomistyrning. Styrmedel blir då hjälpmedel och verktyg som 

befattningshavare kan ta hjälp av och använda för att säkerställa att riktningen företaget 

rör sig i är den önskvärda (ibid; Langfield-Smith, 1997; Chenhall, 2003). Om företag 

ska agera mer hållbart menar Hosoda och Suzuki (2015) samt Lueg och Radlach (2015) 

att företag måste implementera hållbarhet i verksamheten och att ekonomistyrning är ett 

bra verktyg att använda för att verkligen få effekt och få företag att bli mer hållbara. Det 

kan finnas en svårighet i att implementera hållbarhet i företag eftersom företags 

intressenter har olika önskemål och intressen om vad som är viktigt. Problematiken 

grundas i att det finns en motstridighet mellan ägares önskemål om vinstmaximering 

samtidigt som samhället och andra intressenter önskar ett ökat ansvarstagande. Därför 

menar Garcia et al. (2016) att det är kritiskt att inkludera hållbarhetsperspektivet i 

företags ekonomistyrning för att således kunna implementera hållbarhet i hela företaget. 

Lagens effekt på de olika styrmedlen i ekonomistyrningen undersöktes i enkäten för att 

således se om företag blivit mer hållbara som regeringen önskar (se Civilutskottet, 

2016) eller om den inte har fått effekt på styrningen och således endast blivit en 

lagstadgad rapport företagen ska upprätta som inte fått någon effekt för 

kärnverksamheten (se Borglund et al., 2010). Dahl (2007) samt Power (1997) menar att 

rapportering av hållbarhet kan vara ett medel som ger effekten att företag börjar handla 

på ett mer hållbart vis. 
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Det genomsnittliga medelvärdet för effekten av lagen på alla styrmedel blev 3,589 

vilket innebär att den genomsnittliga effekten av lagen på företagens ekonomistyrning 

ligger mellan (3) måttligt och (4) i låg utsträckning. Resultatet visar att effekten skiljer 

sig något mellan de olika styrmedlen, där budget och finansiella mått har fått den minsta 

effekten med medelvärden på 3,965 respektive 3,936 vilket är betydligt närmre (4) som 

betyder styrmedlen har påverkats i låg utsträckning av lagen om 

hållbarhetsrapportering. Fokus på hållbarhet i verksamheten samt långsiktig planering 

har å andra sidan fått den största effekten med medelvärden på 3,277 respektive 3,340 

vilket ligger närmare (3) som innebär en måttlig effekt på styrmedlen av lagen om 

hållbarhetsrapportering. Måttligt ökat fokus på hållbarhet i verksamheten kan ses som 

en del av det informella styrmedlet kultur, som kan vara ett effektivt styrmedel för att få 

företaget och dess anställda till att styras att agera mer hållbart (Galbreath, 2010; 

Anthony et al., 2014). Då ökat fokus på hållbarhet har ökat måttligt indikerar detta på 

att hållbarhet har blivit något viktigare i verksamheterna som en effekt av lagen. Att 

långsiktig planering har fått en måttlig effekt betyder att företagen redan nu tar större 

hänsyn till att inkludera hållbara aktiviteter i sin långsiktiga planering och att hållbarhet 

fått ta större plats i den långsiktiga planeringen som en effekt av lagen. Detta indikerar 

på att hållbarhet har uppmärksammats som att vara viktigare nu, men att mer 

fullständiga effekter på företagens hållbarhetsarbete kan komma längre fram i tiden. Det 

kan även innebära att hållbarhetsarbetet kan utvecklas ännu mer i framtiden, då den 

långsiktiga planeringen fastställer företags önskvärda utveckling och vision (Hitchcock 

& Willard, 2008). 

 

Typvärdet visar tydligare än medelvärdet vad flest respondenter anser (Anderson et al., 

2014). Typvärdet, det mest förekommande svaret, skiljer sig åt för de olika styrmedlen. 

Hållbarhetsfrågor har fått ökat fokus har det högsta typvärdet av alla styrmedel med en 

effekt av lagen (2) i hög grad. Detta betyder att flest företag (23,7%) har svarat att de 

fått en effekt på ökat fokus om hållbarhet vilket således innebär att detta informella 

styrmedel har påverkats i störst utsträckning i ekonomistyrningen. Då hållbarhet har 

blivit något viktigare i form av att det har fått ökat fokus, kan det leda till att företagens 

anställda styrs till att inkludera hållbarhet mer vid beslutsfattande och arbetsrutiner 

vilket är en del av den informella styrningen inom kulturen (Ax et al., 2009; Galbreath, 

2010). Därmed kan denna effekt sprida sig genom hela organisationen i framtiden. För 

det informella styrmedlet lärande samt kortsiktig planering är typvärdet (3) måttligt, 
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vilket innebär att kunskap om hållbarhet samt inkludering av hållbara aktiviteter i 

kortsiktig planering har ökat något hos många företag som en effekt av lagen om 

hållbarhetsrapportering. Då kunskapen om hållbarhet har ökat måttligt som en effekt av 

lagen, kan detta innebära att ett organisatoriskt lärande påverkar de anställdas beteende 

(Ax et al., 2009), vilket kan leda till ett bättre hållbarhetsarbete nu och i framtiden då 

detta är en kontinuerligt pågående process. För att integrera hållbarhet i verksamheten är 

spridning av kunskap viktigt för organisationen (Brunton et al., 2015). Ökad kunskap i 

organisationen kan även leda till att de anställda ifrågasätter nuvarande rutiner om 

företaget har en kultur som uppmuntrar till att utveckla lärandeprocessen (Palos & 

Veres Stancovici, 2016), vilket kan leda till ett mer helhjärtat hållbarhetsarbete.  

 

De övriga fem styrmedlen långsiktig planering, budget, finansiella mått, icke-finansiella 

mått samt hur hållbarhet diskuteras på möten, har alla det lägsta typvärdet (5) inte alls. 

Detta innebär inte att företagen inte inkluderar hållbarhet i dessa styrmedel, men att de 

flesta företagen inte har fått någon betydande effekt till följd av lagen om 

hållbarhetsrapportering. Dock ses att flera av styrmedlen har några företag som har 

ansett att lagen har haft en hög eller mycket hög effekt för hållbarhet och att det således 

finns varierande effekter hos olika företag, men med majoriteten som har upplevt en låg 

effekt. 

 

Spridningen i svaren ses på standardavvikelsen som för alla styrmedel hade ett 

genomsnittligt värde på 1,252. Störst spridning hade effekten för långsiktig planering på 

1,342 vilket innebär att långsiktig planering är det styrmedlet som respondenterna har 

upplevt störst skillnad i effekter av lagen. Minst spridning hade lärande på 1,148, vilket 

innebär att företagen har upplevt effekterna för ökat lärande om hållbarhetsfrågor på ett 

mer likt vis då svaren för detta styrmedel är mer koncentrerat kring medelvärdet. Alla 

styrmedel hade relativt likvärdig och stor spridning, mellan 1,148 - 1,134, som för alla 

styrmedel inkluderar den större delen av intervallet av svarsalternativ. För alla 

styrmedel fanns svar från några respondenter som svarat att de upplevt en effekt (1) i 

mycket hög eller (2) i hög grad till följd av lagen, men även ett betydande antal som 

svarat att effekten av lagen har varit (4) i begränsad utsträckning samt (5) inte alls. 

Resultaten indikerar således på att lagen om hållbarhetsrapportering har haft en stor 

effekt för några företag, men väldigt liten eller ingen effekt för betydligt fler företag. 
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Bland de övriga synpunkterna för effekter på ekonomistyrningen fanns olika åsikter 

från respondenterna;  

 

“Lagen om hållbarhetsrapportering har inte påverkat oss. Vi har redan sedan 

länge inkluderat dessa uppgifter i vår hållbarhetsredovisning och således i vår 

interna styrning. Vi hanterar lagstiftningen inom ramen för befintlig 

verksamhet.”  

 

“Vi är precis i uppstart av vårt hållbarhetsarbete men miljöfrågorna har alltid 

varit en del av affärsidén, däremot kommer nya KPIer att arbetas fram och 

mätningen inom området kommer utvecklas framöver.” 

 

De båda citaten indikerar på att lagen om hållbarhetsrapportering har påverkat 

hållbarhetsarbetet och styrningen på olika vis. Det fanns 6 stycken kommentarer som 

var i linje med det första citatet och menade att lagen om hållbarhetsrapportering har 

påverkat den interna styrningen i viss mån genom att nya sorters mätningar, rutiner, 

dokument, vilken nivå hållbarhet ska hanteras på eller att de är i startskedet av 

hållbarhetsrapportering och hållbarhetsarbete. Dock har betydligt fler, 13 stycken, av 

kommentarerna som företagen lämnat gällande övriga synpunkter för effekter av lagen 

på hållbarhetsarbetet varit i linje med det första citatet och menat att lagen om 

hållbarhetsrapportering inte har påverkat företagens hållbarhetsarbete. Flera av dessa 

kommentarer har menat att företagen redan sedan tidigare har haft ett aktivt 

hållbarhetsarbete som på grund av lagen inte har förändrats, vilket kan vara en 

förklaring till varför många företag har svarat att lagen inte har gett någon effekt på 

ekonomistyrningen. Att många företag har upplevt en väldigt liten eller ingen effekt av 

lagen på ekonomistyrningen indikerar på att lagen än så länge inte har haft särskilt stor 

effekt på de flesta av företagens ekonomistyrning, vilket är i linje med Borglund et al. 

(2010) studie som fastställde varierande effekter hos de statliga företagen då de 

omfattades av rapporteringskrav för hållbarhetsrapportering. De statliga företagen 

upplevde varierande effekter i kärnverksamheten, och det var främst rapporteringen som 

fick effekt (ibid). 

 

Dock menade 54 % av de deltagande företagen att det är första gången i år som de 

upprättar sin hållbarhetsrapport, vilket indikerar på att hållbarhetsredovisningar kan ha 
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en utebliven effekt på hållbar utveckling som Gray (2010) menar och snarare vara något 

som efterföljs för att följa lagen än för att implementera hållbarhet i styrningen. Det kan 

tendera att vara greenwashing, för att således rapportera om hållbarhet och få det att 

framstå som att företag arbetar mer hållbart än vad de faktiskt gör (Michelon et al., 

2015). Rapporter, för såväl finansiell information som för hållbar information, har en 

problematik gällande vad som rapporteras och vad företagen faktiskt har gjort (Anthony 

et al., 2014). Då lagen om hållbarhetsrapportering ställer krav på 

hållbarhetsrapportering och inte på vad som måste ske internt i företagen, finns en risk 

att många företag inte börjar arbeta internt och försöker kompensera uteblivet arbete 

med rapporten för att inte försämra sin image. En annan möjlig anledning kan vara på 

grund av att studien gjorts i nära anslutning till lagen och att effekterna således ännu 

inte hunnit bli fullständiga då Borglund et al. (2010) menar att hållbarhetsarbetets 

effekter kan förekomma en längre tid framöver. 

 

Det framtagna indexet möjliggjorde en visualisering över hur respondenter 

genomgående svarat gällande effekten på ekonomistyrningen som en följd av införandet 

av lagen om hållbarhetsrapportering. För att få fram den totala effekten på företagens 

ekonomistyrning baserades index på de åtta frågorna om effekter på företagens 

styrmedel. I index kan utläsas att effekten på företagens ekonomistyrning skiljer sig åt 

mellan många av företagen. Index visar det sammanvägda värdet för hur respondenterna 

genomgående har svarat, vilket därmed har legat till grund för kommande analyser. 

Detta visualiseras ännu tydligare i diagrammet indexgrupper. Diagrammet för 

indexgrupperna visar en spridning över hur respondenterna har svarat genomgående för 

alla frågor om effekten på deras ekonomistyrning som en följd av lagen om 

hållbarhetsrapportering. 5,9 % svarade de fått en mycket hög påverkan av lagen, 22,4 % 

har svarat att de fått en relativt hög påverkan av lagen, 30,9 % har svarat att de fått en 

relativt liten påverkan av lagen och 31,6 % har svarat att de fått en mycket liten 

påverkan av lagen på ekonomistyrningen vilken är en övervägande andel (se avsnitt 

5.2.3). Från detta resultat kan utläsas att majoriteten av respondenterna har fått en liten 

eller ingen effekt av lagen, och en mindre grupp av respondenterna har fått en mycket 

hög eller relativt hög effekt.  

 

Det finns även kommentarer såsom “Hej. Jag var inte medveten om denna lag innan jag 

fick denna undersökning i min mail” och “Är i startskede att presentera 
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hållbarhetsredovisning i samband med presentation av räkenskapsår 2017” vilket 

indikerar på att vissa företag inte har kommit igång med hållbarhetsrapporteringen och 

implementeringen av hållbarhet internt i företagen, eller är i startgroparna för att göra 

det. Även kommentaren “Görs enbart för att uppfylla lagkrav” finns med bland övriga 

synpunkter. Därmed kan likheter med effekterna statliga företag upplevde då de 

omfattades av rapporteringskrav ses, då även denna lag har varierande effekter men med 

en majoritet företag som inte upplevt effekter på styrningen i kärnverksamheten (se 

Borglund et al., 2010). 

 

6.2 Företags karaktäristiska egenskaper som kan ha påverkat effekterna 

6.2.1 Standarder för hållbarhetsrapportering  
Borglund et al. (2008) menar att standarder för hållbarhet kan vara en direkt drivkraft 

som kan förklara varför företag väljer att arbeta med CSR. Det finns många 

rapporteringsstandarder som företag kan använda sig av för upprättandet av 

hållbarhetsrapporten. Dessa standarder innehåller detaljerad information över hur 

rapporten bör utformas. Organisationerna som ger ut standarderna för 

hållbarhetsrapportering ger även ut riktlinjer för hur företagen kan verka på ett mer 

hållbart sätt och hur de kan få in hållbarhet på ett bättre sätt i organisationen. 

Exempelvis innefattar GRI:s arbete att främja miljön för hållbarhetsarbete och få in 

hållbarhet i organisationens beslutsfattande och ISO-26000 erbjuder riktlinjer och 

praxis för företags hållbarhetsarbete. IIRF hjälper företag att ha en helhetssyn över sitt 

arbete för att kunna inkludera hållbarhet i sin strategi och planering och FN:s Global 

Compact ger ut 10 principer för hållbarhet vilket ger en bra grund för företag att bygga 

sitt hållbarhetsarbete på (GRI, 2016a; ISO, 2017; EMAS, 2017; IR, 2017; FN:s Global 

Compact, 2015). Då det finns flera olika standarder som är olika utformade, med olika 

krav och förfaranden för hållbarhetsrapporteringen kan detta kanske påverka hur 

förberedda företagen har varit i sin interna styrning och således fått olika effekt av lagen 

om hållbarhetsrapportering. Därför ansågs det intressant att undersöka om det fanns ett 

samband mellan valet av rapporteringsstandard och effekten på företagens interna 

ekonomistyrning som en följd av lagen.  

 

Från analysen av vilka rapporteringsstandarder som företagen använde konstateras att 

GRI var den överlägset vanligaste standarden som 37% av respondenterna angav, vilket 
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kan kopplas till att många av världens största företag använder sig av denna standard 

(GRI, 2016a). De andra riktlinjerna EMAS (3%), ISO-26000 (4%) samt FN:s Global 

Compact Initiative (6%) uppgav väldigt få respondenter att de använde samt uppgav 

ingen att de använde IR. I svaren på annat var det en respondent som svarade “Vi 

kommer utgå från GRI men inte följa den helt utan ta delar som är intressanta för oss” 

och en annan respondent som angav att de använde sig av “En standard som utarbetas 

med andra liknande bolag”. Flera respondenter angav även i det öppna svarsalternativet 

för annat att de använder sig av en kombination av flera standarder. För att se om det 

fanns något samband mellan rapporteringsstandard och effekt på ekonomistyrningen till 

följd av lagen om hållbarhetsrapportering gjordes ett bivariat chitvå-test. 

 

I chitvå-testet kunde inte några statistiskt signifikanta samband mellan valet av standard 

för hållbarhetsrapportering och index, det vill säga effekten på den interna 

ekonomistyrningen, finnas. Det innebär att ekonomistyrningen hos företag med olika 

rapporteringsstandarder för hållbarhetsrapporteringen inte har påverkats olika mycket 

av lagen om hållbarhetsrapportering. Att sambandet inte var signifikant kan även bero 

på att nästan en tredjedel av respondenterna inte visste vilken standard för 

hållbarhetsrapportering som företaget använde sig av. Standarderna som undersöktes (se 

avsnitt 4.2.1) beskrivs av organisationerna som tillhandahåller standarderna på ett 

relativt likvärdigt vis. Detta kan innebära att det inte finns så stora skillnader gällande 

hur mycket företagen har behövt anpassa sig till den nya lagstiftningen, och därmed inte 

fått så olika effekter av lagen.       

 

Då enkäten i största möjliga utsträckning skickades till personer som hade posterna 

ekonomichef, controller, hållbarhetsansvarig eller VD är detta ett förvånande svar. Dock 

var det 54 % av respondenterna som svarade att det var första gången i år som företaget 

upprättade en hållbarhetsrapport, vilket kan vara en förklaring då många företag 

eventuellt helt enkelt inte beslutat vilken standard de ska följa. Detta argument stöds av 

att flera respondenter som svarade annat på frågan om vilken standard för 

hållbarhetsrapportering de använde sig av angav att de ännu inte beslutat vilken 

standard för hållbarhetsrapportering de skulle använda sig av. Borglund et al. (2010) 

konstaterade i sin studie att de statliga företag som upplevt mest praktiska förändringar 

av införandet av lagen om hållbarhetsrapportering för statliga företag var de företag som 

tidigare inte hållbarhetsrapporterat, vilket indikerar på att sambandet mellan standarder 
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för hållbarhetsrapportering och effekten av lagen på ekonomistyrningen kan vara mer 

intressant att studera om ett eller två år då fler företag förmodligen beslutat och 

implementerat någon sorts standard för sin rapport och då lämpas bättre att undersökas. 

Detta innebär att i nuläget kan det inte säkerställas att det finns skillnader i effekterna av 

lagen om hållbarhetsrapportering. 

 

6.2.2 Storlek  
Flertalet studier har undersökt och funnit samband mellan företagsstorlek och 

hållbarhetsrapportering. Samband har funnits mellan företagsstorlek och i hur stor 

utsträckning hållbarhetsrapportering görs (Chen & Bouvain, 2009), mellan 

företagsstorlek och mängd samt innehåll av hållbarhetsinformation (Andersson & 

Maazon, 2010), mellan företagsstorlek och bestyrkande av hållbarhetsrapport samt 

kvaliteten (Bergström & Abou Ramadan, 2013) samt mellan företagsstorlek och 

omfattningen av hållbarhetsrapporten (Forslund & Lindström, 2011). Detta bland annat 

för att större företag har fler intressenter som efterfrågar en hållbarhetsredovisning, och 

således måste arbeta hårdare för att bevisa för sina intressenter att de är legitima (ibid). 

Enligt Frías-Aceituno et al. (2013) är det i enlighet med institutionell teori vilket 

innebär att yttre tryck främst påverkar större och lönsamma företag genom deras mer 

framträdande roll i samhället. Därför ansågs det intressant att testa om det fanns 

skillnader mellan effekterna på ekonomistyrningen för företag av olika företagsstorlek, 

både mätt i omsättning och antal anställda.  

 

För korrelationstestet i korrelationsmatrisen mellan de olika variablerna (se Bilaga 5) 

fanns inga signifikanta samband varken mellan index och omsättning eller index och 

antal anställda, vilket indikerar på att det nu inte finns några skillnader mellan företag 

av olika storlek och deras upplevda effekter på ekonomistyrningen till följd av lagen om 

hållbarhetsrapportering. Dock fanns signifikanta samband mellan både omsättning och 

tid av rapportering (0,259) samt mellan antal anställda och tid av rapportering (0,226). 

Dessa samband visar att större företag rapporterat en längre tid än mindre. Ytterligare 

fanns ett signifikant samband mellan omsättning och antal anställda med 

korrelationskoefficienten 0,542.  
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Inte heller i den multipla regressionsanalysen kunde några statistiskt signifikanta 

samband mellan företags storlek, varken för omsättning eller antal anställda, och index 

finnas. Det innebär att det inte statistiskt går att säkerställa att ekonomistyrningen hos 

företag av olika storlek har påverkats olika mycket av lagen om hållbarhetsrapportering. 

Därmed kan inte företagsstorlek förklara varför vissa företag har fått en större effekt på 

sin ekonomistyrning av lagen om hållbarhetsrapportering än andra. Då ovan nämnd 

forskning har funnit samband gällande att större företag i större utsträckning har en mer 

omfattande hållbarhetsrapportering av högre kvalitet (Chen & Bouvain, 2009; 

Andersson & Maazon, 2010; Bergström & Abou Ramadan, 2013; Forslund & 

Lindström, 2011) och då Borglund et al. (2010) menar att de statliga företag som fick 

störst effekter av rapporteringskravet för hållbarhet var de som tidigare inte rapporterat, 

ansåg vi det vara rimligt att anta att större företag med en mer välutvecklad 

hållbarhetsrapportering borde ha påverkats mindre av lagen om hållbarhetsrapportering 

än de mindre företagen. Därmed kan resultatet gällande att inga signifikanta samband 

kunde finnas mellan index och storlek vara något överraskande. En möjlig förklaring till 

att inget samband kunde finnas kan vara att tidigare forskning som visade samband var 

mer inriktad mot själva hållbarhetsrapporteringen och inte styrningen. Det skulle även 

kunna vara så att det lagstadgade kravet har uppfattats på ett relativt likartat vis hos alla 

företagen sett till storlek och att effekterna således har blivit relativt likartade. 

Ytterligare var stora företag överrepresenterade i enkätstudien bland de deltagande 

företagen, vilket kan ha påverkat resultatet. Hade fler mindre företag kommit med, som 

enligt teorin ska vara de som borde påverkas mest av lagstiftningen, hade effekten och 

skillnaderna mellan omsättningsklasser samt sett till antal anställda troligtvis kunnat 

vara större. 

 

6.2.3 Bransch 
Det finns skillnader i hållbarhetsrapporteringen mellan olika branscher vilket grundas i 

att olika branschers intressenter har olika intressen. Således riktas 

hållbarhetsrapporteringen till de intressenter och deras intressen vilka anses viktiga att 

beakta för företagens bransch (Fifka, 2013; Sweeney & Coughlan, 2008). Tagesson et 

al. (2009) menar att företag som verkar i branscher med en stor negativ inverkan på 

miljön tenderar att lämna fler hållbarhetsupplysningar jämfört med företag som verkar i 

branscher med liten negativ inverkan på miljön. Företag i branscher med större 
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påverkan på miljön har även större press på sig från sina intressenter på att agera 

ansvarsfullt och hållbart (ibid). Flera telekomföretag valde att inte upprätta en 

hållbarhetsredovisning då de ansåg att de inte hade så stor inverkan på miljön, och att 

ett upprättande av en hållbarhetsrapport således skulle vara dyrare än nyttan den skulle 

bringa (Nilsson & Vestlund, 2011). Därmed ansågs det intressant att undersöka om det 

fanns skillnader i effekter på ekonomistyrningen hos företag från olika branscher från 

lagen om hållbarhetsrapportering. 

 

I korrelationstestet fanns inga signifikanta samband mellan index och bransch och inte 

heller några övriga samband mellan bransch och de andra variablerna tid av 

rapportering, omsättning och antal anställda. Inte heller i den multipla 

regressionsanalysen kunde något signifikant samband finnas mellan index och bransch. 

Det innebär att det inte statistiskt går att säkerställa att företag från olika branscher, 

baserat på miljöpåverkan, har några signifikanta skillnader gällande effekter på 

ekonomistyrningen till följd av lagen om hållbarhetsrapportering. Därmed kan inte 

branschtillhörighet baserat på miljöpåverkan förklara varför vissa företag har fått en 

större effekt på sin ekonomistyrning av lagen om hållbarhetsrapportering än andra. Med 

forskning som stöd gällande att företag från branscher med stor miljöpåverkan redovisar 

mer information samt att påtryckningarna är större från intressenterna i dessa branscher 

som har en större inverkan på hållbarhetsrapporteringen (Fifka, 2013; Sweeney & 

Coughlan, 2008; Campbell, 2003; Tagesson et al., 2009) ansåg vi det vara rimligt att 

anta att företag från branscher med stor miljöpåverkan skulle ha haft mer rutin i 

hållbarhetsrapporteringen.  

 

Enligt Borglund et al. (2010) var det de statliga företag som tidigare inte upprättat en 

hållbarhetsrapport som hade störst effekt på kärnverksamheten som en effekt av 

rapporteringskravet för statliga företag. Även på grund av detta resultat ansåg vi det 

vara rimligt att företag från branscher med större miljöpåverkan, och således en mer 

välutvecklad hållbarhetsrapportering, borde ha påverkats i mindre utsträckning än 

företag från branscher med liten miljöpåverkan. Därför kan resultatet gällande att det 

inte fanns några signifikanta skillnader mellan index och företag i olika branscher 

baserat på miljöpåverkan vara något överraskande. En anledning till att det inte fanns 

signifikanta skillnader kan vara att företag i branscher med mindre miljöpåverkan har 

varit drivande i ett aktivt miljöarbete då det enligt Etsy och Winston (2006) inte enbart 



94 
 

är företag i stora och tunga industrier som är gynnade av ett mer miljömässigt 

perspektiv, utan att även mindre “renare” företag kan få stora fördelar. Då indelningen 

av branscher gjordes baserat på Campbells (2003) indelning av branscher i kombination 

med våra egna antaganden om branschers miljöpåverkan, kan även en dålig indelning 

ha påverkat och gett ett missvisande resultat. Det kan möjligtvis finnas skillnader 

mellan branscher, men inte baserat på branschens miljöpåverkan. 

 

6.2.4 Tid av rapportering 
Borglund et al. (2010) menar att hållbarhetsarbetet ökade för de statliga företag som 

tidigare inte hållbarhetsrapporterat medan det knappt förändrades för de som 

hållbarhetsrapporterat sedan tidigare då de omfattades av rapporteringskravet för 

hållbarhet. Forsberg och Eriksson (2009) kom i sin studie fram till att 

hållbarhetsrapporteringen ökar i betydelse och omfattning ju längre tid ett företag har 

upprättat en hållbarhetsrapport. Därmed ansågs det intressant att undersöka om det 

fanns ett samband mellan hur lång tid företag har hållbarhetsrapporterat och hur stor 

effekt de fått på sin ekonomistyrning som en följd av lagen om hållbarhetsrapportering. 

I korrelationstestet mellan de olika variablerna (se Bilaga 5) fanns inga signifikanta 

samband mellan index och tid av hållbarhetsrapportering, vilket indikerar på att det nu 

inte finns några skillnader mellan företag som hållbarhetsrapporterat under olika lång 

tid och deras upplevda effekter på ekonomistyrningen till följd av lagen om 

hållbarhetsrapportering. Dock fanns signifikanta samband både mellan tiden företagen 

hållbarhetsrapporterat och omsättningen (0,259) samt mellan tid av rapportering och 

antal anställda (0,226). Dessa samband visar att större företag har rapporterat en längre 

tid än mindre.  

 

Inte heller i den multivariata regressionsanalysen kunde något statistiskt signifikant 

samband mellan tiden företag hållbarhetsrapporterat och index finnas. Det innebär att 

det inte statistiskt går att säkerställa att ekonomistyrningen hos företag som 

hållbarhetsrapporterat olika länge har påverkats olika mycket av lagen om 

hållbarhetsrapportering. Då ovan nämnd forskning har funnit samband gällande att de 

statliga företag som fick störst effekter av rapporteringskravet för hållbarhet var de som 

tidigare inte hade hållbarhetsrapporterat (Borglund et al., 2010), ansåg vi det var rimligt 

att företag som inte hade rapporterat under en längre tid borde ha påverkats mer av 
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lagen om hållbarhetsrapportering. Därmed kan resultatet gällande att inga signifikanta 

samband kunde finnas mellan index och tid av rapportering vara något överraskande. 

 

Vid jämförelse med Borglund et al. (2010) studie är detta ett avvikande resultat då 

företag som tidigare inte hållbarhetsrapporterat borde fått en större effekt än de företag 

som hållbarhetsrapporterat under en längre period. Dock kunde Borglund et al. (2010) 

konstatera att det efter två år fortfarande främst var hållbarhetsrapporten för de statliga 

företagen som hade utvecklats och att effekten på företagens hållbarhetsarbete låg 

längre fram i tiden. Detta resultat indikerar på att ett eventuellt samband mellan tiden 

företag hållbarhetsrapporterat och effekten på den interna ekonomistyrningen som en 

följd av lagen eventuellt skulle kunna fastställas längre fram i tiden. Som tidigare nämnt 

i analysen var det 54% av respondenterna som angav att det var första gången i år som 

de upprättar en hållbarhetsrapport vilket är ytterligare en anledning till varför det är 

intressant att undersöka sambandet mellan tid företagen har hållbarhetsrapporterat och 

effekten på ekonomistyrningen som en följd av lagen längre fram i tiden.  

 

6.2.5 Incitament för att upprätta en hållbarhetsrapport  
Företagsklimatet ställer krav på att företag ska vara legitima. För att således undvika att 

riskera att bli uthängd för att inte vara ansvarsfull ser Morsing och Beckmann (2006) 

det som strategiskt att arbeta med samt kommunicera CSR. Dahl (2007) och Powell 

(1997) menar att upprättande av en hållbarhetsrapport kan vara ett bra verktyg för att få 

in hållbarhet i verksamheten, då vetskapen om att företaget är granskat kan bidra till ett 

mer hållbart handlande. Danielsson och Borsch Nordén (2012) fann att företag som fått 

kritik och önskar erhålla legitimitet då frivilligt valde att upprätta en hållbarhetsrapport. 

Carroll (1991) menar att företag väljer att arbeta med CSR för att erhålla legitimitet. 

Borglund et al. (2008) med flera andra forskare menar att krav från företagets 

intressenter kan påverka. Lindgren och Kullander (2016) fann detsamma som Borglund 

et al. (2008), men även att ansvarstagande för samhälle och miljö samt långsiktig 

lönsamhet som drivande faktorer för att upprätta en hållbarhetsrapport. Dock 

undersökte Lindgren och Kullander (2016) dessa faktorer inom en specifik bransch. 

Ytterligare har forskning även funnits gällande att olika branscher har haft olika 

incitament till varför de har upprättat hållbarhetsrapportering (se avsnitt 4.2.4). I 

december 2016 antogs lagen om hållbarhetsrapportering som nu tvingar de företag som 
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inte upprättat en rapport till att göra det, och de som tidigare har upprättat en rapport 

måste se över så att rapporten de upprättat lever upp till de krav som lagen ställer 

(Civilutskottet, 2016; SOU 2014:22; Ds 2014:45; Svensk Handel, 2017b). Därmed är 

det inte längre frivilligt för företag att självmant välja att upprätta en hållbarhetsrapport 

utan det är nu ett krav. Då det finns forskning som visar att det finns olika incitament till 

varför företag har valt att upprätta en rapport ansågs det intressant att undersöka om det 

fanns ett samband mellan incitamenten till varför företag valt att upprätta en 

hållbarhetsrapport och deras upplevda effekt av lagen om hållbarhetsrapportering.  

 

För frågan gällande varför företagen har valt att upprätta en hållbarhetsrapportering 

tilläts respondenterna att svara på flera svarsalternativ. Ansvarstagande för samhälle 

och miljö samt Lagstadgat krav på hållbarhetsrapportering från december 2016 hade 

överlägset flest svar där 54% uppgav det som incitament till att upprätta sin 

hållbarhetsrapport. Det tredje mest förekommande svaret var Ökat krav från 

intressenter med 38%, följt av Efterfrågan från ägare med 24%. Respondenterna hade 

även möjlighet till att själva ange andra skäl än de som fanns att välja på, vilket 

exempelvis var att de inte omfattades av rapporten förrän nästa år på grund av brutet 

räkenskapsår samt;  

 

“Själva redovisningen är ett kommunikationsverktyg till alla våra intressenter, interna 

som externa. Arbetet med redovisningen bidrar även till ett strukturerat uppföljnings- 

och förbättringsarbete internt”  

 

I korrelationsmatrisen mellan de olika variablerna (se Bilaga 5) kunde två signifikanta 

samband mellan index och incitamenten finnas. De signifikanta sambanden var mellan 

index och Förberedelse för lagen om hållbarhetsrapportering samt mellan index och 

Annat. Sambandet mellan Förberedelse och index var signifikant med 0,001 och 

korrelationskoefficienten -0,283. Sambandet mellan Annat och index var signifikant 

med 0,042 och korrelationskoefficienten 0,173. Då Annat inkluderar många olika svar 

är den enda tolkningen som kan göras av detta samband att de som skrivit i detta fält har 

påverkats mindre av lagen om hållbarhetsrapportering. Detta samband ansågs ologiskt 

då det inte fanns några skäl att anta att denna oberoende variabel påverkar indexet 

antogs detta vara ett skensamband, det vill säga ett falskt samband (se Lantz, 2011). 

Korrelationstestet indikerar på att det finns skillnader mellan företag som valt att 
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upprätta hållbarhetsrapporten som förberedelse för lagen om hållbarhetsrapportering 

och de som inte gjort det och deras upplevda effekter på ekonomistyrningen till följd av 

lagen om hållbarhetsrapportering. 

 

I den multipla regressionsanalysen var återigen sambandet mellan index och 

incitamentet Förberedelse signifikant med ett värde på 0,001 och med Betavärdet -

0,285. Sambandet mellan Annat och index var i den multipla regressionsanalysen inte 

signifikant vilket ytterligare indikerar på att detta var ett skensamband. Då incitamenten 

är kodade som dikotoma variabler som endast kan erhålla värdet 1 eller 0 tolkas det 

negativa sambandet som att de som har angett att de har upprättat en hållbarhetsrapport 

som förberedelse för lagen om hållbarhetsrapportering har ett lägre indexvärde, och 

därmed en större effekt på ekonomistyrningen till följd av lagen om 

hållbarhetsrapportering, jämfört med de som inte har upprättat sin hållbarhetsrapport av 

denna anledning. Då Betavärdet är -0,285 kan skillnaden mellan de som upprättat en 

hållbarhetsrapport som Förberedelse och de som inte gjort det tolkas genom att beräkna 

exp(Beta) = X. För detta samband blir exp(-0,285) = 0,752 vilket är ungefär lika med 

75%. De som upprättat rapporten som förberedelse för lagen om 

hållbarhetsrapportering har således 75% lägre index jämfört med de som inte 

upprättade rapporten av denna anledning och har således påverkats mer av lagen (se 

Djurfeldt & Barmark, 2009). Att företag som har upprättat en hållbarhetsrapport som en 

förberedelse för lagen har fått större effekter på sin ekonomistyrning indikerar på att de 

inte enbart har upprättat en hållbarhetsrapport som förberedelse, utan även utvecklat 

implementeringen av hållbarhet i sin styrning. Dahl (2007) och Power (1997) menar att 

rapportering av hållbarhet kan vara ett verktyg som ger effekten att företag börjar 

handla på ett mer hållbart vis. Har företagen upprättat en hållbarhetsrapport som 

förberedelse för lagen, kan det innebära att företagen även har fått en effekt på andra 

delar av verksamheten av lagen om hållbarhetsrapportering.  

 

Inga signifikanta samband kunde finnas mellan index och att företag valde att upprätta 

hållbarhetsrapportering på grund av krav och önskemål från sina intressenter. Dock kan 

det utläsas i den univariata analysen att 38% valde att upprätta en rapport på grund av 

ökat krav från intressenter. Även efterfrågan från ägare (24%) var ett alternativ många 

respondenter angav som incitament, vilket är i enlighet med intressentteorin som menar 

att företag agerar i enlighet med intressenter som antingen har en påverkan på eller 
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påverkas av företagets agerande (Harrison & Wicks, 2013). För dessa respondenter kan 

intressentteorin förklara dessa val, men inte att det har skett som en effekt av lagen. Att 

sambandet mellan index och dessa oberoende variabler inte var signifikant kan bero på 

att dessa företag har valt att upprätta en hållbarhetsrapport på grund av intressenternas 

krav tidigare och att deras hållbarhetsarbete och styrning således redan har 

implementerats och inte fått en effekt av lagen. Dock menar Orts och Strudler (2002) att 

intressentteorin kan vara bristande för att förklara företags val av hur de ska följa lagar 

utifrån intressenters önskemål och krav då detta inte kan beslutas genom att balansera 

olika intressenters eventuella motstridiga önskemål. Detta är en intressant aspekt av 

eventuella svårigheter i hållbarhetsarbetet och styrningen, då en inkludering av 

hållbarhetsperspektivet i styrningen kan göra att målbilden blir tvetydig med mål i 

motsatta riktningar när ägarna har en önskan om vinstmaximering samtidigt som 

samhället och andra intressenter önskar att företag tar hänsyn till samt uppnår mål av 

sociala, etiska och miljömässiga karaktärer (se Garcia et al., 2016). Då svårigheter 

uppstår gällande hur företag ska följa lagar samt hur arbetssätt och beslut påverkar 

miljömässiga aspekter är det svårt att lösa genom att balansera intressenternas 

motstridiga önskemål, och företag bör då själva använda sitt etiska ansvarstagande och 

sin miljömedvetenhet (Orts & Strudler, 2002). 

 

Inga signifikanta samband kunde finnas i den multipla regressionsanalysen mellan 

index och att företag valt att upprätta en hållbarhetsrapport för att följa branschens 

normer eller mellan index och för att få legitimitet. Att sambandet mellan index och 

dessa oberoende variabler inte var signifikant kan bero på att dessa företag har valt att 

upprätta en hållbarhetsrapport på grund av detta tidigare och att deras hållbarhetsarbete 

således redan har implementerats och inte fått en effekt av lagen. Dock visar den 

univariata analysen att 13% upprättade rapporten för att följa branschens normer och 

11% gjorde det för att erhålla legitimitet. För dessa respondenter kan den institutionella 

teorin förklara dessa val då teorin menar att företag liknar varandra för att erhålla 

legitimitet (DiMaggio & Powell, 1991; Meyer & Rowan, 1977), men inte som en effekt 

av lagen. Att företag anpassar sig efter samhällets krav kan enligt Meyer och Rowan 

(1977) bero på att dagens organisationer är beroende av omvärlden och företag tvingas 

därför anpassa sig till samhällets krav för att erhålla legitimitet. Detta kan förklara 

varför företag redan innan lagen om hållbarhetsrapportering infördes började upprätta 

hållbarhetsrapporter.  
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6.2.6 Formella CSR-styrmedel 
Det finns flera olika former av formella CSR-styrmedel. Code of conduct är ett 

dokument som slår fast hur de anställda ska bete sig i olika situationer (Graafland et al., 

2003), interna kommunikationssystem består av etiska jourer dit anställda kan vända sig 

(Anthony et al., 2014) och miljöpolicy är ett dokument som styr miljöarbete i 

verksamheten. Även certifiering via tredje parts-stöd, exempelvis genom ISO-

certifieringar (Andersson & Funck, 2017) är ett formellt CSR-styrmedel. Gemensamt 

för formella styrmedel är att ledningen i organisationen använder sig av styrmedel som 

verktyg vilka ska styra företaget i önskad riktning och för att nå uppsatta mål (Ax et al., 

2009), vilket för formella CSR-styrmedel är hållbarhetsarbetet. Då formella CSR-

styrmedel syftar till att implementera och styra så att hållbarhet inkluderas i 

verksamheten samt nå hållbara mål, ansågs det intressant att studera om det fanns 

skillnader i effekterna på företagens ekonomistyrning som en följd av lagen om 

hållbarhetsrapportering beroende på vilka formella CSR-styrmedel som används.  

 

I korrelationsmatrisen (se Bilaga 5) kunde dock inte några signifikanta samband 

fastställas mellan index och de olika formella CSR-styrmedlen, vilket indikerar på att 

det nu inte finns några skillnader mellan företag som använder olika formella CSR-

styrmedel och deras upplevda effekt på ekonomistyrningen till följd av lagen om 

hållbarhetsrapportering. Inte heller i den multivariata regressionsanalysen kunde något 

signifikant samband fastställas då modellen inte var signifikant. Det innebär att det inte 

statistiskt går att säkerställa att ekonomistyrningen hos företag med olika typer av 

formella CSR-styrmedel har påverkats olika mycket av lagen om 

hållbarhetsrapportering. Därmed kan inte användandet av formella CSR-styrmedel 

förklara varför vissa företag har fått en större effekt på sin ekonomistyrning av lagen om 

hållbarhetsrapportering än andra. 

 

I den univariata analysen gällande vilka CSR-styrmedel som företagen använde 

konstateras att många av företagen använder sig av dessa styrmedel samt att miljöpolicy 

var det styrmedel som flest respondenter (86%) använde sig av. Miljöarbete är en viktig 

del av många företags verksamhet då det i dagens samhälle inte kan undvikas på grund 

av yttre press från kunder och leverantörer, miljölagar och miljöpolitik (Etsy & 
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Winston, 2016; Sharma, 2000). Den yttre pressen kan förklaras genom intressentteorin 

som menar att företag beaktar flertalet intressenter gällande hur verksamheten bedrivs 

och vilka beslut som tas (Phillips, 1997). Även code och conduct (66%) och tredje 

parts-stöds certifieringar (61%) var populära CSR-styrmedel bland många företag. 

Endast 4% av respondenterna uppgav att de inte använder något formellt CSR-

styrmedel och 1 respondent (1%)  svarade inte på frågan, vilket innebär att majoriteten 

på cirka 95% av företagen använder sig av minst ett formellt CSR-styrmedel. Tredje 

parts-stöd genom ISO-certifieringar sätter krav på att företag varje år ska förbättra sina 

miljö- och säkerhetsstandarder, vilket leder till ett kontinuerligt förbättringsarbete inom 

hållbarhetsområdet (Graafland et al., 2003). En hållbarhetsrapport å andra sidan sätter 

inga specifika krav på vad som ska ske i verksamheten, utan snarare att företagen ska 

rapportera om det som företagen gör eller inte gör inom hållbarhetsområden (6 kap, 12§ 

ÅRL). Att dessa formella CSR-styrmedel är så pass vanligt förekommande hos en stor 

andel av företagen indikerar på att många företag har ett aktivt hållbarhetsarbete i 

verksamheten, men inte som en effekt av lagen om hållbarhetsrapportering. 

 

Respondenterna hade även möjlighet att ange andra former av formella CSR-styrmedel 

som de använder sig av. Där svarade en respondent att de använder sig av en 

“jämställdhets- och mångfaldsplan, värdegrund, riktlinjer om mutor och 

representation”, en annan respondent angav att de använder sig av “kvalitetspolicy, 

arbetsmiljöpolicy, drogpolicy, jämställdhetspolicy, och hållbarhetspolicy, samt ett antal 

policys för social hållbarhet” vilket tyder på att svarsalternativen i enkäten enbart 

fångade upp en del olika formella CSR-styrmedel och att det finns betydligt fler 

styrmedel för att styra verksamheten mot hållbara mål. En respondent angav även att de 

använder sig av “training och utbildning i code of conduct” vilket tyder på att de följer 

upp hur koden efterföljs, vilket är viktigt för att kunna införliva code of conduct i 

organisationen och inte enbart förbli ett dokument (Graafland et al., 2003). En 

respondent angav även “företagets värderingar” som ett formellt CSR-styrmedel för 

organisationen vilket är linje  med informella styrmedel då värderingar är en del av 

företagskulturen (Kowalska, 2016).  
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6.2.7 Resurser för hållbarhetsarbetet 
När förslaget för lagen om hållbarhetsrapportering togs fram ansåg Svenskt Näringsliv 

och Företagarna att lagen skulle innebära att företagen som omfattas av lagen skulle få 

ytterligare administrativt arbete (Alestig, 2015; Samini, 2015; Kollegiet, 2015), vilket 

indikerar på att företagen kommer behöva mer resurser i verksamheten som en följd av 

lagen om hållbarhetsrapporteringen. Borglund et al. (2008) menar att konsulter kan vara 

till hjälp inom flera olika områden för de företag som vill utveckla sin kompetens och 

att utformning av en CSR-grupp kan resultera i ny kunskap och nya arbetsmetoder för 

företagets CSR-arbete. Då en lag tillkommit som kräver att företag upprättar en 

hållbarhetsrapport, vilket eventuellt kan resultera i att företag behöver mer resurser för 

detta, frågar vi oss ifall det kommer påverka företagens ekonomistyrning. Av den 

anledningen ansågs det intressant att undersöka om effekten på företagens 

ekonomistyrning skilde sig åt mellan de som har tagit in nya resurser i verksamheten 

som en följd av lagen och de som inte har tagit in nya resurser.  

 

För korrelationstestet mellan de olika variablerna (se Bilaga 5) fanns inga signifikanta 

samband mellan index och någon av de sju oberoende variablerna för mer resurser för 

hållbarhetsarbetet, vilket indikerade på att det inte fanns några skillnader mellan företag 

som tagit in mer resurser för hållbarhetsarbetet och de som inte gjort det i effekterna på 

ekonomistyrningen till följd av lagen om hållbarhetsrapportering. För att undersöka det 

djupare gjordes en multivariat regressionsanalys. I den multipla regressionsanalysen 

fanns tre signifikanta samband mellan index och tre av de oberoende variablerna. Var 

och ett av sambanden mellan index och respektive variabel presenteras nedan; 

 

 Ja, anställt flera personer signifikant med ett värde på 0,000 och med 

Betavärdet -0,406 

 Ja, anställt en person signifikant med ett värde på 0,005 och med Betavärdet -

0,218 

 Ja, använt konsulttjänster var signifikant med ett värde på 0,000 och med 

Betavärdet -0,322 

 

Då incitamenten är kodade som dikotoma variabler tolkas de negativa sambanden som 

att de som angett att de har behövt mer resurser för hållbarhetsarbetet som en effekt av 

lagen om hållbarhetsrapportering har ett lägre indexvärde. Därmed har de en större 
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effekt på ekonomistyrningen till följd av lagen, jämfört med de som inte har behövt mer 

resurser för hållbarhetsarbetet. Med Betavärdet kan skillnaden mellan de som behövt 

extra resurser för hållbarhetsarbetet och de som inte har behövt det tolkas genom att 

beräkna exp(Beta) = X för respektive variabel för resurser. De beräknade skillnaderna i 

effekt blir då;  

 

 Ja, anställt flera personer: exp(-0,406) = 0,666 vilket är ungefär lika med 67%. 

De som har anställt flera personer för hållbarhetsarbetet har således 67% lägre 

index jämfört med de som inte har anställt flera personer, och har således 

påverkats mer av lagen. 

 Ja, anställt en person: exp(-0,218) = 0,804 vilket är ungefär lika med 80%. De 

som har anställt en person för hållbarhetsarbetet har således 80% lägre index 

jämfört med de som inte har anställt en person, och har således påverkats mer av 

lagen. 

 Ja, använt konsulttjänster: exp(-0,322) = 0,724 vilket är ungefär lika med 72%. 

De som har använt konsulttjänster för hållbarhetsarbetet har således 72% lägre 

index jämfört med de som inte har använt konsulttjänster, och har således 

påverkats mer av lagen. 

 

Att företag har anställt en eller flera personer för hållbarhetsarbetet till följd av lagen 

om hållbarhetsrapportering kan innebära att de därmed arbetar mer med hållbarhet i 

verksamheten och att det således faktiskt har hänt något i kärnverksamheten. Det kan 

antas då det finns ett samband som visar att om företag har anställt en eller flera 

personer så har de också fått en betydligt större effekt på sin ekonomistyrning av lagen, 

jämfört med de som inte har anställt fler personer. 

 

Vid jämförelse med Borglund et al. (2010) studie där två av tre företag hade använt sig 

av en konsult var det i denna studie knappt ett av fem (18 %) företag som angav att 

företaget använt sig av konsulttjänster, vilket är en betydligt mindre andel. Detta kan 

bero på att studien gjorts i nära anslutning till att lagen trädde i kraft och att det 

fullständiga behovet av extra resurser således ännu inte har uppkommit. Borglund et al. 

(2010) fann i sin studie för statliga företag att företag som anställt en konsult fick ett 

kunskapslyft i företaget vilket även kan vara fallet för företagen i denna studie. Den 

ökade kunskapen i företagen som uppkommit som en följd av att företaget tagit in en 
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konsult kan delvis vara förklaringen till varför dessa företag fått en större effekt på sin 

ekonomistyrning som en följd av lagen om hållbarhetsrapportering.  

 

De företag som har anställt en eller flera personer har som tidigare nämnt fått en större 

effekt på sin ekonomistyrning jämfört med de som inte har anställt någon person, vilket 

indikerar på att det kan ha skett en kunskapsökning även i dessa företag då detta är i 

linje med Borglund et al. (2008) som menar att utveckling av företagets CSR-

kompetens genererar ett ökat lärande som resulterar i ny kunskap och nya 

arbetsmetoder. Således kan det vara möjligt att företag som har tagit in ny kompetens i 

organisationen som en följd av lagen om hållbarhetsrapportering kan ha fått en större 

effekt på sin ekonomistyrning på grund av ökad kunskap i organisationen. Att företag 

som har tagit in mer resurser för hållbarhetsarbetet har fått en ökad effekt på sin 

ekonomistyrning behöver inte bero på att det är just kunskapen som har ökat, utan det 

kan även bero på att något annat i ekonomistyrningen har påverkats. 
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7. Slutsats 

 

Slutsatsen inleds med en presentation av de slutsatser som kan dras från studien och 

som ämnar besvara studiens syfte. Därefter diskuteras studiens samhällsnytta och 

bidrag och slutligen avslutas kapitlet med förslag på framtida forskning. 

 

 

7.1 Slutsatser som kan dras från studien 
Utifrån analysen har ett antal slutsatser för vilka effekter den nya lagen om 

hållbarhetsrapportering har fått på stora företags ekonomistyrning dragits. Då stora 

företag var överrepresenterade och mindre företag var underrepresenterade bland 

företagen som deltog i enkätstudien kan det ha bidragit till att resultaten har påverkats 

något. Resultaten visar att lagen om hållbarhetsrapportering har haft en relativt stor 

effekt för några företags ekonomistyrning, men en väldigt liten eller ingen effekt för 

betydligt fler företags ekonomistyrning. Många företag uppgav att de inte har fått någon 

effekt av lagen då de sedan en tid tillbaka redan har upprättat en hållbarhetsrapport och 

inkluderat hållbarhet i styrningen. Det kan även konstateras att fler företag är i 

startskedet till att presentera en hållbarhetsredovisning som en effekt av lagen. Utifrån 

kartläggningen av effekterna på ekonomistyrningen finns det således en relativt stor 

spridning i svaren, vilket visar på varierande effekter för företagen. Denna slutsats drogs 

även för effekten statliga företag upplevde då de omfattades av rapporteringskrav för 

hållbarhet. Den genomsnittliga effekten på ekonomistyrningen var mellan måttlig och i 

låg grad. I resultaten kan konstateras att ökat fokus på hållbarhet och långsiktig 

planering har fått den största effekten av lagen om hållbarhetsrapportering, samt att 

budget och finansiella mått har fått den minsta effekten. Att hållbarhetsfrågor har fått ett 

ökat fokus i verksamheten tyder på att hållbarhet har blivit viktigare i företagen som en 

effekt av lagen. 

 

Formella CSR-styrmedel användes av majoriteten företag, där miljöpolicy, code of 

conduct och tredje parts-stöd certifieringar var de mest förekommande. Att dessa 

formella CSR-styrmedel är så pass vanligt förekommande hos en stor andel av 

företagen indikerar på att många företag har ett aktivt hållbarhetsarbete i verksamheten, 

men inte som en effekt av lagen om hållbarhetsrapportering. 
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Det kan konstateras att 54 % av företagen i studien hållbarhetsrapporterar för första 

gången i år, vilken visar på en effekt genom en ökning av hållbarhetsrapportering. Då 

lagen om hållbarhetsrapportering ställer krav på hållbarhetsrapportering och inte på vad 

som måste ske internt i företagen, finns en risk att många företag inte börjar arbeta 

internt och försöker kompensera uteblivet arbete med rapporten för att inte försämra sin 

image. Detta då så många som 54% av företagen hållbarhetsrapporterar för första 

gången i år och att effekterna på ekonomistyrningen är relativt låga. Sammantaget gör 

detta det intressant att undersöka sambandet mellan tid företagen har 

hållbarhetsrapporterat och effekten på ekonomistyrningen som en följd av lagen längre 

fram i tiden då dessa företag är i uppstart av att få igång sin hållbarhetsrapportering, 

vilket eventuellt kan få hållbarhet att integreras mer i verksamheterna i framtiden och 

mer fullständiga effekter kan undersökas.  

 

Utifrån analysen av incitament till att upprätta en hållbarhetsrapportering kunde ett 

signifikant samband finnas. Sambandet visade att de som hade som incitament att 

upprätta en hållbarhetsrapport som en förberedelse till lagen om 

hållbarhetsrapportering har haft 75% större effekt på ekonomistyrningen, jämfört med 

de som inte upprättat hållbarhetsrapporten av denna anledning. Att företag som har 

upprättat en hållbarhetsrapport som en förberedelse för lagen har fått större effekter på 

sin ekonomistyrning indikerar på att de inte enbart har upprättat en hållbarhetsrapport 

som förberedelse, utan även utvecklat implementeringen av hållbarhet i sin styrning.  

 

Vid analysen av samband mellan behov av mer resurser för hållbarhetsarbetet och 

effekterna på företagens ekonomistyrning kunde tre signifikanta samband påvisas. För 

de som hade anställt flera personer för hållbarhetsarbetet var effekten 67% större på 

ekonomistyrningen än för de som inte gjorde det, för de som hade anställt en person för 

hållbarhetsarbetet var effekten 80% större på ekonomistyrningen än för de som inte 

gjorde det samt för de som hade använt konsulttjänster för hållbarhetsarbetet var 

effekten 72% större på ekonomistyrningen än för de som inte gjorde det. Detta indikerar 

på att de företag som har behövt mer resurser för hållbarhetsarbetet till följd av lagen 

om hållbarhetsrapportering arbetar mer med hållbarhet i verksamheten och att det 

således faktiskt har hänt något i kärnverksamheten.  
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Vid analyser mellan index och respektive av de sex karaktäristiska egenskaperna; 

standarder för hållbarhetsrapportering, företagsstorlek, tid av hållbarhetsrapportering, 

bransch samt formella CSR-styrmedel kunde inget signifikant samband säkerställas. 

Detta innebär att ingen slutsats kan dras gällande att någon av dessa karaktäristiska 

egenskaper har haft en inverkan på företags effekter på ekonomistyrningen till följd av 

lagen om hållbarhetsrapportering. 

 

7.2 Samhällsnytta och bidrag 
Teoretiskt bidrag 

Lagen om hållbarhetsrapportering som antogs i december 2016 är väldigt aktuell då den 

under 2017 börjar gälla och därmed belyser denna studie ett relativt outforskat område 

som ligger i tiden. Forskningen om lagen om hållbarhetsrapportering har således genom 

denna studie utökats då effekten på företagens ekonomistyrning av lagen har studerats. 

Hållbarhetsrapportering, ekonomistyrning och hållbarhetsstyrning studeras tillsammans 

i denna studie vilket stärker upp det gap som finns inom forskningen för dessa områden 

integrerat. Studien stärker även upp gapet om hur hållbarhetsrapporteringar påverkar 

företags interna styrning och om det ger effekt på kärnverksamheten. Den mesta 

forskningen som funnits för hållbarhetsrapportering, ekonomistyrning och 

hållbarhetsstyrning har varit ur ett externt perspektiv och sett till hur företags 

hållbarhetsrapportering har samband med intressenters åsikter, greenwashing och 

liknande. Vår studie har således även bidragit med mer forskning till denna 

kunskapslucka sett till hur lagstiftningen påverkar företag ur ett internt perspektiv. 

Genom att denna studie har publicerats kan den även uppmuntra till mer forskning och 

en ökad medvetenhet inom detta viktiga område.  

 

Praktiskt bidrag 

Studien bidrar med praktisk relevans för företag som arbetar med 

hållbarhetsrapportering och hållbar styrning då den möjliggör benchmarking för 

företagen där de kan se hur de har påverkats av lagen om hållbarhetsrapportering 

jämfört med snittet. Genom att studien publiceras så uppmuntrar den företag att se 

hållbarhetsrapporten som en viktig del även för den interna styrningen för att inkludera 

hållbarhet, där lagen är en av flera drivande faktorer för att bedriva en aktiv 

hållbarhetsrapportering. Då företag tar del av vår studie och ser effekter som många 
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företag har upplevt kan de bli mer medvetna och positivt inställda till lagar och 

regleringar samt därmed även följa lagar mer helhjärtat. Lagstiftarna får en praktisk 

relevans av denna studie genom att de får ett resultat på vad lagen faktiskt har fått för 

effekter vilket kan vara till god nytta för utvärdering samt inför framtida lagstiftning. 

Lagstiftare får även se att lagen har haft en effekt internt i företagen, i varierande grad, 

och inte enbart resulterat i ytterligare en rapport.  

 

Empiriskt bidrag 

Studien bidrar med ett empiriskt bidrag genom en kartläggning samt analys av 

effekterna företag har fått av lagen om hållbarhetsrapportering, vilket var i varierande 

grad. Därmed bidrar studien med empiriskt bevis på företagens interna upplevda 

effekter av lagen om hållbarhetsrapportering, vilket inte tidigare undersökts.  

 

7.3 Förslag till framtida forskning 
För att kunna se fler och mer fullständiga effekter som lagen om hållbarhetsrapportering 

har fått på stora företags ekonomistyrning skulle en liknande studie kunna göras 2-3 år 

längre fram. En liknande longitudinell studie skulle även kunna göras för att se hur 

företags interna styrning inom hållbarhetsområdet har utvecklats över tid. En kvalitativ 

studie hade även kunnat göras för att kunna få fram en djupare redogörelse för 

respektive fall till vilken denna studie kan ligga till grund samt att en djupare förståelse 

för effekterna av lagen kan fås fram.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Följebrev 
Ämne: Enkätundersökning för examensarbete om hållbarhet och ekonomistyrning 

 

Hej! 

 

Vi heter My Wessberg och Uljanna Torstensson och vi läser Civilekonomprogrammet 

med inriktning ekonomistyrning vid Linnéuniversitetet i Växjö. Vi skriver nu vårt 

examensarbete som syftar till att undersöka vilken effekt den nya lagen om 

hållbarhetsrapportering som infördes i december 2016 har fått på stora företags interna 

ekonomistyrning. Den nya lagen om hållbarhetsrapportering kräver att stora företag ska 

upprätta en hållbarhetsrapport det räkenskapsår som inleds under 2017. Uppsatsen ska 

bidra med kunskap om dels i vilken utsträckning företag arbetar internt med 

hållbarhetsredovisning samt vilken effekt införandet av lagen om 

hållbarhetsrapportering har på den interna ekonomistyrningen i företag. 

 

Uppsatsens resultat bygger på att vår enkät besvaras och vi vore därför väldigt 

tacksamma för era åsikter och hoppas att ni vill avsätta cirka 5 minuter för att besvara 

vår enkät och hjälpa oss att bidra med kunskap om detta outforskade område. Alla svar 

som samlas in kommer behandlas med största konfidentialitet och inga svar kommer 

kunna spåras till respondenterna. 

 

Vid frågor samt om ni vill ta del av uppsatsen då den är klar är ni välkomna att kontakta 

oss på mailadress mw222nq@student.lnu.se eller ut222ak@student.lnu.se , alternativt 

vår handledare Pia Nylinder pia.nylinder@lnu.se 

 

Länken till enkäten finner ni nedan! 

Enkätlänk: [ENKATLINK] 

 

Vi är mycket tacksamma för er tid! 

 

Med vänliga hälsningar 

My Wessberg & Uljanna Torstensson 
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Bilaga 2. Påminnelsebrev  
 

Hej! 

      

Tack för att så många av er var vänliga och svarade på vår enkät om lagen om 

hållbarhetsrapporterings effekt på stora företags ekonomistyrning som skickades ut 

tisdagen den 11/4.  

 

Vi ska snart sammanställa resultaten från enkäten. Om ni inte hann svara så finns 

fortfarande möjligheten att göra det via länken nedan. Då blir våra resultat ännu bättre. 

Vill ni se det slutliga resultatet så skicka ett mail till mw222nq@student.lnu.se 

alternativt ut222ak@student.lnu.se.  

 

Enkätlänk: [ENKATLINK] 

 

Återigen, tack för er hjälp! 

 

Med vänliga hälsningar, 

My Wessberg & Uljanna Torstensson  

  

mailto:mw222nq@student.lnu.se
mailto:ut222ak@student.lnu.se
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Bilaga 3. Enkätfrågor och kodning i SPSS 
1. Vilken befattningsposition har du i företaget?  

1. =  VD 

2. =  CFO/Ekonomichef 

3. =  Controller 

4. =  Ekonom 

5. =  Hållbarhets/CSR-ansvarig 

6. =  Redovisningschef 

7. =  Annat: __________________        

 

2. Vilken bransch verkar ert företag i? (Rullista med branscher från SNI) 

2 = Jordbruk, skogsbruk och fiske  

3 =  Utvinning av mineral 

3 =  Tillverkning 

3 =  Försörjning av el, gas, värme och kyla 

3 =  Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 

3 =  Byggverksamhet 

2 =  Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 

3 =  Transport och magasinering 

1 = Hotell- och restaurangverksamhet 

1 = Informations- och kommunikationsverksamhet 

1 =  Finans- och försäkringsverksamhet 

2 = Fastighetsverksamhet 

1 =  Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 

2 =  Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 

2 =  Offentlig förvaltning och försvar 

1 =  Utbildning 

1 =  Vård och omsorg 

1 =  Kultur, nöje och fritid 

1 =  Annan serviceverksamhet 

1 =  Förvärvsarbete i hushåll 

1 =  Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader 

 

3. Vilken omsättning har ert företag?  
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1. =   - 499 Mkr 

2. =  500  - 999 Mkr 

3. =  1 000 - 4 999 Mkr 

4. =  5 000 - 9 999 Mkr 

5. =  10 000 Mkr <  

 

4. Hur många är anställda i företaget?  

1. = 1 - 9 st 

2. =  10 - 49 st 

3. =  50 - 99 st 

4. = 100 - 249 st 

5. =  250 - 499 st 

6. =  500 -   st  

 

5. Hur länge har ert företag upprättat en hållbarhetsrapport?  

1. =  Första gången i år 

2. =  1 - 2 år 

3. = 3 - 4 år 

4. =  5 år - 

0. =  Vet ej 

 

6. Varför har ert företag valt att upprätta en hållbarhetsrapport? (Flera alternativ 

möjliga) 

1 = Ja 0 = Nej Lagstadgat krav på hållbarhetsrapportering från december 

2016 

1 = Ja 0 = Nej Som förberedelse till att en lag om hållbarhetsrapportering 

skulle komma att införas 

1 = Ja 0 = Nej Ökat krav från intressenter 

1 = Ja 0 = Nej Efterfrågan från ägare 

1 = Ja 0= Nej Ansvarstagande för miljö och samhälle 

1 = Ja 0 = Nej Följa branschens normer 

1 = Ja 0 = Nej  Få legitimitet 

1 = Ja 0 = Nej Konkurrensfördel 

1 = Ja 0 = Nej Långsiktig lönsamhet 
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1 = Ja 0 = Nej Kostnadsreducering 

1 = Ja 0 = Nej Resurseffektivitet 

1 = Ja 0 = Nej Strategi 

1 = Ja 0 = Nej Annat: _____________________  

 

7. Vilka riktlinjer använder ni er av / kommer ni använda er av för att upprätta er 

hållbarhetsrapport?  

1. =  Global Reporting Initiative (GRI) 

2. =  EU:s miljöledning- och revisionsordning (EMAS) 

3. =  International Integrated Reporting Framework (IIRF) 

4. =  ISO-26000 

5. =  FN:s Global Compact Initiative  

6. =  Inga riktlinjer 

7. =  Annat: ______________________  

0.   =  Vet ej 

 

Kommande frågor berör ert företags interna ekonomistyrning 

 

8. Hur länge har ni inkluderat hållbara aktiviteter i er lång- och kortsiktiga 

planering? 

1. =  Inkluderar inte 

2. =  Första gången i år 

3. =  1 - 2 år 

4. =  3 - 4 år 

5. =  5 år - 

0. =  Vet ej 

 

I vilken utsträckning instämmer du till följande påstående: 

9. Vi inkluderar hållbarhet i verksamhetens ______________ planering i hög grad 

som en följd av lagen om hållbarhetsrapportering 

… kortsiktiga …  

1. =  Instämmer helt 

2. =  Instämmer i hög utsträckning 
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3. =  Instämmer till viss del 

4. =  Instämmer i begränsad utsträckning 

5. =  Instämmer inte alls  

 

…. långsiktiga …  

1. =  Instämmer helt 

2. =  Instämmer i hög utsträckning 

3. =  Instämmer till viss del 

4. =  Instämmer i begränsad utsträckning 

5. =  Instämmer inte alls  

 

10. Hur länge har ni inkluderat hållbarhet i posterna i er budget? 

1. =  Inkluderar inte 

2. =  Första gången i år 

3. =  1 - 2 år 

4. =  3 - 4 år 

5. =  5 år - 

0.. = Vet ej  

 

I vilken utsträckning instämmer du till följande påstående: 

11. Vi inkluderar hållbarhet i verksamhetens budget i hög grad som en följd av 

lagen om hållbarhetsrapportering 

1. =  Instämmer helt 

2. =  Instämmer i hög utsträckning 

3. =  Instämmer till viss del 

4. =  Instämmer i begränsad utsträckning 

5. =  Instämmer inte alls  

 

12. Hur länge har ni använt er av följande mått för att mäta hållbara aktiviteter? 

Finansiella mått? 

1. = Använder inte 

2. = Första gången i år 

3. = 1 - 2 år 

4. =  3 - 4 år 
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5. =  5 år - 

0. = Vet ej 

 

Icke-finansiella mått? 

1. = Använder inte 

2. = Första gången i år 

3. = 1 - 2 år 

4. =  3 - 4 år 

5. = 5 år - 

0. =  Vet ej 

 

I vilken utsträckning instämmer du till följande påstående: 

13. Vi mäter hållbarhet med ____________ mått i hög grad i vår verksamhet som 

en följd av lagen om hållbarhetsrapportering 

… finansiella mått …  

1. =  Instämmer helt 

2. =  Instämmer i hög utsträckning 

3. =  Instämmer till viss del 

4. =  Instämmer i begränsad utsträckning 

5. =  Instämmer inte alls 

 

… icke-finansiella mått …  

1. =  Instämmer helt 

2. = Instämmer i hög utsträckning 

3. =  Instämmer till viss del 

4. = Instämmer i begränsad utsträckning 

5. = Instämmer inte alls 

 

14. Vilka formella CSR-styrmedel använder ni er av? (Flera alternativ möjliga) 

1 = Ja 0 = Nej Code of conduct (uppförandekod) 

1 = Ja 0 = Nej Miljöpolicy 

1 = Ja 0 = Nej Tredje part-stöds certifieringar (t.ex. ISO-certifieringar, 

EMAS) 

1 = Ja 0= Nej Funktion för att hantera och främja företagsetik 
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1 = Ja 0 = Nej Sustainability balanced scorecard (SBSC) 

1 = Ja 0 = Nej Inget av följande 

1 = Ja 0 = Nej Annat: ____________________ 

 

15. Hur länge har ni använt er av…  

… code of conduct? 

1. = Använder inte 

2. = Första gången i år 

3. =  1 - 2 år 

4. =  3 - 4 år 

5. = 5 år - 

0. = Vet ej 

 

… miljöpolicy? 

1. = Använder inte 

2. = Första gången i år 

3. = 1 - 2 år 

4. = 3 - 4 år 

5. = 5 år - 

0. = Vet ej  

 

… tredje part-stöds certifieringar? 

1. = Använder inte 

2. = Första gången i år 

3. = 1 - 2 år 

4. =  3 - 4 år 

5. =  5 år - 

0. =  Vet ej  

 

… funktion för att hantera och främja företagsetik? 

1. =  Använder inte 

2. =  Första gången i år 

3. =  1 - 2 år 

4. =  3 - 4 år 



ix 
 

5. =  5 år - 

0 =  Vet ej  

 

… sustainability balanced scorecard? 

1. = Använder inte 

2. = Första gången i år 

3. = 1 - 2 år 

4. = 3 - 4 år 

5. =  5 år - 

0. = Vet ej  

 

16. I vilken grad upplever du att __________________ i verksamheten till följd av 

lagen om hållbarhetsrapportering? 

… hållbarhet diskuteras mer vid möten …  

1. =  I mycket hög grad 

2. =  I hög grad 

3. =  Måttligt 

4. =  I låg grad 

5. =  Inte alls 

 

… kunskap om hållbarhet har ökat … 

1. =  I mycket hög grad 

2. =  I hög grad 

3. =  Måttligt 

4. =  I låg grad 

5. =  Inte alls 

 

… hållbarhetsfrågor har fått ökat fokus … 

1. =  I mycket hög grad 

2. =  I hög grad 

3. =  Måttligt 

4. =  I låg grad 

5. =  Inte alls 
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17. Har det tillkommit några nya resurser för hållbarhetsarbetet till följd av lagen 

om hållbarhetsrapportering? (Flera alternativ möjliga)  

1 = Ja 0 = Nej Ja, en CSR-avdelning har upprättats 

1 = Ja 0 = Nej Ja, flera nya personer har anställts för arbetet  

1 = Ja 0 = Nej Ja, en person har anställts för arbetet  

1 = Ja 0 = Nej Ja, vi har använt oss av konsulttjänster 

1 = Ja 0 = Nej Nej, oförändrat 

1 = Ja 0 = Nej Vet ej 

1 = Ja 0 = Nej Annat: ____________________ 

 

17. Övriga synpunkter och effekter av lagen om hållbarhetsrapportering får gärna 

lämnas nedan: 

String =  ________________________________ 
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Bilaga 4. Normalfördelning 
Jämförelse mellan logaritmerat index och index 

 

 

Test av indexets reliabilitet 
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Test av indexets residualers normalfördelning 
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Bilaga 5. Korrelationsmatriser 
 

Korrelationsmatris för index och formella CSR-styrmedel 
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Korrelationsmatris för index och förändring av resurser för hållbarhetsarbetet 
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Korrelationsmatris för index och de incitament till att upprätta hållbarhetsrapport 

  


