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Abstrakt 

I takt med att hållbarhetsfrågor blivit allt viktigare har regeringen, efter EU-direktiv, 

infört en lag som kräver att större företag från och med räkenskapsåret 2017 måste 

upprätta en hållbarhetsredovisning. Den här kandidatuppsatsen tydliggör med hjälp av en 

kvalitativ studie hur det nya lagkravet om hållbarhetsredovisning påverkat företags 

hållbarhetsarbete. Syftet är att ge en bild av hur företagens hållbarhetsredovisning har 

förändrats i samband med lagkravet samt analysera och förklara hur en förändrad 

hållbarhetsredovisning påverkat företagens arbete med hållbarhetsfrågor. Studien har 

genomförts med ett hermeneutiskt perspektiv och en abduktiv ansats. Relevanta teorier 

och tidigare forskning kring ämnet har tillsammans med semistrukturerade intervjuer med 

fem större företag samt granskning av tio företags årsredovisningar, legat till grund för 

analys. Resultatet visade framförallt en positiv inställning till lagkravet, både från företag 

som arbetat med det länge och de företagen som inte haft så stor erfarenhet kring ämnet 

sedan tidigare. De fria ramarna i lagkravet har gjort att företagen själva kunnat välja hur 

hållbarhetsredovisningen kring social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet ska vara 

utformad. Tyvärr har det även försvårat jämförbarheten mellan företag trots att lagkravet 

delvis syftade till att underlätta denna jämförelse. 

 

Nyckelord 

Nyckelord: Sustainability accounting, sustainability reporting, hållbarhetsredovisning, 

EU-direktiv av hållbarhetsredovisning, miljömässig hållbarhet, ekonomisk hållbarhet, 

social hållbarhet, GRI, lagändring, intressenter, risker. 

  



  
 

iii 
 

Tack 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare, Petter Boye, som har gett oss vägledning 

längs arbetets gång. Även ett stort tack till samtliga av våra respondenter Maria Coulianos 

på Västtrafik, Maria Djupström på Chalmers, Jonna Laakso på Gekås, Maria 

Guggenberger på ATG samt Staffan Gunnarsson och Ulrika Gustafsson på Liljas som tog 

sig tid och ställde upp på en intervju för att hjälpa oss framåt i vår studie. Vi vill även 

tacka våra kurskamrater som har gett oss konstruktiv kritik och givande kommentarer på 

seminarierna. Slutligen vill vi tacka varandra för ett gott samarbete och stöd under hela 

uppsatsprocessen, nu har vi nått vårt mål. 

 

Rebecca Borg   Emma Gatzwiller  



  
 

iv 
 

 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ________________________________________________________ - 1 - 

1.1 Bakgrund till lagkravet på hållbarhetsredovisning __________________ - 1 - 
1.1.1 Hållbarhetsredovisningens utformning ___________________________ - 2 - 

1.2 Åsikter kring hållbarhetsredovisning ______________________________ - 3 - 
1.2.1 Hållbarhetsredovisning för förebyggande av risker _________________ - 4 - 

1.2.2 Intressenternas påverkan ______________________________________ - 5 - 

1.2.3 Hållbart företagande _________________________________________ - 5 - 

1.2.4 Positiva effekter av hållbarhetsredovisning ________________________ - 6 - 

1.2.5 Diskussion kring hållbarhetsredovisning bland företag ______________ - 7 - 

1.3 Problemformulering ____________________________________________ - 8 - 
1.3.1 Delfrågor __________________________________________________ - 8 - 

1.4 Syfte _________________________________________________________ - 8 - 

2. Teoretisk referensram _____________________________________________ - 9 - 
2.1 Externredovisningens roll i företaget ______________________________ - 9 - 

2.2 Hållbarhetsredovisningens legitimitetsskapande ___________________ - 10 - 
2.2.1 Intressentmodellen __________________________________________ - 10 - 

2.2.2 Legitimitetsteorin __________________________________________ - 12 - 

2.3 Förutsättningar för hållbarhetsredovisningen _____________________ - 13 - 
2.3.1 Hållbarhetspostulat _________________________________________ - 13 - 

2.3.2 Styrning av hållbarhet _______________________________________ - 14 - 

2.4 Organsiationsförändring _______________________________________ - 15 - 

2.5 De tre dimensionerna av hållbarhetsredovisning ___________________ - 16 - 

3. Studiens tillvägagångssätt _________________________________________ - 19 - 

3.1 Studiens upplägg ______________________________________________ - 19 - 
3.2 Val av respondenter och årsredovisningar ________________________ - 20 - 

3.3.2 Genomförandet av intervjuerna ________________________________ - 21 - 

3.3.3  Granskning av årsredovisningar _______________________________ - 22 - 

3.4 Primärdata och sekundärdata ___________________________________ - 23 - 

3.5 Upplägget av empiri ___________________________________________ - 23 - 
3.6 Analysmetod _________________________________________________ - 24 - 

3.7 Trovärdighet och genomförbarhet _______________________________ - 25 - 
3.8 Etik _________________________________________________________ - 26 - 

4. Hållbarhetsredovisning från företagens perspektiv ____________________ - 27 - 
4.1 Respondenternas syn på hållbarhetsredovisning ___________________ - 27 - 

4.1.1 Västtrafik _________________________________________________ - 27 - 

4.1.2 Chalmers _________________________________________________ - 29 - 

4.1.3 Gekås AB _________________________________________________ - 30 - 

4.1.4 ATG _____________________________________________________ - 31 - 



  
 

v 
 

4.1.5 Liljas ____________________________________________________ - 32 - 

4.2 Årsredovisningar och hållbarhetsrapporter _______________________ - 35 - 
4.2.1 Nordea ___________________________________________________ - 35 - 

4.2.2 Västtrafik _________________________________________________ - 36 - 

4.2.3 Lindex ___________________________________________________ - 37 - 

4.2.4 Tele2 ____________________________________________________ - 38 - 

4.2.5 Gunnebo _________________________________________________ - 38 - 

4.2.6 Fiskars ___________________________________________________ - 39 - 

4.2.7 Byggmax _________________________________________________ - 40 - 

4.2.8 MQ ______________________________________________________ - 41 - 

4.2.9 Sveriges Radio _____________________________________________ - 42 - 

4.2.10 XL-Bygg ________________________________________________ - 43 - 

5. Utredning av hållbarhetsredovisningens påverkan ____________________ - 45 - 
5.1 Sammanställning av årsredovisningar ____________________________ - 45 - 
5.2 Lagkravets effekt till förändring _________________________________ - 46 - 
5.3 Styrning efter lagkravet om hållbarhetsredovisning ________________ - 48 - 
5.4 De tre dimensionerna som grund för hållbarhet ____________________ - 49 - 

5.5 Intressenternas påverkan på hållbarhetsarbetet ____________________ - 50 - 
5.6 Legitimitetsskapande hållbarhetsredovisning ______________________ - 51 - 

5.7 Hållbarhetsredovisning, en grund för riskbedömning eller ett sätt att skryta 

på _____________________________________________________________ - 53 - 

6. Konsekvenser av det nya lagkravet om hållbarhetsredovisning __________ - 55 - 

6.1 De fria ramarnas påverkan på hållbarhetsredovisningen ____________ - 55 - 
6.2 Bristande efterfrågan från intressenter på hållbarhetsredovisning ____ - 56 - 

6.3 Den positiva bilden av framtida hållbarhetsredovisning _____________ - 57 - 
6.4 Förslag till vidareforskning _____________________________________ - 58 - 

Källförteckning ____________________________________________________ - 59 - 

Muntliga källor ____________________________________________________ - 63 - 

Länkar till årsredovisningar och hållbarhetsredovisningar _______________ - 64 - 

Bilagor ___________________________________________________________ - 66 - 

Bilaga A: Intervjufrågor __________________________________________ - 66 - 
Bilaga B – Operationaliseringsschema _______________________________ - 67 - 

 



  
 

- 1 - 
 

1. Inledning 

______________________________________________________________________ 

I det inledande kapitelet presenteras bakgrunden till uppsatsämnet samt belyser viktiga 

aspekter och problem kring ämnet. Vidare följs detta av en problemformulering, 

delfrågor samt syftet med uppsatsen.   

______________________________________________________________________  

 

1.1 Bakgrund till lagkravet på hållbarhetsredovisning 

Hållbarhetsfrågor är något som med åren har blivit allt viktigare i dagens samhälle och 

något som omvärlden och framförallt intressenter idag förväntar sig att företag arbetar 

med. Hållbarhetsredovisning är en icke-finansiell rapport med information som ska 

tydliggöra och beskriva hur företaget arbetar på lång sikt med hållbar utveckling i fokus. 

Innan år 2016 har det inte funnits några krav på att upprätta en hållbarhetsredovisning 

utan endast att redovisa utveckling och annan viktig icke-finansiell information i 

årsredovisningens förvaltningsberättelse. I takt med att hållbarhet har blivit viktigare har 

företagen fått ta sitt ansvar i frågan och hållbarhetsredovisning har från och med år 2016 

blivit lagstadgat för större företag (Ansvarsfullt företagande, u.å.). För att räknas som ett 

stort företag ska de under de två senaste räkenskapsåren uppfylla mer än ett av följande 

vilkor 

 Medelantalet anställda >250 st 

 Balansomslutning >175 Mkr 

 Nettoomsättning >350 Mkr  

(PWC 2016) 

 

Denna lagändring baseras på de EU-direktiv om hållbarhetsredovisning som lades fram 

under år 2014. Lagändringen innebär att större företags årsredovisning från och med år 

2017 ska innefatta utökad information för att företagen på så vis ska kunna intyga sitt 

arbete med hållbarhetsfrågor (Ansvarsfullt företagande, u.å.). I regeringens proposition 

lades det fram som förslag att  icke-finansiella upplysningar kring miljö, sociala 

förhållanden och personal, respekt för mänskliga rättigheter samt motverkande av 

korruption ska ingå i hållbarhetsrapporten (Prop. 2015/2016:193). Det är inte definierat i 

lagen vad området sociala förhållanden och personal innebär men i förarbetena framgår 

det exempel som jämställdhet, arbetsvillkor, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen samt 
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dialog med lokala grupper. Området miljö innefattar bland annat växthusgasutsläpp, 

vattenanvändning, luftföroreningar och klimatpåverkan (Svenskt näringsliv, u.å.). Utöver 

detta ska hållbarhetsredovisningen innehålla företagets riktlinjer och målsättning kring 

hållbarhetsfrågor samt vilka risker som företaget kan se, kopplat till sin verksamhet. 

Syftet med regeringens förslag är att stödja och utveckla företagens arbete med frågorna 

samt för att stärka det gemensamma uppträdandet kring miljöarbete och hållbart 

företagande (Prop. 2015/2016:193). Sverige har valt att utöka direktiven och inkludera 

fler företag i kravet på hållbarhetsredovisning men för övrigt är formuleringarna kring 

rapporteringens innehåll av lagstiftningen mycket nära EU-direktiven. Eftersom EU-

direktiven fortfarande fasas in i medlemsstaterna är det ännu inte helt klart vad som gäller 

i de olika länderna (Svenskt näringsliv, u.å.). 

 

1.1.1 Hållbarhetsredovisningens utformning 

Hållbarhetsredovisningen ska innefatta ett företags affärsmodell samt den policy som 

företaget använder för miljö, sociala förhållanden och personal, mänskliga rättigheter 

samt motverkande mot korruption, tillsammans med de granskningsförfaranden som har 

genomförts. En policy är grundprinciper som ska gälla inom företaget och ligga till grund 

för hur verksamheten handlar och den ska följas upp och analyseras regelbundet för att 

kunna rapportera om resultatet. Om företaget inte tillämpat sin policy på någon av de fyra 

områdena ska det finnas en tydlig förklaring till skälen varför detta inte gjorts (Svenskt 

näringsliv, u.å). Den nya lagstiftningen innebär inga tydliga riktlinjer utan ger företagen 

stor flexibilitet i hur deras hållbarhetsredovisning ska vara utformad (Ansvarsfullt 

företagande, u.å.) och det finns inte heller någon svensk normgivning kring 

hållbarhetsredovisning (Svenskt näringsliv, u.å.). Det innebär att rapporten kan bygga på 

internationella riktlinjer som exempelvis UN Global Compact eller OECD. Som 

alternativ finns även rapportering enligt Global Reporting Initiative, GRI, som är ett 

ramverk för just hållbarhetsredovisning för företag och andra organisationer där de har 

specificerat olika delar på en detaljerad nivå för att vara till hjälp för 

företagen  (Ansvarsfullt företagande, u.å.). GRIs ramverk kring hållbarhetsfrågor går att 

tillämpa på alla typer av verksamheter oavsett storlek, typ av verksamhet och geografisk 

hemvist. Riktlinjerna grundar sig på att ”det som mäts blir åtgärdat” vilket innebär att 

det är stort fokus på mätning och rapportering (Westmark, 2012). Definitionen av att 

redovisa efter GRI är:  
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”GRI helps businesses and governments worldwide understand and communicate their 

impact on critical sustainability issues such as climate change, human rights, 

governance and social well-being. This enables real action to create social, 

environmental and economic benefits for everyone. The GRI Sustainability Reporting 

Standards are developed with true multi-stakeholder contributions and rooted in the 

public interest.”  

(GRI, u.å.) 

 

Rapporten lämnas tillsammans med företagets årsredovisning, skillnaden är dock att 

denna inte ingår i revisorernas arbete att granska utan de ska endast kontrollera och intyga 

att den finns med (Ansvarsfullt företagande, u.å.). Om rapporten inte upprättats i tid anses 

årsredovisningen formellt inte färdigställd och revisorn kan därmed inte heller göra något 

uttalande. Om ett aktiebolag inte lämnar in årsredovisningen i tid kan detta leda till en 

förseningsavgift. Verksamhetsledningen är ansvarig för att hållbarhetsredovisningen 

upprättas och färdigställs korrekt (Svenskt näringsliv, u.å.). 

 

1.2 Åsikter kring hållbarhetsredovisning 

Schaltegger och Burritt skriver i sin artikel från 2010 att begreppet hållbarhetsredovisning 

började diskuteras redan i början på 2000-talet och detta har resulterat i ett antal olika 

tolkningar som gör att det än i dag inte finns någon tydlig definition kring begreppet. 

Författarna menar att framtida forskning kring hållbarhetsredovisning kräver att utveckla 

praktiskt inriktade verktyg för företagsledare att använda i olika affärssituationer gällande 

hållbarhet. Ett system med hållbarhetsredovisning måste vara både öppet och tillförlitligt 

för att det ska kunna ge en så bra grund som möjligt för beslutsfattande men också för att 

förstå ansvarsskyldigheten. För ett företags framgång krävs en ny definition samt en 

annan förståelse för hållbarhetsredovisningen med fler hållbarhetsfrågor i fokus. De 

menar att det krävs en mångfald av forskningsmetoder kring ett sådant betydelsefullt 

område, dels filosofisk forskning i form av empiri men även teoretisk forskning som kan 

utnyttjas av företagsledare i praktiken. De poängterar dessutom på vikten av att skapa en 

ram, samt bevis för mätning och rapportering. Detta för att kunna visa på samband mellan 

information om hållbarhet och målsättningarna för hållbar utveckling på alla olika 

avdelning inom företaget.  
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1.2.1 Hållbarhetsredovisning för förebyggande av risker  

Svenskt näringsliv (u.å.) menar att vad gäller risker finns det inga tydliga regler kring hur 

långt en riskbedömning behöver sträcka sig men den bör innefatta åtgärder som vidtagits 

för att förhindra en negativ påverkan på verksamheten. Det ska även framgå vilka centrala 

resultatindikationer som är relevanta i företaget. Centrala resultatindikatorer innebär 

uppgifter uttryckta i kvantitet, exempelvis icke-finansiella mått som är väsentliga för 

verksamheten och kan jämföras med den finansiella rapportens nyckeltal. Detta 

underlättar enligt Svenskt näringsliv vid jämförelse mellan företag men också vid 

jämförelse över tid inom företaget. Som tidigare nämnts är det från och med 2017 lag på 

att alla större företag ska ge ut en icke-finansiell rapport kring hållbarhet. Denna rapport 

ska finnas på både företagsnivå och koncernnivå. Ett problem vad gäller 

hållbarhetsredovisning är jämförandet över tid och mellan företag då det inte finns någon 

systematik kring upprättandet. Ett annat problem är att rapporten många gånger fungerar 

som ett sätt för företag att visa upp en bra bild av verksamhetens arbete kring hållbarhet, 

vilket inte alltid ger en rättvisande bild. Fagerström och Hartwig (2016, B) menar på att 

hållbarhetsredovisningen istället bör fungera som ett redskap i företagets ”risk 

management”. Detta innebär olika aktiviteter för företagets verksamhet som innefattar att 

de på ett systematiskt sätt analyserar och förebygger olika risker. Vad gäller den 

finansiella redovisningen är det intressenter som ägare och kreditgivare som har stort 

fokus men då utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle går framåt anses inte den 

traditionella redovisningen spegla hela företagets verklighet och ansvar. Det innebär att 

företaget måste ha ett så kallat hållbarhetsansvar för de produkterna som företaget 

producerar (Fagerström och Hartwig, 2016, A). Samma författare påstår i en annan artikel 

att hållbarhetsredovisning har fler intressenter och är något som bör uppmärksammas i 

syftet. Målen för hållbarhetsredovisning bör därför vara att ”systematiskt registrera och 

värdera risker och möjligheter inom det hållbara ansvarsområdet” (Fagerström och 

Hartwig, 2016, B, sida 4). Ett av syftena med hållbarhetsredovisning är att delge 

information om de olika risker som finns inom redovisningsenheterna men även de 

möjligheter som finns gällande hållbarhet inom ett flertal områden. Information kring 

hållbarhet är något som främst vänder sig till företagsledningen men även till andra 

intressenter som finns internt och externt (Fagerström och Hartwig, 2016, B).  
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1.2.2 Intressenternas påverkan 

Intressenterna måste vara delaktiga i hela processen för att ett företag ska kunna utvecklas 

och uppnå sina hållbarhetsmål. Redovisningen utgår därmed från att företaget utformar 

en vision och strategi kring ämnet där intressenternas påverkan driver detta framåt. Det 

är därför viktigt att lyfta fram ekonomisk, miljömässig och social påverkan för att på så 

sätt skapa hållbara relationer till verksamhetens intressenter men även för 

investeringsbeslut och arbetet i den dagliga verksamheten (Westermark, 2012). Alla 

företag är skyldiga att själva göra en bedömning av vilka hållbarhetsupplysningar som är 

relevanta med företagets intressenter som utgångspunkt (Svenskt näringsliv, u.å.). Även 

Schneider (2015) menar på att ett företags olika intressenter har en stor roll i upprättandet 

hållbarhetsredovisningen för att ett företag ska kunna bli framgångsrikt och effektivt 

arbeta med hållbarhetsfrågor. För att detta ska vara möjligt måste ett företags intressenter 

ta del av hållbarhetsredovisningen men även andra finansiella rapporter. Problemet som 

uppstår i denna situation är att varken hållbarhetsredovisningen och andra externa 

rapporter i många fall inte är tillgängliga för vem som helst. Författaren menar att 

reflexiva organisatoriska beslutsprocesser kan resultera i lärandeprocesser på 

samhällsnivå vad gäller jämställdhet med ekonomiska, miljömässiga och sociala 

överväganden. Dessa inlärningsprocesser är en förutsättning för ett skifte i marknaden för 

ett mer hållbarhetslogiskt tankesätt. Författaren ser det från en optimistisk synvinkel där 

ett skifte redan pågår i form av utbildningsinstitutioner, yrkesorganisationer och 

internationella organisationer där hållbarhet får allt större fokus. Stora företag har en 

viktig roll i arbetet mot hållbar utveckling och är en del i en kollektiv inlärningsprocess, 

dels på företagsnivå men även på samhällsnivå. Ju mer hänsyn företagen tar till 

hållbarhetsfrågor desto mer sannolikt är det att hållbarhetstänket sprids vidare till andra 

samhällssektorer. I propositionen (2015/2016:193) framgår det att utan ett hållbarhetstänk 

i företagen kommer både interna och externa intressenter avsäga sitt intresse och hålla sig 

till de verksamheterna som arbetar aktivt med detta. Lagen om att företag av viss storlek 

måste upprätta en hållbarhetsredovisning är därmed ett stort underlättande för flera parter. 

 

1.2.3 Hållbart företagande 

Hållbart företagande innebär att företagens verksamhet ska drivas av det som gynnar 

hållbar utveckling. På uppdrag av FN har världskommissionen skrivit en rapport där de 

definierar hållbar utveckling som: 
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”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

 kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov” 

 (Prop. 2015/2016:193 s.35).  

 

 Inom hållbart företagande brukar förkortningen ESG användas som står för Environment 

(miljö), Social (samhällsansvar) och Governance (styrning) vilket i sig innefattar fyra 

områden som företag måste ta ansvar för i samband med detta. Dessa är mänskliga 

rättigheter, arbetsvillkor, miljöhänsyn och antikorruption. Regeringen har arbetat mycket 

kring frågor om hållbart företagande och utveckling då detta anses i huvudsak vara en 

förutsättning för företag att bli framgångsrika och ligga i framkant för modernitet och 

innovation. Idag är människor i samhället mer medvetna om miljö och hållbarhetsarbete 

vilket bidrar till att även företag måste bli mer medvetna om hur deras verksamhet 

påverkar miljö och vilka hållbarhetsfrågor de måste arbeta mer med för att få en tillväxt 

som på lång sikt anses hållbar. Hållbarhetsarbetet som ska redovisas är för att intyga hur 

stor vikt företaget lägger på dessa frågor. Alla företag tillsammans i sitt arbete bidrar med 

lösningar till samhällets gemensamma hållbarhetsutmaning (Prop. 2015/2016:193). För 

att nå hållbar utveckling krävs det mer än att bara mäta och hållbarhetsredovisa. Det är 

därför viktigt att företaget ser till att det som mäts är relevant i förhållande till strategin. 

Det är också viktigt att det som mäts är relevant i det dagliga arbetet i organisationen på 

alla olika nivåer och att mätningen är en del i olika beslutsprocesser i verksamheten. 

Mätningen bör ses som ett verktyg för att nå hållbar utveckling och det är viktigt att 

företagen inte förlorar den drivkraften (Westermark, 2012) 

 

1.2.4 Positiva effekter av hållbarhetsredovisning 

Att företagen ska upprätta en hållbarhetsredovisning innebär flera ekonomiska fördelar. 

Bland annat genom ett stärkt varumärke och en förbättrad konkurrenskraft för att 

företagen ska kunna intyga att de arbetar med hållbarhet och därigenom stärka förtroendet 

från intressenter för hur företaget styrs. Hållbarhetsredovisningen ger en ökad insikt i 

olika hållbarhetsfrågor inom olika företag. Detta bidrar till maximalt utnyttjande av 

resurser samt en mer hållbar utveckling i samhället, samtidigt som företagen får bättre 

fokus på de viktiga frågorna. Fördelarna med hållbarhetsredovisning uppskattas ha ett 

högre värde och generera mer till företaget än vad utgifterna för arbetet med 

hållbarhetsredovisning kostar företaget (Prop. 2015/2016:193). Ett grundläggande mål 
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för ett företag är att verksamheten ska fortleva och ge avkastning. För att få en tydlig bild 

av företagens hot och risker är hållbarhetsredovisning en bra utgångspunkt för att 

identifiera dessa (Fagerström och Hartwig, 2016, B).  

 

Westermark (2012) menar att redan under 2012 upprättade drygt 70 procent av de största 

bolagen någon form av hållbarhetsrapport och många av de börsnoterade bolagen 

använde sig redan då av GRIs riktlinjer. Författaren anser att det krävs att GRIs riktlinjer 

fastställs som god hållbarhetsredovisningssed för att hållbarhetsredovisning ska kunna 

uppnå trovärdig relevans. Flertalet företag valde att redan innan lagändringen låta en 

extern revisor granska hållbarhetsrapporten. Författaren menar att hållbar utveckling 

handlar om att göra nya och innovativa val och att våga tänka på nya sätt. Ett företags 

arbete med hållbar utveckling är inte avslutad bara för att en hållbarhetsredovisning har 

upprättats. 

 

1.2.5 Diskussion kring hållbarhetsredovisning bland företag 

Hållbarhetsredovisning blev etablerat redan innan den nya lagändringen men det finns 

enligt Frostenson, Helin och Sandström (2015) fortfarande mycket tvivel och ett flertal 

osäkerhetsmoment hos företagen. Det första är att många företag tycker att 

hållbarhetsredovisningen är överflödig, endast ger extra kostnader och sedan inte kan 

användas som ordentligt beslutsunderlag. Detta har gjort att många ifrågasätter existensen 

av hållbarhetsredovisning och liknande rapporter. Den andra åsikten som är vanlig är att 

endast är en försköning av den verkliga bilden av företagets verksamhet och att det är en 

anledning till att se på den med tvivelaktiga ögon. 

 

Frostenson, Helin och Sandström (2015) menar på att även om det finns många negativa 

åsikter kring hållbarhetsredovisningen hos företagen går det inte att dölja den enorma 

utveckling som faktiskt skett sedan det blev mer etablerat och nu i samband med 

lagändringen. Det är stor skillnad på den nya obligatoriska hållbarhetsredovisningen och 

de tidigare miljörapporterna som många företag har lämnat. Dessa valbara miljörapporter 

har varit en del av företagens årsredovisning men är inte upprättade i den utsträckning 

som de idag behöver vara. Författarna beskriver att redovisningen har medfört större 

kunskap hos användarna som spridit och influerat andra samtidigt som kunskapen har 

ökat hos företagen. Det finns många möjligheter för företagen genom bland annat 

utbildningar samt hjälp från konsulter kring hållbarhetsarbete. Deras 
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hållbarhetsredovisning kan på så sätt utvecklas och bidra till en ökad kompetens kring 

ämnet. Utvecklingen har gjort att företag använder sina hållbarhetsfrågor mer integrerat i 

den traditionella företagsanalysen vilket under bland annat finanskrisen visade sig 

nödvändig. 

 

 

1.3 Problemformulering 

Hur har det nya lagkravet om hållbarhetsredovisning påverkat företags hållbarhetsarbete? 

 

1.3.1 Delfrågor  

 Hur har det nya lagkravet påverkat hållbarhetsredovisningen?  

 Hur påverkar hållbarhetsredovisningen företagens arbete? 

 

1.4 Syfte  

Studien syftar till att ge en bild av hur företagens hållbarhetsredovisning har förändrats i 

samband med lagkravet samt tolka och analysera hur en förändrad hållbarhetsredovisning 

påverkat företagens arbete med hållbarhetsfrågor. 
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2. Teoretisk referensram 

______________________________________________________________________  

I teorikapitlet presenteras teorier som belyser ämnet hållbarhetsredovisning. De olika 

delarna ligger till grund för hur företag har påverkats och eventuellt behövt förändras 

till följd av lagändringen, både generellt och utifrån deras arbetssätt kring 

hållbarhetsredovisning och hållbarhetsfrågor. Den teoretiska referensramen är 

tillsammans med empirikapitlet grunden för uppsatsens analys och slutsats. 

______________________________________________________________________ 

 

2.1 Externredovisningens roll i företaget 

”Redovisning är ett skriftspråk som används för att beskriva de ekonomiska 

konsekvenserna av organisationers verksamhet” (Gröjer, 2002, Sida 7). Företag ska 

redovisa sina ekonomiska aktiviteter och den ekonomiska verksamheten enligt 

aktiebolagslagen och årsredovisningslagen. Oftast är lagkrav ett tecken på att marknaden 

på något sätt har misslyckats och i detta fall kan det vara ett tecken på att organisationer 

tidigare inte själva lyckats få till en tillfredsställande externredovisning (Gröjer, 2002). 

När nya förslag kring redovisning uppkommer visar det oftast på att det finns flera behov 

att utveckla standarder, riktlinjer och praxis, vilket är ett skäl till varför 

hållbarhetsredovisningen uppkom som krav (Frostenson 2015). 

 

Enligt grundläggande redovisningsteori presenterar Gröjer (2002) exempel på varför 

externredovisning finns och varför det är ett lagkrav. Den viktigaste orsaken till varför 

externredovisning finns är att den ökar tilliten till externa intressenter och mellan olika 

partners under viktiga affärer. När ett företag gör affärer med ett annat företag är det 

viktigt att en tillit finns då det visar på att den ekonomiska ställningen är god. Detta gör 

att företagen inte ska bli vilseledda och behöva lida av ekonomisk skada. Författaren 

menar att årsredovisningar för större företag kan vara en säkerhet vid större investeringar 

för att beräkna framtida risker och avkastning. Ett annat exempel på orsak till varför 

årsredovisning ska upprättas är för att bedöma organisationens existensberättigande. 

Detta bygger på att företag ska ha ett resultat som bland annat täcker ägarnas 

avkastningskrav och detta ska i sin tur skapar ett mervärde av att uppfylla det förväntade. 

Även om dessa grundläggande redovisningsteorier främst tillämpas för den finansiella 

redovisningen, kan dessa även tillämpas för hållbarhetsredovisning.  
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2.2 Hållbarhetsredovisningens legitimitetsskapande 

 

2.2.1 Intressentmodellen 

Den externa redovisningens huvudsakliga syfte är att delge olika användare och externa 

intressenter företags ekonomiska information. Den nya lagändringen kring 

hållbarhetsredovisning syftar till att samma intressenter även ska få ta del av företags 

icke-finansiella information. De olika intressenterna har olika behov både kring den 

ekonomiska redovisningen och hållbarhetsredovisningen beroende på om det är ägare, 

långivare, leverantörer, kunder, konkurrenter, anställda eller stat och kommun. Det kan 

därför vara mycket svårt att upprätta en redovisning som tillfredsställer allas olika 

informationsbehov (Brännström, Jansson och Smith 2015). Många intressenter anser att 

hållbarhetsredovisningen inte är tillräcklig för stora investeringsbeslut och därför inte 

heller leder till någon extra nytta samtidigt som det anses mer som ett sätt för företaget 

att skryta om vad de är bra på. Dock finns det andra åsikter hos intressenter att det är 

företagens skyldighet att vara ansvarsfulla och föra fram hållbarhetsfrågor  

(Frostenson, Helin och Sandström, 2015).  

 

 

Ägare och företagsledningen 

Ägaren bidrar med kapital till verksamheten och vill därmed ha en avkastning på det 

investerade kapitalet. De vill se en utveckling och att deras kapital förvaltas väl i 

verksamheten. Företagsledningen bidrar med kompetens samt arbetsinsatser och vill ha 

lön eller annan typ av ersättning för sitt arbete. Ledningen har även kunskap för hur 

företag och dess verksamhet ska styras (Bruzelius och Skärvad 2017). 

2.1 Intressentmodellen (Brännström, Jansson och Smith 2015). 
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Långivare 

Långivare, som banker och kreditinstitut, bidrar även de med kapital för att finansiera 

verksamheten. Redovisningen är viktig för långivare för att de ska kunna ta beslut och 

bedöma den eventuella kreditrisken som finns i och med den förväntade 

betalningsskyldigheten. Från företaget vill de, utöver en fullständig redovisning, ha ränta 

på det lånade kapitalet samt en planenlig amortering (Brännström, Jansson och Smith 

(2015). 

 

Leverantörer och kunder  

Leverantörerna bidrar till företagets verksamhet genom att förse företaget med varor och 

tjänster. Som ersättning för detta vill leverantörerna ha en bra kund som sköter sina 

betalningar eftersom det i sin tur påverkar deras verksamhet. Kunderna är den större delen 

av verksamheten och räknas många gånger som den viktigaste gruppen av intressenter då 

det är kunderna som köper de varor och tjänster som företaget erbjuder. I sin tur bidrar 

kunderna med intäkter till företaget och förväntar sig bra kvalitet på varorna och en god 

service (Bruzelius och Skärvad 2017). 

 

Anställda 

De som är anställda på företaget vill ha betalt för sitt arbete och den tid som de lägger ner 

på arbetet. Förutom lön vill de även ha god arbetsmiljö, trygghet och jämn sysselsättning 

samt ett visst inflytande i form av bland annat medbestämmande eftersom det skapar ett 

visst mervärde. De vill även ha goda relationer till sina chefer och medarbetare för att det 

ska ge tillfälle för personlig utveckling samt utbyte av idéer (Bruzelius och Skärvad 

2017). 

 

Stat och kommun 

Stat och kommun bidrar med olika slag av samhällsservice som exempelvis lokaler, 

utbildningar och olika typer av kommunikationer. De kan bidra med finansiering till 

verksamheten i form av olika bidrag eller direkta lån som kan gå till arbetslösa för att de 

ska komma in i arbetslivet. Företaget bidrar med ett samhällsansvar genom 

skattebetalning och de bidrar med sysselsättning inom kommunen (Bruzelius och Skärvad 

2017).  
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2.2.2 Legitimitetsteorin  

Legitimitetsteorin har en stark sammankoppling med intressentmodellen då företaget 

skaffar sig legitimitet genom vissa handlingar och uppfyllda förväntningar från 

intressenter. Legitimitet riktar sig delvis till intressenter men även till samhället där 

företaget verkar. Denna typ av legitimitet från samhället skapar ett stort mervärde hos 

företaget som i sin tur kan bidra till att företagets intressenter vill bidra mer till företagets 

arbete (Ljungdahl 1999). Legitimitet måste företag hela tiden utveckla och underhålla för 

att behålla det förtroende som finns hos deras intressenter. Förtroendekapital tar lång tid 

att bygga upp och det gäller därmed att inte mista detta förtroende utan att använda det 

för måluppfyllelse och utveckling samt låta det bidra till verksamheten. I syfte att 

underhålla och upprätthålla förtroendekapital bör företaget använda sig av specifika 

åtgärder. Det kan handla om att företaget ska styra efter en viss uppförandekod i form av 

olika frågor som anses viktiga. Exempel på sådana frågor är bland annat hållbar 

utveckling, extern miljö, arbetsmiljö samt mänskliga rättigheter (Bruzelius och Skärvad 

2017). Generellt används legitimitet i redovisningssammanhang och innebär att redovisa 

samt utforma redovisningen efter ett visst sätt och detta är vanligtvis något som företag 

eftersträvar. Legitimitetsteorin är skäl och motiv nog för företaget att se till att deras 

redovisning upprättas på ett korrekt vis. Det som finns att redovisa kring hållbarhet ska 

vara en grund i olika intressenters beslut i samband med en kontinuerlig kommunikation 

med företag (Frostenson 2015).  

 

Frostenson (2015) beskriver även att företag anpassar sin redovisning till de ekonomiska, 

miljömässiga och sociala frågorna just för att fler externa intressenter från omgivningen 

efterfrågar detta. Det har gjort att mängden information som företag rapporterar har blivit 

mer omfattande för att lyfta fram ännu fler positiva aspekter med legitimitet som motiv. 

I dessa fall har legitimitetsteorin syfte att ge en förklaring till varför företaget redovisar 

på det sättet som de gör.  Dock menar Carter och Rogers (2008) att hållbarhetsarbetet och 

sättet som företagen hållbarhetsredovisar är en enorm utmaning och det kan innebära 

ökade kostnader. Både de långsiktiga och de kortsiktiga målen måste uppfyllas samtidigt 

och de ekonomiska resultaten ska tas i beaktning i förhållande till de olika målen för de 

tre dimensionerna – ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. Hanley och Barbier 

(2009) beskriver att alla företag tidigare kunde välja att göra en kostnads- och nyttoanalys, 

där dessa ställs emot varandra för att se om bland annat resultatet av 
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hållbarhetsredovisningen skapar något mervärde av nytta och en ökad legitimitet istället 

för endast ökade kostnader.  

 

2.3 Förutsättningar för hållbarhetsredovisningen  

2.3.1 Hållbarhetspostulat 

Ett postulat är ett grundläggande antagande vad gäller redovisningens karaktär och ska 

syfta till att förklara vad den redovisade organisationen är men även vad redovisningen 

avser. Postulat är ett gammalt begrepp som även finns inom den finansiella redovisningen 

och är formulerade som utgångspunkter för att rapporterna ska uppnå ett visst syfte 

(Frostenson, 2015). Fagerström och Hartwig (2016, B) fortsätter att beskriva hur postulat 

fungerar som breda ramar och inom dessa bör vissa mål sättas upp. Författarna menar att 

den finansiella redovisningens fyra postulat även, med vissa justeringar, kan ligga till 

grund för hållbarhetsredovisning. Genom att skapa en hållbarhetsredovisning utifrån de 

fyra postulaten och de tre dimensionerna ekonomisk, socialt och miljömässigt kan 

företags olika intressenter från en utvecklad intressenmodell utnyttja informationen i 

olika beslut. 

 

Fagerström och Hartwig (2016, B) anser att hållbarhetsredovisning måste ha en liknande 

grund att stå på som en finansiell redovisning då den genom reglering kan göras både 

verifierbar och reviderbar. Denna reglering bör utgå från olika hållbarhetspostulat, där 

det första postulatet, kontinuitet, innebär att företag existerar på en obestämd framtid 

förutsatt att de uppfyller alla sina mål. Detta kan användas i 

hållbarhetsredovisningssynpunkt då företag som inte lever upp till hållbarhetsrelaterade 

förpliktelser därmed inte heller får fortsätta sin verksamhet. Det andra postulatet syftar 

till redovisningsenhet och med hållbarhetsredovisning i fokus kan detta användas för att 

få grepp om hela livscykeln av en produkt. Därmed kan ett nytt ansvarområde skapas med 

fokus på hållbarhet. Det tredje postulatet syftar till redovisningens period för att mäta 

företagets ställning och resultat. Författarna menar dock att det inte är relevant ur 

hållbarhetssynpunkt utan perioden ska istället ge underlag för att kunna ta ställning till 

företagets möjligheter och risker vad gäller resurser. Det fjärde och sista postulatet är 

monetärt där data och resurser omvandlas till pengar, vilket kan vara svårt när det gäller 

hållbarhet. Måttenheten kan därmed istället mätas med olika indikatorer som till exempel 
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sjukfrånvarodagar eller hur många ton koldioxid som släpps ut. Detta tillsammans med 

övrig information är en bra grund för att kunna bedöma risker och möjligheter i företaget. 

 

2.3.2 Styrning av hållbarhet 

Begreppet styrning innefattar även kontroll och uppföljning och kan bäst beskrivas med 

engelskans management control som innebär att ledningen ska sätta ramar för 

medarbetarnas beslut, handlingar och beteende samt se till att deras fokus ligger rätt 

(Bruzelius och Skärvad, 2017). Genom att bygga upp hållbarhetsredovisningen utifrån de 

fyra hållbarhetspostulaten kan ledningen få en översikt och därmed styra företaget i rätt 

riktning och på ett framgångsrikt vis. När det gäller styrning av ett företag är 

medarbetarna en viktig intressent som läggs i fokus för att de ska arbeta tillsammans med 

företaget med en positiv inställning. I detta fall en positiv inställning till hållbarhetsarbetet 

som även bidrar till att företaget arbetar utifrån övriga intressenternas efterfrågan på 

hållbarhetsfråga. Den nya lagändringen har inneburit förändringar för många företag och 

det är i sådana förändringar som det är extra viktigt att företaget styr på rätt sätt för att 

behålla ett positivt tanke sätt hos samtliga medarbetare. Enligt Frostenson (2013) finns 

det tre olika instrument som företag kan använda som hjälpmedel och generellt överföra 

till hållbarhetsområdet för att underlätta styrningen av hållbarhet inom verksamheten.  

  

Formella instrument 

Formella instrument som företag kan använda sig av i verksamheten är exempelvis regler, 

uppförandekoder, medarbetarpolicyer samtidigt som företagen kan använda andra 

formaliserade strukturer för att definiera, mäta samt ställa in och justerar ansvaret som 

företaget har. Bland de formella instrumenten finns även belöningssystem och andra 

system som påverkar beteenden samt anställdas val för att förbättra verksamheten). Det 

formella instrumentet kan liknas med direktstyrning där ledaren styr medarbetarnas 

arbetsinsatser genom instruktioner och order. Denna typ av ledning kan också jämföras 

med standardisering av olika arbetsprocesser (Bruzelius och Skärvad, 2017).  

  

Informella instrument 

Informella instrument handlar om bland annat värderingar som verksamheten och dess 

aktiviteter styrs av. Medarbetarna förväntas ha en viss inställning och dela företagets 

anda, vilket skapar en handlingsram runt beteenden istället för att skapa ett visst beteende 

vid varje enskild situation (Frostenson, 2013). Informella instrument kan ses som 



  
 

- 15 - 
 

ömsesidig kommunikation mellan medarbetare och olika enheter inom verksamheten och 

kan användas i alla olika typer av situationer. Genom gemensamt normsystem kan en 

verksamhets medarbetare samordnas och styras (Bruzelius och Skärvad, 2017). 

  

Informativa instrument 

Dessa typer av instrument innefattar olika typer av informationsgivning i samband med 

utbildning i hållbarhetsfrågor, hållbarhetsinitiativ samt hjälp och användning av 

experthjälp. Det viktigaste i dessa instrument är att fokus ligger i den kommunikativa 

aspekten (Frostenson, 2013). 

 

2.4 Organsiationsförändring 

Ibland ställs företaget inför en förändring och denna förändring kan enligt Bruzelius och 

Skärvad (2017) gälla och bero på olika orsaker. Förändringar kan även ha olika 

varaktighet, tillfälliga eller bestående, vara av olika omfattning och växa fram genom 

självinsikt eller tvång. Storleken på förändringen kan också variera och kan vara allt ifrån 

en förfining av olika rutiner till helt ny sätt att se och driva verksamheten på. En sådan 

orsak är bland annat kravet på hållbarhetsredovisning som lett till förändringar inom 

större företag. Detta har varit förändringar som bland annat att de har behövt lägga extra 

resurser kring upprättandet och att de har behövt ändra sitt sätt att arbeta för att uppfylla 

lagändringens krav. En förändring påverkar samtliga av företagens intressenter både 

direkt och indirekt, vilket gör att det är viktigt att ledningen ligger steget före i en 

förändring för att kunna arbeta förebyggande mot bland annat risker. Detta för att inte 

glömma bort vilka intressenter företaget har och vad de kräver av företaget, om detta sker 

finns det risk att de tappar sina intressenter på vägen. Sveningsson och Sörgärde (2015) 

menar på att företag kan använda sig av ett bildspråk eftersom detta kan ge en ökad 

förståelse både för att motivera och genomföra förändringen och är även ett vanligt vis 

att gå tillväga inom organisationsteorin. Att använda sig av denna typ av bildspråk innebär 

att använda sig av ett annat begrepp som alla lättare kan förstås. Bruzelius och Skärvad 

(2017) menar att förändringar kan delas in i inkrementella förändringar och strukturella 

förändringar. Den första syftar till att förbättra och förfina redan befintliga processer, 

produkter eller rutiner  och förändringsarbetet sker därmed inom befintlig 

företagsstruktur. Det som kännetecknar en inkrementell förändring är att den är av mindre 

skala, den bygger på historien och har en lägre risk. Ny kompetens kan utvecklas över en 



  
 

- 16 - 
 

längre tid och den är ofta evolutionär. Den strukturella förändringen syftar till större 

förändringar som att ändra affärsmodellen, den strategiska inriktningen och eller 

organisationsformen. Detta innefattar även helt nya principer eller metoder för att 

applicera på en redan befintlig affärsmodell. Det som kännetecknar en strukturell 

förändring är att den ofta är av större skala, revolutionära och har en högre risk. De bryter 

ofta mot historien och ny kompetens behövs ofta omedelbart. Även Sveningsson och 

Sörgärde (2015) menar på att förändringar kan vara av olika omfattning och tempo samt 

vara planerade eller framväxande.   

 

Vid förändring är det inte ovanligt med motstånd bland medarbetare, vilket beror på allt 

ifrån att förändringen bedöms som orättvis och att många människor är bekväma i det 

som är för att förändring ger en känsla av förlorad kontroll och osäkerhet. Detta motstånd 

vid en förändring gör att företaget måste vara förändringseffektiva, alltså ha en förmåga 

att upptäcka behovet av förändring och därmed utveckla relevanta men även meningsfulla 

förändringsidéer (Bruzelius och Skärvad, 2017). Sveningsson och Sörgärde (2015) menar 

att det krävs att företagsledningen intresserar sig och förstår sig på de anställdas olika 

perspektiv i förändringen och inte tar förgivet att vissa handlingar är motstånd eller 

samtycke. De menar även att motstånd är en del av förändringsprocessen. Enligt 

Bruzelius och Skärvad (2017) har forskaren Kotter (2002) funnit mönster för strategiska 

förändringsprocesser som kan sammanfattas i tre faser och sammanlagt åtta punkter. Den 

första fasen är förberelsefasen som innefattar att skapa förändringsinsikt, skapa vision 

samt etablera förändringsteam. Den andra fasen är genomförandefasen som innefattar att 

kommunicera förändringen, skapa delaktighet samt uppnå några snabba resultat. Den 

sista fasen är fullföljandefasen som innebär att eliminera kvarstående motstånd mot 

förändringen samt följa och befästa förändringen. 

 

2.5 De tre dimensionerna av hållbarhetsredovisning 

Informationen kring redovisning ska vara väsentlig och det innebär att företagen i 

huvudsak ska identifiera olika områden rörande de tre dimensionerna som är ekonomisk, 

miljömässiga och social påverkan. Dessa tre dimensionerna är en utgångspunkt för 

hållbarhetsredovisningen och en förutsättning för att lyckas med hållbarhetsarbetet. 

Därför är väsentlighetsprincipen ett centralt begrepp och det kräver att företagen gör en 

väsentlighetsanalys för att se vad intressenterna har för intresse och behov av information 
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kring de olika aspekterna. Det som finns att redovisa kring hållbarhet ska redovisas och 

ska vara en grund i olika intressenters beslut i samband med en kontinuerlig 

kommunikation med ett företag allra främst under större förändringar (Frostenson, 2015).  

 

 

 

Den ekonomiska aspekten rör tillgångar, skulder, skatt, olika bidrag och bestånd i 

företagets verksamhet, vilket är liknande det som företag presenterar i sina 

årsredovisningar. Detta är något som alla företag har arbetet med sedan tidigare men som 

de nu behövt applicera mer på hela arbetet kring hållbarhetsfrågor. De handlar om frågor 

som hur mycket det får kosta att utföra olika miljöprojekt, hur mycket deras utsläpp får 

kosta och hur de ska investera i utbildningar för medarbetare och liknande. Även den 

miljömässiga aspekten, som innefattar bland annat avfall, utsläpp, klimatförändring, 

transport samt användning av energi, är något som företagen arbetat med i olika 

utsträckning. Miljöfrågor har länge varit ett aktuellt ämne och varit något som är lättare 

för många företag att ta till sig på grund av detta (Frostenson, Helin och Sandström 2015). 

 

Enligt Boström, Vifell, Klintman, Soneryd, Hallström, Thedvall  (2015) är social 

hållbarhet är ett av de tre dimensionerna och har funnits med sedan hållbarhetsbegreppet 

började diskuteras. Senaste åren har denna dimension fått extra uppmärksamhet och det 

pratas om bland annat livskvalitet, generationsrättighet, genusfrågor samt arbetstagarnas 

rättigheter. Forskning visar på vissa svårigheter som uppstår vad gäller integrering av 

sociala aspekter i olika hållbarhetsprojekt och planeringsprocesser. Ett annat problem är 

att det, precis som med hållbarhetsbegreppet, finns många olika tolkningsmöjligheter 

2.2 Sambandet mellan de tre dimensionerna 
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kring begreppet social hållbarhet vilket leder till både förvirring men även vaghet. 

Författarna menar att skilja på den sociala aspekten, alltså de sociala målen för hållbar 

utveckling (vad) och processaspekten som innebär sättet att uppnå dessa mål (hur) är en 

grundförutsättning för att få en förståelse för innebörden. De menar att de materiella 

målen som sätts upp kan vara svåra att stärka om inte dessa delar är inkluderade i själva 

förfarandet för arbetet mot hållbarhet. Frostenson, Helin och Sandström (2015) menar att 

de sociala aspekterna innefattar hälsa, hygien, säkerhet, utbildning, mänskliga rättigheter, 

jämlikhet, mångfald samt rättvisa. 
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3. Studiens tillvägagångssätt  

______________________________________________________________________ 

I följande kapitel redogörs det för vilket vetenskapligt synsätt samt tillvägagångssätt som 

uppsatsen ämnas att använda vid insamling av data. Ett urval av intervjupersoner 

presenteras samt identifiering av viss metodkritik.  

______________________________________________________________________ 

3.1 Studiens upplägg                                                 

Det finns enligt Bryman och Bell (2017) tre olika begrepp inom forskningsansats som 

används för att kunna relatera teorin med den insamlade empirin, vilka är deduktion, 

induktion samt abduktion. Vi har utgått från en abduktiv ansats som enligt Patel och 

Davidsson (2011) är en kombination av deduktion och induktion. Vår studie är delvis 

uppbyggd av befintliga teorier tillsammans med erkända principer kring 

hållbarhetsredovisning och dess teoretiska påverkan på företagen och delvis den empiri 

vi använt oss av i form av insamlad data. Den empiri som vi har samlat in i samband med 

granskning av årsredovisningar samt intervjuer skapar vissa mönster som sedan växer 

fram i en ny teoretisk struktur, vilket enligt Bryman och Bell (2017), kallas för induktiv 

ansats. Den induktiva ansatsen menar författarna innebär att processen och forskaren går 

motsatt mot varandra och att empirin inte skapas av teori utan tvärtom. Patel och 

Davidsson (2011) menar att dessa teoretiska ramarna som växt fram sedan kan användas 

i ny forskningar vilket gör det till en deduktiv ansats. Upplägget på studien har gett tankar 

kring möjliga utfall och slutsatser som vi sedan kunnat dra utifrån de befintliga teorierna 

och vår insamlade empiri i form av granskade årsredovisningar samt intervjuer.  

 

Under arbetes gång har vi granskat och tolkat tio olika företags årsredovisningar samt 

försökt att uppfatta deras förhållningssätt kring hållbarhetsfrågor. Detta är något som 

Bryman och Bell (2017) beskriver som hermeneutik, läran om texttolkning, som är 

utformat för en lättare förståelse och tolkning av texter . De menar att tolkning av texter 

kan variera mycket beroende på vem det är som tolkar och vad det är som tolkas. Eftersom 

vi även har behövt tolka respondenternas perspektiv kring hållbarhetsredovisningen vid 

insamlingen av den empiriska datan, har vi varit noga med att få respondenternas hela 

bild. Det handlar om att vi måste se vad de olika texterna får för innehåll i ett sammanhang 

utanför själva texten och när vi har satt de i förhållande till varandra har vi sett hur de har 

fått en betydelse i en större kontext. 
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3.2 Val av respondenter och årsredovisningar 

Då detta är en studie efter ett specifikt ämne har vi behövt kontrollera urvalet för att svaren 

ska ge ett så bra underlag till analysen som möjligt. Vi kommer använda oss av något som 

Denscombe (2014) beskriver som ett icke-sannolikhetsurval då vi gör en kvalitativ studie 

inom ett ämne som rör en begränsad grupp och behöver därmed noga välja ut vilka 

intervjupersoner och årsredovisningae som kvalificieras.  Inom samhällsvetenskaplig 

forskning kan även sannolikhetsurval användas men detta innebär att urvalet görs 

slumpmässigt från en urvalsgrupp och detta bidrar till att det finns en säkerhet i att 

forskaren inte känner personerna och inte heller har något inflytande på dem som kan 

komma att påverka insamlingen av data. Denna typ av urval används för bästa effekt vid 

stora urvalsgrupper och brukar liknas vid en storskalig enkät med kvantitativ data. Vi 

valde ut respondenterna genom att granska deras årsredovisningar för att se vilka som 

uppfyller minst två av de krav som lagändringen kräver. Principen med urval är att det 

ska finnas möjlighet att dra slutsatser utan att behöva samla in data från varje enskild 

individ ur en grupp. Urval gör att det sparas både tid och pengar utan att offra relevansen 

och exaktheten i data (Denscombe 2014). Vi har inte lagt någon fokus på vilken bransch 

företagen ingår i vid urvalet utan bara sett att de uppfyller kravet på 

hållbarhetsredovisning. Även om det hade varit intressant att få en inblick i en särskild 

bransch syftar denna studie till att se hur det har påverkat företag generellt. Vi har även 

valt detta tillvägagångssättet då det handlar om stora företag som kan vara svåra att 

komma i kontakt med. Vid urvalet av årsredovisningarna har vi använt oss av icke-

sannolikhetsurval för att få så bra underlag som möjligt till analysen. 

 

Vi har valt att arbeta med en kvalitativt studie i form av intervjuer, vilket Bryman och 

Bell (2017) samt Backman (2016), menar är en av de vanligaste metoderna vid 

datainsamling av kvalitativ data och kännetecknas av verbala formuleringar istället för 

användning av siffror. Detta har gett oss en djupare inblick i olika företags tänk och 

förhållningssätt kring hållbarhetsredovisning. Bryman och Bell (2017) beskriver även att 

intervjuer skapar en lättare förståelse eftersom svaren från respondenten oftast finns i 

deras tankar och ligger i deras förhållningssätt, vilket är lättare att tolka och förstå vid en 

intervju än vid observationer. Genom  kvalitativa intervjuer har vi fått en större förståelse 

av helheten och funnit  mönster av upplevelser och erfarenheter. Datainsamling 
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tillsammans med dataanalys är enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2008) de mest 

centrala momentet när en studie görs ur vetenskaplig synpunkt. Vi har arbetat med den 

kvalitativa studien och samlat in data bestående av termer och dessa har gett oss betydelse 

i form av meningsfulla mönster som vi sedan har kunnat analysera och därgenom fått 

fram ett resultat. Empirin består delvis av kvalitativa intervjuer med ett antal större företag 

som har lagkravet hållbarhetsredovisning på sig. Kvalitativa intervjuer är ett sätt för att 

hitta mönster där till exempel kön och ålder inte är relevant. Det kvantitativa 

angreppssättet analyserar relationer mellan variabler och inte mellan människor vilket 

inte är relevant i vår studie. Eftersom vi var intresserade av hur lagändringen påverkat 

hållbarhetsredovisningen hos olika företag samt företagens upplevelse, anser vi att en 

kvalitativ studie var att föredra. 

 

3.3.2 Genomförandet av intervjuerna 

Innan vi kunde boka intervjuer med företag var det en lång process i att hitta företag som 

vi tyckte var kvalificerade att vara med i vår studie. Detta innebar att mycket tid lades på 

att granska årsredovisningar för att sedan försöka få tag i personer på företagen som hade 

en koppling till hållbarhetsredovisning. Vi insåg ganska snabbt att det endast fanns 

kontaktuppgifter till företagens  kundservice, vilket innebar en lång process där vi fick 

ringa och mejla för att därgenom få andra uppgifter till de som är ansvariga. Det var 

väldigt svårt att få kontakt med rätt personer och få kundservice att koppla oss vidare till 

någon som kunde hjälpa oss men fick slutligen tag i fem respondenter som ville ställa upp 

på en intervju. I och med att vi har arbetat med större företag som har kontor runt om i 

hela Sverige fanns det ingen möjlighet att bara få in fysiska intervjuer och vi valde därför 

att göra telefonintervjuer eftersom detta är ett effektivt sätt att arbeta på vid insamling av 

denna sortens data. Det som är en fördel med fysiska intervjuer enligt Trost (2010), är att 

kunna tolka inställningen, språk och beteende hos respondenterna. Det här gör det lättare 

för oss vid en analys av den framtagna empirin att fånga upp och precisera verkligheten 

och hur vi tolkar helheten. Dock anser vi inte att detta var något problem då våra 

respondenter i telefonintervjuerna var väldigt öppna och hjälpsamma vilket gav oss en 

bra helthetsbild. Vi gjorde en fysisk intervju med Maria Coulianos på Västtrafik i 

Göteborg, telefonintervjuer med Gekås, Liljas samt ATG och en mejlintervju med en 

hållbarhetsanalytiker på Chalmers då det kom oförutsedda händelse vid avtalad tid. 

Vi har även valt att ställa öppna frågor för att få respondenternas synvinkel och inte leda 

in frågorna för att få ett visst svar. Denna metod kräver enligt Trost (2010) mer tolkning, 



  
 

- 22 - 
 

men vi anser att det gav bäst resultat i denna studie och med de förutsättningar vi hade. 

Anledningen till att vi valde att ställa samma frågor till alla intervjupersonerna var för att 

sedan lättare kunna göra en jämförelse, i och med att vi hade som avsikt att undersöka 

samma sak hos samtliga företag. Frågorna skickades i förväg för att respondenterna skulle 

ha möjlighet att förbereda sig. Dock kan detta vara kritiskt eftersom det då även är lättare 

för företagen att ställa in telefonintervjun och snabbt svara på mejl. Detta var något som 

vi var tvungna att vara medvetna om, dock blev det inte så i vår situation, förutom den 

oförutsedda händelse som gjorde att Chalmers istället fick svara på frågorna via mejl, 

vilket vi ändå ansåg var till stor hjälp. Samtliga respondenter som vi hade kontakt med 

var mycket hjälpsamma och positiva till att hjälpa till eftersom det även ger dem en extra 

positiv bild av företaget utåt. Utöver svaren på våra frågor pratade de även mycket runt 

frågorna, vilket gjorde att vi fick extra information att använda och inte behövde någon 

större mängd följdfrågor. Vi valde även att dela upp intervjuerna och höll i några var 

medan den andra var medlyssnare. Anledningen var för att den ena skulle kunna 

koncentrera sig på att ställa intervjufrågorna och ha all fokus på samtalet i intervjun, 

medan den andra antecknade under tiden. Alla intervjuer spelades in för att underlätta vid 

sammanställningen samt för att vara säkra på att inte missa något. Utöver detta har vi 

upprättat ett operationaliseringsschema (Bilaga B) för att kunna koppla samman våra 

intervjufrågor med den aktuella teorin.  

3.3.3  Granskning av årsredovisningar 

Vi har valt att komplettera våra intervjuer med en granskning av årsredovisningar och 

denna kvalitativa textanalys används som ett exempel på en metodsats som används vid 

undersökning av skriftliga dokument. Detta har vi valt att göra för att få en bättre bild av 

företagens förhållningssätt till hållbarhetsredovisning, både före och efter lagändringen. 

Vi ville se om det redan nu fanns en skillnad mellan året då det blev krav på det och åren 

när det var frivilligt. Inte bara i skillnad om hållbarhetsredovisningen finns eller inte, utan 

även om det finns avvikelser i sättet att skiva samt vilken vikt det läggs på hållbarhet i de 

tidigare och den senaste årsredovisningen.  

 

Hållbarhetsredovisningen som upprättas är ett intyg på hur företaget arbetar för en hållbar 

och framtida utveckling generellt medan personliga åsikter kring ämnet främst framgår 

vid intervjuerna. Insamlingen av information från att granska årsredovisningar kallas 

primärdata. I årsredovisningarna har företagen skrivit och uttryckt sig kring verksamheten 
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vilket innebär att det är direkta uppgifter från företaget som vi i vår granskning kunnat 

jämföra och tolka. Den insamlingen vi har gjort av primärdata från våra intervjuer samt 

företagens årsredovisningar anser vi räknas som kvalitativ datainsamling, detta på grund 

av att vi inte samlat in siffror och dragit slutsatser kring dessa när vi har granskat 

årsredovisningarna utan vi har använt oss av den icke-finansiella informationen för 

jämförelse. Nackdelen med att granska årsredovisningar och hållbarhetsrapporter är att 

företagen själva valt att lyfta fram det de anser är viktigt och därmed kan det resultera i 

en mindre rättvisande bild av företaget. Vi ser dock inte detta som ett stort hinder då 

studien syftar till att ta reda på hur de valt att redovisa och arbetar med detta. Det vi saknar 

från rapporterna är tankar och åsikter runt om kring arbetet vilket kompletteras med 

respondenternas syn. 

 

3.4 Primärdata och sekundärdata 

Jacobsen (2002) samt Patel och Davidsson (2011) beskriver primärdata som något 

forskarna själva samlar in från exempelvis intervjuer och observationer från en 

ursprungskälla. Detta gör att vi som uppsatsförfattare har anpassat insamlingen efter vårt 

syfte för att få den informationen till empirin som vi behövde, vilket har varit 

tidskrävande. När vi har tagit fram olika teorier har vi använt oss av olika sekundärkällor 

som bland annat vetenskapliga artiklar, litteratur samt internetsidor. Sekundärkällor är 

enligt Jacobsen (2002) information som har samlats in vid ett tidigare syfte och är något 

som inte kommer direkt från ursprungskällan som vid primärdata. Vid insamlingen av 

sekundärdata har vi varit källkritiska och använt oss flera olika källor som stärker 

varandra, där bland annat av tidigare använd kurslitteratur. 

 

3.5 Upplägget av empiri 

Vi valde att lägga upp vårt empirikapitel genom att presentera alla företag för sig med en 

kort bakgrund, hur de har använt sig av hållbarhetsfrågor samt redovisat hållbarhet 

tidigare för att sedan redogöra hur de arbetar med det idag och om lagändringen har fått 

några konsekvenser. Detta gjorde vi för att få en tydlig struktur och en bild över var och 

ett av företagen, då ett annat upplägg kan resultera i förvirring och upprepning, vilket inte 

ger samma flyt för läsaren. När det presenteras företagsvis skaffar läsaren sig en bild över 

varje företag, för att sedan kunna se tydliga likheter och skillnader i och med att strukturen 

genomgående är densamma. Detta underlättar och ger en bra överblick där det går att se 
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tydliga tecken på omstrukturering, omprioritering samt om deras styrning har påverkats 

beroende på hur mycket företaget har arbetat med detta tidigare. Vi har i analysen valt att 

sammanställa alla granskade årsredovisningar i en matris där vi har kategoriserat olika 

områden samt visat på hur varje företag förhåller sig till ämnet. Detta har vi gjort för att 

det  tydligt ska framgå en jämförelse mellan företagen som ger en lättare överblick och 

som ligger till grund för delar av analysen.   

 

3.6 Analysmetod                                                                 

Vi definierade en vetenskaplig frågeställning och denna låg sedan till grund för att skapa 

intervjufrågor som vi ställde under insamlingen av den kvalitativa informationen. Ett krav 

på denna metod är enligt Bryman och Bell (2017) att urvalet måste vara varierande och 

därför valde vi att använda oss av företag i olika branscher, företag som har någon form 

av hållbarhetsredovisning tidigare samt företag som är helt nya på området och behövt 

anpassa sig efter lagkravet. Kvalitativa studier är enligt Bryman och Bell (2017) mycket 

svåranalyserade eftersom de anses väldigt omfattande och ostrukturerade. Detta beror på 

att det inte finns några tydliga regler kring en analys av kvalitativ data på samma sätt som 

det finns generella riktlinjer för analys av kvantitativ data. Vi anser ändå att detta 

tillvägagångssätt har berikat studien och gett oss den inblick i ämnet som vi eftersträvat.  

 

Det vanligaste sättet att gå tillväga vid en kvalitativ dataanalys är att använda sig av 

grundad teori, vilket innebär att forskaren utgår från insamlad empiri och grundar en teori 

därefter kring det aktuella ämnet (Bryman och Bell 2017). Vi har som tidigare nämnt 

utgått från befintliga teorier men även teorier som har skapats i och med vår insamlade 

empiri. Detta innebär att vi har gjort en tolkning av texterna utifrån olika teoretiska 

grunder samtidigt som nya teoretiska ramar har växt fram som kan användas för ny 

forskning. Vi har utgått från tidigare årsredovisningar och andra generella texter kring 

hållbarhetsredovisning för att kunna få fram den fakta vi behöver kring vårt specifika 

ämne. Under kvalitativa studier är det väldigt vanligt att tidsbrist uppstår. Eftersom vi har 

haft begränsad tid ansåg vi att ett mindre antal intervjuer var att föredra och vi var även 

öppna för effektivisering i form av intervjuer över telefon istället för enbart fysiska möten. 

Analys och tolkning tillsammans med inplanerade intervjuer och granskning är enligt 

Bryman och Bell (2017) väldigt tidskrävande. Vi ansåg inte det som ett problem i vårt 
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fall då vi, trots ett begränsat antal intervjuer, hade underlag för analys och slutsats från 

årsredovisningarna som stärkte varandra. 

  

3.7 Trovärdighet och genomförbarhet 

När vi genomförde vår kvalitativa studie var det viktigt att se vad det är vi mäter och till 

vilken grad, detta kallas enligt Tufte (2011) för validitet. Vi såg till att vara noga med att 

intervjufrågorna är förståeliga och begripliga till en sådan nivå att respondenterna inte 

skulle kunna definiera frågorna olika beroende på vilken respondent vi intervjuade. Detta 

för att validiteten skulle bli befintlig och att vi såg till att vi verkligen mätte det vi ville. 

Tufte (2011) menar på att när en kvalitativ undersökning görs används även begreppet 

reliabilitet och handlar om att undvika felregistrering av data från respondenten. Detta 

kan handla om ointresse och att vi som intervjuare är ouppmärksamma på vad 

respondenten säger och därmed får fel svar registrerade vilket leder till problem under 

analysfasen. Vi valde därför att spela in våra intervjuer, för att ingen feldata skulle 

registreras från vår sida. Bryman och Bell (2017) menar på att både reliabilitet och 

validitet oftast används vid kvantitativa undersökningar medan Patel och Davidson 

(2011) beskriver att reliabilitet och validitet endast används annorlunda i kvalitativa 

studier. Författarna menar på att validitet i dessa studier istället handlar om hela 

forskningsprocessen och reliabilitet bör ställas mot den bakgrund och andra 

omständigheter som råder vid undersökningstillfället, vilket inte måste innebära att det är 

låg reliabilitet.  

 

Om vår studie skulle göras igen ser vi att liknande utfall är möjligt att få fram men 

eftersom det är företag och deras personliga tolkning som ligger till stor grund kan det 

vara svårt att få fram ett exakt lika resultat. Skulle studien istället göras på en specifik 

bransch eller utomlands är det mer troligt att resultatet skulle kunna bli annorlunda 

eftersom olika branscher har olika krav på sig sedan innan samtidigt som länder utanför 

Sverige har lite andra regler. Även om EU-direktivet är densamma är det upp till varje 

land att bestämma omfamningen av direktiven eftersom det är möjligt att skärpa reglerna 

ytterligare i den egna lagen. 
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3.8 Etik 

Under studiens gång har det varit viktigt att vi hela tiden har haft den etiska kritiken i 

åtanke vilket även Alvehus (2013) trycker på. Vi som uppsatsförfattare har behövt vara 

förberedda och hela tiden haft en förståelse kring olika etiska problem som kan uppstå i 

och med den undersökning vi gör. Kvale och Brinkmann (2014) menar att de största etiska 

dilemmat uppkommer vid intervjuer och eftersom vi behövde försäkra oss om att 

respondenterna inte riskerade att lida av någon skada i samband med studien. Därför är 

det viktigt att respektera vad respondenten säger och inte publicera något utan tillåtelse. 

Vi har haft god kontakt med våra respondenter och har skickat allt material från 

intervjuerna till dem för att tillmötesgå deras önskemål. 
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4. Hållbarhetsredovisning från företagens perspektiv 
______________________________________________________________________ 

Under uppsatsens gång har empirimaterial samlats in i form av intervjuer samt 

granskningar av årsredovisningar från företag som omfattas av lagändring av 

hållbarhetsredovisning och presenteras i kapitlet nedan. Detta för att ge läsaren en bättre 

överblick skildras varje företag enskilt för att sedan jämföras i analyskapitlet. 

 

4.1 Respondenternas syn på hållbarhetsredovisning 

4.1.1 Västtrafik 

Västtrafik grundades 1998 och upphandlar på VGRs uppdrag kollektivtrafiken i Västra 

Götalandsregionen som innefattar buss, tåg, spårvagnar samt båtar. Verksamheten är 

delvis regionalt ägt och har 391 medarbetare (västtrafik.se). Innan lagkravet om 

hållbarhetsredovisning infördes redovisade företaget endast ett antal miljöindikatorer och 

vissa tillgänglighetsfrågor som exempelvis tillgänglighetsanpassning för 

funktionshindrade. För dessa har det funnits andra lagkrav på sedan tidigare som företaget 

har behövt anpassa sig efter. Lagkravet har gett en anna tyngd i hållbarhetsfrågor inom 

företaget, vilket gör att frågorna inte kan ignoreras utan måste arbetas med. Maria 

Coulianos, hållbarhetsanalytiker på Västtrafik, anser att det inte har varit oviktigt tidigare 

men att det nu blir mer betydelsefullt, vilket hon menar känns väldigt bra. Det har ännu 

inte skett någon större förändring inom företaget, utan enligt Coulianos kommer det att ta 

tid innan allt är implementerat i verksamheten samt att alla kan se och förstå skillnaden. 

Hon menar även att deras hållbarhetsredovisning är ett bra första försök att utgå ifrån och 

att den kommer utvecklas och bli bättre i framtiden. 

  

Vid utformningen av hållbarhetsredovisningen valde företaget att utgå från de tre 

dimensionerna; miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Den sociala hållbarheten 

delades upp i ett internt perspektiv som riktar sig mot medarbetarna och ett externt 

perspektiv som handlar om deras samhällsansvar mot invånarna i Västra Götaland och 

allt de gör utåt i kollektivtrafiken. De har länge arbetat med miljöfrågor vilket har 

underlättat vid upprättandet av hållbarhetsredovisningen. Företaget har då arbetat med 

olika indikatorer som exempelvis koldioxidutsläpp per personkilometer och 

fordonskilometer. De mäter även energiförbrukning i trafiken samt i olika fastigheter som 

resecentrum. Då den sociala hållbarhetsaspekten inte varit lika tydligt definierad och 
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utformad tidigare har företaget skjutit dessa lite åt sidan och inte arbetat med dem i lika 

stor utsträckning. Dock har de arbetat med ett antal tillgänglighetsfrågor som de anser går 

under den sociala aspekten och där använt sig av indikatorer som hur många hållplatser 

som under ett år har tillgänglighetsanpassats för funktionshindrade. De mäter även hur 

många resenärer som känner sig trygga i kollektivtrafiken och hur väl bemötta 

resenärerna blir. Verksamheten har ett antal indikatorer på remiss som innefattar mer 

mjuka värden som kommer vara aktuella från och med nästa år. När det gäller den 

ekonomiska hållbarheten redovisar företaget de vanliga ekonomiindikatorerna, dock 

anser Coulianos att dessa skulle kunna utvecklas. Västtrafik utgår i dagsläget inte från 

några internationella riktlinjer som GRI, då de anser att de inte ännu har ett tillräckligt 

strukturerat arbetssätt. Målet är att de i framtiden ska kunna göra det, men att det är ett 

par år kvar till dess. De har däremot en uppförandekod som de vill att fler leverantörer 

ska skriva på eftersom de har svårt att kontrollera hela leverantörskedjan då det är många 

led och företaget inte har så stor erfarenhet kring uppföljning av detta. Coulianos menar 

att andra branscher som exempelvis textilindustrin och läkemedelsproduktionen har varit 

tvungna att ha bättre koll på hur deras leverantörer arbetar, men när det gäller tågfabriker 

och liknande har det inte funnits samma krav. 

  

Då företaget verkar i en bransch där upphandlingarna rör miljarder kronor ser Coulianos 

positivt på att det ställs nya krav och mer förtydligande kring antikorruption och 

motverkan mot mutor. Hon ser även bara fördelar med att lagen har kommit och att det 

är bra att frågorna redovisas. Dock skapar lagen merarbete men att det är ett positivt 

merarbete där nyttan överstiger de extra kostnaderna som tillkommit. Kravet har fått 

företaget att inse att de behöver en bättre verksamhetsstyrning generellt. Senaste åren har 

hållbarhetsfrågor kommit in mer och mer i affärsplanen som styr deras verksamhet och 

de har även haft påtryckningar från deras ägare, Västra Götalandsregionen, när det gäller 

denna typ av frågor. Bortsett från ägarna finns det inte några andra intressenter som 

efterfrågar denna typ av redovisning. Coulianos menar även att de fått in fler indikatorer 

i verksamheten som de ska hålla reda på som påverkar styrningen. De har även infört 

olika typer av utbildningar för att öka kunskapen bland medarbetarna. Vad gäller 

riskhantering anser Coulianos inte att de i dagsläget kan se någon större förändring men 

att detta kommer att utvecklas i framtiden. Hon menar att hållbarhetsredovisningen skapar 

legitimitet, vilket är otroligt viktigt för att öka förtroendet för företaget.  

Intervju med Maria Coulianos, 27 april 2018. 
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4.1.2 Chalmers 

Chalmers tekniska högskola startades 1829 och har idag 13 institutioner med omkring 10 

300 studenter och 3 100 anställda. De erbjuder utbildningar och forskar inom områden 

som bland annat teknik, arkitektur och naturvetenskap (chalmers.se). Chalmers har sedan 

en tid tillbaka redovisat sitt hållbarhetsarbete och offentliggjort sina hållbarhetsfrågor i 

olika typer av rapporter men sedan lagkravet kom har de börjat med en tydligare 

hållbarhetsredovisning. I samband med detta har de påbörjat redovisning inom några utav 

GRIs riktlinjer och principer för att tydligt driva deras största fokus inom ekonomiska, 

miljömässiga och sociala aspekterna, samt få en större tyngd i hållbarhetsredovisningen. 

Maria Djupström, miljöchef på Chalmers, kan inte se någon tydlig koppling mellan 

styrningen av verksamheten och det nya lagkravet då de har arbetet med hållbarhet under 

en längre tid och har implementerat detta steg för steg med åren. Hon menar att 

hållbarhetsarbetet genomsyrar hela Chalmers organisation med vision, mål samt olika 

rutiner för att på så sätt involvera samtliga anställda i verksamheten. För att detta ska vara 

möjligt har de obligatoriska internutbildningar kring hållbarhet som alla måste genomföra 

för att vara uppdaterade kring Chalmers huvudfokus och för att ha ytterligare möjlighet 

att påverka samhället. Dock anser hon att ledningen har blivit mer involverade i arbetet 

och fått en tydligare bild över hållbarhetsfrågorna sedan lagkravet kom. 

  

Djupström menar att det är en självklarhet för Chalmers att hållbarhetsredovisa och ser 

därmed inga större nackdelar i frågan. Dock skulle organisationen kunna bli väldigt låst i 

ett visst rapporteringssystem vilket resulterar i mindre flexibilitet kring mätning och 

målsättning. Hon anser däremot att en stor fördel är att hållbarhetsredovisningen 

synliggörs då den visar på transparens i hållbarhetsarbetet. Speciellt viktigt är 

synliggörandet gentemot intressenterna som efterfrågar uppdateringar kring arbetets 

utveckling framåt samt att det ses som en extra tyngd utöver årsredovisningen. Trots en 

liten ökning i kostnader anser Djupström att hållbarhetsredovisningen är enormt viktig 

och en stor drivkraft för verksamheten och därmed en väl värd investering. 

Hållbarhetsredovisningen tillsammans med den riskanalys som upprättas ger en bättre 

helhetsbild över framtida utveckling samt hur de kan minimera antalet risker.  

Intervju med Maria Djupström, 3 maj 2018  
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4.1.3 Gekås AB 

Göran Karlsson startade företaget Gekås Ullared år 1963 som idag är Skandinaviens 

största varuhus och har omkring 1000 anställda (gekas.se). Gekås AB är ett utav de 

företag som efter lagkravet har blivit tvungna att upprätta en hållbarhetsredovisning. 

Företaget har inte använt sig av någon sorts hållbarhetsrapportering och inte heller 

presenterat dessa frågor tidigare, vilket har gjort att det har blivit en omställning på 

företaget. Jonna Laakso, CSR och kvalitetssamordnare på Gekås, menar att de har arbetat 

med detta tidigare i bred utsträckning men inte redovisat det i rapportform. Från och med 

räkenskapsåret 2017 har företaget gjort en förändring i upplägget kring redovisningen och 

upprättar en extern hållbarhetsrapport där de lagt stort fokus på sin värdekedja. Den syftar 

dels till hur de kan utveckla och ta fram nya produkter och förbättra sin produktion men 

även arbetet kring försäljning, lagerhållning, transporter samt återvinning. Gekås har 

delvis valt att använda sig av GRI som internationella riktlinjer för att få en bra grund för 

hur arbetet ska läggas upp samtidigt som de anser att det är en bra metodik att utgå ifrån. 

  

Enligt Laakso valde företaget att upprätta en grundläggande hållbarhetsredovisning för 

att ha en bra grund att stå på inför framtida rapportering av hållbarhetsfrågor. Det är i 

dagsläget styrelsen och ägarna som är de största intressenterna vad gäller upprättandet av 

hållbarhetsrapporten då det är deras ansvar att detta sker korrekt. Bortsett från detta har 

verksamheten inga intressenter som specifikt uttryckt något intresse kring upplägget eller 

efterfrågat en hållbarhetsredovisning. Laakso menar att hela verksamheten haft en positiv 

inställning till lagändringen  eftersom det uppmärksammas både internt och externt 

samtidigt som det skapar legitimitet för hela koncernen. Hon menar även att de fått ett 

större intresse för frågorna och hoppas att samtliga medarbetare också får det underlättar 

att nå frågorna som ska drivas framåt inom företaget. Laakso kan inte se några större 

nackdelar med hållbarhetsredovisning och inte heller sett någon negativ inställning hos 

medarbetarna trots att lagkravet krävde en omställning. De ökade kostnaderna är 

kopplade till de extra resurser som behövts men är ingen märkbar ökning utan har snarare 

sett som en investering. Verksamhetsstyrningen har inte heller förändrats efter lagkravet 

då de inom verksamheten är eniga i vart de står och vad de måste göra framöver. Gekås 

kommer fortsätta utveckla sin hållbarhetsrapportering över tiden och det finns enligt 

Laakso även planer på att ta fram resultatindikatorer samt utbilda och uppdatera alla 

medarbetare kring vad hållbarhetsrapporten innehåller samt deras betydelse och roll 
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framöver. Hon menar även på att fler borde hållbarhetsredovisa just för att det ska bli mer 

implementerat som samhällsansvar. 

Intervju med Jonna Laakso, 8 maj 2018 

 

4.1.4 ATG 

ATG står för Aktiebolaget Trav och Galopp och grundades år 1974. Deras uppdrag är att 

erbjuda spel på ett ansvarsfullt sätt där de även tar hänsyn till den långsiktiga utvecklingen 

för sporten, som är ett uppställt krav från intressenter som reglerar verksamheten. Idag har 

trav- och galoppsporten 36 tävlingsarenor runt om i Sverige där ATG bedriver spel. Det finns 

drygt 2000 ATG-ombud och ungefär två miljoner besökare som spelar på hästar varje år 

(atg.se). Maria Guggenberger, CSR-chef på företaget, förklarar att ATG har redovisat 

hållbarhetsfrågor efter GRIs referenser sedan 2016 för att bygga en god grundstruktur kring 

arbetet. Tidigare är de endast haft en kortfattad beskrivning av hållbarhetsarbetet i 

årsredovisningen. ATG ägs av trav- och galoppsporten och har genom staten i uppdrag att 

driva spel på hästar. Genom detta tillsätter staten hälften av styrelsens representanter vilka är 

vana vid att hållbarhetsredovisa, andra hälften tillsätts av ägarna. Tillsammans med lagkravet 

landade detta i att ATG nu redovisar enligt GRI core samt följer FN Global Compacts 

principer. 

  

Guggenberger förklarar att eftersom företaget är ett spelbolag är deras största fokus det 

socialetiska perspektivet, alltså deras spelansvar. Det är något som de arbetat länge med och 

idag är det deras viktigaste hållbarhetsfråga. Eftersom ATG sätter spel på levande djur är 

även djur- och hästskyddsfrågan viktig. Kring miljöarbetet, som är den enskilt största globala 

utmaningen, försöker ATG tänka mer digitalt eftersom de idag använder sig av mycket 

kuponger och kvittorullar samt reklam i pappersform, men har förhållandevis liten 

miljöpåverkan i form av utsläpp eller liknande. Företagets hållbarhetsredovisning består av 

företagets affärsmodell, riskanalys samt styrning, uppföljning, resultat och nyckeltal inom de 

kravområden som lagen omfattar. De redovisar även resultatindikatorer i form av 

företagsspecifika mätetal som bland annat antal stallbackskontroller, antal dopingkontroller 

och antalet ålderskontroller. Guggenberger menar att den största fördelen med lagändringen 

är att företag nu gör mer i arbetet med hållbarhet i och med det utökade kravet på uppföljning. 

Nackdelarna med hållbarhetsredovisningen och lagkravet anser Guggenberger är att många 

revisorer och de som styr finanserna inte förstår den icke-finansiella delen av 

hållbarhetsredovisning fullt ut. 

  



  
 

- 32 - 
 

Guggenberger anser att det inte borde finnas något val i att hållbarhetsredovisa eller inte i och 

med de påtryckningar som finns både externt och internt samtidigt som den är förebyggande 

mot risker. Hon poängterar att företagets medarbetare är helt avgörande för verksamheten och 

ligger som en viktig parameter i deras hållbarhetsarbete. Även företagets intressenter är i 

fokus och intressentkartan i hållbarhetsredovisningen handlar om de olika 

intressentdialogerna de har haft under året. Bland annat är Spelberoendes riksförbund en 

viktig intressent då de arbetar med frågor som gör att spelansvaret lyfts samtidigt som 

kunderna som intressenter tycker det är viktigt med bra kommunikation från företaget, bra 

marknadsföring och ett bra spel. Eftersom ATG är ett spelbolag fungerar de nästan även som 

en bank där kunderna kan sätta in pengar på sina spelkonton som de spelar för, vilket måste 

fungera fläckfritt. Guggenberger anser att hållbarhetsredovisningen skapar legitimitet och att 

eventuellt ökade kostnader istället ska ses som in investering i hållbarhetsarbetet. Hon tycker 

generellt att beslutet kring hållbarhetsredovisning är bra och att det är spännande att se hur 

företag omfamnar och integrerar FN:s globala mål på ett helt annat sätt. Guggenberger 

avslutar med att säga att samtidigt som det är en stor utmaning att arbeta med 

hållbarhetsfrågor är det roligt att se att arbetet gör skillnad. 

Intervju med Maria Guggenberger, 15 maj 2018 

 

4.1.5 Liljas  

Liljas är ett av Sveriges äldsta bilhandelsföretag som grundades 1928. Företaget finns på 

flera platser i Småland och Öland och har idag 275 anställda. De erbjuder både produkter 

och tjänster för att förenkla och förbättra ett bilägande med ett stort kundfokus samt ett 

långsiktigt arbete kring miljö- och kvalitetsfrågor (liljasbil.se). Dessa frågor har dock inte 

blivit sammanställda och redovisade i någon rapport tidigare utan deras första 

hållbarhetsredovisning upprättades i samband med det nya lagkravet enligt Ulrika 

Gustafsson, personalchef på Liljas. Tidigare har de enbart redovisat till kommuner och 

myndigheter samt lyft fram vissa delar vid olika marknadsföringstillfällen. Även om de 

arbetat med frågorna tidigare har det inte alltid tänkt på det ur ett hållbarhetsperspektiv 

utan det har funnits andra anledningar som gjort att de behövt lyfta fram de olika 

aspekterna, vilket har gjort att den stora skillnaden är sammanställningen. Vid 

upprättandet av rapporten utgick de från FN:s klimatmål då Staffan Gunnarsson, 

administrativ chef på Liljas, hävdar att det var en lättförståelig modell både för dem men 

även för läsarna av hållbarhetsredovisningen. Då företaget är i en bransch som är under 



  
 

- 33 - 
 

viss granskning har det gjort att företaget länge haft stort fokus på miljöfrågor och 

arbetsmiljöfrågor vilket gör att det är något som även idag är i stort fokus. 

 

På företaget arbetar en kvalitets- och miljöchef som enligt Gunnarsson mäter och följer 

upp allt som går att mäta, vilket gör att företaget bland annat har kontroll över utsläpp av 

olika slag, energiförbrukning och vattenförbrukning i biltvättarna. Detta är dels för att 

kunna rapportera till kommuner men även för att kunna se om det är något läckage eller 

liknande någonstans. Gunnarsson ger ett exempel på ett problem som är att många köper 

egna kemprodukter som de sprayar på sina bilar innan de kör in i biltvätten som inte är 

anpassade för deras reningsverk. Då hållbarhetsfrågor är så pass implementerade i 

företaget har de inte haft några utbildningar kring ämnet bortsett från den utbildningen 

alla nyanställda får där detta ingår. De har även interna policyer som täcker många av de 

frågor som ingår i hållbarhetsrapporten, både miljömässig men även ekonomisk och 

arbetsmiljömässig. Då företaget arbetar mycket med kemikalier har de även tre gånger 

om året en så kallad skyddsrond där de ser till att inte felaktiga kemikalier används och 

att alla arbetar på rätt vis. Detta gör att medarbetarna blir inkluderade redan när de börjar 

på företaget och får sedan information löpande under sin arbetstid. Företaget är även ISO-

certifierat och i detta ingår att alla medarbetare ska ha vetskap om deras arbetssätt vilket 

gör att även riskhantering har varit implementerat i företaget sedan flera år tillbaka. 

 

De anser att ett stort problem kring lagkravet är att ramarna är så pass breda vilket gör att 

många företag gärna skriver om det de är bra på och inte det som borde förbättras, vilket 

gör att det blir mer utav ett marknadsföringsdokument än ett ärligt redovisningsdokument 

och tycker därför reglerna borde vara mer skärpta. Hade ramverket varit mer fastställt 

hade det även varit lättare att jämföra rapporterna mellan olika företag, något som de tror 

kan ligga till grund för intressenters framtida beslut om leverantörer. Företaget har sedan 

en tid tillbaka haft vissa etiska krav från Volvo som de måste följa där bland annat förbud 

mot barnarbete ingår. Gunnarsson menar på att det är ganska självklara regler för 

företagen i Sverige men att Volvo antagligen ställer samma krav i alla länder och där det 

eventuellt inte alltid är lika självklart. Bortsett från detta har Liljas i dagsläget inga 

intressenter som efterfrågar deras hållbarhetsredovisning utan det är något de tror 

kommer bli mer aktuellt i framtiden. Gunnarsson menar att hållbarhetsredovisningen 

utgår från det företaget är bra på och därefter kommer det vara upp till intressenterna hur 

de uppfattar trovärdigheten. Gustafsson tror att hållbarhetsredovisningen i framtiden 
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kommer bli utformad efter vad intressenterna efterfrågar om inte det kommer ytterligare 

direktiv från högre instans. 

Intervju med Staffan Gunnarsson och Ulrika Gustafsson, 18 maj 2018 

 

  



  
 

- 35 - 
 

4.2 Årsredovisningar och hållbarhetsrapporter 

 

4.2.1 Nordea 

Företagets bakgrund  

Nordea är en fullservicebank som erbjuder produkter och tjänster till privatkunder, 

företagskunder och institutionella kunder. Företaget startade redan 1820 i Danmark och 

den första svenska banken som ligger till grund för dagens Nordea startade 1832 och gick 

under namnet Wermlandsbanken. Idag har Nordea cirka 30 400 anställda i Danmark, 

Norge, Finland och Sverige (Nordea.com). Under räkenskapsåret 2015 började företaget 

att utveckla sitt hållbarhetsarbete på riktigt men det var först under 2017 som en riktig 

hållbarhetsrapport upprättades efter de nya lagkraven. Under 2016 fortsatte de med 

införandet av deras proaktiva hållbarhetsmodell. De utsåg en ny hållbarhetschef samt en 

chef för regelefterlevnad och även en ny personalchef. De anser att hållbarhet inte kan 

behandlas separat då det är så nära kopplat till allt arbete och måste därför bindas samman 

med hela organisationen för att de ska kunna nå upp till målen. Under 2016 arbetade de 

främst med att integrera hållbarhet i deras kärnverksamhet. De satta upp hållbarhetsmål 

som bland annat inkluderar att identifiera risker, följa upp med hjälp av nyckeltal samt 

införa olika rutiner för ansvarsfull utlåning. De planerade även under 2016 att kartlägga 

lagar och bestämmelser om hållbarhet för finanssektorn samt införa rapportering av 

hållbarhetsinformation. Redan räkenskapsåret 2014 gick företaget ut med sin första 

externa engelska hållbarhetsredovisning (Årsredovisning 2016 och 2017). 

  

Förändringar efter lagkravet 

Sedan lagkravet kom har företaget utformat en hållbarhetspolicy som inkluderar 

hållbarhetsfrågor som rör finansiering, placering och rådgivning. Då denna policy 

inkluderar alla medarbetare sker det uppdateringar och utbildningar regelbundet. De har 

även byggt upp en ny struktur och ett nytt styrkort för att bättre kunna arbeta med 

hållbarhetsfrågorna. De anser själva att det största bidraget till en hållbar utveckling ligger 

i de tjänster som de erbjuder då de tar hänsyn till de olika hållbarhetsaspekterna. De lägger 

också stor vikt på att deras leverantörer lever upp till samma hållbarhetskrav som de 

arbetar mot. Deras etiska riktlinjer grundar sig på FN:s Global Compact som innefattar 

etiska principer som styr den vardagliga verksamheten. Den innehåller även aspekter som 

gäller miljöhänsyn, arbetstagarnas rättigheter, kundbemötande, mänskliga rättigheter, 

rätten till integritet samt bekämpning av mutor och korruption. Utöver det arbetar de även 
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efter ESGs riktlinjer för att se till att inte internationella normer om miljöskydd, 

mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik bryts. Hållbarhetsaspekten kan kopplas 

till alla deras riskkategorier och det är styrelsen i verksamheten som ansvarar för att 

begränsa men även följa upp dessa risker. De största riskerna Nordea ser är att inte kunna 

leva upp till intressenternas förväntningar vad gäller agerande kring att vara ett hållbart 

företag. I denna risk ingår även investeringsrisker, samarbete med leverantörer och affärer 

med kunder som har en negativ inverkan på miljön eller på något vis bryter mot de 

mänskliga rättigheterna. De ser även en risk i att inte leva upp till lagar, bestämmelser 

och etiska standarder. Alla dessa risker kan resultera i ekonomiska förluster på olika vis 

(Årsredovisning 2017). 

 

4.2.2 Västtrafik 

Företagets bakgrund  

Västtrafik är ett företag i Västsverige som ansvarar för kollektivtrafiken och erbjuder 

därmed resor med buss, tåg, spårvagnar och båtar. Västtrafik startade under 1998 och har 

idag 391 anställda och är en del av Västra Götalandsregionen (Västtrafik.se). 

Årsredovisningen för 2016 innefattar ett antal huvudpunkter som idag ligger till grund 

för deras hållbarhetsredovisning. De har sedan tidigare arbetat med frågor som rör miljö, 

ekonomiska och sociala aspekter men inte i den utsträckningen som lagen idag kräver. I 

den tidigare årsredovisningen har Västtrafik lagt störst vikt på huvudfrågorna 

”tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning”, miljö, framtida utveckling samt 

riskfaktorer. Under första kategorin ”tillgänglighet för personer med 

funktionsnedsättning” beskriver de hur de arbetar för att tillgänglighetsanpassa 

spårvagnar, bussar samt hållplatser. De presenterar vad som skett och vad de har för 

fortsatt åtgärdsplan. Under ”miljö” har de beskrivit att de vill bli ledande inom hållbar 

kollektivtrafik och att de tre dimensionerna miljö, sociala och ekonomiska förhållanden 

är det som satts i störst fokus. Även under denna kategori har de presenterat tidigare 

uppfyllda mål, pågående arbeten samt vad de har för planer framöver (Årsredovisninf 

2016). 

 

Förändringar efter lagkravet 

I företagets första hållbarhetsrapport presenteras först deras affärsmodell och därefter 

presenteras de fyra huvuddelarna som de arbetar efter vilka är miljö, samhälle, 

medarbetare samt ekonomi. Inom dessa fyra områden finns samtliga kategorier med från 
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tidigare års redovisningar men mer utvecklade och detaljerade med tydliga mål. Inför 

framtida utveckling vill Västtrafik bland öka antalet kollektivresenärer och detta, 

tillsammans med de tre dimensionerna, är det som företaget lagt störst vikt på i 

hållbarhetsredovisningen. Det framgår inte i Västtrafiks årsredovisning eller i deras 

hållbarhetsredovisning att de använder sig av några internationella riktlinjer. Trots att 

Västtrafik är en offentligt ägd verksamhet är de utsatta för normala marknadsrisker som 

till exempel påverkan av förändringar i konjunkturen samt vanliga risker inom 

arbetsmarknaden. De presenterar i årsredovisningen för 2016 även andra risker som 

eventuella konsekvenser för kostnadsökning samt inköp av bland annat tåg i och med den 

utländska valutan. I hållbarhetsrapporten för 2017 har de identifierat risker inom 

respektive område där bland annat kundernas säkerhet, utsläpp, mångfald och 

jämställdhet samt nya inköpsrutiner är inkluderade (Hållbarhetsredovisning 2017). 

 

4.2.3 Lindex 

Företagets bakgrund  

Lindex grundades 1954 och deras affärsidé går ut på att erbjuda kvinnor ett inspirerande 

och prisvärt mode. Idag har Lindex cirka 5 000 anställda och finns i flera länder i Europa 

(Lindex.com). Lindex har på olika sätt arbetat med hållbarhetsfrågor och upprättat 

rapporter kring ämnet i 13 år. Räkenskapsåret 2006 var första året en hållbarhetsrapport 

upprättades inom företaget och året efter började de redovisa enligt GRI:s riktlinjer med 

stort fokus på uppförandekod, kvalitet, etik, miljö och medarbetare. Redan då var 

rapporten ett antal sidor lång och Lindex har generellt ett stort fokus på hållbarhet i 

verksamheten (Årsredovisning 2016).  

  

Förändringar efter lagkravet 

Deras hållbarhetsredovisning för 2017 inleds med orden ”Working for a sustainability 

future” och är en 83 sidor lång extern rapport med fokus på hållbara material, hållbar 

produktion, hållbart kretslopp, hållbar konsumtion, arbetspraxis i försörjningskedjan och 

den egna verksamheten, kvinnor i försörjningskedjan och det lokala samhället, öppenhet, 

klimat, transport samt produktansvar. De värnar om sin personal och arbetar för hållbara 

material samt återanvändning av fibrer. Rapporten är väl utformad där varje område har 

de egna fokusområden. Exempelvis är fokusområdena inom produktion öppenhet, 

arbetsförhållanden, arbetstagarnas bemyndigande och produktionsprocessen. Under varje 

fokusområde finns ytterligare mål som ska uppnås och som beskrivs i rapporten. De 
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använder även olika indikatorer för att kunna jämföra över tid och redovisar enligt GRI, 

vilket de har gjort det sedan räkenskapsåret 2007. De använder sig även av UN Global 

Compact i sin hållbarhetsrapport men det framgår inte någon separat riskanalys i 

hållbarhetsrapporten utan vad gäller risker framgår det endast risker kring rent vatten 

(Årsredovisning 2017). 

 

4.2.4 Tele2 

Företagets bakgrund  

Tele2 är ett företag som grundades 1993 med omkring 5 640 anställda och är idag 

verksamma i nio länder. Företaget erbjuder bland annat kommunikationstjänster 

(tele2.se). Redan under räkenskapsåret 2016 redovisade de sitt samhällsansvar som en 

central del i deras verksamhet där intressenterna är en stor utgångspunkt i deras arbete. 

Fokus var framför allt på etik, efterlevnad, integritet, sekretess, mångfald, miljö och 

barnskydd. Företaget har även en uppförandekod som samtliga medarbetare ska skriva 

under. Tele2 har dessutom ett samarbete med Reach for change för att hjälpa många 

ensamkommande flyktingbarn. Att försvara barns rättigheter är något som företaget står 

för och arbetar mycket med (Årsredovisning 2016).  

  

Förändringar efter lagkravet 

Företaget upprättade en hållbarhetsrapport först räkenskapsåret 2017 i samband med 

lagkravet. Hållbarhetsrapporten är på 21 sidor med fokus på sekretess och integritet, etik 

och överensstämmelser, miljö, mångfald och integration samt barnskydd. I 

årsredovisningen från räkenskapsåret 2017 framgår det att en hållbarhetsrapport 

upprättats enligt skyldigheterna i redovisningslagen och följer även GRI:s riktlinjer. 

Riskanalysen är inkluderad i GRI:s riktlinjer och genom att uppfylla dessa mål kan de 

också minska riskerna inom företaget (Årsredovisning 2017). 

 

4.2.5 Gunnebo 

Företagets bakgrund  

Företaget Gunnebo började som en liten smedja där det tillverkades hammare redan 1764. 

De är idag en världsledande koncern med 5 600 sysselsatta och arbetar med 

säkerhetsprodukter, säkerhetstjänster samt säkerhetslösningar och finns i flera delar av 

världen (gunnebo.se). Företaget har arbetat med hållbarhetsfrågor som rör miljö och 
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socialt ansvar i flera år och under 2016 startade företaget upp två obligatoriska 

utbildningar för samtliga medarbetare. Den ena handlar om Gunnebos uppförandekod och 

den andra riktar sig mot antikorruption. De uppmuntrar även sina leverantörer att följa 

etiska regler då socialt ansvar är viktigt för verksamheten. Under räkenskapsåret 2016 

upprättades även en risk- och känslighetsanalys (Årsredovisning 2016). 

 

Förändringar efter lagkravet 

Företagets hållbarhetsrapport är en del av årsredovisningen 2017 som utgår från ett antal 

hållbarhetsmål med fokus på energi och klimat, avfallshantering, miljöledning, 

efterlevnad av uppförandekoden i försörjningskedjan samt arbetsmiljön. I övrigt finns de 

fyra områdena miljö, sociala förhållanden och personal, mänskliga rättigheter samt 

motverkade mot korruption, tydligt strukturerade och beskrivna. Företagets 

uppförandekod baseras på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter samt deras initiativ 

Global Compact. Den baseras även på ILO:s principer om rättigheter i arbetslivet och 

OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Företaget har lagt stor vik vid riskhantering 

för att minska negativa effekter och det är en stor del av rapporten. De har delat in riskerna 

i olika grupper, bland annat operativa risker, strategiska risker och finansiella risker 

(Årsredovisning 2017). 

 

4.2.6 Fiskars 

Företagets bakgrund  

Fiskars grundades år 1649 och var då ett järnbruk och är idag en ledande leverantör av 

produkter till konsumenter som ett globalt varumärke och är verksamma i 30 länder med 

7 900 anställda (fiskars.se). Fiskars började hållbarhetsredovisa verksamhetsåret 2016, 

tidigare år fanns endast en kortare beskrivning av deras hållbarhetsarbete i 

årsredovisningen (Hållbarhetsredovisning 2016). 

 

”Doing the right thing is expected from everyone. More than that, for us sustainability 

means business opportunities as well as managing risks, and ulimately, increasing the 

value of the company”  

 (President and CEO at Fiskars 2016) 
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Förändring efter lagkravet 

Den sociala aspekten med hälsa och säkerhet för de anställda är Fiskars huvudprioritering, 

detta för att se till att alla anställda trivs, att de arbetar i en säker arbetsmiljö och på en 

säker arbetsplats. Deras andra huvudfokus är mänskliga rättigheter då företaget har insett 

hur stor möjlighet de har att påverka människor och deras liv i den värdekedjan som de 

befinner sig i. De har även stort fokus på miljö och deras miljöpåverkan då de mäter 

utsläpp och ser till olika miljörisker. Deras positiva framtidsutveckling och 

hållbarhetssyrning. Under 2016 använde företaget inte några internationella regelverk 

men började använda sig av GRI i samband med hållbarhetsredovisningen för 

räkenskapsåret 2017. Företagets riskhantering består främst utav risker som förväntas i 

framtiden och arbetar aktivt för att kunna förebygga dessa (Årsredovisning 2017).  

  

4.2.7 Byggmax  

Företagets bakgrund 

Byggmax group startade 1993 och består av Byggmax, Buildor och Skånska 

byggvaror.  Företaget har 1061 anställda och finns idag i Sverige, Norge och Finland. 

Deras affärsidé är att erbjuda sina kunder byggmaterial med bra kvalitet till ett lågt pris 

(byggmax.se). Byggmax har sedan flera år tillbaka tagit sitt samhällsansvar och har 

upprättat miljörapporter sedan räkenskapsåret 2009 och sedan 2011 redovisat enligt 

GRI:s riktlinjer. Då Byggmax inte är ett egentillverkande företag har de lagt stor vikt på 

miljöaspekten kring inköp. De arbetar för ett minskat koldioxidutsläpp samt sophantering 

och blickar ständigt framåt (Årsredovisning 2016).  

  

Förändring efter lagkravet 

Deras hållbarhetsrapport för 2017 är en del av räkenskapsårets årsredovisning och utgår 

från GRI:s riktlinjer. De har även en policy inom företaget som är baserad på FN Global 

Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Det sociala ansvaret 

innefattar en uppförandekod för leverantörer, etiska riktlinjer, miljöpolicy, 

arbetsmiljöpolicy samt mångfalds- och jämställdhetsplan. Inom varje område, ekonomi, 

miljö, anställningsförhållanden och arbetsvillkor, mänskliga rättigheter samt 

produktionsansvar, finns de viktigaste punkterna uppradade för en nogrannare 

beskrivning under. Företaget har satt sina intressenter i fokus och lägger stor vikt vid 

kommunikation av olika slag för att skapa så bra relationer som möjligt. Med de anställda 

sker kommunikationen genom intranätet och genom olika utbildningar samt olika 
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medarbetarundersökningar. Kunderna erbjuds bra pris och kvalitet, samt att de vill visa 

på att de har bra anställningsförhållande och arbetsvillkor inom verksamheten men även 

hos leverantörerna. Miljöpåverkan är också en stor del av deras arbete och i miljöpolicyn 

ingår bland annat hur de transporterar sina produkter från tillverkare från butik och lager 

samt från butiken till kunden. Det ingår också hur mycket miljöbelastande ämnen 

produkterna och deras förpackningar innehåller samt tryckning och distribution av 

broschyrer samt energianvändningen i verksamheten. Deras riskhantering är en del av 

arbetsmiljöpolicyn men ingår även i miljöförändring samt riskfaktorer och riskhantering 

kring de olika kategorierna (Årsredovisning, 2017).  

  

4.2.8 MQ 

Företagets bakgrund 

MQ är en av Sveriges ledande varumärkeskedjor med fokus på mode och stil för män och 

kvinnor. Företaget startade 1957 och har idag 645 medarbetare runt om i landet (mq.se). 

Verksamheten har ett stort fokus på hållbarhet och har upprättat hållbarhetsrapporter 

sedan räkenskapsåret 2009/2010 och upprättades då som en extern rapport. Från och med 

räkenskapsåret 2015/2016 är hållbarhetsredovisningen en del av företagets 

årsredovisning. Åren innan den första hållbarhetsrapporten upprättades redovisades flera 

icke-finansiella mått som miljö, socialt ansvar och personal som en del av 

årsredovisningen. Sedan räkenskapsåret 2015/2016 har företaget följt GRI:s riktlinjer 

(Årsredovisning 2016). 

  

Förändringar efter lagkravet 

Då företaget arbetat med dessa frågor i många år finns inga större skillnader efter det nya 

lagkravet. Hållbarhetsredovisningen som upprättades för räkenskapsåret 2016/2017 var 

den första som upprättades enligt GRI Standards. Verksamheten har även en bindande 

uppförandekod som är baserad på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och har även 

ett hållbarhetsarbete för hela värdekedjan. Eftersom textilindustrin har stor påverkan på 

miljön vid både odling, tillverkning och genom hela produktionsprocessen har företaget 

som målsättning att öka andelen plagg med mindre miljöpåverkan där materialvalet är en 

del av det arbetet. Eftersom det krävs mycket vatten vid textilproduktion har 

verksamheten även ett samarbete med BSCI (Business Social Compliance Initiative) som 

ställer krav på att vattnet hanteras på ett respektfullt vis mot miljön. Företaget värnar även 

om djurens rättigheter och har därför en djurpolicy för att alla leverantörer i 
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produktionskedjan ska respektera djurens grundläggande behov och välbefinnande. 

Utöver detta har de även en policy för affärsetik där de ser till olika indikatorer som 

könsfördelning, åldersfördelning samt lönefördelning. MQ ser hållbarhetsarbetet som ett 

sätt att minimera olika risker och möta olika intressenters förväntningar. Företaget utgår 

i stor del av sitt arbete från olika intressenter där dialog är en viktig nyckel för hållbara 

relationer (Årsredovisning 2017). 

 

4.2.9 Sveriges Radio 

Företagets bakgrund 

Sveriges Radio är reklamfria radiokanaler som gör och ger ut kvalitativa program av olika 

slag. Den första sändaren sattes i Motala och öppnades år 1927 med de första 

sändningarna och idag består Sveriges Radio av flera olika kanaler för olika 

ämnesområden (sverigesradio.se). Sveriges Radio har tidigare presenterat ett fåtal icke-

finansiella mått för arbetet kring hållbarhetsfrågor som de tidigare upprättat samt vart de 

står i de olika frågorna. Det som ligger i störst fokus är ämnen ur den sociala aspekten, 

dess möjligheter för utveckling samt deras miljöpåverkan och bidrag till både samhället 

men även den enskilda individen. De har även i årsredovisningen för 2016 identifierat 

och beskrivit flertalet risker något väldigt integrerat i verksamheten sedan tidigare och att 

det använt sig av olika riskprogram för att motverka dessa. Sveriges Radio använder sig 

utav delar av GRIs riktlinjer för att få en bra grund kring arbetet med 

hållbarhetsredovisningen (Årsredovisning 2016). 

  

Förändring efter lagkravet 

Från och med lagändringen har Sveriges Radio börjat med en hållbarhetsredovisning där 

de beskriver sitt arbete med social påverkan och personal, miljö, motverkande av 

korruption samt ett arbete kring mänskliga rättigheter. Dessa kategorier är de områden 

som företaget har valt att lägga störst fokus utifrån årsredovisningslagen. Sveriges Radio 

inleder sin första hållbarhetsredovisning kring verksamheten, vision och mål samt 

beskriver att hållbarhetsredovisningen har som utgångspunkt i och med lagkravet från 

2017. De fortsätter sedan med att presentera deras affärsmodell, policys inom hållbarhet, 

risker och riskhantering samt de olika hållbarhetsområdena. Under de olika 

hållbarhetsområdena har företaget beskrivit sin roll, tidigare arbete samt vad de har för 

mål kring en framtida utveckling kring dessa. För att minimera risker använder företaget 

sig av utbildningar för sina medarbetare för att öka medvetenheten och kompetensen 
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kring de risker som är aktuella. De har även andra utbildningar för sina anställda för 

utveckling samtidigt som det skapar extra kunskap kring många ämnesområden som de 

sedan kan bidra med till verksamheten. Sveriges Radio beskriver i 

hållbarhetsredovisningen att de vill bidra till ett visst värde för samhället och individen, 

alltså den sociala påverkan som företaget kan göra. De ska vara oberoende, trovärdiga, 

öppna och nyskapande och detta är även något som de vill ska genomsyra hela 

företagskulturen. Därför är det framtida arbetet med hållbarhet väldigt viktigt att 

implementera på företaget för både verksamheten och deras medarbetare 

(Hållbarhetsredovisning 2017). 

  

4.2.10 XL-Bygg 

Företagets bakgrund 

XL-Bygg AB startades 1980 av flertalet byggfackhandlare med syfte till att vara ett 

servicebolag för inköpssamordning och har idag 74 delägare med 134 försäljningsställen 

runt om i Sverige. Deras affärsidé definiera framförallt att de ska vara en grupp med 

kompetenta och enskilda företag inom byggfackhandel med fokus på servicegrad 

(xlbygg.se). XL-Bygg har tidigare inte arbetat med frågor kring hållbarhet och inte heller 

upprättat någon typ av hållbarhetsredovisning. I och med lagändringen har företaget 

börjat hållbarhetsredovisa och gav 2018 ut sin första rapport som rör verksamhetsåret 

2017, där de har valt att utgå ifrån årsredovisningslagen med stöd från GRI 

(Årsredovisning 2016).  

 

Förändring efter lagkravet 

I den första hållbarhetsredovisningen som företaget upprättat beskrivs verksamheten 

tillsammans med deras huvudfokus kring hållbarhet, intressenter, risker och 

framtidsutveckling. Inledningsvis presenteras affärsmodellen kort, följt av varför hållbar 

utveckling är viktig för XL-Bygg. Företaget försöker ha en balans mellan ekonomisk, 

miljömässig och social hållbarhet samtidigt som de tänker både långsiktigt och 

kortsiktigt. Hållbarhetsrapporten har blivit deras kommunikationsmedel internt och 

externt och hjälper XL-Bygg att engagera verksamheten i att fortsätta med 

hållbarhetsfrågor till en ständig förbättring. För företaget är även intressenters krav och 

behov i samband med hållbarhetsarbetet en stor prioritering och detta har bidragit till att 

de har börjat ställa större krav på sina egna leverantörer för att de också ska följa arbeta 

med detta på korrekt och bra vis. Även kunderna sätts i fokus och företaget vill att de ska 
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kunna göra enkla hållbarhetsval när de handlar. Förutom de tre dimensionerna presenteras 

även andra viktiga områden som innefattas av lagen som exempelvis antikorruption. 

Företaget har sett att de har möjlighet att påverka omgivning med deras hållbarhetsarbete 

och därmed ser de lagändringen som något väldigt positivt. De tycker utbildningar är 

enormt viktigt och därför är det något som de erbjuder till både anställda och chefer men 

även till Sveriges proffsbyggare. XL-Bygg har identifierat riskområden i de fem 

kategorierna som de arbetar med stort fokus på för att kunna motverka. Dessa fem är 

miljö och klimat, mänskliga rättigheter, den sociala aspekten, medarbetare samt 

motverkande av korruption där tydlig kommunikation är av stor vikt samt att vara lyhörda 

för krav och behov. XL-Byggs första hållbarhetsrapport har identifierat de mest 

väsentliga områden som de vill synliggöra samt beskrivning av framtida utveckling inom 

området (Hållbarhetsredovisning 2017). 
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5. Utredning av hållbarhetsredovisningens påverkan 

______________________________________________________________________ 

I detta avsnitt analyseras uppsatsens insamlade empirimaterial tillsammans med de 

teorier som ligger till grund för uppsatsen, för att se hur det nya lagkravet påverkat 

hållbarhetsredovisningen samt hur hållbarhetsredovisningen påverkar företagens 

arbete. 

______________________________________________________________________ 

 

5.1 Sammanställning av årsredovisningar 
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Internation
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Riskhantering 

Västtrafik 2017 
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frågor. 

Miljö- och 
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förväntningar, 

investeringsrisker 

som kan leda till 

ekonomisk förlust 

Lindex 2006 
 
Ingen 

Hållbarhets 

redovisat i 13 år 

med fokus på 

uppförandekod, 

etik, kvalitet, 

miljö och 

medarbetare 

Hållbara 

material, hållbar 

produktion, 

hållbart 

kretslopp, hållbar 

konsumtion, 

arbetspraxis i 

försörjnings 

kedjan 

GRI Brist på rent 

vatten 

Tele2 2017 
 
Stor 

Samhällsansvar 

med 

intressenterna 

som 

utgångspunkt. 

Fokus på 

barnskydd. 

Sekretess och 

integritet, etik 

och överens 

stämmelser, 

miljö, mångfald 

och integration 

samt barnskydd 

GRI Deras 

riskhantering är 

involverad i deras 

hållbarhetsarbete 

efter GRI:s 

riktlinjer 
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Gunnebo (2017) 
 
Stor 

Antikorruption 

och mycket 

utbildningar. 

Socialt ansvar 

Energi och 

klimat, 

avfallshantering, 

miljöledning 

samt efterlevnad 

av 

uppförandekoden 

FN:s 

deklaration 

om 

mänskliga 

rättigheter, 

FN Global 

Compact, 

ILO:s 

principer. 

Riskerna är 

uppdelade och 

analysen används 

för att dämpa 

negativa effekter 

Fiskars 2016 
 
Liten 

Kortfattat om 

olika hållbarhets 

aspekter och 

deras arbete 

Sociala aspekter 

med fokus på 

hälsa och 

säkerhet 

GRI Deras riskanalys 

blickar framåt 

Byggmax 2009/ 2011 
 
Liten 

 Miljörapporter  Sociala aspekter 

med fokus på 

uppförandekod, 

etiska riktlinjer, 

miljöpolicy, 

arbetsmiljöpolicy 

samt mångfalds- 

och 

jämställdhetsplan 

GRI 
OECD  
FN Global 

Compact 

Del av 

arbetspolicyn samt 

riskfaktorer och 

riskhantering för 

de olika områdena  

MQ 2009/2010 
 
Ingen 

Hållbarhets 

redovisnat i 8 år 

med fokus på 

miljö, djurens 

rättigheter, 

affärsetik 

 Bindande 

uppförandekod, 

djurpolicy, BSCI, 

policy för 

affärsetik 

 GRI, 
FN:s 

deklaration 

om 

mänskliga 

rättigheter 

Använder 

hållbarhets 

redoviningen för 

att minimera olika 

risker 

Sveriges 

Radio 
2017 
 
Stor 

Fåtal icke-

finansiella mått, 

sociala och miljö 

Social påverkan 

och personal, 

miljö, 

motverkande för 

korruption samt 

ett arbete kring 

mänskliga 

rättigheter. 

Delar av 

GRI  
Minimera risker 

genom 

utbildningar till 

anställda 

XL Bygg 2017 
 
Stor 

 Ingen Hållbarhet, 

intressenter, 

risker och 

framtids 

utveckling 

GRI Utvecklat 

riskområden inom 

de fem 

kategorierna de 

arbetar efter 

 

5.2 Lagkravets effekt till förändring 

Det nya lagkravet på hållbarhetsredovisning för större företag har inneburit en förändring 

för många verksamheters sätt att arbeta med hållbarhetsfrågor. Kravet är påtvingat, 

bestående och har inneburit olika stor förändringar för olika företag. Verksamheter som 

XL-Bygg och Sveriges Radio som inte tidigare arbetat med dessa frågor eller i väldigt 

liten utsträckning innebar lagkravet en stor förändring där det krävdes nya metoder och 
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kan därmed beskrivas, enligt Bruzelius och Skärvad (2017), som industriell förändring. 

De företag som arbetat med detta i flera år tidigare kan istället kategoriseras in under vad 

författarna beskriver som inkrementell förändring då lagkravet endast har handlat om att 

förbättra deras redan befintliga arbete kring hållbarhet. Det framgår tydligt genom 

matrisen att företag som arbetat med  hållbarhetsredovisning sedan innan lagkravet har 

haft lättare och inneburit en mindre omställning än företag som inte uppvisat någon 

hållbarhetsrapport alls. Västtrafik började som många andra företag upprätta sin 

hållbarhetsrapport i samband med lagkravet men är ett av de företag, precis som XL-

Bygg, där en större förändring syns i årsredovisningen. Det går även att utläsa stora 

skillnader i Tele2s årsredovisning och Gunnebos då de inte arbetat med dessa frågorna i 

lika stor utsträckning tidigare. Även i Sveriges radios årsredovisning går det att utläsa 

större skillnader från året innan lagkravet jämfört med året efter i och med att de inte 

arbetet med hållbarhetsfrågor alls tidigare. Nordea upprättade sin officiella 

hållbarhetsrapport första gången räkenskapsåret 2017 men då de började integrera 

hållbarhetstänket i verksamheten redan under 2015 blev förändringarna inte lika stora. 

Lindex och MQ är båda inom textilbranschen och två företag som arbetat med hållbarhet 

under en längre tid, vilket gör att det det inte går att utläsa någon större förändring vad 

gäller utformning och upprättande av hållbarhetsrapporten från året innan lagkravet kom. 

Även Byggmax och Fiskars är två företag som arbetat med hållbarhetstänket och 

rapporter i några år vilket gör att även dessa företag inte uppvisar några större skillnader.  

 

Förändring innebär enligt Bruzelius och Skärvad (2017) någon form av motstånd. Dock 

kan vi generellt se att samtliga respondenter haft en positiv inställning till lagkravet och 

att de inte heller sett något motstånd hos medarbetarna. Ett förändringsarbete kräver att 

ledarna på ett engagerat sätt skapar förståelse och insikt i förändringen för att minska 

motstånd och engagera samtliga medarbetare. För att en förändring som rör 

hållbarhetsarbetet ska ska kunna uppnås är det därför viktigt att företagen arbetar och 

redovisar frågor som är relevanta för företagets kärnverksamhet. Då hållbarhetstänket 

redan innan lagändringen är i så stort fokus i dagens samhälle kan detta varit en 

bidragande faktor till varför företagen inte sett något större motstånd kring denna 

förändringen hos sina medarbetare. Den positiva inställningen kan även bero på att fler 

företag insett hur mycket de kan påverka omgivningen samt att hållbarhetsarbetet bidrar 

till att företaget blir mer attraktivt. Precis som flera av respondenterna antyder har 

lagkravet inneburit en skärpning kring hållbarhetsfrågor och ändringen har varit positiv 
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då flera företag lätt prioriterade bort att lägga tid och resurser på denna delen tidigare. Ett 

tydligt exempel på detta är XL-bygg som ser hållbarhetsredovisningen som ett sätt att 

börja arbeta mer med frågor som tidigare inte varit så integrerade eller implementerade i 

verksamheten.  Även om frågorna är viktiga har de valt att inte lägga resurser på dem 

tidigare men som nu fått ett positivt bemötande och som företaget vill komma igång och 

arbeta med. Det framgår tydligt att det ur hållbarhetssynpunkt inte spelar någon roll när 

företagen startade sin verksamhet utan det är stor variation kring när företagen började 

sitt hållbarhetsarbete. Det går inte att se några samband mellan när företagen startade sin 

verksamhet och när de började hållbarhetsredovisa, det är snarare från bransch till 

bransch. Ett tydligt exempel på detta är Lindex men även MQ som arbetar inom 

textilindustrin där det sedan längre tillbaka funnits mer strikta regler och krav, vilket 

stämmer överens med Coulianos tanke kring att klädindustrin och läkemedelsindustrin 

tvingats till ett striktare arbete redan tidigare då dessa industrier blivit övervakade på ett 

helt annat sätt än exempelvis tågindustrin, vilket gör att de kommit längre i sitt 

hållbarhetstänk. Även Liljas menar på att de arbetar i en övervakad bransch när det är 

viktigt att arbeta på rätt sätt. 

  

5.3 Styrning efter lagkravet om hållbarhetsredovisning  

Enligt Nilsson och Olve (2013) kan ett företag styras genom formella, informella och 

informativa styrmedel vilket kan kopplas till lagkravet som har fått ett stort antal företag 

att hållbarhetsredovisa. Västtrafik och XL Bygg är företag som inte har arbetat med detta 

tidigare vilket har gjort att lagkravet blivit en formell regel som verksamheten måste 

anpassa sig efter. Lindex och MQ är däremot företag där hållbarhetsarbete varit integrerat 

i verksamheten under en lång tid vilket gör det till ett självklart sätt att arbeta på och kan 

därmed ses som ett informellt styrmedel. Även Chalmers har sedan många år tillbaka haft 

ett hållbarhetstänk. Att få hållbarhetsarbetet att bli en självklar del av verksamheten kan 

anses vara en viktig del och något som många företag strävar efter. I och med 

lagändringen har allt fler företag ökat antalet utbildningar kring ämnet vilket kan ses som 

ett informativt styrmedel där medarbetarna informeras och blir delaktiga i processen. 

Samtliga respondenter anser att detta är viktigt för att sprida kunskapen och kunna arbeta 

mer implementerat tillsammans. Framförallt Sveriges radio har fokuserat på många 

utbildningar för sina medarbetare för att implementera alla olika delari verksamheten 

samt göra de medvetna om eventuella risker som måste uppmärksammas extra. De olika 



  
 

- 49 - 
 

styrmedlen kan därför användas tillsammans i olika faser för att långsiktig nå ett hållbart 

styrsätt.  

 

Gröjer (2002) och Frostenson (2015) menar båda att lagkrav är ett tecken på 

marknadsmisslyckande och att organisationerna inte tagit initiativ för att lyckas med en 

tillfredsställande hållbarhetsredovisning på egen hand. När ett nytt lagförslag uppkommer 

är det för att utveckla standarder, riktlinjer och praxis runt ämnet och lagkravet för 

hållbarhetsredovisning behövdes för att fler företag skulle ta hållbarhetsfrågorna på allvar 

samtidigt som det blir mer implementerat i både verksamheten men också utåt till 

samhället. I lagen finns inga strikta regler kring hur hållbarhetsrapporten bör utformas 

och utan enbart ramar kring vad rapporten bör innehålla. För att göra 

hållbarhetsredovisningen mer jämförbar mellan företag men även ge upphov till 

möjligheter att jämföra ett specifikt företag över tiden bör det finnas striktare regler och 

grunder som i den finansiella redovisningen, vilket Fagerström och Hartwig (2016) lägger 

stor vikt vid. Majoriteten av de granskade företagen använder sig idag av någon form av 

GRI:s riktlinjer, men alla företag känner inte att de ännu har ett tillräckligt strukturerat 

arbete för att kunna följa dessa riktlinjer. Trots jämförelser av flera företag som använder 

sig av samma riktlinjer finns det stora skillnader i sättet att hållbarhetsredovisa och vad 

de olika företagen anser är viktigast att ta upp. Flera av respondenterna bekräftar att lagen 

har inneburit förändring för dem i och med att de inte har arbetat med hållbarhetsfrågor 

tidigare och att de nu behövt utveckla olika arbetssätt för att uppfylla lagkraven. Dock 

anser Gunnarsson och Gustafsson att ramarna fortfarande är väldigt breda vilket gör att 

det fortfarande är svårt för många företag att veta hur de ska arbeta för att få ut det mest 

möjlig ur hållbarhetsredovisningen och kunna påverka andra på ett positivt sätt.  

 

5.4 De tre dimensionerna som grund för hållbarhet 

De tre dimensionerna, ekonomisk, social och miljömässig, har varit stort fokus vad gäller 

upprättandet av hållbarhetsrapporter. Coulianos på Västtrafik nämner att de tidigare 

arbetat mycket med miljömässiga aspekter men att den sociala delen hamnat lite utanför 

då de inte riktigt fått grepp om vad det innebär. Hon anser därför att lagen har tillfört 

mycket för utvecklingen av det och att kravet ger en extra tyngd i arbetet som görs under 

året eftersom det som redovisas också måste arbetas med. Västtrafik är inte ensam om att 

behöva skärpa redovisningen kring vissa av dessa områden utan samtliga respondenter 
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uttrycker sig som att de behöver arbeta mer och tydligare med vissa delar. Det går att 

utläsa från både företagens årsredovisningar och respondenternas tankar kring 

hållbarhetsredovisning att arbetet mer eller mindre tydligt utgår ifrån de tre 

dimensionerna. Därefter är fokuset spritt beroende på bransch men också från företag till 

företag. Både Lindex och MQ arbetar för en hållbar produktion men har även ett stort 

fokus på uppförandekoder i hela värdekedjan. Även om de tre dimensionerna är i stort 

fokus hos majoriteten av de granskade företagens årsredovisningar är de endast är breda 

utgångspunkter, vilket gör att samtliga årsredovisningar och hållbarhetsredovisningar ser 

olika ut. Miljöaspekter är dock något som många företag valt att arbeta med redan innan 

och det framgår i många årsredovisningar från tidigare år att de redovisat någon form av 

miljöansvar men det är generellt brist på redovisning av icke finansiella tal som rör sociala 

frågor. Sociala aspekter är ett begrepp som enligt Boström, Vifell, Klintman, Soneryd, 

Hallström och Thedvall (2015) tidigare varit svårt att få grepp om, vilket har gjort att 

denna aspekten nu fått stort fokus i många hållbarhetsredovisningar. En del av den sociala 

aspekten riktar sig till medarbetarna som är en stor del i många företags 

hållbarhetsredovisning. De vill att alla anställda ska känna sig delaktiga samtidigt som 

hela hållbarhetsarbetet och dess frågor ska genomsyra hela organisationen, vilket flera 

poängterar som det viktigaste för att få ett samarbete för hållbar utveckling. Eftersom det 

är en sådan stor del av deras vardagliga verksamhet har majoriteten av företagen någon 

form av arbetsmiljöpolicy samt uppförandekoder och liknande som de följer. Om de 

anställda inte involveras i arbetet kring hållbarhet blir det svårt för dem att arbeta efter 

dessa frågor mot ett lyckat utfall.  

  

5.5 Intressenternas påverkan på hållbarhetsarbetet 

Sedan starten av en global hållbar utveckling har intressenterna blivit en stor del av 

företagens fokus när det kommer till hållbarhet. Detta är främst för att initiativ som 

främjar involvering av intressenter har blivit mer och mer motiverade av sociala 

hållbarhetsmål vilket stämmer överens med Boström, Vifell, Klintman, Soneryd, 

Hallström och Thedvalls (2015) studie. Intressenter har fått stor plats i framförallt XL-

byggs, ATGs och MQs verksamheter. De har satt intressenterna i fokus vid arbetet av 

hållbarhetsfrågor och gör allt för att deras förväntningar och krav ska uppfyllas och att 

deras arbete med hållbarhetsfrågor ska påverka samhället positivt genom intressenterna. 

Deras hållbarhetsredovisningar ger därmed enligt företagen själva en ökad legitimitet, 
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dock anser Gunnarsson att legitimiteten beror på hur intressenterna uppfattar 

trovärdigheten eftersom ramverket är så pass fritt. Idag ligger inte intressenterna i fokus 

för utformningen av hållbarhetsrapporten men är något som Gunnarsson tror kommer bli 

allt vanligare i framtiden. Allt fler företag gör intressent- och väsentlighetsanalyser i 

samband med hållbarhetsredovisningen för att konkretisera det som är viktigast för 

verksamheten och på så sätt se bland annat informationsbehov från intressenterna. De 

företag som använder sig av GRI:s  riktlinjer måste kunna precisera vilka områden som 

är mest väsentliga bland det som presenteras samt vikten av dessa. 

Ägarna och ledningen är de som samtliga granskade företag anser är en av de viktigaste 

intressenterna  och deras krav på hållbarhetsredovisningen är det centrala vid 

upprättandet. Det är för både ägare och styrelse viktigt med säkrade hållbarhetsfrågor 

eftersom det är deras huvudansvar att implementera hållbar utveckling i organisationen 

samt upprätta en korrekt hållbarhetsredovisning. Den här studien visar på att det är 

företaget och dess ägare som utåt sett ska visas med en bra och professionell bild där 

externa intressenter ska se att de tar sitt ansvar gentemot omvärlden. 

Hållbarhetsredovisningen kan ge företaget en extra tyngd utöver den upprättade 

årsredovisningen när företag söker finansiering i och med att det visar på ett engagemang 

i det ansvar som de har. Detta kan långivaren använda sig för att se hur företaget sköter 

resultatindikatorer samt framtida mål och hur de använder medvetenheten kring att kunna 

eliminera eventuella risker, för att långivaren ska kunna ta ett säkert beslut kring utlåning. 

 

5.6 Legitimitetsskapande hållbarhetsredovisning 

Många av företagens leverantörer har själva stort hållbarhetsfokus och i samband med 

detta ställer de större krav på sina egna kunder kring hållbarhetsredovisning, för att de 

tydligt ska ha både finansiella men även hållbarhetsmål att arbeta mot. Liljas är ett företag 

som redan innan lagändringen hade vissa etiska krav från en utav sina leverantörer som 

de är tvungna att uppfylla. De tror att det kan komma fler krav från ytterligare intressenter 

i framtiden där hållbarhetsredovisningen kan vara avgörande vid större 

förhandlingar. Kunder har idag blivit mycket mer medvetna om hållbarhetsfrågor, hållbar 

utveckling och framförallt hur de ska välja att handla och huruvida de vill ha samarbete 

med företagen eller inte. Samtliga granskade företag har även leverantörer men 

framförallt kunder som deras viktigaste intressenter. Utan kunder står företagen utan 

någon att sälja sina varor och tjänster till och därför är det viktigt för företagen att leverera 
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de krav och den informationen som kunder och leverantörer efterfrågar. De som 

konkurrerar med företagen är oftast de som har samma krav på sig efter det nya lagkravet 

och därmed kan hållbarhetsredovisningen bli avgörande men även ge företagen en 

möjlighet att se hur det själva ligger till i hållbarhetsfrågorna. Denna översikt är något 

som Liljas uttryckte som något positivt då de nu har allt samlat på samma ställe. Enligt 

Ljungdahl (1999) skapar företagen legitimitet genom uppfyllda krav och förväntningar 

samt genomförda önskade handlingar från intressenterna. Legitimitet är något som 

företagen måste underhålla och de måste hela tiden ligga steget före i redovisningen för 

att behålla det förtroende som finns hos de viktigaste intressenterna. Även Bruzelius och 

Skärvad (2017) poängterar att en hållbarhetsredovisning som är upprättad korrekt tillför 

att intressenterna får mer än årsredovisningen som underlag vid finansiella beslut vilket 

skapar en tillit parterna emellan. Majoriteten av företagen var eniga i frågan om att deras 

hållbarhetsredovisning skapar en ökad legitimitet och är något som de hävdar kan ge extra 

tyngd till intressenterna. Dock nämner även större delen av företagen att deras 

intressenter, bortsett från ägare och styrelse, inte har ställt några krav på dem eller uttryckt 

att de vill att hållbarhetsredovisningen ska vara upprättad på ett visst sätt med specifika 

delar. Det vi kan fråga oss är om hållbarhetsredovisningen skapar någon form av 

legitimitet vilket företagen menar på, trots att intressenterna inte har ställ krav till 

företagen att uppfylla. Detta menar Gunnarsson kommer få en större tyngd i framtiden 

där hållbarhetsredovisningen kan komma att utformas efter intressenternas intressen.  

 

Staten och kommunens intresse i hållbarhetsredovisning kan exempelvis vara att de ser 

hur företaget sköter de viktiga hållbarhetsfrågorna i deras samhälle. Det är viktigt för 

kommunerna att synas med en bra bild utåt och därför ställer de vissa krav på företagen 

gällande miljö- och samhällsansvar. Företag som Västtrafik och Liljas har sedan tidigare 

skyldigheter mot stat och kommun och har därför behövt upprätta olika rapporter kring 

hållbarhet tidigare, exempelvis i samband med utsläpp. ATG är ett spelbolag som har i 

uppdrag från staten att driva spel samtidigt som staten har representanter i företagets 

styrelse, vilket har gjort staten till en av deras viktigaste intressenter att leverera efter 

dessa krav. 
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5.7 Hållbarhetsredovisning, en grund för riskbedömning eller ett 

sätt att skryta på  

Fagerström och Hartwig (2016) beskriver att hållbarhetspostulaten tillsammans med 

övrig information är den grunden företag behöver för att kunna bedöma eventuella risker 

och möjligheter. Risker samt riskhantering är något som denna uppsats visar  på är av stor 

vikt för företag vid återblick från tidigare räkenskapsår samt bedömning inför kommande 

år. Nästan alla företag har en del i sina hållbarhetsredovisningar som är ämnade för 

identifiering av risker, riskanalyser samt redogörelse för hur de ska hantera dessa risker. 

Riskarbetet ökar medvetenheten inom verksamheten, vilket är väsentligt för att företagen 

ska kunna uppmärksamma och minimera antalet risker. Sveriges Radio arbetar mycket 

med detta och  involverar även sina medarbetare i arbetet genom kontinuerliga 

utbildningar samt uppföljningar för att förebygga risker. Enligt majoriteten av 

respondenterna har arbetet med riskanalyser använts för att motverka och förebygga olika 

typer av risker, bortsett från Lindex som endast tagit upp brist på rent vatten och inte 

upprättat andra riskanalyser i sin hållbarhetsredovisning. 

 

Många intressenter och företag anser enligt Frostenson, Helin och Sandström (2015) att 

hållbarhetsredovisningen inte leder till någon extra nytta och inte heller är tillräcklig för 

att ta några stora investeringsbeslut. De menar istället att hållbarhetsredovisningen endast 

är ett sätt för företag att skryta på och visa upp för att framstå som ett bra och ansvarsfullt 

företag. Detta är något som även Gunnarsson påpekar att på grund av de breda ramarna 

kring hållbarhetsredovisning leder detta till att företag bara framställer det som är bra och 

ska förbättras, vilket gör att det blir mer av ett marknasföringsdokument än en viktig 

handling som ska bidra till positiv påverkan. Det blir inte ett ärligt redovisningsdokument 

där företagen även framställer sina sämre sidor och sådant som de måste arbeta mer med 

för att det brister i verksamheten. Detta är något som Coulianos nämnde att de på 

Västtrafik måste bli bättre på då de idag endast skriver om sådant de är bra på och vill 

lyfta fram. Dock finns det åsikter från andra intressenter att det är ett företags skyldighet 

att vara ansvarsfulla och föra fram hållbarhetsfrågorna för att stärka dels den egna bilden 

kring verksamheten men även inspirera andra att arbeta med samma saker för att det i 

slutändan ska bli något naturligt och påverkbart. Även om lagkravet dels uppkom för att 

det skulle bli lättare att jämföra rapporterna mellan företag, anser Gunnarsson att 

ramverket måste blir ännu mer skärpt om det ska kunna ligga som grund till 
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intressenternas beslut. Guggenberger menar att lagändringen största fördel är att företag 

nu gör mer än de tidigare gjort men också att de fortsätter att implementera det med en 

ordentlig uppföljning vilket gör att det gemensamma samhällsansvaret kring detta skärps. 

Detta är något som även Fagerström och Heartwig (2016) tar upp i sina rapport om 

hållbarhets postulat som innebär att även hållbarhetsredovisningen bör ha en mer 

utformad grund att stå på. Dock menar Guggenberger och Laakso båda på att kravet på 

hållbarhetsredovisning innebär en enorm utmaning för att få till allt efter vad som krävs 

och de har gjort sitt yttersta för att upprätta en tillfredsställande första 

hållbarhetsredovisning. Detta är något som även Carter och Rogers (2008) förtydligar, att 

hållbarhetsarbetet är en betydelsefull del av företaget verksamhet och något som de måste 

se till att arbeta fullt ut med. Författarna menar även på att i och med den enorma 

utmaningen i att hållbarhetsredovisa och arbetet runt omkring kan detta även innebära 

ökade kostnader, vilket även var något som regeringen tog upp som eventuell effekt av 

lagändringen. Ingen utav respondenterna har redan nu kunnat se stora kostnadsökningar 

men tror att detta kommer öka mer i takt med att det blir mer implementerat i 

verksamheten. Guggenberger och Coulianos menar dock på att de har fått ökade 

kostnader i och med att de har fått lägga mer tid och resurser kring hållbarhetsarbetet, 

men detta är något som de ser som en investering för företaget. Företagen investerar i sitt 

hållbarhetsarbete både långsiktigt och kortsiktigt och är något som de idag anser ger 

mervärde och skapar nytta istället för negativa kostnader. Hanley och Barbier (2009) 

påpekar att det är viktigt med kostnads- och nyttoanalyser för att se om det faktiskt skapar 

mervärde av nytta och ökad legitimitet. Årsredovisningens huvudsakliga syfte förutom 

att förse intressenterna med finansiell information, är enligt Gröjer (2002) för att öka 

tilliten, existensberättigandet samt uppfylla ägarnas krav och detta är något som även 

gäller för hållbarhetsredovisningen, det som dock är relevant i den frågan är hur 

rättvisande bild denna redovisningen ger när företagen själva får välja vad som ska tas 

med och vad som ska lämnas utanför.  
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6. Konsekvenser av det nya lagkravet om 
hållbarhetsredovisning  
______________________________________________________________________ 

I det avslutade kapitlet presenteras de slutsatser som uppsatsförfattarna kunnat 

identifiera samt undersöka om uppsatsens frågeställningar är besvarade. Kapitlet 

avslutas med förslag till vidareforskning. 

______________________________________________________________________ 

 

6.1 De fria ramarnas påverkan på hållbarhetsredovisningen 

Hälften av de intervjuade och granskade företagen har börjat hållbarhetsredovisa i 

samband med lagändringen vilket har gjort att det blivit en omställning och fått stor 

påverkan på företagen. Det som fått störst påverkan är deras sätt att arbeta samt den extra 

tid och de resurser företagen har behövt lägga på allt runt omkring samt upprättande av 

hållbarhetsredovisningen. Dock har respondenterna en positiv inställning och anser att 

den extra tid och resurser endast är en investering för deras hållbara utveckling på 

företaget. Majoriteten av dessa sju har i liten utsträckning arbetat med hållbarhetsfrågor 

men inte i den utsträckningen som krävs eller enligt de krav som lagändringen syftar till. 

ATG och Liljas har arbetat med hållbarhetsfrågor i stor omfattning redan innan lagkravet, 

detta på grund av krav från externa intressenter och att företagen ingår i en bransch som 

varit under granskning sedan en tid tillbaka. Den enda skillnaden i deras arbete kring 

hållbarhetsfrågor är att de nu sammanställer allt i en hållbarhetsredovisning som inte 

funnits tidigare. Resterande fem företag har arbetat med hållbarhetsfrågor och upprättat 

en hållbarhetsredovisning tidigare och detta i samband med GRIs riktlinjer. Detta gör att 

det inte finns någon skillnad i deras hållbarhetsredovisningar från tidigare och inte heller 

någon skillnad i hur de arbetar med sina hållbarhetsfrågor. Företag som har använt sig av 

internationella riktlinjer sedan tidigare har hållbarhetstänket implementerat i 

verksamheten vilket gör att hållbarhetstänket genomsyrar hela arbetet och har därför inte 

märkt någon skillnad sedan lagkravet. 

 

Vår studie resulterar i att det nya lagkravet om hållbarhetsredovisning har varit en stort 

omställning för många företag som har behövt anpassa sig. Det kan anses vara bra att 

kraven och ramarna av hållbarhetsredovisningen är så pass öppna som de är men flera 

företag menar att det måste bli striktare regler i framtiden för att det ska leda till ännu 
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tydligare och mer jämförbara rapporter. Hållbarhetsredovisningarna ska inte syfta till att 

bara ta upp det positiva utan de måste även tvingas redovisa de delarna som går sämre 

och som verksamheten måste arbeta mer med.  

  

6.2 Bristande efterfrågan från intressenter på 

hållbarhetsredovisning 

Hållbarhetsfrågor är idag en stor del av samhället och en självklarhet för många vilket gör 

att det kan förväntas att företagen tar ett ansvar kring dessa frågor, vilket vi också kan se 

att flertalet har gjort sedan tidigare. En anledning till att inte är så många av företagen har 

krav från intressenter vad gäller upprättandet av hållbarhetsredovisningen är att många 

intressenter tar dessa frågor som en självklarhet då miljö- och hållbarhetsfrågor har så 

pass stort fokus i dagens samhälle. Detta är något som uppsatsen visar på är anledningen 

till att flera företag började hållbarhetsredovisa redan innan lagändringen, då arbetet 

skapar ett större mervärde och en större nytta och väger därmed större än de ökade 

kostnaderna. Genom hållbarhetsrapporten och upprättandet av riskanalyser kan företagen 

även förebygga eller hel eliminera vissa risker, dock är riskhantering något som många 

företag arbetat med redan tidigare, särskilt Liljas som arbetar med olika kemikalier där 

det är viktigt att alla arbetar på rätt sätt.  

 

Fyra av fem företag anser att hållbarhetsredovisningen skapar legitimitet  redan idag 

medan den sista anser att det beror på hur intressenterna uppfattar trovärdigheten och 

därmed något som kommer bli mer relevant i framtiden.  Efter det nya lagkravet förväntas 

företagen ta sitt ansvar och det innebär att upprätthålla en korrekt hållbarhetsredovisning. 

När företag hållbarhetsredovisar skaffar de sig en extra anledning för intressenterna att 

ha tillit till dem samtidigt som de tillsammans med årsredovisningen bekräftar sitt 

existensberättigande. En annan anledning till att företag hållbarhetsredovisar är för att 

uppfylla ägarnas eller ledningens krav kring vilka hållbarhetsfrågor verksamheten bör 

arbeta med och vilka frågor som har störst fokus. Detta kan liknas vid företagets strävan 

mot att uppfylla ägarnas avkastningskrav i årsredovisningen. Genom att fokusera på de 

frågorna som rör företagets kärnverksamhet kan det bli lättare att integrera 

hållbarhetstänket i verksamheten och det ger dessutom företagen en möjlighet att synas 

på sitt sätt och presentera det som är relevant för dem, vilket kan vara en fördel med de 

fria ramarna i lagen. Ett företags olika intressenter har en stor påverkan på ett företag och 
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kan därmed ställa krav och efterfråga viss information som gör att företaget måste eller 

vill arbeta mer med det som efterfrågas. Då hållbarhetsredovisningen ännu inte blivit 

implementerad och det är nytt för både företag och intressenter är det framtiden som får 

utvisa hur hållbarhetsrapporten kommer utformas och hur stor påverkan intressenterna 

kommer att ha i denna.  

 

6.3 Den positiva bilden av framtida hållbarhetsredovisning 

Oavsett storleken på en förändring leder det ofta till olika former av motstånd i en 

verksamhet men lagändringen har enligt samtliga respondenter fått positiva responser 

från medarbetarna. Generellt sett har lagkravet haft en positiv effekt på företagen och 

vissa respondenter tycker att även fler borde göra det och andra tycker att reglerna borde 

bli mer strikta.  

 

De tre dimensionerna av hållbarhet har varit till stor grund vid upprättandet av 

hållbarhetsredovisningarna, men trots detta så finns det stora olikheter vad gäller 

utformning och vilka aspekter som tas upp beroende på företag och bransch. Då den 

sociala aspekten fått stort fokus i samband med lagändringen kan vi se, både från de 

granskade årsredovisningarna och intervjuerna, att medarbetarna har fått ett stort fokus 

om de inte redan haft det sedan tidigare. Genom att satsa på medarbetarna och 

arbetsmiljön får företagen en möjlighet till en bra framtida utveckling då nöjda 

medarbetare enligt samtliga är en grundpelare för att verksamheten ska fungera. Genom 

att värdesätta de anställda och involvera dem genom olika utbildningar kan företagen 

implementera hållbarhetstänket som en naturlig del av verksamheten.  

 

Även om inte samtliga företag upprättade någon hållbarhetsredovisning sedan tidigare 

har majoriteten ändå arbetat med olika former av hållbarhetsfrågor. Lagkravet har gett 

mer tyngd åt hållbarhetsredovisningen vilket har gjort att flera företag har behövt skärpa 

till sitt tänk kring hållbarhetsfrågor och arbeta med det på ett tydligare vis. 

Hållbarhetstänket är en viktig del i företagens framtid och många har redan sedan tidigare 

börjat tänka i de banorna för att bli ett mer hållbart företag. Stora företag har stort 

inflytande på samhället och det ä viktigt att de arbetar långsiktigt, miljömässigt, 

ekonomiskt och socialt för att främja en hållbar utveckling i ett hållbart samhälle. 

 



  
 

- 58 - 
 

6.4 Förslag till vidareforskning 

Hållbarhetsfrågor är ett aktuellt ämne vilket gör att det hade varit intressant att se hur 

företagen förhåller sig till lagändringen när det blivit mer implementerat i verkamheterna. 

Intressenterna har ett stort fokus i de presenterade teorierna vilket inte framgår i praktiken 

och ett förslag till vidareforskning är därför att se hur stor påverkan intressenterna 

kommer ha på hållbarhetsredovisningen i framtiden. Ytterligare ett förslag till 

vidareforskning är att se om fler företag som inte omfattas av lagnändringen tar efter detta 

initiativ.  
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Länkar till årsredovisningar och hållbarhetsredovisningar 
 

Nordea 

 Nordeas årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Tillgänglig: 

https://www.nordea.com/Images/36-

169614/%C3%85rsredovisning%20Nordea%20Bank%20AB%202016.pdf 

 Nordeas årsredovisning för räkenskapsåret 2017. Tillgänglig: 

https://www.nordea.com/Images/33-

247332/%C3%85rsredovisning%20Nordea%20Bank%20AB%202017.pdf 

Västtrafik 

 Västttrafiks årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Tillgänglig: 

https://www.vasttrafik.se/globalassets/media/dokument/vasttrafik_ar16_final_17

0310.pdf  

 Västtrafiks hållbarhetsredovisning för räkenskapsåret 2017. Tillgänglig: 

https://www.vasttrafik.se/globalassets/media/dokument/vt_hallbarhetsrapport_1

7_180313.pdf  

Lindex 

 Lindex årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Tillgänglig: 

https://about.lindex.com/se/wp-content/uploads/sites/3/2016/04/sustainability-

report-2016.pdf   

 Lindex årsredovisning för räkenskapsåret 2017. Tillgänglig: 

https://about.lindex.com/se/wp-content/uploads/sites/3/2016/04/lindex-

sustainability-report-2017.pdf  

Tele2 

 Tele2s årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Tillgänglig: 

http://www.tele2.com/Documents/reports/2016/TELE2_AR16_-SVE.pdf   

 Tele2s årsredovisning för räkenskapsåret 2017. Tillgänglig: 

http://www.tele2.com/Documents/reports/annual-

reports/TELE2_AR_2017_SVE_index.pdf  

Gunnebo 

 Gunnebos årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Tillgänglig: 

www.gunnebogroup.com/sv/GunneboDocuments/Gunnebo-årsredovisning-

2016.pdf  

https://www.nordea.com/Images/36-169614/%C3%85rsredovisning%20Nordea%20Bank%20AB%202016.pdf
https://www.nordea.com/Images/36-169614/%C3%85rsredovisning%20Nordea%20Bank%20AB%202016.pdf
https://www.nordea.com/Images/33-247332/%C3%85rsredovisning%20Nordea%20Bank%20AB%202017.pdf
https://www.nordea.com/Images/33-247332/%C3%85rsredovisning%20Nordea%20Bank%20AB%202017.pdf
https://www.vasttrafik.se/globalassets/media/dokument/vasttrafik_ar16_final_170310.pdf
https://www.vasttrafik.se/globalassets/media/dokument/vasttrafik_ar16_final_170310.pdf
https://www.vasttrafik.se/globalassets/media/dokument/vt_hallbarhetsrapport_17_180313.pdf
https://www.vasttrafik.se/globalassets/media/dokument/vt_hallbarhetsrapport_17_180313.pdf
https://about.lindex.com/se/wp-content/uploads/sites/3/2016/04/sustainability-report-2016.pdf
https://about.lindex.com/se/wp-content/uploads/sites/3/2016/04/sustainability-report-2016.pdf
https://about.lindex.com/se/wp-content/uploads/sites/3/2016/04/lindex-sustainability-report-2017.pdf
https://about.lindex.com/se/wp-content/uploads/sites/3/2016/04/lindex-sustainability-report-2017.pdf
http://www.tele2.com/Documents/reports/2016/TELE2_AR16_-SVE.pdf
http://www.tele2.com/Documents/reports/annual-reports/TELE2_AR_2017_SVE_index.pdf
http://www.tele2.com/Documents/reports/annual-reports/TELE2_AR_2017_SVE_index.pdf
http://www.gunnebogroup.com/sv/GunneboDocuments/Gunnebo-%C3%A5rsredovisning-2016.pdf
http://www.gunnebogroup.com/sv/GunneboDocuments/Gunnebo-%C3%A5rsredovisning-2016.pdf
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 Gunnebos årsredovisning för räkenskapsåret 2017. Tillgänglig: 

www.gunnebogroup.com/sv/GunneboDocuments/Gunnebo-årsredovisning-

2017.pdf  

Fiskars 

 Fiskars hållbarhetsredovisning för räkenskapsåret 2016. Tillgänglig: 

http://annualreport2016.fiskarsgroup.com/annual-report-

2016/pdf/web/viewer.html?file=Fiskars_Sustainability_Report_2016_ENG.pdf#

page=1&pagemode=bookmarks  

 Fiskars årsredovisning för räkenskapsåret 2017. Tillgänglig: 

https://www.fiskarsgroup.com/sites/default/files/FiskarsGroup_AR17_web.pdf  

Byggmax 

 Byggmax årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Tillgänglig: 

https://om.byggmax.se/media/22913/Annual_report_2016.pdf  

 Byggmax årsredovisning för räkenskapsåret 2017. Tillgänglig: 

http://mb.cision.com/Main/109/2499408/824812.pdf   

MQ 

 MQs årsredovisning för räkenskapsåret 2015-2016. Tillgänglig: 

http://ir.mq.se/afw/files/press/mq/mq_ar_2016_sve_final_161214.pdf  

 MQs årsredovisning för räkenskapsåret 2016-2017. Tillgänglig: 

http://ir.mq.se/afw/files/press/mq/201712204049-1.pdf   

Sveriges Radio 

 Sveriges radios årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Tillgänglig: 

https://sverigesradio.se/diverse/appdata/isidor/files/3113/098ee317-02bd-4d3d-

b344-70c03eb759c2.pdf   

 Sveriges Radio hållbarhetsredovisning för räkenskapsåret 2017. Tillgänglig: 

https://sverigesradio.se/diverse/appdata/isidor/files/3113/a22afc2e-7c98-4b9d-

90a6-5f364b49ce9c.pdf  

XL-Bygg 

 XL-Bygg, årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Tillgänglig: 

https://www.allabolag.se/5561854315/xl-bygg-ab 

 XL-Bygg, hållbarhetsredovisning för räkenskapsåret 2017. Tillgänglig: 

https://www.xlbygg.se/gavle/api/nyhet/nyhetfil/5ab8b1c3da26e 

  

http://www.gunnebogroup.com/sv/GunneboDocuments/Gunnebo-%C3%A5rsredovisning-2017.pdf
http://www.gunnebogroup.com/sv/GunneboDocuments/Gunnebo-%C3%A5rsredovisning-2017.pdf
http://annualreport2016.fiskarsgroup.com/annual-report-2016/pdf/web/viewer.html?file=Fiskars_Sustainability_Report_2016_ENG.pdf#page=1&pagemode=bookmarks
http://annualreport2016.fiskarsgroup.com/annual-report-2016/pdf/web/viewer.html?file=Fiskars_Sustainability_Report_2016_ENG.pdf#page=1&pagemode=bookmarks
http://annualreport2016.fiskarsgroup.com/annual-report-2016/pdf/web/viewer.html?file=Fiskars_Sustainability_Report_2016_ENG.pdf#page=1&pagemode=bookmarks
https://www.fiskarsgroup.com/sites/default/files/FiskarsGroup_AR17_web.pdf
https://om.byggmax.se/media/22913/Annual_report_2016.pdf
http://mb.cision.com/Main/109/2499408/824812.pdf
http://ir.mq.se/afw/files/press/mq/mq_ar_2016_sve_final_161214.pdf
http://ir.mq.se/afw/files/press/mq/201712204049-1.pdf
https://sverigesradio.se/diverse/appdata/isidor/files/3113/098ee317-02bd-4d3d-b344-70c03eb759c2.pdf
https://sverigesradio.se/diverse/appdata/isidor/files/3113/098ee317-02bd-4d3d-b344-70c03eb759c2.pdf
https://sverigesradio.se/diverse/appdata/isidor/files/3113/a22afc2e-7c98-4b9d-90a6-5f364b49ce9c.pdf
https://sverigesradio.se/diverse/appdata/isidor/files/3113/a22afc2e-7c98-4b9d-90a6-5f364b49ce9c.pdf
https://www.allabolag.se/5561854315/xl-bygg-ab
https://www.xlbygg.se/gavle/api/nyhet/nyhetfil/5ab8b1c3da26e
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Bilagor 

Bilaga A: Intervjufrågor 
 

  Använde ni er av någon form av hållbarhetsredovisning sedan tidigare? 

-        Om ja, på vilket sätt och hur har ni använt det tidigare? 

-         Har det skett någon förändring inom företaget sedan kravet på 

hållbarhetsredovisning kom? 

 Ramarna kring hållbarhetsredovisning är ganska fria, hur har ni valt att 

hållbarhetsredovisa? 

-        Hur arbetar ni med hållbarhetsfrågor? 

-        Vilka delar har ni lagt störst vikt på? 

-        Har ni utgått från några internationella riktlinjer? Om ja, vilka? 

-        Använder ni er av olika indikatorer som gör det möjligt att jämföra olika tal 

och siffror över tiden men även med andra företag? 

- om ja, vad för indikatorer? 

 Hur ser ni på hållbarhetsredovisning? Vad anser ni att det finns för för- och 

nackdelar? 

  Har era kostnader ökat i samband med kravet på hållbarhetsredovisning? 

 Hur har verksamhetsstyrningen påverkats av kravet? 

-        hur anser DU att styrningen har påverkats? 

 Använder ni er av några styrmedel som exempelvis utbildningar kring 

hållbarhet? 

-         Inkluderar ni alla era medarbetare i hållbarhetstänket och på vilket sätt? 

  Har ni några krav från intressenter vad gäller hållbarhetsredovisning och vilka 

är dessa? 

 Anser ni på företaget att hållbarhetsredovisningen kan användas förebyggande 

mot risker och i så fall på vilket sätt? 

 Anser ni att hållbarhetsredovisningen skapar legitimitet? 

 Vad tycker ni generellt om regeringens beslut kring hållbarhetsredovisning? 
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Bilaga B – Operationaliseringsschema 
 

Forskningsfråga: Fråga: Frågans syfte: Teori: Källa: 

 

Hur påverkar 

hållbarhetsredovisnin

g företagens arbete? 

 

Använder ni er av 

någon form av 

hållbarhetsredovisnin

g sedan tidigare? 

 

Om ja, på vilket sätt? 

 

Har det skett någon 

förändring inom 

företaget sedan kravet 

på 

hållbarhetsredovisnin

g kom? 

Att undersöka om 

företagen använde sig 

av någon form av 

hållbarhetsredovisnin

g tidigare 

Organisationsförän

dring 

Bruzelius 

och Skärvad, 

2017 

Hur påverkar 

hållbarhetsredovisnin

g företagens arbete? 

 

 

Hur har det nya 

lagkravet påverkat 

hållbarhetsredovisnin

gen?  
 

Ramarna kring 

hållbarhetsredovisnin

g är ganska fria, hur 

har ni valt att 

hållbarhetsredovisa? 

 

Hur arbetar ni med 

hållbarhetsfrågor? 

 

Vilka delar har ni lagt 

störst vikt på? 

 

Har ni utgått från 

några nationella 

riktlinjer? Om ja, 

vilka? 

 

Använder ni er av 

olika indikatorer som 

gör det möjligt att 

jämföra olika tal och 

siffror över tiden men 

även med andra 

företag? 

 

Om ja, vad för 

indikatorer?  

 

Att undersöka hur 

företagen väljer att 

hållbarhetsredovisa 

efter lagändringen 

De tre 

dimensionerna av 

hållbarhetsredovisni

ng 

 

Hållbarhetspostulat 

    
Frostenson 

2015    

Boström, M., 

Vifell, Å., 

Klintman, 

M., Soneryd, 

L. Hallström 

K., Thedvall, 

R., 2015. 

 

Fagerström 

och Hartwig, 

2016 

Hur påverkar 

hållbarhetsredovisnin

gen företagens 

arbete? 

Hur ser ni på 

hållbarhetsredovisnin

g? – vad anser ni att 

det finns för för- och 

nackdelar? 

Att undersöka vad 

respondenterna ser 

för för- och nackdelar 

med 

hållbarhetsredovisnin

g 

Intressentmodellen Brännström, 

Jansson och 

Smith 2015. 

Frostenson 

m.fl. 2015. 

Bruzelius 

och Skärvad 

2017 
 

Hur påverkar 

hållbarhetsredovisnin

g företagens arbete? 

 

Hur har 

verksamhetsstyrninge

n påverkats av 

kravet? 

 

Att undersöka hur 

styrningen har 

påverkats av 

lagändringen 

Formell, informell 

och informativ 

styrning 

 

Bruzelius 

och Skärvad, 

2017. 

Nilsson och 

Olve, 2013 
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Hur har det nya 

lagkravet påverkat 

hållbarhetsredovisnin

gen?  
 

Hur anser DU att 

styrningen har 

påverkats? 

 

Använder ni er av 

några styrmedel som 

exempelvis 

utbildningar kring 

hållbarhetsredoisning

? 

 

Inkluderar ni alla era 

medarbetare i 

hållbarhetstänket och 

på vilket sätt? 

 

Organisationsförän

dring 

Hur påverkar 

hållbarhetsredovisnin

g företagens arbete? 

 

Har era kostnader 

ökat i samband med 

krav på 

hållbarhetsredovisnin

g?  

Att undersöka om 

kostnaderna har ökat 

i samband med 

lagändringen 

”A framworik of 

sustainable supply 

chain management: 

moving toward new 

theory” 

Carter och 

Rogers, 2008 

Hur har det nya 

lagkravet påverkat 

hållbarhetsredovisnin

gen?  
 

Anser ni att 

hållbarhetsredovisnin

gen skapar 

legitimitet?  

Att undersöka om 

företagen upplever att 

hållbarhetsredovisnin

gen har ökat deras 

legitimitet 

Legitimitetsteorin Ljungdahl 

1999. 

Frostenson 

2015. 

Bruzelius 

och Skärvad 

2017 
Hur påverkar 

hållbarhetsredovisnin

gen företagens 

arbete? 

Vad tycker ni 

generellt om 

regeringens beslut 

kring 

hållbarhetsredovisnin

g? 

Att undersöka vad för 

tankar 

respondenterna har 

kring 

hållbarhetsredovisnin

g och lagändringen 

Organisationsförän

dring 

Sveningsson 

och 

Sörgärde, 

2015 

Bruzelius 

och Skärvad 

2017 

 

Hur har det nya 

lagkravet påverkat 

hållbarhetsredovisnin

gen?  
 

Har ni några krav 

från intressenter vad 

gäller 

hållbarhetsredovisnin

g och vilka är dessa? 
 

Undersöka om 

företagen har några 

krav på 

hållbarhetsredovisnin

g från intressenter 

Intressentmodellen Brännström, 

Jansson och 

Smith 2015. 

Frostenson 

m.fl. 2015. 

Bruzelius 

och Skärvad 

2017 
 

 

Hur har det nya 

lagkravet påverkat 

hållbarhetsredovisnin

gen?  
 

Anser ni på företaget 

att 

hållbarhetsredovisnin

gen kan användas 

förebyggande mot 

risker och i så fall på 

vilket vis? 

Undersöka om 

företagen använder 

hållbarhetsredovisnin

gen i förebyggande 

av risker 

Hållbarhetspostulat  

 

Frostenson, 

2015. 

Fagerström 

och Hartwig, 

2016 

 


