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Sammanfattning	  	  
Ämnet hållbarhet diskuteras ständigt i media och medvetenheten för ett globalt 
samhällsansvar ökar alltmer hos både konsumenter och företag. Många svenska företag 
bedriver idag något slags arbete med hållbarhet samt redovisar om det på olika sätt. 
Dock bemöts företagens hållbarhetsrapporter med viss kritik och skepticism, då somliga 
anser att den bara används för att skönmåla verksamheten och att den därmed inte känns 
trovärdig.  
 
I syftet att öka transparensen i företags hållbarhetsrapporter, samt göra dessa jämförbara 
beslutade Sveriges regering den 1 december år 2016 om ett nytt lagkrav på 
hållbarhetsrapportering i Årsredovisningslagen. Lagkravet innebär att företag som 
uppfyller vissa villkor måste upplysa om specifika frågor angående deras 
hållbarhetsarbete. I och med lagkravet uppstår en diskussion kring vad detta får för 
konsekvenser. Syftet med denna studie är att undersöka vad det nya lagkravet på 
hållbarhetsrapportering gett för effekter och förändringar hos organisationer. Författarna 
ämnar att genom en kvalitativ undersökning studera hur fyra företags tidigare val och 
agerande inom hållbarhet samt hur deras syn på lagkravet påverkat de effekter och 
förändringar som lagkravet medfört. Utifrån syftet och den forskningsfråga författarna 
ämnar att besvara har den institutionella-, legitimitets- och intressentteorin, samt 
tidigare forskning inom ämnet inkluderats i studiens teoretiska referensram. 
 
Den empiriska datan har insamlats genom intervjuer och utifrån analysen av denna 
indikerar det övergripande resultatet på att lagkravet inte medfört några större effekter 
eller några omfattande förändringar hos företagen, men de effekter och förändringar 
som författarna kan se är dels att hållbarhet fått en ökad uppmärksamhet i 
företagsledningen och styrelsen, samt att dessa fått en ökad medvetenhet om hållbarhet. 
Lagkravet har till viss mån medfört att hållbarhetsarbetet blivit mer integrerat i 
organisationernas verksamhet, att fler personer blivit involverade samt att ansvaret blivit 
mer utspritt. Till viss mån prioriteras rapporteringen högre då mer resurser tillsätts och 
arbetet med rapporten startar i ett tidigare skede samt utförs med en större noggrannhet. 
 
Resultatet tyder vidare på att lagkravet medfört förändringar och effekter i liten 
utsträckning. Det tyder på att anledningen till att företagen inte ser något behov av att 
utvidga eller förbättra sitt arbete till följd av lagkravet är för att företagen är nöjda med 
sitt arbete samt anser att de idag redan arbetar i tillräcklig omfattning.	  Vidare indikerar 
resultatet på att företagens tidigare val och agerande inom området samt hur de ställer 
sig till lagkravet till hög grad påverkat de effekter och förändringar som kravet medfört. 
	  
Nyckelord: Lagkrav, Hållbarhetsredovisning, Effekter, Förändringar, 
Hållbarhetsarbete.  
 
	   	  



	   	  



Begreppsförklaringar	  
CSR - Corporate Social Responsibility  
 
EU - Europeiska Unionen 
 
FAR - Föreningen Auktoriserade Revisorer 
 
FN - Förenta Nationerna 
 
ISO - International Organization for Standardization  
 
ÅRL - Årsredovisningslagen 
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1.	  Inledning	  
Detta introducerande kapitel kommer att inledas med en bakgrund till ämnet som studie 
berör, vilken sedan kommer att leda fram till en diskussion och argumentation kring 
forskningsproblemet. Denna i sin tur följs av den forskningsfråga som författarna 
ämnar att besvara och därefter presenteras syftet med studien. Kapitlet avslutas med en 
beskrivning av de avgränsningar som författarna gjort.  
 
1.1	  Bakgrund	  till	  studien	  
De val och beslut som tas idag påverkar vår framtid samtidigt som vi idag påverkas av 
de beslut som tidigare gjorts. Dagens handlande får konsekvenser för framtiden och för 
att samhället ska kunna fortleva måste vi som aktörer se till att samhället utvecklas på 
ett hållbart sätt. Under 1980-talet startade FN ett arbete för långsiktiga miljöstrategier 
inom hållbar utveckling (World Commission on Environment and Development 
[WCED], 1988, s. 5). I arbetet vid namn “Our Common Future”, ofta kallad 
Brundtlandkommissionen, definierades hållbar utveckling som: 
 

“en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” 

 
(World Commission on Environment and Development, 1988, s. 22). 

 
Begreppet hållbar utveckling innefattar tre olika delar, vilka är ekonomisk-, 
miljömässig- och social hållbarhet (Ottosson & Parment., 2013, s. 13). Det ekonomiska 
och miljömässiga ansvarstagandet handlar om hur vi på ett säkert sätt, utan på 
bekostnad av miljön och utan att riskera medarbetares hälsa, kan skapa ekonomisk 
tillväxt (Ottosson & Parment, 2013, s. 13). Det sociala ansvarstagandet handlar i sin tur 
om hur vi ska bygga ett hållbart samhälle där människans behov kan tillfredsställas på 
lång sikt (Ottosson & Parment, 2013, s. 13). Förutom begreppet hållbar utveckling är 
CSR, som står för Corporate Social Responsibility (företags sociala ansvarstagande), 
också ett vanligt begrepp som företag använder för att beskriva deras ansvarstagande 
(Grafström et al., 2015, s. 71). 
 
Medvetenheten för hållbar utveckling har växt under åren och ämnet hållbarhet är något 
som ständigt diskuteras i media. En undersökning gjord av Svensk Handel (2016) visar 
på att det finns en ökad medvetenhet hos både konsumenter och företag kring hållbarhet 
och ett globalt samhällsansvar. Studien visar även på att merparten av de tillfrågade 
företagen arbetar med frågor som rör hållbarhet och att majoriteten av konsumenterna 
anser att det är av vikt att företagen de gör sina inköp gör detta (Svensk Handel, 2016). 
 
Lövin och Sachs (2016) förklarar att det i många länder fortfarande finns en uppfattning 
om att ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet är mål som står i konflikt med 
varandra, och att miljöhänsyn och social hänsyn är något som både kostar mycket 
pengar samt håller tillbaka utvecklingen. Vidare beskriver de att under åren 2000-2015 
gjorde vi betydande framsteg, globalt sett, inom den ekonomiska utvecklingen men när 
det gäller de andra två delarna av hållbar utveckling- den sociala och miljömässiga 
delen, var utvecklingen inte lika beundransvärd (Lövin & Sachs, 2016). Inom den 
sociala delen av hållbar utveckling konstaterar Lövin och Sachs (2016) att det råder 
sociala orättvisor på en global nivå. Samtidigt som många länder har blivit rikare har 
många länder också blivit mindre rättvisa sett till inkomst- och förmögenhetsfördelning 
(Lövin & Sachs, 2016). Sköld (2016) diskuterar jämställdhet som även det hör hemma 
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inom den sociala utvecklingen och som är ett väldigt omtalat begrepp, och menar att det 
är en förutsättning för hållbar utveckling. Sköld (2016) beskriver vidare att 
könsaspekten är viktig att ta i beaktande vid alla typer av samhällsplanering. 
 
Svensk media och statistik visar på att konsumtionen i svenska hushåll ökar (Dagens 
Industri, 2016; Dagens Industri, 2017; SCB, 2016) och hur företagen väljer att 
producera sina produkter och tjänster har en effekt på den miljön vi lever i (Miljönytta, 
u.å.). Den 25 september år 2015 antog Förenta Nationernas (FN) medlemsländer 
Agenda 2030, vilket är globala mål för att uppnå en miljömässigt, socialt och 
ekonomiskt hållbar utveckling över världen (Regeringskansliet, u.å.). Denna innehåller 
exempelvis mål om att främja hållbara konsumtion- och produktionsmönster, uppnå 
jämställdhet och och minska förlusten av biologisk mångfald (Regeringenskansliet, u.å.) 
 
Information om hur företag arbetar med hållbarhetsfrågor bidrar till att skapa förändring 
till en mer hållbar global ekonomi, och intresset av att ta del av denna information om 
företagen har ökat (Regeringen, 2016). Informationen ger inte bara företagen själva utan 
även andra möjligheten att kunna hantera organisationernas inverkan på samhället och 
skapa förutsättningar för en god och långsiktig utveckling (Regeringen, 2016). Många 
svenska företag bedriver redan idag ett arbete med hållbarhetsfrågor, samt rapporterar 
om det, då företag ser att det kan bidra med ett stärkt varumärke, ett gott rykte och ett 
sätt att identifiera förbättringsåtgärder (Regeringen, 2016). Enligt en undersökning av 
KPMG (2015) redovisade 87 av Sveriges 100 största företag sitt arbete med hållbarhet 
år 2015. Trots att företag valt att hållbarhetsrapportera bemöts dock detta med en hel del 
kritik (Deegan, 2002, s. 289) och en viss skepticism (Frostenson et al., 2012, s. 21). 
Vissa anser att redovisningen inte tillför något utan endast tar upp resurser såsom tid 
och pengar (Frostenson et al. 2012, s. 21) och andra är kritiska till om 
hållbarhetsredovisningarna är vad de utger sig för att vara eller om de endast används 
för att försköna bilden av verksamheten och därför inte kan ses som trovärdig (Deegan, 
2002, s. 289; Frostenson et al., 2012, s. 21) 
 
Alla statliga bolag i Sverige, både hel- och delägda, har sedan ett regeringsbeslut från 
november år 2007 varit tvungna att upprätta en hållbarhetsrapport och sedan den 1 
december år 2016 infördes ett nytt krav i ÅRL (SFS 1995:1554) 6 kap. som innebär att 
alla företag som uppfyller vissa villkor ska hållbarhetsrapportera (Regeringen, 2016). 
Det innebär att företag som uppfyller dessa villkor hädanefter är tvingade till att 
upprätta en hållbarhetsrapport med krav på vissa upplysningar (Lennartsson, 2016).  
 
Det nya kravet som trädde i kraft i Sverige år 2016 har sin bakgrund i ett EU-direktiv 
som antogs den 22 oktober år 2014 och har till syfte att göra det enklare att analysera 
företags hållbarhetsarbete samt höja förtroendet för företagen (Regeringen, 2016). Det 
finns ett stort samhällsintresse av att företag informerar om hur de arbetar med 
hållbarhetsfrågor och allmänheten och investerare har befogade krav på att få 
information om hur företag arbetar med dessa frågor i sin verksamhet i en större 
omfattning än vad de hittills fått (Regeringen, 2016). Trots att många företag idag redan 
lämnar information så skiljer sig denna åt mellan företagen och införandet av ett lagkrav 
på hållbarhetsrapportering ökar transparensen och underlättar jämförelsen mellan 
företag (Regeringen, 2016). Lagkravet ger också en ram som bidrar till att företag kan 
bedriva och utvärdera sina verksamheter på lika villkor, vilket bör vara till en fördel för 
dem (Regeringen, 2016). 
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Enligt 10 §, sjätte kapitlet i ÅRL (SFS 1995:1554) omfattas de företag som uppfyller 
fler än ett av följande villkor, av den nya lagen; har ett medelantal anställda som 
överstiger 250 stycken, har en redovisad nettoomsättning som överstiger 350 miljoner 
kronor eller en redovisad balansomslutning som överstiger 175 miljoner kronor. Lagen 
kommer att tillämpas för första gången det räkenskapsår som inleds efter den 31 
december år 2016 (Regeringen, 2016).  
	  
1.2	  Problemdiskussion	        
Det nya lagkravet som trädde i kraft den 1 december år 2016 kommer att beröra cirka 
1600 svenska företag (Lennartsson, 2016). Dessa har tidigare själva fått besluta om en 
hållbarhetsrapport ska upprättas eller inte, men nu är dessa företag tvungna att redovisa 
information om hur de arbetar med specifika frågor. Upplysningar om hur företagen 
arbetar med frågorna; miljö, sociala förhållanden, personal, mänskliga rättigheter och 
antikorruption måste hädanefter enligt lag redovisas i en hållbarhetsrapport 
(Lennartsson, 2016). Om företagen inte skulle tillämpa någon policy eller arbeta med 
någon av dessa frågor måste skälen för detta anges i rapporten enligt 12 § andra och 
tredje stycket, sjätte kapitlet i ÅRL (SFS 1995:1554).  
 
I och med det nya lagkravet uppstår en diskussion kring vad detta får för konsekvenser 
hos de berörda företagen. För vissa företag kan lagkravet medföra att de måste upprätta 
sin första hållbarhetsrapport och för vissa andra kan det betyda att det finns ett avstånd 
mellan deras tidigare rapporter och det som krävs för att uppfylla kraven i lagen (PWC, 
2016). En konsekvens som uppstår av kravet är en ny administrativ kostnad, såvida 
företagen inte i dagsläget redan har en rapportering som motsvarar lagkravet, och EU-
kommissionen har uppskattat kostnaden per år och företag till 4300 Euro (Regeringen, 
2016). Detta kritiseras dock av både Svensk Handel och Svenskt Näringsliv som menar 
att det rör sig om minst sexsiffriga belopp (Regeringen, 2016).  
 
Tidigare forskning inom företags hållbarhetsarbete och hållbarhetsredovisning har ofta 
varit fokuserad på att finna motiven bakom arbetet och få studier har gjorts på hur 
arbetet och redovisningen faktiskt påverkar och genomsyrar organisationen (se Adams, 
2002; Adams & McNicholas, 2007; Gray et al., 1995, s. 214 refererad i Larrinaga-
González et al., 2001, s. 214). Studier som gjorts inom vad hållbarhetsarbetet praktiskt 
innebär för företag har utförts både vid den första rapporteringen av arbetet med 
hållbarhet då företag själva besatt friheten att välja vilka faktorer som skulle fokuseras 
på och implementeras i verksamheten (se Adams & McNicholas, 2007), samt vid hur 
arbetet med nya egna valda inriktningar kan komma att påverka organisationen 
(Contrafatto & Burns, 2013). I en studie av Borglund et al. (2010) studerades effekter av 
regeringens krav på hållbarhetsrapportering enligt GRI:s riktlinjer för statligt ägda 
företag, vilket blev gällande räkenskapsåret 2008. Studien visade på att företagen 
påverkats i varierande grad, de företag som tidigare inte redovisat sina hållbarhetsfrågor 
och saknade erfarenhet från redovisning av dessa frågor genomgick större 
förändringsprocesser (Borglund et al., 2010). Borglund et al. (2010) konstaterar vidare 
att riktlinjerna för hållbarhetsrapportering främst bidragit till förbättrade rutiner för just 
redovisningen snarare än att det praktiska arbetet med frågorna hade förändrats.  
 
Med bakgrunden att ämnet hållbarhet och hållbar utveckling är ett växande intresse i 
samhället och något som alltfler företag väljer att arbeta med blir diskussionen om vad 
den lagstadgade hållbarhetsrapporteringen i Sverige kan medföra för effekter och 
förändringar för företag intresseväckande. Då ett stort antal företag berörs av lagen och 
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tillsammans med de ökade kraven och förväntningar från samhället är det både högst 
aktuellt och av intresse att studera och besvara nedanstående forskningsfråga. 
 
1.3	  Forskningsfråga	  
 

Vad har det nya lagkravet på hållbarhetsrapportering medfört för effekter och 
förändringar för organisationer? 

       
1.4	  Syfte	  
Syftet med denna studie är att undersöka vad det nya lagkravet på 
hållbarhetsrapportering som trädde i kraft i Sverige under år 2016 gett för effekter och 
förändringar för organisationer. Genom att undersöka fyra företags tidigare val och 
agerande inom hållbarhet samt deras syn på lagkravet ämnar författarna till att få en 
djupare förståelse för hur dessa påverkar de effekter och förändringar som det nya 
lagkravet medfört. Förhoppningen med studien är att kunna bidra med en kunskap om 
vad ett lagstadgat krav på rapportering inom hållbarhet kan innebära för företag.   
          
1.5	  Avgränsningar	  
Då denna studie genomförts med en begränsad tidsram samt begränsade resurser har det 
krävts vissa avgränsningar för att kunna göra den genomförbar. Uppsatsen är avgränsad 
till att endast studera effekter och förändringar som lagkravet medfört utifrån ett 
företagsperspektiv och utifrån hur företagsrepresentanterna som medverkat i studien 
presenterat detta. I studien har endast fyra svenska företag som omfattas av lagen 
inkluderats. Författarna hade inte möjlighet att inkludera fler företag då de avgränsat 
tiden för intervjugenomförandet på grund av den begränsade tidsramen. I och med att 
studien genomförts med en begränsad tidsram har författarna även avgränsat sig till att 
enbart studera de effekter och förändringar som sker inom den närmsta framtiden, från 
det att företagen fick kännedom om lagkravet till den första publiceringen av rapporten 
år 2018. 
 
Hållbarhet och CSR är två väldigt omfattande ämnen där mycket tidigare forskning och 
teorier finns att studera. Författarna har därmed varit tvungna att avgränsa sig till att 
enbart inkludera ett mindre antal tidigare studier och teorier, de som de funnit är av 
störst intresse och värde för studien. Författarna är medvetna om att det finns ytterligare 
teorier och forskning som eventuellt skulle kunna vara av betydelse för studien, men på 
grund av tidsomfattningen för arbetet har det inte varit möjligt att studera allting inom 
området. 
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2.	  Vetenskapliga	  utgångspunkter	  
I detta kapitel kommer författarna att redogöra för de vetenskapliga utgångspunkter 
som studien bygger på, se figur 1 nedan. Först diskuteras den förförståelse som 
författarna besitter inom ämnet och därefter presenteras de ontologiska och 
epistemologiska antaganden som gjorts, vilka är de som utgör grunden för studien. 
Vidare kommer studiens angreppssätt, forskningsmetod och perspektiv att presenteras. 
Slutligen beskrivs den litteratursökning och den källkritik som lett fram till författarnas 
teorival.  
 

 
	  

Figur 1: Vetenskapliga utgångspunkter. 
 
2.1	  Ämnesval	  och	  förförståelse	  
Bryman & Bell (2013, s. 52) förklarar att de personliga värderingar, åsikter och 
kunskaper som författare besitter inom forskningsområdet kan komma att störa 
forskningen. Därför är det väsentligt för forskarna att vara medvetna och reflektera över 
dessa faktorer och hur de kan komma att påverka studien som utförs (Bryman & Bell, 
2013, s. 53). Även Saunders et al. (2012, s. 137) påpekar att det under 
forskningsprocessens gång är viktigt att reflektera över sina personliga värderingar för 
att höja trovärdigheten av studien. 
 
Författarna till denna studie studerar sin sjätte termin på Civilekonomprogrammet vid 
Umeå Universitet. Under studiernas gång har ämnet hållbarhet diskuterats flertalet 
gånger och under en kurs gavs möjligheten att studera ett företags 
hållbarhetsredovisning mer ingående samt skriva ett arbete kring detta. I och med detta 
arbete fick båda författarna upp ögonen för ämnet hållbarhet. Den förförståelse som 
finns om ämnet är begränsat till att författarna endast studerat den färdiga 
hållbarhetsrapporten, och inte det arbete och de avvägningar som ligger bakom eller 
eventuella problem som kan uppkomma under processen. Båda författarna är dock 
överens om att hållbarhet är ett oerhört viktigt ämne, speciellt inom företagandet.  
 
Ingen av författarna har något praktisk erfarenhet av att arbeta med hållbarhet eller att 
producera en hållbarhetsrapport, de har inte heller varit anställda hos någon arbetsgivare 
som aktivt kommunicerat ut eller diskuterat hållbarhet med personalen inom 
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organisationen, vilket gör att de inte besitter någon förförståelse för de processer och val 
som arbetet innebär. 	  
	  
2.2	  Verklighetssyn	  
Ontologi kan beskrivas som det sätt som verkligheten uppfattas på (Saunders et al., 
2012, s. 130) och de antaganden som görs om verkligheten, så kallade ontologiska 
antaganden, beror på om forskaren ser sociala enheter som objekt som endast existerar, 
utan påverkan från andra sociala aktörer inom samma område, eller om verkligheten ses 
som socialt konstruerad (Bryman, 2011, s. 35). Hur en forskare ser verkligheten och 
dess egenskaper är förknippat med utförandet av forskningen (Bryman, 2011, s. 36).  
 
Författarna till denna studie gör ett ontologiskt antagande som sammanfaller med den 
konstruktionistiska ståndpunkten. Konstruktionism, även kallad subjektivism, innebär 
att verkligheten ses som ett socialt fenomen, vilket skapas utifrån tolkningar och 
handlingar av individer (Saunders et al., 2012, s. 132). Konstruktionismen innebär också 
att individer påverkas av dess handlingar i världen (Saunders et al., 2009, s. 111). 
Författarna anser att de sociala aktörerna, forskningsobjekten i denna studie, kan ha 
flera olika uppfattningar om de situationer som de befinner sig i och enligt Saunders et 
al. (2012, s. 132) kommer olika uppfattningar hos aktörer mest troligt att ha en effekt på 
dess handlingar och samspel med andra aktörer. Författarna söker att förstå den 
subjektiva verkligheten av företagen, i syfte att få en förståelse för deras motiv, 
handlingar och avsikter, vilket är i enlighet med det konstruktionistiska perspektivet 
enligt Saunders et al. (2012, s. 132). 
 
Valet, som tas av styrelsen eller andra beslutsfattare inom företagen, att upprätta en 
hållbarhetsrapport, samt hur utformningen av denna ska se ut, beror enligt författarna, 
delvis på egenskaperna som dessa människor besitter. Enligt författarnas mening kan 
dessa individers beslut och handlingar också grunda sig i dess enskilda intressen och 
tidigare erfarenheter inom hållbarhetsarbete. Detta ser författarna har sin grund i att de 
blivit påverkade av andra sociala aktörer, vilket gör att den konstruktionistiska 
ståndpunkten om verkligheten delas med författarna. 
 
En annan ontologisk ståndpunkt som presenteras av Bryman (2011, s. 36) är 
objektivismen. Objektivism utgår ifrån att sociala enheter existerar men är oberoende av 
andra sociala aktörer (Bryman, 2011, s. 36). Detta betyder att den enskilda individens 
upplevelser och tolkningar av den sociala världen inte är medel att förändra den 
(Saunders et al., 2012, s. 131), vilket inte är i motsvarighet till författarnas syn i denna 
studie.  
 
2.3	  Kunskapssyn	  
Epistemologi behandlar området om kunskaper, vad som kan accepteras som kunskap 
inom ett ämnesområde (Saunders et al., 2012, s. 132; Bryman & Bell, 2013, s. 35) och 
hur denna kunskapen ska kommuniceras till andra (Bryman, 2011, s. 29).     
            
I denna studie har den epistemologiska ståndpunkten interpretativismen antagits. 
Interpretativismen är en inriktning där forskaren söker en förståelse för skillnader 
mellan människor i rollen som sociala aktörer, samt måste ta hänsyn till dessa skillnader 
(Saunders et al., 2012, s. 137). Forskaren söker vidare en förståelse för den sociala 
världen och detta genom att se den genom forskningsobjektens ögon (Saunders et al., 
2012, s. 137). Det interpretativistiska perspektivet är enligt Saunders et al. (2012, s. 
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137) väl passande när företag ska studeras, framförallt inom området för organisatoriskt 
beteende. Saunders et al. (2012) konstaterar vidare att affärssituationer inte bara är 
komplexa utan även unika (Saunders et al., 2012, s. 137). Den interpretativistiska 
ståndpunkten motsvarar författarnas synsätt då de ämnar till att söka en förståelse för 
forskningsobjektens enskilda erfarenheter och beteenden, och dess subjektiva 
upplevelser om arbetet kring hållbarhet. De söker en djupare förståelse för vad lagkravet 
medfört för effekter och förändringar för företagen, och detta via företagens synvinkel.  
 
Positivism är ett annat epistemologiskt antagande (Saunders et al., 2012, s. 134; Bryman 
& Bell, 2013, s. 36), och utifrån detta perspektiv förklaras mänskligt beteende med hjälp 
av begreppen orsak och verkan, och menar att det sociala livet kan förklaras på samma 
sätt som naturfenomen (May, 2013, s. 20). Inom forskningen gör man anspråk på att 
kunna förklara och förutse sociala fenomen (May, 2013, s. 20), vilket inte 
överensstämmer med syftet för denna uppsats.  Forskaren strävar också efter objektivitet 
inom detta synsätt, vilket innebär att forskaren håller distans och är opartisk i 
förhållande till objekten som studeras (May, 2013, s. 20). Detta säger emot författarnas 
perspektiv då de söker en djupare förståelse om studiens forskningsfråga och för att 
forskningsobjektens beteende ska kunna studeras krävs det närhet till objekten.  
 
2.4	  Angreppssätt	  
Inom forskningen finns det olika forskningsmetoder vilka lämpar sig till olika typer av 
studier. Bryman (2011, s. 26) presenterar två olika synsätt för relationen mellan teori 
och forskning, vilka är den deduktiva och den induktiva metoden. Det deduktiva 
angreppssättet startar i att forma hypoteser utifrån tidigare forskning och teorier, vilka 
därefter testas, medan den induktiva metoden utgår ifrån att studera ett fenomen och 
använder de empiriska resultaten till att utforma teorier (Bryman & Bell, 2013, s. 34).  
 
I denna studie har det så kallade abduktiva angreppssättet tillämpats, vilket är en tredje 
forskningsmetod som presenteras av Saunders et al. (2012, s. 147-148). Denna metod 
har likheter med både den deduktiva och den induktiva ansatsen (Saunders et al., 2012, 
s. 147-148). Det abduktiva angreppssättet innebär att forskningen växelvis går mellan 
teori och data (Saunders et al., 2012, s. 147-148) och det empiriska tillämpningsområdet 
och teorin kan utvecklas successivt under studiens gång (Alvesson & Sköldberg, 2008, 
s. 55). Alvesson & Sköldberg (2008, s. 55) poängterar också att genom abduktion kan 
forskningen bidra med en förståelse.  
          
En del av denna studie syftar till att utgå ifrån en teoretisk bakgrund och tidigare 
forskning inom områdena hållbarhet och hållbarhetsredovisning, samt använda det nya 
lagkravet för utformningen av intervjufrågor. Detta innebär att forskningsprocessen 
kommer att starta i teorin för att sedan gå över till observationer, vilket enligt Saunders 
et al. (2012, s. 145) är överensstämmande med det deduktiva tillvägagångssättet. En 
annan del av studien syftar till att samla in data genom intervjuer, vilket ska ge 
författarna en bättre förståelse. Denna information ska sedan kunna komplettera det 
teoretiska ramverket, vilket är en process som är förenligt med den induktiva metoden 
(Saunders et al., 2012, s. 146). 
 
Sammantaget leder detta ovan till att den abduktiva metoden enligt författarna lämpar 
sig bäst till denna studie. Saunders et al. (2012, s. 148) argumenterar även för att en 
abduktiv metod kan vara att rekommendera om det finns en stor mängd forskning inom 
ett ämne och inom en viss kontext, men där det inom en annan kontext finns begränsad 
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forskning. Genom denna rekommendation har författarna ytterligare ett argument för 
valet av metod då det finns mycket tidigare forskning inom företags arbete med 
hållbarhet och CSR, men i och med det lagkrav som nyligen trätt i kraft är ämnet inom 
just denna kontext begränsad. 
 
2.5	  Forskningsmetod	  
Forskningsmetod kan beskrivas som en plan för hur forskningsfrågan kommer att 
besvaras (Saunders et al., 2012, s. 157) och valet av forskningsmetoden beror på vilken 
typ av data som är nödvändig för forskningen (Saunders et al., 2012, s. 54) I denna 
studie, där syftet är att undersöka vad lagkravet har medfört för effekter och 
förändringar för företag, samt få en förståelse för hur deras tidigare val och agerande 
samt syn på lagkravet påverkat dessa effekter och förändringar, har en kvalitativ 
forskningsmetod tillämpats. Enligt författarna lämpar sig denna metod bäst till studiens 
syfte då den fokuserar på ord och inte kvantifiering (Bryman & Bell, 2013, s. 49), samt 
ämnar till att söka en ökad förståelse. Ett ytterligare argument till varför den kvalitativa 
forskningsstrategin har valts är att den utgår från forskningsobjektens perspektiv 
(Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 17) och därmed kan fånga den verklighet som de lever 
i (Bryman & Bell, 2013, s. 59).  
 
Ofta presenteras den kvalitativa forskningsmetoden som en teorigenererande ansats där 
teorin utvecklas från empirin, men den kan även användas för att undersöka en teori 
(Bryman & Bell, 2013, s. 50; Saunders et al., 2012, s. 163) vilket författarna till denna 
studie delvis valt att göra. En kvalitativ forskningsstrategi är också väl i enlighet med 
det ontologiska antagandet konstruktionism och det epistemologiska antagandet 
interpretativism som gjorts (Bryman & Bell, 2013, s. 390, 409; Saunders et al., 2012, s. 
163). Den kvantitativa forskningsmetoden valdes bort för denna studie då vid 
användningen av denna ansats är forskningen mer fokuserad på numerisk data och att 
testa hypoteser (Bryman & Bell, 2013, s. 49; Saunders et al., 2012, s. 162). Därmed 
valde författarna att inte tillämpa den till studien då ansatsen inte skulle fånga upp det 
unika och därmed inte bidra till en förståelse (Bryman & Bell, 2013, s. 621).  
 
2.6	  Perspektiv	  
Utifrån syftet med studien, som är att undersöka vad lagkravet har medfört för effekter 
och förändringar för organisationer, kommer företagens perspektiv att nyttjas. I studien 
är endast de enskilda företagen av intresse och vad de faktiskt ser att de behöver 
förändra inom arbetet med hållbarhet. Författarna anser att det är av intresse att studera 
företagen utifrån detta perspektiv då det är företagen själva som har den bästa insynen i 
vad för effekter som lagkravet inneburit, vilka resurser som måste tillsättas och vad som 
har eller kommer att förändras i deras arbete för att de ska kunna motsvara det nya 
lagkravet.  
 
2.7	  Litteratursökning	  för	  den	  teoretiska	  referensramen	  	  
Den teoretiska referensramen som denna studie utgått ifrån har successivt arbetats fram 
genom en kritisk litteraturgenomgång. Att kritiskt granska litteratur inom ämnet som är 
av intresse för studien är viktigt dels för att få en uppfattning om vad som tidigare är 
undersökt inom ämnet men också för att få en grund som forskningen kan byggas på 
(Saunders et al., 2012, s. 73). Innan litteraturgenomgången påbörjade tog författarna 
rekommendationer från Saunders et al. (2012, p. 73-74), att till en början hitta en ram 
för forskningen, för att därefter skapa en kontext och ett teoretiskt ramverk, samt för att 
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slutligen hantera den tidigare forskningen i relation till de empiriska resultaten från 
studien.  
 
För att välja ut relevant litteratur för studien började författarna med att söka efter 
artiklar inom hållbarhet, CSR och hållbarhetsredovisning. Skrivna källor såsom böcker 
och artiklar har lånats från Umeå Universitetsbibliotek och Umeå Stadsbibliotek. 
Sökningar av relevanta elektroniska artiklar gjordes främst genom databaserna Business 
Source Premier, Wiley, Retriever Business, Springer och Emerald som finns att tillgå 
genom  Umeå Universitetsbibliotek. Utvalda sökord användes för att till en början få en 
bred inblick i vad som tidigare skrivits inom området, för att sedan skala ner detta och 
hitta ett ramverk som var lämpligt för denna studies syfte och forskningsfråga. Att 
använda sökord för att finna relevant litteratur inom ämnet är något som Bryman (2011, 
s. 116) rekommenderar. De sökord som främst användes vid litteratursökningen var; 
sustainability, CSR, corporate social responsibility, business, sustainability report, CSR 
report, change och organizational change. Urvalet av sökträffarna begränsades till 
vetenskapliga artiklar och till de som är fackligt granskade (peer review), för att 
säkerhetsställa en högre kvalitet i form av trovärdighet och autenticitet. Att begränsa 
urvalet till fackligt granskade vetenskapliga artiklar är ytterligare en rekommendation 
författarna fått från Saunders et al. (2012, s. 84) som argumenterar för att dessa är de 
mest användbara för företagsekonomisk forskning.  
 
2.8	  Källkritik	  
Källorna som använts i denna studie har bedömts utifrån fyra kriterier, vilka är äkthet, 
tidssamband, oberoende och tendensfrihet (Thurén, 2013, s. 7-8). Äkthetskravet innebär 
att källan ska vara tillförlitlig och inte vara en förfalskning (Thurén, 2013, s. 17). Det 
andra kriteriet, tidssamband, syftar till att människor tenderar att glömma saker och 
säger därmed att en mer nutida källa är mer trovärdig (Thurén, 2013, s. 31). Kriteriet om 
oberoende betyder att en källa ska kunna användas enskilt, detta för att undvika 
tolkningsfel, vilket i sin tur innebär att en förstahandkälla är att föredra framför en 
andrahandskälla (Thurén, 2013, s. 45). Det fjärde och sista kriteriet, tendensfrihet, går ut 
på att det inte ska finnas skäl att tro att källan på något sätt blivit påverkad av politiska 
eller personliga intressen och som därmed ger en falsk bild av verklighet (Thurén, 2013, 
s. 8, s. 63). 
 
Några av de källor som inkluderats i studien, främst de i bakgrunden i 
inledningskapitlet, har sitt ursprung från dagstidningar. Författarna är medvetna om att 
dagstidningar kan vinkla viss fakta och att författare bakom artiklar kan skriva på 
uppmaning av andra. Detta gör att det finns skäl att ifrågasätta dessa källors 
tendensfrihet, vilket syftar till att säkerhetsställa att källan inte har intresset av att ge en 
felaktig syn av verkligheten (Thurén, 2013, s. 63-64).  Källor som har sitt ursprung från 
dagstidningar har dock använts trots detta, för att visa på aktualiteten i ämnet och visa 
de diskussioner som pågår i media. Den information som inhämtas från offentliga 
organ, till exempel Regeringen, anser författarna uppfyller kraven då de representerar 
den svenska staten och därmed inte bör ha ett intresse av att förvränga verkligheten. 
Alla artiklar som inkluderats i den teoretiska referensramen är vetenskapliga artiklar 
som blivit granskade av en extern part (peer review), tidigare nämnt i avsnitt 2.7, detta 
för att uppfylla kriteriet äkthet (Thurén, 2013, s. 17). Författarna är dock medvetna om 
att det trots märkningen finns en risk att informationen kan vara vinklad beroende på 
artikelförfattarens/forskarens intressen. 
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Utifrån kriteriet om tidssamband har författarna strävat efter att använda källor av en 
mer aktuell karaktär, detta för att forskningen inom området kan ha utvecklats under 
tidens gång. Några äldre artiklar och teorier har dock inkluderats, exempelvis Carroll 
(1991) och DiMaggio & Powell (1983), men dessa anser författarna vara trovärdiga då 
de är välciterade i den nyare litteraturen samt ligger till grund för en stor del av den 
tidigare forskningen. Vid användningen av böcker har de senaste upplagorna använts i 
den mån det har varit möjligt. I några fall har äldre upplagor använts då de senaste 
upplagorna inte varit tillgängliga för författarna. I uppsatsen har både förstahands- och 
andrahandskällor använts, men så långt det varit möjligt har författarna valt att använda 
förstahandskällor för att kunna ge en så rättvis och äkta bild som möjligt av den teori 
som ursprungsförfattaren utvecklat, utan eventuella tolkningsfel. Detta har gjorts för att 
kunna uppfylla kriteriet om oberoende som beskrivs enligt Thurén (2013, s. 45).  
 
Sammantaget vill författarna till denna studie påpeka att alla ovanstående kriterier har 
under arbetets gång tagits i beaktning i största möjliga mån. Litteraturen som använts 
för studien har utvärderats av båda författarna samt diskuterats emellan dem för att 
kunna hålla en hög kvalitet och trovärdighet i studien. Något som dock kan vara av vikt 
att poängtera är att litteraturen till störst del varit skrivet på engelska, vilket kan 
innebära en risk för tolkningsfel från författarnas sida. Detta är något som författarna 
tagit hänsyn till och för att undvika eventuella tolkningsfel har författarna vid 
osäkerheter tagit hjälp av varandra för att kunna få en så korrekt bild av litteraturen som 
möjligt.  
 
2.9	  Teorival	  	  
Litteratursökningen gav författarna en stor mängd litteratur för att kunna bygga upp ett 
ramverk som kan ligga till grund för besvarandet av studiens forskningsfrågan. Tidigare 
litteratur kring hållbarhet i näringslivet, hållbart företagande, hållbarhetsredovisning och 
CSR studerades för att finna likheter och skillnader mellan begreppen samt för att få en 
förståelse för hur tidigare forskning inriktat sig. Inom detta området finns en stor mängd 
tidigare forskning och efter den kritiska granskningen valdes både artiklar och teorier ut 
för att kunna förklara termerna och hur dessa influerar företagandet.  
 
Författarna fann genom litteratursökningen att Carrolls (1991) förklaring av CSR, i en 
pyramid bestående av fyra komponenter, är en etablerad och mycket välanvänd teori 
och har därför valt att inkludera denna i det teoretiska ramverket för studien. En 
diskussion kring begreppet CSR är dock nödvändig då definitionen varierat under åren 
samt att det framkommit diskussioner kring begreppet hållbarhet (sustainability), som 
används synonymt med CSR. Att begreppen används som synonymer till varandra är 
något som författarna genom tidigare erfarenheter uppmärksammat, att företagen själva 
kan namnge sitt hållbarhetsarbete. Författarna har sett att företags redovisning av deras 
icke-finansiella information blivit namngett med diverse olika namn som till exempel: 
CSR-rapport (CSR-report), CSR-arbete, hållbarhetsredovisning (sustainability report)  
och hållbarhetsrapport. Av denna anledning ger författarna en bakgrund till 
hållbarhetsbegreppet, hållbarhetsredovisningens roll och syftet med rapporteringen och 
dess betydelse inom företagsvärlden.  
 
För att kunna besvara studiens forskningsfråga krävs det en förståelse för hur företagen 
tidigare valt och agerat i deras arbete med hållbarhet och hållbarhetsrapportering, varför 
författarna valde att inkludera den institutionella teorin (DiMaggio och Powell, 1983). 
Denna teori har författarna sett i flertalet studier och den kan hjälpa att förklara hur 



 
11 

olika faktorer såsom normer, osäkerheter, formell och informell press kan påverka 
företag att agera på ett visst sätt (DiMaggio och Powell, 1983). Författarna ansåg efter 
att ha studerat teorin att denna kunde hjälpa att förklara hur företagen förändrar sitt 
agerande till följd av att en formell press kommer från staten. Efter inläsningen av 
tidigare litteratur inom ämnet fick författarna även upp ögonen för legitimitetsteorin 
(Dowling & Pfeffer, 1975), som  är en väl omskriven teori på området och som också 
har tydliga kopplingar till den institutionella teorin (Deegan, 2002). Denna teori har 
inkluderats i studien för att få en ytterligare förståelse för varför företagen valt att agera 
och ta ansvar inom området hållbarhet då detta tidigare varit valfritt. Intressentteorin har 
också använts som ett komplement till legitimitetsteorin för att se till hur olika 
intressentgrupper kan påverka företags beslut (Deegan, 2002, s. 294-295). Tillsammans 
kan den institutionella teorin, legitimitetsteorin och intressentteorin vara till användning 
för att få en förståelse för de val som företag gjort inom hållbarhetsområdet, vilket 
också Lee (2008, s. 64) argumenterar för, och hur de kan påverkas vid lagkravets 
ikraftträdande. Den institutionella teorin kan också vara till användning för att förklara 
vilka faktorer som legat i fokus och hur detta kan komma att påverkas nu när företagen 
tvingas upplysa om hur de arbetar med specifika frågor.  
 
Tidigare studier som haft fokus på konsekvenser och effekter av företags 
implementering av hållbarhetsarbete och hållbarhetsrapportering i deras verksamheter 
har också fått utgöra en del av det teoretiska ramverket för denna studie. Dessa tidigare 
studier berör vilken påverkan det första upprättandet av en hållbarhetsrapport har på 
organisationen, hur nya fokusområden och prioriteringar inom arbetet kan medföra 
förändringar samt hur regleringen av redovisningen ger effekter inom organisationer. 
Studierna är nära kopplat till denna studiens forskningsfråga och genom att inkludera 
dessa kan författarna täcka det berörda området för studien och skapa en teoretisk 
referensram. 
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3.	  Teoretisk	  referensram	  om	  hållbarhet,	  förändringar	  och	  
organisatoriskt	  beteende	  
I följande avsnitt kommer författarna till en början presentera en överblick över de 
olika definitioner som finns inom ämnet, såsom hållbarhet, hållbar utveckling och CSR. 
Därefter presenteras teorier som kan användas för att förklara organisationers val och 
agerande. Dessa teorier är de som skapar en grundförståelse för ämnet om 
hållbarhetsarbete och hållbarhetsredovisning. Författarna tar till sist upp tidigare 
forskning inom vilka konsekvenser, effekter och förändringar som hållbarhetsarbete och 
hållbarhetsredovisning kan innebära för organisationer samt redogör för en 
sammanfattande analysmodell.  
      
3.1.	  Corporate	  Social	  Responsibility	   	   	  
Begreppet Corporate Social Responsibility (CSR) är väl omskrivet och diskuterat men 
är också ett svårdefinierat begrepp (Carroll, 1991; Freeman & Hasnaoui, 2010, s. 419; 
Grafström et al, 2015 s. 44; Okoye, 2009).  I en tidig beskrivning av begreppet 
presenterade Carroll (1991) en förklaring av CSR i form av en pyramid “The pyramid of 
corporate social responsibility” bestående av fyra komponenter: ekonomiskt, legalt, 
etiskt och filantropiskt ansvarstagande. 
 
Carroll (1991) menar på att det finns olika nivåer inom ansvarstagandet där de två nedre 
skikten, ekonomiskt och legalt ansvarstagande, av pyramiden är nödvändiga för 
företagandet då ekonomiska resultat ligger till grund för överlevnaden av företaget 
samtidigt som de måste följa de lagar som finns (Carroll, 1991, s. 41). De tredje skiktet, 
etiskt ansvarstagande, innebär att företagandet måste följa de normer som finns i 
samhället trots att de inte är specificerade i lagar det vill säga att undvika skada (Carroll, 
1991, s. 41). Det fjärde och översta skiktet är filantropiskt ansvarstagande, vilket 
inkluderar förväntningarna som företag har från samhället, att vara en god 
samhällsmedborgare dels genom att främja en bättre livskvalitet men också genom att 
bidra med finansiella och mänskliga resurser till samhället (Carroll, 1991, s. 42).  
 
Idag finns flertalet olika definitioner av begreppet, och beroende på de intressen som 
ligger kring begreppet blir definitionen annorlunda (Dahlsrud, 2008; Grafström et al, 
2015, s. 50; van Marrewijk, 2003).  Dahlsrud (2008) gjorde en studie för att försöka 
definiera och klargöra CSR och i studien presenteras 37 olika definitioner av begreppet 
som framkommit mellan åren 1980 och 2003. Studien visade att problemet inte ligger i 
att definiera begreppet utan att det viktiga är att förstå att CSR är socialt konstruerat 
inom en specifik kontext (Dahlsrud, 2008, s. 6).  Den mest frekvent använda 
definitionen av CSR är enligt studien: 
 

“A concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their 
business operations and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basis” 

(Dahlsrud, 2008, s. 6).  
 
Definitionen som myntades av Commision of the European Communities år 2001 
innebär att företag i sin verksamhet integrerar sociala och miljömässiga dimensioner i 
sin verksamhet på frivillig basis i samverkan med sina intressenter (Dahlsrud, 2008, s. 
6-7). Sedan studien färdigställdes har definitionen av CSR dock till viss del förändras 
och följer i dagsläget: 
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“The responsibility of enterprises for their impact on society” 
(Europeiska Kommissionen, 2011). 

 
De specificerar att för att vara socialt ansvarstagande bör företag dels följa lagen men 
också integrera socialt, miljömässigt och etiskt ansvarstagande samt ha respekt för 
mänskliga rättigheter och ett konsumentperspektiv i sin kärnstrategi och verksamhet 
(Europeiska Kommissionen, 2011).  
 
3.2	  Hållbar	  utveckling	  
Ett begrepp som ofta används synonymt till CSR är hållbarhet (sustainability), och är 
även det omdiskuterat i företagsvärlden (Caprar & Neville, 2012, s. 231; Freeman & 
Hasanaoui, 2010, s. 419).  Grafström et al. (2015, s. 19, 70) hävdar att termen CSR till 
viss del tenderar att bytas ut mot (sustainability) medan Carroll & Shabana (2010, s. 88) 
anser att hållbarhet, och hållbar utveckling, blev en integrerad del av CSR på 2000-talet.  
 
Begreppet hållbar utveckling kan ses ha fått sitt genomslag genom 
Brundtlandkommissionens arbete “Vår gemensamma framtid” (Frostenson et al., 2012, 
s. 9; Ottoson & Parment, 2016, s. 14), se avsnitt 1.1 för definition. Efter detta arbete har 
innebörden av begreppet utvecklats och idag vid tal om hållbar utveckling fokuseras det 
oftast på de tre delarna, ekonomiskt-, socialt- och miljömässigt ansvarstagande 
(Frostenson et al., 2012, s. 9; Ottosson & Parment, 2016, s. 14). De tre faktorerna inom 
hållbar utveckling överlappar ofta varandra och för att uppnå hållbar utveckling krävs 
det att dessa ömsesidigt arbetas med (Ottosson & Parment, 2016, s. 13). 
 
Med hjälp av dessa tre faktorer kan likheter mellan begreppen CSR och hållbar 
utveckling ses, då de båda har fokus på de sociala, miljömässiga och ekonomiska 
aspekterna av företagandet vilket kan ses ha sin grund i termen “The Triple Bottom 
Line” myntad av John Elkington (Dahlerud, 2008, s. 9; Frostenson et al., 2012, s. 10; 
Ottoson & Parment, 2016, s. 93). Elkington (1998, s. 22) argumenterade för att “The 
Triple Bottom Line” refererar till en situation där företaget, samtidigt som de har fokus 
på ekonomisk lönsamhet, också agerar miljövänligt och socialt ansvarsfullt, istället för 
att den ekonomiska lönsamheten ska vara ett enskilt fokus.  
    
3.3	  Hållbarhetsredovisningen	  roll	   	  
Den traditionella, finansiella, redovisningens syfte är att ge finansiell information till 
externa och interna parter. Informationen ska ge läsaren en överblick och en rättvis bild 
över företagets finansiella ställning för att intressenter ska kunna ta ställning till deras 
verksamhet (Skatteverket, 2017).  
 
Hållbarhetsredovisningens inkluderar till skillnad från den traditionella redovisningen 
fler delar då den kan sägas komplettera redovisningsbegreppet med hållbar utveckling 
(Frostenson et al., 2012, s. 8) och fokus ligger istället för den ekonomiska ställningen, 
på  företagets inverkan på intressenterna (Frostenson et al., 2012, s. 17). 
Hållbarhetsredovisningen ska ge en bild av företagets hållbarhetsresultat, inom områden 
som både kan ge upphov till goda och negativa resultat (GRIb, u.å, s. 3).  
 
Enligt Frostenson et al. (2012) bemöts dock hållbarhetsredovisningar med viss 
skepticism. Dels för att somliga anser att redovisningen är överflödig och endast är en 
kostnad som egentligen inte bidrar till någonting och andra anser att 
hållbarhetsredovisningen endast används för att skönmåla verksamheten och därmed 
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inte är trovärdig (Frostenson et al., 2012, s. 21). Chen & Bouvain (2009, s. 299) påpekar 
att valfriheten i hållbarhetsredovisningen gör att företag kan välja att endast redovisa 
deras arbete inom en dimension, exempelvis endast inom området för sociala aspekter.  
 
3.4	  Institutionell	  teori	   	  	   	  	   	  
Den institutionella teorin behandlar organisationers handlande, hur organisationer 
påverkas av andra organisationer och hur de kommer att följa regler, både formella och 
informella, snarare än att handla rationellt (Eriksson-Zetterquist, 2009, s. 5). Teorin 
behandlar därmed även hur organisationer förändras och successivt utvecklas (Eriksson-
Zetterquist, 2009, s. 5). DiMaggio och Powell (1983) beskriver med hjälp av den 
institutionella teorin varför organisationer agerar som de gör och varför organisationer 
som befinner sig inom ett specifikt ”fält” tenderar att bli alltmer lika varandra. Ett 
sådant organisatoriskt ”fält” kan exempelvis vara organisationer som producerar 
liknande tjänster och produkter (DiMaggio & Powell, 1983, s. 148). DiMaggio och 
Powell (1983, s. 149) hävdar att det som bäst beskriver denna process är begreppet 
isomorfism.  
          
Konceptet av isomorfism hjälper att förklara varför organisationer tenderar att likna 
varandra, och fokus ligger på varför det är en sådan häpnadsväckande homogenitet av 
organisatoriska former och aktiviteter (Bager, 1994, s. 37). Den grundläggande 
synvinkeln är att homogenitet uppstår både genom att organisationer påverkar varandra 
och även att de påverkas kollektivt av externa och interna processer (Bager, 1994, s. 
37). Konceptet hänvisar både till den direkta, effektbaserade påverkan som kan lämna 
organisationer i situationer där de inte har något val, och den icke-effektbaserade 
påverkan som på informella sätt överför egenskaper från en organisation till en annan, 
eller uppstår inom den egna organisationen (Bager, 1994, s. 37). Faktorerna bakom 
isomorfism är många (Bager, 1994, s. 37) och DiMaggio & Powell (1983) beskriver tre 
olika isomorfistiska processer som de menar bidrar till att företag blir homogena, vilka 
är den tvingande, den mimetiska och den normativa isomorfismen (DiMaggio & 
Powell, 1983, s. 150). 
 
Tvingande isomorfism kan uppstå både från formell och icke-formell press som utövas 
mot organisationer av andra organisationer som de är beroende av (DiMaggio & Powell, 
1983, 150-151). Den icke-formella pressen kan vara krav från intressenter eller uppstå 
utifrån samhällets förväntningar, vilka företagen känner sig tvingade att anpassa sig 
efter (DiMaggio & Powell, 1983, 150-151). Den formella pressen kommer till följd av 
lagar, regler och standarder som tvingar företagen som verkar inom ”fältet” att bli mer 
likartade (DiMaggio & Powell, 1983, 150-151).  
 
Mimetisk isomorfism drivs av de osäkerheter som finns inom organisationer. Det 
innebär att företag imiterar andra företag när de står inför problem där de inte vet hur de 
ska agera (DiMaggio & Powell, 1983, s. 151-152). Företag tenderar att imitera företag 
inom samma ”fält” som de anser är mer legitimerade eller framgångsrika, vilket leder 
till att dessa företag blir homogeniserade (DiMaggio & Powell, 1983, s. 151-152). 
Normativ isomorfism uppstår i sin tur genom professionalisering inom yrkesgrupper. 
Dessa yrkesgrupper skapar normer och metoder, vilka även formas genom deras 
utbildningar (DiMaggio & Powell, 1983, s. 152-153). Den akademiska bakgrunden 
skapar gemensamma värderingar hos yrkesgrupperna vilket leder till att de agerar på 
liknande sätt, vilket i sin tur gör att företag blir alltmer lika varandra (DiMaggio & 
Powell, 1983, s. 152-153).    
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De isomorfistiska krafterna kan verka samtidigt men behöver inte likna varandra i 
styrka, organisationen kan vara utsatt för mer eller mindre tryck från vardera tvingande, 
mimetisk och normativ kraft (D’Aunno, Sutton & Price, 1991 refererad i Eriksson-
Zetterquist, 2009, s. 85).  
           
3.5	  Legitimitetsteorin	  	     
Legitimitet hör samman med de värderingar och normer som finns i omgivningen, för 
vad som är “rätt och riktigt” (Karlsson, 1991 refererad i Ljungdahl, 1999, s. 45) och 
innebär att det finns en överensstämmelse mellan ett företags värderingar och de 
rådande värderingarna i samhället (Ljungdahl, 1999, s. 45). Begreppet legitimitet är 
nära kopplat till den ovan nämnda institutionella teorin och är viktig att ta i beaktning då 
relationen mellan organisationer och deras omgivning ska analyseras (Dowling & 
Pfeffer, 1975 refererad i Eriksson-Zetterquist, 2009, s. 103) 
 
Organisationer söker ständigt efter legitimitet (Dowling & Pfeffer, 1975, s. 130-131), 
vilket innebär att de söker en överensstämmelse mellan deras sociala värderingar som är 
förknippade med deras verksamhet och normerna av accepterat beteende som finns i det 
sociala systemet som de är en del av (Dowling & Pfeffer, 1975, s. 122). Organisationers 
försök till att bli legitima kan hjälpa att förklara organisatoriskt beteende (Dowling & 
Pfeffer, 1975, s. 124), vilket gör att konceptet av legitimitet är viktigt för analysen av 
just organisationers beteende (Dowling & Pfeffer, 1975, s. 131). Dowling & Pfeffer 
(1975, s. 124) beskriver att det finns tre olika kategorier av organisationers beteende, 
som delvis är beroende av varandra, vilka är: de som är ekonomiskt gångbara, de som är 
legala och de som är legitima. Organisationer kommer att korsa alla dessa beteende då 
de försöker agera på ett sätt som de uppfattar kommer att leda dem till att bli legitima 
(Dowling & Pfeffer, 1975, s. 124).  
          
Dowling & Pfeffer (1975, s. 133) konstaterar att legitimitetsökandet och sociala normer 
och värderingar leder till en begränsning för organisationers handlande, och de som 
påverkas mest av denna begränsning är de företag som är mer synliga än vad andra är 
samt de som är mer beroende av social och politisk support. Vidare menar författarna att 
organisationer genom dess agerande som syftar till att ge dem mer legitimitet kan 
påverka och ändra på samhällets normer och värderingar (Dowling & Pfeffer, 1975, s. 
131). 
 
Kopplingar mellan hållbarhetsredovisning och legitimitetsskapande diskuteras av bland 
annat Deegan (2002, s. 283) som konstaterar att företag som offentliggör upplysningar 
kring deras arbete med hållbarhet, såväl i media som i hållbarhetsrapporter, görs i syftet 
att bli legitimerade. I studien försöker författaren ge en överblick över forskningstrender 
och möjligheter inom forskningen för hållbarhetsredovisning (Deegan, 2002, s. 283), 
och finner att legitimitetsteorin är en teori som ofta används för att förklara varför vissa 
upplysningar tas med i redovisningen (Deegan, 2002, s. 291). Författaren noterar också 
att många forskare funnit att motivationen bakom hållbarhetsredovisning ligger i chefers 
vilja att legitimera företagets verksamhet (Deegan, 2002, s. 291). Vidare argumenterar 
Deegan (2002, s. 292) att en syn på organisationer är att de ingår i ett samhällssystem 
och att det finns ett socialt kontrakt mellan dem och allmänheten. Bryter företagen mot 
detta kontrakt kan deras fortsatta överlevnad komma att hotas (Deegan, 2002, s. 292). 
Det vill säga, om intressenterna inte anser att företaget arbetar med vissa frågor och 
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redovisar dessa på ett tillförlitligt sätt kommer de inte längre vilja stötta företagets 
verksamhet (Deegan, 2002, s. 293).  
 
3.6	  Intressentteorin	  
Intressentteorin kan ses som ett komplement till legitimitetsteorin (Gray et al., 1995, s. 
49, 52). Inom legitimitetsteorin diskuteras det sociala kontraktet mellan företaget och 
samhället medan intressentteorin kan fånga de olika intressentgruppers skilda åsikter om 
företagets verksamhet (Deegan, 2002, s. 295). Enligt Deegan (2002, s. 295) väljer 
chefer att agera strategiskt för att uppfylla deras intressenters förväntningar och inte av 
att de känner ett behov av att vara ansvarstagande. Inom intressentteorin menar forskare 
att företag är ansvariga för alla deras intressenter såsom kunder, anställda och 
myndigheter och inte endast deras aktieägare (Lee, 2008, s. 61; Freeman, 1984 refererad 
i van Marrewijk, 2003, s. 96). Fokuset inom intressentteorin ligger på företags fortsatta 
överlevnad medan skillnader mellan sociala och ekonomiska mål är irrelevant (Lee, 
2008, s. 61; Gray et al., 1995, s. 53). Vidare argumenterar Lee (2008, s. 67) för att det är 
företagens syn på CSR och deras interaktion med deras intressenter som skapar 
förändringar inom företag. 
 
3.7	  Effekter	  och	  förändringar	  till	  följd	  av	  hållbarhetsrapportering	  
Arbetet med hållbarhet och hållbarhetsredovisning kan skapa förändringar i 
organisationers beteende (Larringa-González & Bebbington, 2001 refererad i 
Contrafatto & Burns, 2013, s. 351) och i en studie av Contrafatto & Burns (2013) kom 
författarna fram till att när nya regler eller policys sattes upp för arbetet med 
hållbarhetsredovisning skapades förändringar i processerna kring detta, gällande vad 
som skulle göras och på vilket sätt det skulle genomföras (Contrafatto & Burns, 2013, s. 
356). Det skedde dock inte endast förändringar hänförliga till arbetsprocesserna utan 
även sett till organisationens utformning då detta bidrog till förändringar i arbetsgrupper 
bland anställda (Contrafatto & Burns, 2013, s. 357-358). Nya arbetsgrupper formades i 
organisationen där de anställda besatt olika kunskaper och förmågor med bakgrund i 
olika organisationsenheter (Contrafatto & Burns, 2013, s. 357-358). Arbetet med 
hållbarhetsrapporteringen gav också effekten att fler nivåer inom organisationen blev 
delaktiga i arbetet istället för att endast vara lokaliserat i en enda enhet (Contrafatto & 
Burns, 2013, s. 358).  
	  
Adams & McNicholas (2007, s. 382) genomförde en studie med syftet att få en ökad 
förståelse för hur processer vid upprättandet av en hållbarhetsredovisning ser ut, 
eventuella hinder som företagen står inför samt hur organisationsförändringar med 
avsikt till ett bättre ansvarstagande kan leda förbättringar i hållbarhetsprestation. 
Författarna observerade de utvalda företagen som arbetade med att upprätta deras första 
hållbarhetsrapport under åtta månader (Adams & McNicholas, 2007, s. 388). Genom 
detta fick författarna en inblick i både pådrivare och möjligheter till 
hållbarhetsredovisning samt dess potential för att driva fram förändring inom 
organisationer (Adams & McNicholas, 2007, s. 384). Författarna identifierade även 
vissa hinder för implementeringen då de bland annat fann att det fanns en brist på 
kunskap hos de chefer som var involverade (Adams & McNicholas, 2007, s. 397) och 
för förståelsen för hur rapporteringen skulle integreras i företagets planeringsprocess 
(Adams & McNicholas, 2007, s. 398). Det uppstod även svårigheter med att välja 
mellan olika ramverk för redovisningen (Adams & McNicholas, 2007, s. 398). 
Författarna konstaterar att implementeringen av hållbarhetsrapporteringen ledde till 
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vissa organisationsförändringar och framförallt var detta att få in hållbarhetsaspekter i 
den strategiska planeringsprocessen (Adams & McNicholas, 2007, s. 399).  
	   	  	   	        
År 2007 beslutade den svenska regeringen att alla statliga bolag skulle 
hållbarhetsredovisa enligt GRI:s riktlinjer, vilket blev gällande från och med 
räkenskapsåret 2008 (Regeringskansliet, 2015). Syftet med kravet var att skapa en ökad 
öppenhet om hur de statligt ägda företagen arbetar med frågor som rör hållbarhet, samt 
att påskynda förändringarna inom företagens hållbarhetsarbete (Borglund et al., 2010). 
På uppdrag av Näringsdepartementet genomförde forskarna Borglund, Frostenson och 
Windell (2010) en studie med syftet att undersöka vilka effekter som regeringens beslut 
fått på statligt hel- och delägda bolags hållbarhetsarbete. Som ett första steg skickades 
en enkätundersökning ut till de 49 företag som deltog i studien, enkäten besvarades av 
både företagens hållbarhetschefer och styrelseordföranden och användes för att få en 
överblick över vilken påverkan kravet fått på dem (Borglund et al., 2010, s. 15). För en 
djupare förståelse för de effekter som kravet inneburit för företagen intervjuades 
därefter ett urval av dessa hållbarhetschefer (Borglund et al. 2010, s. 15-16). 	  
 
Av studien konstaterade Borglund et al. (2010, s. 25) att de företag som haft minst 
tidigare erfarenheter av hållbarhetsarbete var de som har genomgått de största 
förändringarna till följd av kravet. Resultatet av studien visade också på att kravet i viss 
mån medfört en ökad systematisering av hållbarhetsarbetet, och att vissa av företagen 
har prioriterat nya hållbarhetsfrågor samt utarbetat nya rutiner och riktlinjer för dess 
verksamhet (Borglund et al., 2010, s. 23). Införandet av riktlinjerna gjorde också att en 
del av organisationerna valde att omorganisera (Borglund et al., 2010, s. 25). Vidare 
visar studien att flera av företagen utvecklat nya policys för hållbarhetsfrågor (Borglund 
et al., 2010, s. 25) och i vissa företag har affärsstödjande processer förändrats, vilka 
främst handlar om miljö och inköp, även om mycket få företag rapporterar de egentliga 
förändringarna av det de upplever vara kärnverksamheten (Borglund et al., 2010, s. 22). 
Borglund et al. (2010, s. 7, 18) menar att genom kravet har medvetenheten kring 
hållbarhetsfrågorna och kunskapen om dessa ökat inom företagen, framförallt inom 
organisationer som innan haft en begränsad kunskap, vilket skapar förutsättningar för 
förändringar framöver, samt att den högsta ledningens medvetenhet kan antas vara en 
viktig förutsättning för att utveckla hållbarhetsarbetet på sikt.  
 
Borglund et al. (2010, s. 28) konstaterar dock slutligen att kravet om 
hållbarhetsrapportering i enlighet med GRI:s riktlinjer främst påverkat företagens sätt 
att redovisa och rapportera snarare än själva arbetet med hållbarhet. Företagen i studien 
understryker att riktlinjerna inte varit av större vikt för utvecklingen av deras 
hållbarhetsarbete än vad påverkan från andra intressentgrupper och förändringar i 
omvärlden varit (Borglund et al., 2010, s. 25). Slutsatsen som Borglund et al. (2010, s. 
7) anger av studien är att kravet förbättrat redovisningsprocedurerna och bidragit till 
förbättrade rutiner för att redovisa hållbarhetsfrågorna men att det praktiska 
hållbarhetsarbetet överlag inte förbättrats i de statliga bolagen. Författarna menar att 
detta beror på att kopplingen mellan redovisningen och arbetet med hållbarhet inte är så 
tydlig och att riktlinjer saknas för hur arbetet med hållbarhet ska förändras för att uppnå 
målet (Borglund et al., 2010, s. 25).  
 
3.8	  Sammanfattande	  modell	  
För att kunna uppnå syftet med denna uppsats, som är att få en förståelse för vad 
lagkravet medfört för effekter och förändringar för företag, samt få en förståelse för hur 



 
18 

deras tidigare val och agerande och deras syn på lagkravet påverkat vilka effekter och 
förändringar som detta inneburit, har en sammanfattande modell upprättats. Modellen 
syftar till att knyta samman den teori och tidigare forskning som författarna redogjort 
för i detta kapitel, för att visa hur dessa kan kopplas ihop med forskningsfrågan som 
uppsatsen är ämnad till att besvara, se figur 2. 
 
Inledningsvis har begreppen CSR och hållbarhet definieras och diskuteras av författarna 
i syfte att få en förståelse för dess framväxt inom företagandet. Genom att studera 
utvecklingen av begreppen har författarna fått en förståelse för att begreppens 
betydelser kommer ifrån flera olika håll. Begreppet CSR har sin grund i det legala, 
sociala, etiska och filantropiska ansvarstagandet (Carroll, 1991) men har utvecklats till 
ett begrepp som innefattar flertalet definitioner där det är dess kontext som definierar 
begreppet (Dahlsrud, 2008) och har idag tillslut landat i en definition som kan ses som 
en synonym till begreppet hållbarhet (Grafström et al., 2015).  
 
För att få en förståelse för vilka faktorer och motiv som kan ha påverkat företagens 
tidigare val och agerande inom hållbarhet har tidigare forskning i ämnet analyserats. 
Legitimitetsteorin kan enligt (Deegan, 2002) vara till hjälp för att förklara varför företag 
valt att engagera sig och hur de engagerar sig, att det sociala avtalet mellan företag och 
samhället är ett motiv. Intressentteorin har använts som ett komplement till 
legitimitetsteorin (Gray et al., 1995, s. 52) då den kan hjälpa att förklara hur företag 
väljer att agera för att uppfylla deras intressenters förväntningar (Deegan, 2002, s. 295). 
Vidare kan den institutionella teorin (DiMaggio & Powell, 1983) användas för att 
förklara hur utvecklingen av hållbarhetsarbetet påverkats av normer, press från 
samhället och osäkerhet inom organisationer. Tillsammans kan legitimitetsteorin, den 
institutionella teorin samt intressentteorin användas för att få en förståelse för vad som 
ligger bakom företags val och agerande inom hållbarhetsområdet. 
 
Tidigare studier inom effekter och konsekvenser som hållbarhetsrapportering kan 
innebära för företag har också inkluderas i modellen. Studierna visar på att införandet av 
hållbarhetsredovisningar och hållbarhetsarbete i organisationer kan leda till 
omorganiseringar, att nya arbetsgrupper skapas (Borglund et al., 2010, s. 25; Contrafatto 
& Burns, 2013, s. 357-358) och förändringar i de strategiska planeringsprocesserna 
(Adams & McNicholas, 2007, s. 399). Till sist presenteras en studie av Borglund et al., 
(2007) där forskarna identifierar tre huvudsakliga förändringar som regeringens krav på 
statliga bolag medfört: processuella och strukturella förändringar samt nya prioriteringar 
(Borglund et al., 2007, s. 25-26).  
 
Utifrån den teori och tidigare forskning som författarna redogjort för kan de se tänkbara 
förklaringar till hur vissa områden kan hänga samman. Institutionella teorin, 
legitimitets- och intressentteorin kan ge möjliga förklaringar till hur och varför 
företagen gjort de val och agerat såsom de gjort inom området för hållbarhet. De 
streckade linjerna i figur 2 nedan visar således den påverkan, som de olika faktorer som 
är inkluderade i teorierna, har på företagens val och agerande. De streckade linjerna 
visar även på att samtliga av dessa teorier, mer eller mindre, inkluderar de värderingar 
och normer som finns i samhället, samt vart lagen har sitt ursprung ifrån. Författarna i 
denna studie ämnar till att undersöka vad lagkravet på hållbarhetsrapportering medfört 
för effekter och förändringar i organisationer, och detta genom att få en förståelse för 
hur de tidigare valt och agerat samt hur de ser på det nya lagkravet, se heldragna linjer i 
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figur 2. Modellen kommer att användas för analysen av den empiriska datan som samlas 
in samt komma att utvecklas med det resultat som utvinns, se figur 4 i avsnitt 6.6.  
 

 
Figur 2: Sammanfattande modell. 

 
Något som dock är viktigt att påpeka enligt författarna är att denna modell som 
upprättats inte är fullständig och ensamt kan ge en förklaring och en förståelse för vad 
lagkravet medfört för förändringar och effekter för organisationerna. Författarna är 
medvetna om att det kan stå många andra och fler faktorer utanför modellen som kan 
ligga bakom dessa förändringar och effekter. Det kan exempelvis finnas andra 
bakomliggande teorier kring vad som påverkat företagen i deras tidigare agerande och 
beslut kring deras hållbarhetsarbete samt andra faktorer än hur de ser på det nya lagkrav 
som trätt i kraft som påverkat företagen.  
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4.	  Praktisk	  metod	  
Detta kapitel ämnar till att ge en detaljerad beskrivning av författarnas 
tillvägagångssätt vid studiens genomförande, se figur 3. Till en början beskrivs vilken 
kvalitativ metod författarna valt att tillämpa för datainsamlingen och därefter 
presenteras hur respondenterna valdes ut samt accessproblem relaterat till detta. 
Vidare redogör författarna för upprättandet av intervjumallen, förberedandet och 
genomförandet av intervjuerna. Avslutningsvis presenteras kritik kring primärkällorna 
för studien och hur de forskningsetiska principerna genomsyrat arbetets gång.   
 

 
Figur 3: Tillvägagångssätt vid studiens genomförande. 

 
4.1	  Intervjumetod	  
Författarna till denna studie har som tidigare nämnt valt att tillämpa den kvalitativa 
forskningsmetoden för insamlingen av data, se avsnitt 2.5. Då de söker att få en mer 
djupgående förståelse för de effekter och förändringar som uppstått i företag till följd av 
det nya lagkravet som trätt i kraft, är denna metod enligt författarna bäst lämpad. Inom 
den kvalitativa forskningsstrategin finns flertalet olika metoder som kan användas för 
insamlingen av datan (Bryman & Bell, 2013, s. 393) och för denna studie har författarna 
valt att genomföra semistrukturerade intervjuer med forskningsobjekten (Bryman & 
Bell, 2013, s. 473). Intervjuer är ett tillvägagångssätt som ger insamlingen av datan en 
viss flexibilitet (Bryman & Bell, 2013, s. 473) och vid semistrukturerade intervjuer har 
forskarna teman som ska beröras men ordningsföljden vid intervjun kan anpassas och 
följdfrågor kan ställas för att få ytterligare information inom temat (Bryman & Bell, 
2013, s. 475-476).  
 
För att kunna uppnå syftet med studien och få en så bred förståelse som möjligt 
bedömdes semistrukturerade intervjuer vara den bäst passande metoden, då författarna 
söker djupa och fylliga svar från respondenterna samt vill fånga deras egna erfarenheter 
och åsikter. Författarna ville inte begränsa sig till fullt strukturerade intervjuer då de inte 
ville riskera att gå miste om ytterligare information under intervjutillfället. Det var av 
vikt för författarna att kunna komplettera de förberedda intervjufrågorna med ytterligare 
frågor. Vid genomförandet av de semistrukturerade intervjuerna ställdes frågor utifrån 
de teman som skulle beröras, men även följdfrågor kunde ställas för att få ytterligare 
information eller förklaringar (Bryman & Bell, 2013, s. 475-476). Detta gjordes för att 
få en djupare och en mer heltäckande bild av respondenternas egna upplevelser om 
deras hållbarhetsarbete samt deras egna åsikter kring hur kravet påverkat dem till att 
göra eventuella förändringar. 
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Bryman och Bell (2013, s. 417) presenterar dock vissa nackdelar med studiens valda 
inriktning, att då endast ett fåtal respondenter deltar i studien skapar det problem med 
att kunna generalisera resultatet (Bryman & Bell, 2013, s. 417). En ytterligare svårighet 
som kan uppstå är att det kan vara svårt att replikera undersökningen, det vill säga att 
göra om studien på nytt (Bryman & Bell, 2013, s. 417). Svårigheter med replikering 
uppstår delvis genom den flexibilitet som metoden skapar, som gör att 
tillvägagångssättet kan komma att ändras under studiens gång, men även genom att det 
är forskaren själv som samlar in materialet (Bryman & Bell, 2013, s. 417). När datan 
sedan används och tolkas kan forskarens egna intressen komma att påverka forskningen 
(Bryman & Bell, 2013, s. 417). Detta är något som författarna till studien haft i åtanke 
och varit medvetna om samt gjort sitt bästa för att motverka.  
 
4.2	  Val	  av	  respondenter	  
Med forskningsfrågan som ställts för studien ämnar författarna att dra slutsatser om vad 
lagkravet medfört för effekter och förändringar för företag. Vid valet av respondenter 
ställde författarna upp vissa krav för att kunna uppnå studiens syfte, vilka dels var att 
företagen skulle ha sitt huvudsakliga säte i Sverige, detta för att säkerhetsställa att de 
omfattas av den svenska lagstiftningen, samt att företagen skulle ha arbetat med 
hållbarhet sedan innan. Dessa uppställda krav låg till grund för att författarna själva 
valde att välja ut företag, att göra ett så kallat målstyrt urval (Bryman, 2011, s. 350; 
Saunders et al., 2012, s. 287). Det målstyrda urvalet är ett så kallad icke-
sannolikhetsurval som innebär att forskarna väljer ut organisationer som kan vara till 
hjälp att besvara den forskningsfråga som arbetats fram (Bryman, 2011, s. 350; 
Saunders et al., 2012, s. 287). 
 
Processen att välja ut respondenter började med att författarna undersökte några av de 
största bolagen i Sverige och därefter undersökte vilka branscher som skulle vara av 
intresse att studera. Detaljhandeln och telekommunikationsbranschen valdes ut då 
författarna ansåg att deras skilda verksamheter kunde vara av intresse för att se om 
lagkravet möjligen kan ha påverkat dem på olika sätt, då detaljhandeln främst är 
fokuserad på produkter och telekommunikationsbranschen främst på tjänster. Företagen 
som var av intresse kontaktades i ett första steg via mail och därefter genom både mail 
och telefon. Vid första kontakten med de utvalda företagen presenterade författarna sig 
själva, bakgrunden och syftet med studien och även varför forskarna valt att kontakta 
dem.  
 
För att kunna besvara forskningsfrågan var det väsentligt att respondenterna besatt 
kunskaper inom detta området. Därmed kontaktades personer på lämpliga positioner på 
företagen och vid tillfällen då denna information inte fanns tillgängligt via företagens 
hemsidor etablerades kontakten via andra anställda på företagen. Författarna önskade då 
att få hjälp av dessa att kunna kontakta “rätt”/en mer lämplig person inom 
organisationen. Kunskapen kring hållbarhetsarbetet inom organisationen ansåg 
författarna vara avgörande för studien för att respondenterna skulle ha kännedom om 
eventuella etablerade eller planerade förändringar inom området som gjorts till följd av 
det nya lagkravet. Hade intervjuerna genomförts exempelvis med en medarbetare på 
kundtjänst hade det kunnat finnas en risk för att personen endast varit medveten om 
redan etablerade förändringar och inte kring förändringar som kommer att ske inom den 
närmsta framtiden. Författarna valde att kontakta de företag som var av intresse och som 
kunde vara till hjälp att besvara forskningsfrågan och det slutgiltiga urvalet består av de 
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fyra företag som tackade ja till en medverkan i studien. Urvalet består av två företag 
verksamma inom telekommunikationsbranschen och två inom branschen detaljhandel.  
 
4.2.1	  Access	  
För att kunna genomföra intervjuer krävs att forskare får access till källan (Saunders et 
al., 2012, s. 210) och Saunders et al. (2012, s. 210) påpekar att det kan vara svårt att få 
access till en organisation då de dels har svårt att hitta tid för medverkan samt att många 
företag kan få en mängd förfrågningar och därav inte har möjlighet att delta i allt. 
Vidare konstateras att studien möjligtvis inte är tillräckligt intressant för att locka en 
medverkan till den som är mottagare av förfrågan (Saunders et al., 2012, s. 211). 
 
Författarna till denna studie stötte på dessa accessproblem vid förfrågningarna till 
företagen angående medverkan i intervjuer. Efter att det första mailet hade skickats ut 
till de företag som var av intresse fick författarna endast ett svar, vilket kom efter två 
arbetsdagar. Fem arbetsdagar efter första förfrågan skickades ett påminnelsemail ut där 
författarna poängterar att en medverkan från företagens sida skulle vara mycket 
uppskattad samt att författarna var flexibla angående tid och datum för intervjun. Ett 
svar på detta påminnelsemail mottogs under samma dag som detta mail skickades ut, 
med innehållet att problemet för organisationen var att finna tid och rätt person som 
kunde vara tillgänglig för en intervju. Denna anledningen, att det var svårt att finna tid 
till en medverkan, var den vanligaste orsaken som företagen angav då de tackade nej till 
ett deltagande. Efter ytterligare fem dagar valde författarna att ringa upp de 
organisationer som inte gett någon återkoppling på mailförfrågan.  
 
Denna studie utförs under en relativt kort tidsperiod vilket kan medföra ytterligare ett 
problem gällande att få access till respondenter. Saunders et al. (2012, s. 218) 
poängterar att etablera kontakt med organisationer och få en intervjutid kan ta veckor 
och ibland månader. Denna studie genomförs under en tidsperiod på tio veckor, vilket 
gör att detta kan medföra svårigheter att få personer att ställa upp. En annan orsak till att 
det har varit svårt att få företag att ställa upp i denna studie kan grunda sig i att 
företagens arbetet med hållbarhet kan vara ett känsligt ämne (se Saunders et al., 2012, s. 
223). Beroende på hur företagen ser på området, hur de har valt att ta ansvar och arbetat 
tidigare kring detta kan det finnas anledningar till att företagen inte öppet vill diskutera 
ämnet. Det kan även vara ett känsligt område att diskutera om företagen tar mindre 
ansvar inom vissa frågor. För att försöka överkomma denna svårighet har författarna vid 
första kontakten med organisationerna informerat om att svaren kommer att hanteras 
konfidentiellt och endast kommer att användas för studiens ändamål samt att företagen 
och intervjupersonerna kan välja att vara anonyma för tredje part om det önskas. Att 
svaren kommer behandlas konfidentiellt innebär att ingen utanför studien kommer att få 
reda på vem som sagt vad under intervjuerna (Trost, 2010, s. 61).  
 
För att komma undan accessproblem kan det vara av hjälp att använda sig av personliga 
kontakter (Buchanan et al., 1988 refererad i Saunders et al., 2012, s. 219), och detta 
använde sig författarna av då en av dem hade en kontakt på ett företag som var av 
intresse för studien. Kontakten hjälpte författarna till att få access till en respondent som 
kunde medverka i studien och kunde därmed säkerhetsställa ytterligare en intervju.  
	  
4.3	  Intervjufrågor	  
Innan genomförandet av intervjuerna skapades en intervjumall utifrån studiens 
teoretiska ramverk. Med det teoretiska ramverket som utgångspunkt kunde författarna 
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skapa teman som skulle ligga till grund för intervjufrågorna, se appendix 1. Bryman & 
Bell (2013, s. 483) argumenterar för användandet av teman i en undersökning för att 
kunna säkerhetsställa att forskarna får respondenternas upplevelser kring ämnet. Genom 
att använda teorier som bakgrund kan författarna säkerhetsställa att intervjufrågorna 
följer ett mönster som därefter kan analyseras och diskuteras utifrån det sammanställda 
ramverket. Att inkludera följdfrågor och be om exempel från företagens sida gör också 
att författarna kan få ytterligare och fylligare förklaringar till vad det nya lagkravet 
medfört för effekter och förändringar för företagen och även hur deras tidigare val och 
agerande samt syn på lagkravet påverkat dessa. 
 
Författarna ville inleda intervjun med ett par enklare frågor dels för att få 
bakgrundsinformation om intervjupersonerna och företaget samt för att få 
respondenterna att känna sig bekväma i intervjusituationen, vilket rekommenderas av 
Trost (2012, s. 84). Inom det första temat för intervjun ställdes frågor kring hur 
företagen definierar begreppen CSR och hållbarhet och hur detta påverkar deras dagliga 
verksamhet samt vad intervjupersonens roll inom detta område är. Det andra temat 
innehöll frågor om hur hållbarhetsarbetet sett ut innan lagkravet trädde i kraft och vilka 
som varit eller är ansvariga för  arbetet och rapporteringen. Inom det tredje temat, som 
berörde legitimitetsteorin, intressentteorin och den institutionella teorin, ställdes frågor 
om vilka drivkrafter som legat bakom deras hållbarhetsarbete och vilka huvudsakliga 
faktorer som företaget fokuserat på samt varför företagen valt att fokusera på just dessa. 
Inom det sista temat som berör vilka effekter som uppstått samt vilka förändringar 
företagen har eller planerar att implementera till följd av lagkravet delades frågorna in i 
tre olika kategorier, med inspiration från Borglund et al. (2010); strukturella 
förändringar, processförändringar samt nya prioriteringar inom organisationen. Detta 
gjordes för att separera olika slag av effekter och förändringar samt för att få en bättre 
bild av vad företagen upplevt och planerar inför. Vid dessa frågor har författarna valt att 
be om exempel i syfte att få så konkreta svar som möjligt av respondenterna. När alla 
teman inom intervjumallen berörts ställdes en sista fråga där respondenterna fick 
tillägga något de känt att de inte fått avslutat.  
 
Då författarna eftersökte fylliga och heltäckande svar från respondenterna valde de att 
utforma öppna intervjufrågor som enkelt kunde följas upp av ytterligare frågor. 
Författarna sökte att skapa en diskussion kring frågorna och ville att respondenterna 
skulle besvara frågorna öppet och obegränsat. Saunders et al. (2012, s. 391) 
argumenterar för att öppna frågor är lämpliga att använda då forskarna söker att 
uppmuntra respondenten till att ge omfattande och utvecklande svar samt att dessa 
frågor ger utrymme för respondenterna att besvara frågan så som de önskar. Ett annat 
argument för användningen av öppna frågor är att de ger en viss flexibilitet där 
alternativa synsätt kan fångas upp (Bryman & Bell, 2013, s. 483). 
	  
4.4	  Genomförandet	  
4.4.1	  Förberedelse	  	  
Innan intervjuerna skulle äga rum valde författarna att genomföra test-intervjuer på två 
bekanta till författarna för att kunna upptäcka eventuella problem som kunde uppstå 
innan de riktiga intervjuerna skulle hållas (Bryman, 2011, s. 421-422). Författarna ville 
säkerhetsställa att frågorna tolkades och uppfattades på det sätt som de önskade och att 
frågorna var tydliga och lätta för respondenterna att förstå. Dessa test-intervjuer utfördes 
fyra dagar innan den första intervjun skulle hållas för att författarna skulle ha tid till att 
ändra och revidera intervjufrågorna.   
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Dagar och tider för genomförandet av intervjuerna bestämdes tillsammans med 
intervjupersonerna. Vissa av dessa ville själva besluta om när intervjun skulle äga rum 
och eftersom att intervjuerna skulle genomföras via telefon hade författarna möjlighet 
till att vara flexibla. När dagar och tider bestäms gemensamt med respondenterna 
började författarna att förbereda sig inför intervjuerna. Företagens senast utgivna 
hållbarhetsredovisningar eller den hållbarhetsinformation som publicerats på hemsidan 
studerades av författarna i syftet att få en kunskap och en bakgrund till hur 
organisationernas tidigare val och agerande inom hållbarhetsområdet sett ut samt hur 
detta redovisats. 
	  
4.4.2	  Intervjuförfarande	  
Alla intervjuer skedde inom en tidsperiod av fem dagar och genom detta, att hålla 
intervjuerna i ett tätt flöde kunde författarna i bästa möjliga mån genomföra dem med 
liknande tillvägagångssätt. Intervjuerna genomfördes hemma hos någon av författarna 
för att kunna säkerhetsställa en lugn omgivning, minimera risken för störningsmoment 
och tekniska svårigheter. Detta är något som diskuteras av Saunders et al. (2012, s. 
386), att platsen för intervjun kan komma att påverka datan som samlas in och Trost 
(2010, s. 65) anser att miljön för intervjun bör vara så ostörd som möjligt. Innan 
intervjun startades kontrollerades inspelningsenheten som skulle användas samt att 
ljudet på telefonen fungerade för att se till att intervjuerna kunde utföras utan problem 
och kunna avslutas i tid. 
 
Innan intervjuerna påbörjades presenterade författarna sig själva och informerade om 
syftet med studien samt hur svaren från intervjun skulle komma att användas. Därefter 
tillfrågades respondenterna om de hade någon viss tid som intervjun behövde avslutas 
till, detta för att säkerhetsställa att alla teman och frågor skulle hinna beröras under 
intervjutiden. Intervjupersonerna blev underrättade med information om konfidentialitet 
och fick därefter besluta om de ville vara anonyma i studien. Till sist tillfrågades 
respondenterna om de godkände att intervjun kunde spelas in och varför författarna 
önskade att få göra detta. Efter att samtycke lämnats kunde inspelningsenheten startas 
och själva intervjun började.  
 
Alla intervjuer genomfördes via telefon och spelades in med hjälp av en 
inspelningsenhet. En utav intervjuerna hade planerats att genomföras via Skype, men 
trots vana i datorprogrammet och förberedelse innan fungerade inte uppkopplingen, 
vilket resulterade i att intervjun fick genomföras över telefon. Respondenterna som 
intervjuades var alla väldigt öppna och delade med sig om erfarenheter och kunskaper 
kring ämnet hållbarhet. Tidsomfattningen för intervjuerna varierade mellan 30 till 60 
minuter.  
 
Författarna följde till viss del den uppsatta intervjumallen, men beroende på 
intervjupersonernas svar kunde ordningen ändras under intervjuns gång och följdfrågor 
för ytterligare förklaringar ställas. När alla teman hade berörts tillfrågades 
intervjupersonerna om de hade några egna tillägg till intervjun som de ville framföra 
eller om de önskade att komplettera något tidigare svar.  Därefter tackade författarna 
dem för deras medverkan. 
 
Under alla intervjuer var båda författarna av denna studie närvarande, dels för att kunna 
hjälpas åt att hålla intervjun i önskad riktning för studiens ändamål men även för att 
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möjliggöra att en av dem kunde ta en mer ledande roll och den andra en mer passiv roll. 
Genom detta kunde en av författarna lägga ett större fokus på att ta utförliga 
anteckningar om intervjupersonernas reaktioner och agerande under tiden intervjun 
fortgick. Att ha flera som intervjuar kan möjliggöra just att intervjuare kan ta olika 
roller, men också göra så att det blir en mer bekväm situation för respondenten då det 
blir mer som en diskussion än ett utbyte mellan två personer (Bechhofer et al., 1984 
refererad i Bryman & Bell, 2013, s. 482). För att i högre grad kunna utföra intervjuerna 
på ett liknande tillvägagångssätt bestämde författarna att en av dem skulle ta den mer 
aktiva rollen under alla intervjuer som genomfördes, detta för att säkerhetsställa att 
frågorna framfördes och formulerades på liknande sätt till alla respondenter. Detta 
tillvägagångsätt fungerade mycket bra under samtliga intervjuer.  
 
4.5	  Bearbetning	  och	  dataanalys	  
Författarna valde, som tidigare nämnt, att både spela in intervjuerna samt föra 
anteckningar under dessa. Detta gjordes i syftet att kunna fånga upp respondenternas 
tonläge, vara uppmärksamma på svaren som uppgavs under intervjun för att kunna följa 
upp med följdfrågor samt för att kunna bearbeta materialet flertalet gånger och 
underlätta inför analysen (Heritage, 1984, s. 238 refererad i Bryman & Bell, 2013, s. 
489; Trost, 2010, s. 74). Att spela in intervjuer är något som rekommenderas av Bryman 
& Bell (2013, s. 489) då de anser att detta är av vikt för att kunna göra en fullständig 
beskrivning av de utbyten som skett under intervjun. En nackdel som kan uppkomma i 
och med inspelning av intervjuer är att det kan vara tidskrävande (Trost, 2010, s. 75), 
men eftersom att detta var av vikt enligt författarna ansåg de att det var värt att avsätta 
den tiden. Författarna valde att föra anteckningar under intervjun för att kunna 
komplettera transkriberingen med respondenternas agerande och uttryck som framgick 
under intervjun, trots att detta fått kritiken att det kan uppfattas som distraherande 
(Bryman, 2011, s. 428). Då båda författarna deltog vid samtliga intervjuer möjliggjordes 
det att en av dessa kunde anteckna samtidigt som de behöll fullständig närvaro.  
 
Transkriberingen av intervjuerna delades upp mellan författarna för att denna skulle 
färdigställas så effektivt så möjligt. I processen med transkriberingen lyssnade 
författarna igenom materialet flertalet gånger för att inte missa något, och då de 
färdigställt transkriberingen av en intervju bytte författarna med varandra för att 
säkerhetsställa att transkriberingen blivit väl utförd. Alla transkriberingar utfördes under 
samma dag som intervjun genomfördes, detta för att kunna använda sig av minnet då 
det fortfarande är färskt. Tillsammans med de anteckningar som förts under intervjuerna 
kunde författarna färdigställa den empiriska datan. När materialet sammanställt kunde 
även resultatet sammanställas och därmed en analys av detta påbörjas.  
 
4.6	  Kritik	  av	  primärkällor	  
Den kvalitativa datan som samlats in genom intervjuer utgör den primära 
informationskällan till studien och då studien är baserad på dessa intervjuer har 
utförandet av intervjuerna varit av största vikt. Intervjuerna och respondenterna kan 
dock ha påverkats av flertalet faktorer, dels författarnas personliga intressen och 
formuleringar. Under intervjuerna har författarna till deras bästa förmåga försökt att 
ställa frågorna och formulera sig på samma sätt, men som individer påverkas även de av 
den situationen de befinner sig i vilket gör det omöjligt att uppfylla detta helt. Vid 
missförstånd eller då författarna fått uppfattningen av att respondenterna inte förstått 
frågan helt har omformulerade frågor ställts, vilket också gör att respondenterna kan ha 
tolkat frågorna annorlunda. 
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Det önskvärda hade varit att genomföra intervjuerna “ansikte mot ansikte”, och fått ett 
personligt möte med respondenterna. Då intervjuerna genomfördes via telefon kan både 
de medverkande och deras svar ha påverkats samt att detta har gjort att författarna 
missat respondenternas kroppsspråk och gester under intervjun. Detta påpekas även av 
Saunders et al. (2012, s. 404) som menar att för semi-strukturerade intervjuer är 
telefonintervjuer inte det bästa valet, utan att de med fördel utförs genom ett personligt 
möte. Argumenten för detta är att vinna förtroende hos de intervjuade lättare kan 
åstadkommas genom det personliga mötet och speciellt vid känsliga ämnen (Saunders et 
al., 2012, s. 404). På grund av studiens tidsram och budget var dock inte personliga 
intervjuer möjliga att genomföra för denna studie. Saunders et al. (2012, s. 405) 
poängterar dock att förtroende kan fås genom korrespondens, vilket författarna av denna 
studie försökt att uppnå.  
 
Då ämnet för studien kan vara känsligt för företagen kan det ha medfört att viss 
information utelämnats under intervjuerna. Att respondenterna är anställda av företaget 
vars verksamhet de ska uttala sig om kan göra att de känt en oro eller en rädsla för att 
delge information om något som skulle kunna skada företaget, exempelvis om det skulle 
röra sig om stora förändringar som de till följd av kravet måste arbeta och informera om 
men som de tidigare valt att inte upplysa om på grund av att verksamheten kan ha en 
negativ inverkan. Att ämnet är känsligt kan även ha medfört att respondenterna främst 
valt att lyfta fram fakta och information om företaget som är positivt, i syftet att framstå 
som “bättre” och mer ansvarstagande och för att öka uppmärksamheten kring det som 
företaget gör bra. 
 
För intervjuerna har endast anställda som har ett ansvarsområde inom företagens 
hållbarhetsarbete inkluderats, vilket kan ha medfört att svaren till viss del varit partiska, 
men av forskningsfrågans natur ansåg författarna att det var av vikt att 
intervjupersonerna besatt kunskaper kring ämnet för att kunna samla in empirisk data 
som är användbar för studien. 
 
4.7	  Etiska	  principer	  
Det finns flera etiska aspekter som bör tas hänsyn till vid företagsekonomisk forskning 
(Bryman & Bell, 2013, s. 136). Etiska aspekter behandlar hur forskare bör bete sig i 
deras arbete med forskning, både för deras deltagare men också för de som får ta del av 
studien (Saunders et al., 2012, s. 226). Att vara medveten om de etiska aspekterna är 
viktigt för att kunna ta hänsyn och fatta beslut som är de bästa för den undersökningen 
som utförs (Bryman & Bell, 2013, s. 143). Fyra områden gällande dessa etiska principer 
har i denna studie tagits i åtanke, vilka är att undvika skada för deltagarna, bristande 
samtycke (samtyckeskravet), inkräktande på privatlivet och falska förespeglingar 
(Diener & Crandall, 1978 refererad i Bryman & Bell, 2013, s. 143).  
 
Författarna har under denna studie gjort sitt yttersta för att försöka uppnå dessa etiska 
aspekter till bästa möjliga mån, genom att dels behandla intervjupersonerna med respekt 
och ta hänsyn till deras önskemål. Författarna har även ämnat till att skapa en trygg 
omgivning för respondenterna samt noga informerat om syftet med denna studie.   
 
Det första området, som innebär att undvika skada för deltagarna (Saunders et al., 2012, 
s. 231), har författarna arbetat med genom att väl informera deltagarna om både 
intervjun och studiens syfte. Vid förfrågan om medverkan i en intervju informerades de 
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tillfrågade om att alla svar skulle behandlas konfidentiellt, vilket också återgavs innan 
intervjun skulle påbörjas. Då det är möjligt att de som medverkat i studien kan ha känt 
en rädsla eller en oro inför att deras svar på något sätt skulle skada deras arbetsgivare 
eller företagets rykte var författarna noggranna med att informera dem om att frågorna 
och svaren inte på något sätt var avsedda för att avslöja företagets svagheter eller 
hemligheter, utan att de endast var avsedda för studiens ändamål. Eftersom att 
författarna utlovat respondenterna konfidentialitet har de med stor försiktighet beskrivit 
företaget och dess bakgrund i syftet att kunna hålla detta löfte. Detta är en av riskerna 
vid kvalitativa studier, att andra som tar del av studien kan, genom en alltför detaljerad 
beskrivning av deltagarna, identifiera vilket företaget är som deltagit i studien (Bryman 
& Bell, 2012, s. 146; Kvale & Brinkmann, 2014, s. 109; Trost, 2010, s. 127) I denna 
studie hålls både företagen och intervjupersonerna anonyma för tredje part då ingen 
utomstående ska få kunskap om vem det är som sagt vad under intervjuerna. Företagen 
och respondenterna har namngetts med företag 1-4 och respondent 1-4, detta för att 
uppfylla konfidentialitetskravet.  
 
Det andra området, att hantera bristande samtycke (samtyckeskravet), har tagits i 
beaktning genom att deltagarna själva fått ta beslutet kring deras medverkan. En 
förfrågan skickades till en början ut med information kring studien syfte, information 
om att svaren skulle behandlas konfidentiellt och hur resultaten skulle användas, 
därefter fick de tillfrågade ta ställning till en eventuell medverkan. För att 
respondenterna ska ha möjlighet att ge sitt samtycke innebär det att de ska vara 
medvetna om att deltagandet är frivilligt samt vara informerade om studiens syfte 
(Kvale & Brinkmann, 2014, s. 107). Den tredje aspekten berör deltagarnas privatliv och 
hur forskarna ska agera för att respektera detta (Bryman & Bell, 2013, s. 151; Saunders 
et al., 2012, s. 231). Då studiens syfte inte berör den enskilda individens privatliv utan 
fokuserar på att se verkligheten ur företagen perspektiv har frågor kring deltagarnas 
privatliv inte inkluderas. De frågor som berör deras tidigare arbetslivserfarenhet kan 
dock för deltagarna kännas för närgångna eftersom att det är svårt för författarna att ha 
kunskap om vilka ämnen som kan vara känsliga att ta upp  (Bryman & Bell, 2013, s. 
151). Författarna har vid användningen av respondenternas personliga erfarenheter och 
åsikter agerat med stor försiktighet för att minimera riskerna att de tar skada (Kvale & 
Brinkmann, 2014, s. 110). 
 
Den fjärde aspekten som beskriver falska förespeglingar handlar om att inte lura 
deltagarna utan ge en så ärlig information om studien som möjligt (Bryman & Bell, 
2013, s. 153). Detta har hanterats genom att i bästa möjliga mån informerat kring 
studien samt beskriva författarnas och studiens bakgrund. Vid början av varje intervju 
tillfrågades intervjupersonerna om tillåtelse att spela in intervjun samt anledningen till 
varför författarna önskade detta och de fick då möjligheten att ge samtycke till det. Efter 
att intervjuerna genomförts fick deltagarna även ta del av en sammanställning av deras 
intervju för att de skulle godkänna och ta ställning till om författarna uppfattat och 
tolkat svaren som angetts korrekt. Detta var viktigt för författarna för att säkerhetsställa 
att den empiriska datan faktiskt speglar det som respondenten delgivit under intervjun. 
Detta gör att aspekten om att undvika falska förespeglingar kan anses vara uppfylld.  
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5.	  Empiri	  
I detta kapitel kommer författarna att presentera den empiriska datan som insamlats 
från intervjuerna. Kapitlet är uppbyggt så att författarna till en början kommer att 
presentera respondenternas bakgrund och deras roll på företaget. Därefter kommer den 
empiriska datan som samlats in under de semi-strukturerade intervjuerna presenteras 
var för sig för varje ett av företagen inom de olika temana från intervjumallen. 
 
5.1	  Introduktion	  
Företag 1 och 2 bedriver sin verksamhet inom telekommunikationsbranschen och 
företag 3 och 4 verkar inom detaljhandeln. Tre av företagen har varit verksamma i över 
50 år och ett av företagen grundades tidigt under 2000-talet. Alla företagen i studien 
uppfyller villkoren i ÅRL (1995:1554) och omfattas därmed av det nya lagkravet på 
hållbarhetsrapportering. Samtliga företag har sedan tidigare på något sätt redovisat sitt 
arbete med hållbarhet, men i varierande omfattning.  
 
5.2	  Respondenternas	  bakgrund	  	  
Respondent 1 (R1) arbetar som hållbarhetschef för ett företag inom 
telekommunikationsbranschen. R1 har arbetsmiljöfrågor på sitt CV och har sedan 1995 
arbetat med kvalitetskontroller inom olika företag. Idag arbetar R1 ansvarig för 
ledningssystemen för kvalitet, arbetsmiljö och hållbarhet, samt håller ihop arbetet med 
att sätta ihop hållbarhetsrapporten. Företaget har en blandad verksamhet men utgår ifrån 
telekommunikationstjänster.  
 
Respondent 2 (R2) har den formella titeln Hållbarhetsdirektör (Sustainability Director) 
på ett företag inom telekommunikationsbranschen. Han är sedan fyra år tillbaka 
ansvarig för företagets hållbarhetsredovisning, vilket är ett område som han även har 
tidigare erfarenhet inom. Företaget har inte så väldigt många som arbetar med hållbarhet 
på heltid och därför har R2 arbetat brett inom området och tagit hand om hållbarhet på 
olika sätt, men framförallt anger R2 att hans huvudsakliga arbetsbeskrivning är själva 
hållbarhetsredovisningen. R2 ingår i en grupp som arbetar på koncernfunktionen för 
hållbarhet. 
 
Respondent 3 (R3) arbetar på ett företag som är verksamt inom detaljhandeln. Hon har 
arbetat med hållbarhet i cirka åtta-nio år och fann sitt personliga intresse för hållbarhet 
under en period där hon under tre år arbetade som kontorschef i Bangladesh. I och med 
arbetet upptäckte hon att de sociala bitarna blev ännu större för henne, “Jag tror att jag 
alltid haft ett stort hjärta för andra människor men här blev det väldigt tydligt att det 
fanns så mycket mer att göra [...]”. När hon sedan kom tillbaka till Sverige efter sin 
utlandsstationering ansåg företaget att hon inte skulle gå tillbaka till sin tidigare roll 
utan att hon istället skulle arbeta vidare med hållbarhetsfrågor och idag har R3 titeln 
Sustainability Director.  
 
Respondent 4 (R4) arbetar som CSR och miljöansvarig på ett företag verksamt inom 
detaljhandeln. När R4 rekryterades till företaget för sex och ett halvt år sedan fanns inte 
den rollen, och inte heller någon liknande, vilket innebar att det fanns en hel del att ta 
tag i vid starten av arbetet. Innan detta arbetade hon med en liknande tjänst inom ett 
annat detaljhandelsföretag. Tjänsten innebär att R4 har ansvar över hur deras produkter 
produceras i tillverkningsländerna vilket innefattar områden såsom mänskliga 
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rättigheter, kemikalier och utsläpp samt innebär att se till så att produkterna håller de 
uppsatta kravet innan försäljning till kund. 
 
5.3	  Företag	  1	  
Hållbarhet	  och	  CSR	  
R1 anger att företaget har svårt att definiera begreppet hållbarhet och menar att, ”Vi har 
inte så lätt att definiera hållbarhetsbegreppet eftersom att vi jobbar med uteslutande 
tjänster och tillhandahåller kompetens egentligen, vi tillverkar ju ingenting	   [...]”. 
Genom personliga erfarenheter anger R1 att han sett att fokus har skiftat från att de 
tidigare fått frågor om kvalitet och miljö till att det nu är hållbarhetsfrågorna som är av 
intresse hos kunderna, vilket företaget måste kunna svara mot. Han menar vidare att 
“För vår del är det ju jätteviktigt, om vi ska kunna skriva de avtal som vi gör, att ha ett 
hållbarhetstänk och att vi jobbar med hållbarhet [...]”. R1 anger att vad gäller de sociala 
delarna av hållbarhet så är det mesta sådant som faller sig naturligt för företaget. Här 
nämner han också att dessa delar även är så pass styrda av den svenska lagstiftningen, 
genom exempelvis kollektivavtal, vilket han understryker inte utgör något problem för 
dem. 
 
Tidigare	  val	  och	  ageranden	  	  
Under året 2004-2005 anställde företaget en ny miljöchef. R1 förklarar att “Då vi ville 
redovisa miljödata på förfrågan av några kunder och då bland annat Volvo hade börjat 
redovisa sina miljöfaktorer och miljöpåverkande faktorer enligt GRI och då sa vi att vi 
inte skulle hitta på nå eget, vi kör på GRI-metoden vi också [...]”. Vidare berättar R1 att 
år 2006 började företaget, i en mindre skala att redovisa deras hållbarhetsarbete och 
sedan år 2011 har de släppt hållbarhetsrapporter, detta främst i ett marknadsföringssyfte.   
  
R1 förklarar att det är ledningen, tillsammans med honom och stabsfunktioner, som är 
gemensamt ansvariga för hållbarhetsarbetet. Det finns ingen speciell grupp eller 
avdelning på företaget som själva ansvarar för arbetet utan R1 poängterar att det är ett 
delat ansvar för ledningen. Företaget har sedan ett nätverk i de länder som de är 
verksamma inom som tillsammans med ledningsgruppen sätter ihop själva rapporten.  
 
Drivkrafterna bakom företagets hållbarhetsarbete var just det att kunder började 
efterfråga information om deras miljödata berättar R1. Företaget fick påtryckningar av 
en stor kund till dem, och R1 säger att “[..] dom började att fråga efter vissa 
miljöparametrar, dom ställde alltså direkta frågor och hade en egen mall som vi skulle 
fylla i och då tänkte vi att varför gör inte vi en sån som går att jämföra med andra 
företag på en gång när vi ändå måste göra jobbet och svara på dom här frågorna [...]”. 
R1 berättar även att de såg till omvärlden hur andra företag gjorde. Vilka områden som 
är i fokus i företagets hållbarhetsarbete och hållbarhetsrapportering  utgår ifrån att 
företaget gör intressentanalyser enligt GRI där de tillfrågar kunder och intervjuar dessa i 
syfte att ta reda på vilka aspekter som är viktiga för dem, samt tillfrågar ledningen och 
ägare. R1 säger att “[...] man ställer frågor till våra kunder och intervjuar dom om vilka 
aspekter som är viktiga för dom, vi frågar ju även vår ledning och våra ägare också, 
vad är det för aspekter som är viktiga för oss”. 
 
Det	  nya	  lagkravet	  
R1 anger att den kunskapen som han besitter om vad det nya lagkravet innebär är att det 
inte krävs så mycket mer än att revisorerna bara konstaterar att företaget har en 
hållbarhetsrapportering. Han anser inte att lagen innebär några hårda krav varken för 
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arbetet eller redovisningen, han säger “Jag tycker inte att det är några väldigt skarpa 
krav såtillvida, men någon form av rapportering ska man ju ha och den ska handla om 
hållbarhet och då räcker ju det”. 
 
Vidare tror R1 att det nog främst är de som är mest intresserade som har kunskaper om 
det nya lagkravet i ÅRL. Han nämner att inom organisationen så pratar de mycket om 
hållbarhet med medarbetarna, vilket gör att de känner till att de arbetar med det, men att 
de känner till själva lagkravet är han tveksam till. En ökad uppmärksamhet på 
hållbarhetsredovisningar och hållbarhetsarbetet tror R1 dock att lagkravet kommer att 
medföra, och att det redan nu märks med tanke på alla de utbildningar och konferenser 
som sker gällande ämnet idag, “[..] det är på mode nu så att säga”. 

 
Effekter	  och	  förändringar	  
R1 tror inte att de kommer att genomföra några förändringar i arbetet med hållbarhet i 
företaget tack vare den nya lagen, och han säger att detta beror på att företaget tidigare 
arbetat så mycket med det. Fokuset kommer att fortsätta att ligga på det arbete som de 
redan startat upp då det är vad de själva och deras intressenter anser är viktigt. 
Fortsättningsvis anger R1 att eftersom företaget idag har en hyfsad nivå vad gäller 
grundkraven i lagen samt att de reviderar med jämna mellanrum så vet de om de håller 
måttet eller ej.  
 
Vid frågan om företaget kommer att genomföra några förändringar i och med det nya 
lagkravet svarade R1 “Inte tack vare lagen därför att vi har jobbat så pass mycket med 
det tidigare så att vi kommer att fortsätta det jobb som vi har startat upp. Det är vår syn 
på viktiga aspekter det, det som både vi och våra intressenter tycker är viktiga och det 
är ju liksom det som är grunden [...]”. Fortsättningsvis anger R1 att eftersom företaget 
idag har en hyfsad nivå vad gäller grundkraven i lagen samt att de reviderar med jämna 
mellanrum så vet de om de håller måttet eller ej.  
 
Några strukturella förändringar såsom nyrekryteringar eller nya arbetsgrupper har inte 
eller kommer inte heller att genomföras till följd av det nya lagkravet berättar R1. Han 
förklarar att den senaste förändringen som företaget genomfört var att de för två år 
sedan bildade ett nätverk inom koncernen, men detta är de redan inarbetade på. 
Gällande processförändringar berättar R1 att företaget inte kommer att implementera 
några nya men att de kommer att omarbeta vissa saker. Detta menar han dock inte har 
påverkats utav lagen utan att det är något som företaget arbetar kontinuerligt med ändå. 
Närmast ligger företagets antikorruptionspolicy som de kommer att arbeta med för att 
förenkla utformningen och göra den tydligare och lättare för medarbetare att förstå. 
Möjligtvis finns det en chans att detta kommer att innebära någon utbildning för 
företagets sida säger R1.  
 
Under oktober 2016, och i februari i år var R1 närvarande på konferenser gällande de 
nya hållbarhetskraven. Det R1 anser att han fått med sig från konferenserna är att det 
nya lagkravet inte innebär att de behöver utveckla sitt arbete så mycket, utan att 
revisionen ska godkänna att en rapportering finns och att företaget i sin årsredovisning 
visar att de har ett hållbarhetsarbete samt en rapport. Vidare menar R1 att “[...] man kan 
ju göra det väldigt omfattande om man så skulle vilja, men vi känner väl också att vi vill 
känna av vad kundefterfrågan är egentligen på en omfattande rapportering, så att vi 
nöjer oss med den nivå vi har idag”.  
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Vad lagkravet och diskussioner kring det medfört berättar R1 att berättar att lagkravet 
och diskussioner kring den har medfört att “Ledningen har blivit mer observant på 
hållbarhetsfrågor, det har jag märkt. Så det är ju en positiv effekt”. Att 
uppmärksamheten hos ledningen ökat säger R1 att han har märkt genom att han fått fler 
frågor direkt av dem. Han berättar vidare att något nytt som han uppmärksammat är att i 
arbetet med en upphandling efterfrågade kunden en hållbarhetsplan av företaget, och 
berättar att “[...]Vi har hållit på med upphandlingen under Q1 så jag misstänker att 
kunden är lite påverkade av lagkravet också”. 

 
5.4	  Företag	  2	  
Hållbarhet	  och	  CSR	  
R2 börjar med att konstatera att “CSR använder vi överhuvudtaget inte. CSR tycker jag 
personligen i Sverige är väldigt välgörenhetskopplat [...]”. Vidare så beskriver han att 
hållbarhet för företaget enkelt uttryckt innebär att företaget ska säkerhetsställa att de har 
koll på deras risker. Företaget definierar hållbarhet med hjälp av två pelare. R2 förklarar 
att “Den ena pelaren är etiskt att vi driver våra affärer och verksamhet på ett etiskt och 
hållbart sätt, resurseffektivt och etiskt, inte bidra till något negativt [...]”, och “Den 
andra delen handlar om det här konceptet med delat värdeskapande, försöka hitta dom 
här delarna inom vår verksamhet där vi verkligen kan bidra till samhällsutveckling 
samtidigt som vi kan tjäna pengar på det, hitta tillväxt och lönsamhet”.	  
	  
Tidigare	  val	  och	  agerande	  	  
R2 berättar att företaget arbetat och redovisat hållbarhetsarbetet under en längre tid. 
Under året 2013 förklarar R2 att det var mycket som inträffade för företaget och olika 
omständigheter som gjorde att de insåg att de bara kommer framåt för att återupprätta 
investerares och allmänhetens förtroende om de är transparenta. Omfattningen av 
hållbarhetsredovisningen har kommit lite mer av sig självt förklarar R2. 
 
Vidare berättar R2 att det är han som är ansvarig för att hålla ihop 
hållbarhetsredovisningen, att det är han som koordinerar och fungerar som projektledare 
för hållbarhetskapitlet i företagets kombinerade års- och hållbarhetsredovisning, men 
poängterar de bara har interna skribenter och att “[...] allting handlar om att de som 
jobbar med frågorna faktiskt skriver sina texter”.  
 
Tidigare har företaget haft ett specifikt hållbarhetsutskott i styrelsen, men nu har detta 
utvecklats till att de strategiska hållbarhetsfrågorna står på styrelseagendan medan de 
frågor som rör etik och efterlevnad kommer att vara revisionsutskottets ansvar. R2 
berättar att det har varit uppenbart för företaget vad de ska arbeta med och vilka deras 
kritiska frågor varit, vilket tyvärr har uppstått i och med att de har upptäckt brister både 
historiskt sett och i det nuvarande arbetet. R2 förklarar att företaget inte gjort så många 
formella väsentlighetsanalyser men att de ständigt pratar med ägare och kunder, vilket 
ger en indikation på vilka frågor som är viktiga. R2 berättar också att de skickar ut en 
enkät två gånger per år och säger att den innebär att “[...] vi faktiskt frågar huruvida 
intressenterna upplever att vi bedriver vår verksamhet på ett etiskt sätt, huvudsakligen, 
anser intressenterna att vi bidrar positivt till samhället. Och så får vi ett betyg, en siffra, 
och den redovisar vi också i externredovisningen”.  
 
Det	  nya	  lagkravet	  
R2 erkänner att han inte läst lagen från början till slut, men berättar att han studerat 
lagen ur en redovisningsmässig synvinkel och upplever att det inte finns någonting i 
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lagen som företaget inte redan arbetar med. Därmed konstaterar han att “[...] jag har 
kommit fram till att det finns i princip ingenting i det lagkravet som vi inte redan gör. 
Lagkravet är lite som en ickefråga för oss”. Vidare så tror inte R2 att EU-direktivet som 
ligger till grund för lagkravet har påverkat några andra än de företag som ska redovisa 
och säger att det alltid finns en risk då det kommer en sådan här sak som kommer vara 
väldigt nytt för många företag och organisationer och hoppas att det verkligen hamnar 
på styrelsens och ledningens agenda. 
 

”Man får ju nånstans verkligen hoppas att det inte börjar i änden att bara rapportera 
och bara försöka rapportera snyggt, och ‘hur ska vi skriva det här så att det inte låter 
som att vi inte har nån koll’, utan att den faktiskt kommer ha inverkan som är att man 

måste börja ordentligt arbeta med frågorna för att kunna redovisa dom”. 
	  
Effekter	  och	  förändringar	  
I frågan om företaget kommer att genomföra några förändringar tack vare det nya 
lagkravet svarar R2 ganska bestämt nej. R2 poängterar att “Varenda gång vi redovisar 
så tittar vi ju såklart på vad kan vi göra bättre, vad kan vi göra tydligare, eller hur kan 
vi bättre integrera och hur kan vi bättre förklara varför man ska investera i oss, därför 
att vi sköter vårt hållbarhetsarbete. Det där är dock diskussioner långt bortom de nya 
kraven i lagen, det där är mycket mer liksom kvalitativt arbete “. 
 
Några strukturella förändringar kommer inte att genomföras i företaget till följd av det 
nya kravet. R2 konstaterar “Återigen, dom strukturella förändringar vi gör oavsett om 
det har med resurser eller nånting organisatoriskt att göra dom gör vi därför att vi vill 
ha koll på vårt arbete, vi resurssätter utifrån vad vi vet att vi måste jobba med”. Vidare 
berättar R2 om att de kommer att arbeta med att strukturera upp arbetet med hållbara 
inköp, men att detta inte görs utifrån att de måste redovisa på ett annat sätt än tidigare 
utan att det görs för att det är viktigt för dem att ha koll på det arbete som utförs. 
 
Några processförändringar, såsom interna rutiner, policys och utbildningar, kommer inte 
heller att implementeras i företaget. Här nämner R2 att de är medlemmar i Global 
Compact och att det överensstämmer väl med det som ska redovisas enligt lagkravet, 
vilket han anser gör att de områdesmässigt redan täcker kravet på vad som ska 
rapporteras. R2 berättar att om någon i företaget ska gå en utbildning om vad det nya 
lagkravet innebär är det i sådana fall han, vilket han nämner att han endast skulle göra 
för att till att han är hundra procent trygg med vad som står i den. Vid frågan om 
företaget kommer att göra några nya prioriteringar inom företaget, om de kommer att 
ändra fokusområden eller lägga mer resurser på något specifikt område svarar R2 
återigen att “Det där anpassar vi konstant”. R2 säger att organisationen inte kommer att 
genomföra några resursprioriteringar utifrån att de behöver kommunicera mer inom 
något område utan poängterar att sådana indikationer kommer de att få ändå. 
	  
5.5	  Företag	  3	  	  
Hållbarhet	  och	  CSR	  
R3 berättar att enligt henne har hållbarhet, under de åren som hon har arbetat med detta, 
förändrats mycket och fått mer uppmärksamhet och menar att det är en stor trend i 
världen med CSR och hållbarhet. Hon beskriver CSR och hållbarhet som “[...] att man 
är med medveten om vilka resurser som planeten har och vad vi tar ut ur den [...]”. 
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Vidare nämner hon att företaget varit ISO certifierade länge, sedan år 1999, vilket har 
bidragit till att de tidigt fick en struktur på vad hållbarhet är för dem.  
 
Tidigare	  val	  och	  agerande	  	  
R3 berättar att “Vi har ju jobbat med hållbarhet och CSR ganska länge, långt innan det 
hette varken hållbarhet eller CSR”. Vidare berättar hon att för två år sedan bestämde 
företaget att de ville ändra sitt hållbarhetsarbete och sin rapportering, och då göra en 
kombinerad hållbarhets- och årsredovisning. R3 nämner också att de redan vid denna 
förändring uppmärksammat att det eventuellt skulle komma en ny lag.  
 
“[...] de sista fem-sex åren så har vi också gjort någon typ av miljöinformation och för 

två år sedan så kände vi att det var dags att ta ett nytt tag och vi visste också att det 
eventuellt skulle komma en ny lag och vi var lite sugna på att göra den kombinerad 

[...]”. 
 
Hon förklarar att den första kombinerade rapporten gjordes under föregående år och att 
de gjorde att årsredovisningen blev mycket bättre enligt företaget. R3 berättar ”Vi har 
hållbarheten uppdelad och det är nytt för i år, att vi sitter mer utspridda på varje 
avdelning [...]”. Ansvaret beskriver hon därmed som utdelat på avdelningarna, men 
företaget har även några anställda som jobbar heltid med just hållbarhetsfrågor. De som 
ansvarar för att upprätta rapporten är kommunikationsavdelningen, vilka också har 
ansvaret för årsredovisningen, förklarar hon vidare.   
	  
R3 tror att drivkraften bakom arbetet med hållbarhet inom företaget kommer från de 
anställda. Vidare berättar hon att det nyligen tillsattes en ny, och ganska ung, VD i 
företaget och R3 förklarar det som att “[...] jag upplever att han har betydligt mer 
engagemang i hållbarhetsdelarna och det gör ju givetvis att hållbarhetsfrågor kommer 
upp, högre upp på agendan och att det blir mer fart och att drivkraften ökar”, vidare 
påpekar hon att “[...] även om vi, så att säga, att folket jobbar och har mycket energi 
såklart, hjälper det otroligt mycket om man har en VD som har precis samma önskan 
om arbetstakten“. R3 förklarar att både dem samt andra inom branschen har gjort 
livscykelanalyser för att se var någonstans de behöver lägga ner arbete och fortsätter 
berätta att de främsta fokusområdena för hållbarhetsarbetet ligger inom den produktion 
som företaget köper av leverantörer, detta eftersom att produktionen till störst del sker i 
Asien. Att fokusområdet ligger på produktionen säger R3 beror på att det är där 
företaget har störst inverkan, både gällande tillverkningen men också inom de sociala 
delarna.  
	  
Det	  nya	  lagkravet	  
Vid frågan om företagets syn på det nya lagkravet säger R3 att “Eftersom vi redan hade 
börjat att redovisa tyckte vi nog att vi välkomnade nog lite lagen och upplevde att den 
skulle bli väldigt positiv och att fler skulle börja att redovisa [...]” vidare berättar hon att 
företaget inte anser att lagen kommer som något chockerande utan säger att “[...] jag 
tror mer att vi kände väldigt att det här är i linje med vad vi vill, det här är spännande 
med vår vision och vår uppfattning om vad hållbarhet är”.  
 
R3 nämner att “Vi bestämde ganska tidigt att när vi jobbar med rapporten så kändes det 
väldigt gott att ha en konsult i ryggen som hjälper oss, både att han hjälper oss att 
komma igång med rapporten och säkerhetsställer att vi tar upp de rätta frågorna, men 
sedan också kontrollerar att vi tagit upp dom rätta frågorna och  att vi har en tillräcklig 
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transparens [...]”. I och med detta berättar R3 att företaget anser att ingen anställd 
behöver ha kunskapen om lagen på sitt bord, utan att de istället köper uppdaterad 
kunskap om lagen från extern part. Vidare nämner hon att de på företaget har arbetat 
med kraven de senaste två- tre åren och att medarbetarna på företaget lär sig under tiden 
med arbetet. Hon berättar också att det kan ha resulterat i att de vågar ta upp områden 
som de inte klarat av fullt ut, och därmed blivit mer transparenta.  
 
Det nya lagkravet tror R3 kommer leda till en ökad uppmärksamhet kring hållbarhet och 
att de redan nu ser att deras konsumenter blivit mer intresserade. Hon anser att lagen 
kommer rätt i tiden då fler tycker att ämnet är viktigt samt blir mer medvetna om det. 
Hon menar även på att lagen kan göra så att människor blir mer uppdaterade, får en 
större kunskap samt blir mer fokuserade tack vare det krav som fås i handen på vad som 
måste följas.  
 
“[...] jag känner nog mer att den kommer mer rätt i tiden än att det är den som trycker 
på, sen kanske den trycker på till företag som inte har jobbat med hållbarhet så länge 

och så strukturerat som jag upplever det att vi har gjort”. 
	  
Effekter	  och	  förändringar	  
Någon ny personal tror inte R3 att företaget kommer att tillsätta tack vare det nya kravet 
i lagen. De som är anställda sedan tidigare kommer fortsätta att sköta arbetet 
tillsammans med den externa hjälpen som företaget köpt in, säger hon. Inga nya 
ansvarsområden har delgetts och företaget har inte heller, vad R3 vet, planer på att ändra 
ansvarsområdena inom arbetet med hållbarhet. Däremot så anser R3 att de blivit mer 
fokuserade då de förut kunde skriva fritt och brodera ut sig på ett annat sätt. Hon 
förklarar vidare att noggrannheten i arbetet  även ökat samt att de har fått en större 
medvetenhet kring hur de ska formulera sig i rapporten.   
 
Vid frågan om företaget kommer att genomföra några processförändringar säger R3 “Ja 
men det kan man nog säga, att det blir lite processförändringar, vi är mer noga att vi 
startar i tid, jag har redan ett första möte inbokat till nu kommande veckorna för den 
rapporten som vi ska släppa nästa oktober [...]”. R3 förklarar att de påbörjar arbetet 
långt innan för att de säkert ska kunna få med allt det som krävs i rapporten, då den 
inkluderar väldigt många delar, och i och med detta har det praktiska arbetet har 
förändrats lite.  
 
Gällande om företaget har eller kommer att göra några nya prioriteringar till följd av 
lagkravet berättar R3 “Alltså lite granna blir det ju att man får prioritera lite mer och 
lägga lite mer resurser både på att man ska följa reglerna och det blir kanske några fler 
teman att konsulta [...] lite mer resurser på det blir det med automatik så att säga det 
blir dyrare att tillverka för oss kan man säga”. R3 anser även att de får mer kunskap, 
vilket hon också säger blir en typ av prioritering, att de arbetar mer med frågorna. Hon 
nämner också att många fler blivit berörda och det blivit mer uttalat i ledningen att 
hållbarhet är viktigt, men detta kan hon inte säkert säga vad det beror på. 
	  
5.6	  Företag	  4	  
Hållbarhet	  och	  CSR	  
Vid frågan om vad CSR och hållbarhet betyder för företaget säger R4 ”Vi tycker att 
hållbarhet är att vi ska minimera vår påverkan så mycket som möjligt”. Arbetet med 
hållbarhet informerar hon om, handlar mycket om att få ett bättre samvete, eftersom att 
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företaget bidrar till konsumtion vill de på något sätt minimera deras avtryck. Detta 
förklarar R4 att de vill uppnå genom olika typer av åtgärder, hon nämner att de försöker 
ha en inverkan i alla steg i  leverantörsledet men även i det som sker på plats, vilket 
innefattar förbrukade varor och material i produkterna.  
	  
Tidigare	  val	  och	  agerande	  	  
R4 berättar att “Man kan väl säga att historiskt sett så har vi vart lite dåliga på att 
kommunicera vårt arbete, vi gör en del, men har väl inte varit sådär jätteduktiga på att 
kommunicera ut det , därför att det tar tid och energi och den tiden och energin vill vi 
hellre lägga på att göra saker ”. Vidare förklarar R4 att företaget sedan ett år tillbaka 
dock blivit bättre på att dela informationen via deras hemsida, men har inte gjort någon 
fullständig rapport. 
  
R4 berättar att det yttersta ansvaret för hållbarhetsarbetet bär hennes närmsta chef, men 
att det är hon själv som i dagsläget har det operativa ansvaret och sköter det dagliga 
arbetet med frågorna. Fortsättningsvis informerar hon om att när det kommer till större 
beslut inom koncernen som rör området, exempelvis större kostnader, något som kan 
påverka intressenters syn på dem eller om det rör beslut om huruvida de ska delta i ett 
initiativ eller inte, är de fler som är involverade.  
	  
Varför företaget började arbeta med hållbarhet säger R4 “[...] vad jag förstår så dels så 
kände man att kunderna var mer intresserade av att man jobbade med dom här 
frågorna därför att det kom fler frågor som vi inte kunde riktigt kunde besvara som 
arbetet var då helt enkelt. Sen så var det nog också att det har alltid funnits en stark 
drivkraft här på företaget att göra rätt för sig [...]”. Hon berättar vidare att de alltid 
arbetat aktivt med miljön, exempelvis med lokal återvinning, men när företaget växt och 
försäljningen ökat har detta lett till ett större behov av att arbeta med 
hållbarhetsfrågorna. 
 
Drivkrafterna till att börja kommunicera ut deras arbete kommer dels från att de vill 
våga klappa sig själva på axeln men också ifrån att företaget vill visa att de bryr sig om 
dessa frågor, berättar R4. Här diskuterar hon även att en ytterligare drivkraft hos 
företaget är att de vill tvätta bort den eventuella stämpeln som kan finnas hos 
intressenter, att ett lägre pris på produkter också innebär lägre kvalitet och sämre 
arbetsförhållanden. Vid bestämmandet av fokusområden förklarar R4 “Vi gör ju en 
riskanalys, man kan säga årligen då, och letar upp fokusområden men sen också att 
man vid den avvägningen tar med riskområden [...] ja, att man har visst fokus på 
produkter som är mer känsliga eller kundgrupper som är mer känsliga och så vidare.” 
  
Det	  nya	  lagkravet	  
R4 anser personligen att hon och företaget har en god kunskap gällande det nya 
lagkravet. De har även ett samarbete med en konsultfirma som hjälper dem, vilket 
innebär att de har tillräcklig information om vad det kommer att innebära för dem, 
berättar hon vidare. Fortsättningsvis berättar hon att ledningen och styrelsen är väl 
involverade och införstådda med lagkravet då de måste redovisa sin del av 
informationen. Vidare uttrycker R4 att hon ställer sig väldigt positivt till lagen. 
  

”För oss var det ju egentligen bara den där sparken i baken som vi behövde, vi har 
tänkt många år på hållbarhetsredovisningen men det handlar ju om att prioritera tid 

helt enkelt [...]” 
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Effekter	  och	  förändringar	  
Vid frågan om företaget kommer att göra några förändringar tack vare det nya lagkravet 
svarar R4 “Nej, inte egentligen. Utan vi jobbar på precis som vanligt, vi tycker att vi har 
ett bra tänk och ett bra arbetssätt så att egentligen, det vi kommer att få förändra är att 
vi kommer att redovisa den [...]”. R4 antyder dock att i framtiden kan fler förändringar 
komma att implementeras, men att det är något som tiden får utvisa och när företaget 
fått en bättre överblick över sitt arbete.   
  
Gällande om företaget kommer att genomföra några strukturella förändringar till följd 
av lagkravet nämner R4 att de kommer att samla in data över det arbete som företaget 
idag gör, för att kunna använda till rapporten, men några fasta strukturella förändringar 
kommer mest troligt inte att genomföras i organisationen, säger hon. Vidare nämner hon 
att det eventuellt i framtiden kommer att ske några mindre samarbeten som till viss del 
kan innebära ett avdelningsöverskridande arbete. R4 säger även att “[...] kanske att 
någon person blir inblandad som i vanliga fall inte jobbar med hållbarhet kommer att 
bli inblandad i den processen, men inga fasta förändringar om man säger så”. 
 
R4 berättar att företaget anlitade en konsultfirma i slutet av år 2016. Hon informerar om 
att konsultfirman hjälper företaget att ställa rätt frågor, samla ihop material och 
intervjua personalen om de arbete de gör redan idag samt vad de eventuellt önskar att 
företag borde göra. Hon berättar vidare att “[...] Dom hjälper ju oss också att samla ihop 
den här informationen, men även såklart ser till att vi inte missar något. Sen kommer 
dom ju att hjälpa oss att sammanställa den här informationen så att vi uppfyller dom 
kraven som finns i lagen, så att vi formulerar oss på rätt sätt och vi inte missar nånting 
helt enkelt”. 	  
	  
Vidare säger R4 att företaget inte kommer att genomföra några nya prioriteringar i 
hållbarhetsarbetet mer än att de kommer att redovisa det i form av en rapport, vilket hon 
säger är en form av prioritering. Hållbarhet har blivit mer och mer integrerat i företagets 
verksamhet för varje år, men detta är inget som R4 kan säga beror på det nya lagkravet. 
R4 menar på att det handlar mer om att det har blivit en större del av medarbetarnas 
tankesätt, och då specifikt på inköpsavdelningen för att de besitter en starkare 
förhandlingsposition med leverantörer.  
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6.	  Analys	  
För att uppnå syftet med denna studie kommer författarna i detta kapitel att koppla det 
teoretiska ramverk till den empiriska datan som insamlats. Den empiriska datan som 
sammanställts i föregående kapitel kommer att analyseras i koppling till de teorier som 
studien grundar sig på. Kapitlet är uppbyggt efter de teman som intervjumallen bygger 
på och de fyra företagen som ingår i studien analyseras gemensamt. 
 
6.1	  Inledning	  
I bakgrunden av denna studie presenterade författarna den aktuella diskussionen som 
pågår kring hållbarhet i världen, hur hållbar utveckling är nödvändigt för att ta vara på 
de resurser som finns i samhället och värna om framtida generationer. Denna bakgrund 
kopplades därefter till företagens ansvar och hur de bör agera. Detta kopplades därefter 
till de krav som ställs på företag idag, att följa upp detta, vilket idag lett fram till det nya 
lagkravet. I denna studie har författarna genom en kvalitativ metod genomfört fyra 
intervjuer med företagsrepresentanter som har något typ av ansvar för företagets 
hållbarhetsarbete. Den empiriska datan som insamlats kommer att kopplas till den 
teoretiska referensramen och därefter följer en sammanfattande analys med hjälp av den 
teoretiska modellen författarna presenterat, se avsnitt 4.8. Denna kan hjälpa att förklara 
vad företagen kommer att förändra till grund av det nya lagkravet samt hur deras 
tidigare arbete med hållbarhet påverkat detta.  
 
6.2	  Hållbarhet	  och	  CSR	  
Som tidigare studier påvisat är begreppen CSR och hållbarhet svårdefinierade och det 
finns många olika definitioner av dem (Caprar & Neville, 2012, s. 231; Freeman & 
Hasanaoui, 2010, s. 419). Detta visade sig även vara fallet hos de företag som 
medverkat i denna studie. R1 angav att företaget som han representerar har svårt att 
definiera hållbarhet i sin verksamhet medan R2 angav att hållbarhet för dem handlar om 
att företaget ska ha koll på deras risker. R2 nämner vidare att företaget inte alls 
använder begreppet CSR, och att han personligen anser att det i Sverige känns väldigt 
kopplat till välgörenhet, varför han istället väljer att använda begreppet hållbarhet. Att 
hållbarhet tenderar att användas framför CSR är något som Grafström et al. (2015, s. 
19) påpekar. R3 och R4 som båda representerar företag inom detaljhandeln definierar 
hållbarhet med fokus på resurser och vilken inverkan som företaget har. Precis som 
Dahlsrud (2008, s. 6) konstaterar i sin studie skiljer sig definitionen av begreppet åt 
beroende på i vilket sammanhang det används. Det författarna dock kan se är 
utmärkande är att alla företagen på något sätt definierar begreppen med utgångspunkt i 
den verksamhet de bedriver.   
 
Författarna uppmärksammade, genom att se till de titlar respondenterna besitter inom 
organisationerna, att endast en av dem har en titel som innehåller CSR medan de 
resterande tre har hållbarhet eller sustainability med i titeln. Även detta kan stödjas av 
Grafströms et al. (2015, s. 19) konstaterande att alltfler tenderar att använda hållbarhet 
istället för CSR. 
	  
6.3	  Tidigare	  val	  och	  agerande	  	  
Respondenterna som representerar företagen som deltagit i denna studie har alla på 
något sätt arbetat med hållbarhet sedan tidigare och samtliga företag har även på något 
sätt redovisat denna information till sina intressenter. Anledningarna bakom företagens 
val att kommunicera ut och redovisa sin hållbarhetsinformation är varierande. 
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R1 berättar att organisationens initiativ till att börja redovisa har sin grund i att de såg 
att ett annat företag hade börjat redovisa sin miljöpåverkan. Att företag 1 valt att ta efter 
ett annat företags agerande och beslut är något som författarna anser kan kopplas ihop 
till den mimetiska isomorfismen som beskrivs av DiMaggio & Powell (1983, s. 151-
152). Ett ytterligare beteende som författarna uppmärksammat hos företag 1 är att de, 
för att kunna jämföra sitt arbete med andra organisationer, såg till hur omvärlden 
agerande. Detta är något som även det stöds av de argument som DiMaggio & Powell 
(1983, s. 151-152) för kring den mimetiska isomorfismen. Vidare berättar R1 även att 
de fick påtryckningar av en stor kund till dem vilket författarna anser kan vara en form 
av den icke-formella pressen som mer eller mindre känns tvingande för företag att agera 
efter, vilket stämmer överens med den tvingande isomorfismen som diskuteras av 
DiMaggio & Powell (1983, s. 150-151). Detta agerande kan även kopplas till 
intressentteorin, då företag 1 handlat efter sina intressenters förväntningar (Deegan, 
2002, s. 295).  
 
Den icke-formella pressen kan författarna även se har uppstått hos företag 4 då R4 
nämner att de påbörjat sin redovisning av hållbarhet med anledning av att de 
uppmärksammade en ökad efterfråga och påtryck från deras kunder. Den formella 
pressen, som kommer till följd av bland annat lagar och regler, inom den tvingande 
isomorfismen (DiMaggio & Powell, 1983, s. 150-151) kan författarna se har haft en 
inverkan på ett av företagen i studien. Företag 3 har arbetat med hållbarhet under en 
längre tid men valde att ändra sin redovisning för två år sedan, och nämner att det till 
viss del berodde på de pågående diskussionerna kring huruvida lagkravet skulle träda i 
kraft. Lee (2008, s. 61) och Freeman (1984, refererad i van Marrewijk, 2003, s. 96) 
argumenterar för att företag är ansvariga för alla deras intressenter. Att både företag 1 
och företag 4 ändrat sina val till följd av deras intressenters intressen kan också kopplas 
till intressentteorin, då de agerat strategiskt i syftet att infria deras förväntningar 
(Deegan, 2002, s. 295; Lee, 2008, s. 67).  
 
Dowling & Pfeffer (1975, s. 130-131) konstaterar att företag ständigt söker efter 
legitimitet, att de söker en överensstämmelse mellan samhällets förväntningar och deras 
aktiviteter som är förknippade med verksamheten (Dowling & Pfeffer, 1975, s. 122). 
Detta konstaterande kan författarna se stämmer in både hos företag 1  och företag 4 i 
denna studie. R1 berättar att de valde att utveckla sin hållbarhetsredovisning främst i ett 
marknadsföringssyfte och R4 säger att de ville redovisa för att stärka sitt varumärke och 
deras produkter, vilket författarna tolkar som ett sökande efter legitimitet. Företag 2 som 
arbetat och redovisat sitt arbete hållbarhet under en längre tid gjorde ett krafttag till 
grund av olika omständigheter i syfte att vinna åter allmänhetens och investerares 
förtroende. Författarna tolkar detta agerande i enlighet med de som Deegan (2002, s. 
292) framför om legitimitetsteorin, att företag anstränger sig för att upprätthålla det 
sociala kontraktet som finns mellan dem och allmänheten för att deras överlevnad inte 
ska hotas. Deegan (2002, s. 291) noterar även att många chefers vilja att legitimera 
verksamheten är en del av motivationen bakom hållbarhetshetsredovisning. Detta kan 
kopplas till det R3 nämnt, att drivkraften inom företaget funnits hos de anställda sedan 
tidigare men ökat genom en ny VD tillträtt i organisationen. VDns personliga 
engagemang har till stor del bidragit till att driva arbetet framåt samt gjort att 
hållbarhetsfrågorna blivit högre prioriterade.  
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Alla respondenter nämner att företaget gjort någon form av analys för bestämmandet av 
vilka områden och frågor inom hållbarhet de ska lägga sitt fokus och sina resurser på. 
R1 nämner att de gör en intressentanalys i vilken de tillfrågar kunder om vilka aspekter 
som är viktiga för dem och R2 berättar att de inte gjort så många formella analyser men 
att de ständigt pratar med ägare och kunder. Båda företagen inom branschen 
telekommunikation poängterar alltså att deras intressenter och kunder utgör en viktigt 
del i deras fokus och ger dem indikationer på vad som är viktigt att de arbetar med. 
Detta kan återigen ses som ett legitimitetssökande hos företagen (Dowling & Pfeffer, 
1975, s. 122) samt kopplas till intressentteorin (Deegan, 2002, s. 295), då företagen 
strävar efter att uppfylla deras intressenters förväntningar. R3 och R4 som båda verkar 
inom detaljhandeln, betonar att deras fokus till stor del beror på inom vilka områden de 
har den största inverkan. R3 menar att deras främsta inverkan ligger i produktionen, och 
alla steg inom den, och R4 påpekar att de fokuserar på de produkt- och kundgrupper 
som är mer känsliga än andra. Inom denna fråga uppmärksammar författarna att 
fokusområdena inom branscherna är liknande, att de tenderar att välja sina 
fokusområden på liknande premisser. Detta kan stöttas av att de befinner sig inom 
samma organisatoriska fält (DiMaggio & Powell, 1983, s. 148), då företagen 1 och 2 
främst tillhandahåller tjänster inom telekommunikation och företag 3 och 4 främst 
tillhandahåller produkter inom detaljhandeln. 
          
Författarna har också observerat att samtliga företag i studien på något sätt uttrycker att 
deras intressenters intressen är avgörande i deras arbeten med hållbarhet, vilket är i 
enlighet med det Deegan (2002, s. 295) framför om intressentteorin, att företag baserar 
sina val utifrån förväntningarna  hos deras intressenter. 
 
6.4	  Det	  nya	  lagkravet	  
Respondenterna visade upp något blandade åsikter gällande om vad det nya lagkravet på 
hållbarhetsrapportering innebär för dem. Företag 3 och 4 som verkar inom detaljhandeln 
uttrycker en mer positiv inställning till vad det nya kravet kommer att innebära för dem, 
då R3 nämner att företaget välkomnar kravet och att det är i linje med vad de vill, och 
R4 anser att kravet gett företaget den “spark i baken” som de behöver. 
 
I den pyramid av CSR som presenterats av Carroll (1991, s. 41-42) beskrivs det legala 
ansvarstagandet, att följa lagar, som grundläggande för företagandet medan den högsta 
nivån, filantropiskt ansvarstagande, som innefattar att vara en god samhällsmedborgare, 
beskrivs som något mer frivilligt. Företag 4 har arbetat med hållbarhet sedan tidigare 
och till viss del redovisat deras arbete, men själva upprättandet av en rapport har 
tidigare blivit bortprioriterat. För företagets del krävdes detta nya lagkrav för att 
företaget faktiskt skulle upprätta en officiell rapport. Utifrån detta kan författarna 
konstatera att hållbarhetsrapportering behövdes flyttas ner från det filantropiska 
ansvarstagande till det legala för att företag 4 skulle få detta gjort.  
 
Alla företag uttrycker på något sätt att de känner sig nöjda med deras arbete de utför 
idag och att lagkravet antingen kommer att innebära små eller inga förändringar alls. 
Författarna upplever vidare att ingen av företagen känns speciellt berörda av lagens 
ikraftträdande. Precis som tidigare studier påvisat har intressenter (Deegan, 2002; Lee, 
2008), andra företag, normer och press (Bager, 1994; DiMaggio & Powell, 1983) samt 
samhällets värderingar (Dowling & Pfeffer, 1975; Deegan, 2002) påverkat företagen i 
deras agerande och vid beslut kring deras hållbarhetsarbete. Företagen i intervjuerna 
informerar om att deras arbete ständigt utvecklas och revideras utifrån kritik och 
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önskemål från externa parter samt press från andra företag och samhället. Författarna 
anser att det är detta som gör att företagen känner en nöjdhet samt anser att de bedriver 
ett hållbarhetsarbete i tillräcklig omfattning samt gör att lagkravet endast i begränsad 
mån kommer att medföra effekter och förändringar för dem. Företag 1 och 2, som båda 
verkar inom telekommunikationsbranschen, uttrycker att lagkravet inte kommer att 
innebära speciellt mycket för organisationerna då det inte är speciellt skarpa krav. Att de 
inte anser att lagen kommer att medföra speciellt mycket för dem ser författarna har sin 
grund i att de sedan tidigare anser att de håller en rapportering i nivå med de krav som 
lagen ställer samt arbetar med frågorna på ett sådant sätt som krävs för det.  
	  
6.5	  Effekter	  och	  förändringar	  
Inget av företagen i studien anger att de kommer att genomföra några fasta strukturella 
förändringar, det vill säga exempelvis omorganiseringar, nyrekryteringar, förändrade 
ansvarsområden eller nya arbetsgrupper till följd av lagkravet. Både företag 1 och 
företag 2, som båda är verksamma  inom telekommunikationsbranschen, informerade 
författarna om att de strukturella förändringar som tidigare gjorts inom området för 
hållbarhet har implementerats på eget initiativ och inte till följd av lagkravet eller 
diskussioner kring det. För företag 3 och 4 som verkar inom detaljhandeln har lagkravet 
till viss del medfört strukturella förändringar, då arbetet blivit mer noggrant i företag 3 
och i företag 4 samlar företaget in data som ska användas i rapporten.  Denna studie 
visar på, precis som resultatet av Borglunds et al. (2010, s. 25) studie, att de 
organisationer som tidigare arbetat minst med hållbarhet är de som genomför de större 
förändringsarbetena. 
 
Den enda respondenten som anger att lagkravet i framtiden kan innebära 
omorganiseringar är R4 som tror att någon fler anställd möjligtvis kan bli involverad i 
processen. Att det endast är företag 4 som anger att lagkravet kan innebär strukturella 
förändringar i framtiden kan enligt författarna bero på att det är den organisationen som 
tidigare redovisat sitt hållbarhetsarbete i minst omfattning och inte upprättat någon 
sammanställd rapport. Att påbörjandet av hållbarhetsrapportering kan innebära 
organisatoriska förändringar för företag som för första gången ska genomföra den 
stöttas av Adams & McNicholas (2007, s. 399) och Borglund et al. (2010, s. 26) fann i 
sin studie att omorganiseringar kan implementeras till grund av nya krav på 
rapporteringen. 
 
Contrafatto & Burns (2013, s. 357-358) fann i sin studie att när nya policys eller regler 
sattes upp i organisationer kan nya arbetsgrupper bildas eller fler personer komma att 
inkluderas i arbetet. Detta kan författarna koppla till denna studie då företag 3 under 
föregående år valde att göra om arbetet med rapporteringen och därmed valde att dela ut 
ansvaret för hållbarhetsarbetet på avdelningarna. Utifrån detta kan författarna se att till 
grund för den förändrade rapporteringen som företag 3 implementerat då de var 
medvetna om en eventuellt ny lag har ansvaret för arbetet blivit mer utspritt över 
organisationen och därmed har diskussion kring lagkravet bidragit till en strukturell 
förändring för företaget. Detta är också i enlighet med det resultat som Borglund et al. 
(2010, s. 26) fann i sin studie, att fler inom organisationen delar ansvaret och blir 
involverade i arbetet med frågorna.  
 
De processförändringar som författarna kan se att företagen genomfört till följd av det 
nya lagkravet, är att både företag 3 och 4 har valt att ta hjälp utifrån, från en extern part, 
när det gäller upprättandet av hållbarhetsrapporten. Båda företagen har anlitat 
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konsulthjälp, vilket enligt författarna kan antas ha sin grund i osäkerheter kring vad 
lagen kräver utav dem, vilka frågor de ska ta upp och hur detta ska redovisas på bästa 
sätt. R3 nämner att eftersom de tagit in konsulthjälp behöver ingen inom organisationen 
ha kunskap om lagen, och R4 anger att både hon och företaget besitter kunskap om vad 
lagen innebär men trots detta har de tagit hjälp av konsulten, vilket enligt författarna kan 
tyda på osäkerhet. Osäkerheter är något som diskuteras av DiMaggio & Powell (1983), 
att företag tenderar att ta liknande beslut som andra företag när de står i en situation där 
de inte riktigt vet hur de ska agera (DiMaggio & Powell, 1983, s. 151-152).  
 
Företag 1 och 2 upplevs enligt författarna mer trygga i vad lagen innebär för företagen. 
Detta för att R1 anser att lagkravet inte innebär några skarpa krav för dem och R2 
uttrycker att de ser på lagen som en icke-fråga för organisationen. Detta tyder enligt 
författarna på att företagen inom telekommunikationsbranschen inte känner lika stor 
osäkerhet kring de krav som lagen ställer, som författarna upplever att företagen inom 
detaljhandeln gör. En möjlig anledning till detta är att  R1 deltagit vid två konferenser 
gällande de nya kraven i ÅRL och att R2 redan känns så trygg. Vid deltagandet av 
konferenserna insåg R1 att företaget inte behöver utveckla sitt arbete så mycket, och 
därmed vet hur deras arbete ska fortskrida. Författarna upplevde även R2 som väldigt 
trygg i vad lagen kräver, då han berättar att ett deltagande i en eventuell utbildning 
endast skulle göras i syftet att bli hundra procent trygg i vad den innebär.  
 
Den tidigare studien av Borglund et al. (2010, s. 7, 18) visade på att medvetenheten och 
kunskapen kring hållbarhetsfrågor ökat till följd av ett krav, och att detta skapar 
förutsättningar för förändringar i framtiden. Contrafatto & Burns (2013, s. 358) fann 
också i sin forskning att effekten av hållbarhetsrapportering var att fler blev delaktiga i 
arbetet. Detta stämmer överens med det som två av respondenterna i denna studie, R1 
och R4, berättat under intervjuerna. R1 angav att han mottagit fler frågor från ledningen 
kring hållbarheten i företaget och såg detta som en positiv effekt som lagen bidragit till 
och R4 menar på att ledningen och styrelsen har bra information kring kravet och är 
engagerade i processen. R3 kan däremot inte säga om det är lagkravet som bidragit till 
att ledningen visat ett större intresse eller om det är trenden i samhället. Detta visar på 
att uppmärksamheten för hållbarhetsfrågorna ökat och spridit sig till fler i 
organisationerna, och detta menar författarna av denna studie ger en indikation på att 
företagens prioriteringar har förändrats.  
 
Borglund et al. (2010, s. 25) uppmärksammade också att ett krav på 
hållbarhetsredovisning medfört att företag omprioriterat vissa hållbarhetsfrågor och 
utarbetat nya rutiner i organisationerna. Författarna kan se att detta även skett för 
företag som deltagit i denna studie. För företag 3 innebär de nya prioriteringarna dels att 
fler teman kan komma att inkluderas i deras hållbarhetsarbete, att företaget får lägga ner 
mer resurser på rapporteringen samt att de kommer att påbörja arbetet med rapporten i 
ett tidigare skede. Detta tyder enligt författarna på att lagkravet medfört att företag 3 
prioriterar hållbarhetsarbetet och rapporteringen högre än innan. För företag 4 handlar 
de nya prioriteringarna snarare om att faktiskt upprätta och utforma rapporten, vilket 
innebär att de hädanefter aktivt måste lägga ner mer tid och energi på redovisningen än 
vad de tidigare gjort. Detta agerande tyder också på att kravet medför att företag 4 
tvingats prioritera om sitt arbete.  
 
R2 uttrycker också att själva lagkravet inte medfört några förändringar för företag 2, 
men skulle någon ny fråga till grund av lagkravet tas upp media skulle företaget 
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eventuellt kunna implementera förändringar med grund i detta. Detta visar än en gång 
på att det är viktigt för företagen att bibehålla det sociala kontraktet de har med 
samhället (Deegan, 2002, s. 292) och att uppfylla deras intressenters förväntningar 
(Deegan, 2002, s. 295). Detta indikerar också enligt författarna på att för att utveckla det 
hållbarhetsarbete och rapportering som företagen idag bedriver, och som enligt 
företagen är tillräckligt, krävs det att samhället och intressenter sätter en större press och 
tydligare krav på dem. Utifrån detta kan författarna konstatera att för att utveckla det 
hållbarhetsarbete och den rapportering som företagen gör idag, som enligt dem är 
tillräcklig, krävs att samhället och intressenter sätter en större press och tydligare krav 
på dem.  
 
6.6	  Sammanfattande	  analys	  
Utifrån den empiriska datan som insamlats tyder det på att intressenter, andra företag 
och samhällets normer och värderingar haft en direkt påverkan på företagens agerande 
och de beslut som företagen tagit inom området för hållbarhet. Författarna kan alltså se 
att den institutionella- legitimitets- och intressentteorin stämmer in på dessa företag som 
ingått i studien. Utifrån den empiriska datan tyder det på att de faktorer som dessa 
teorier berör påverkat företagen i deras tidigare val och agerande inom området. 
Analysen inkluderar också huruvida företagens syn på det nya lagkravet haft en 
inverkan på vilka effekter som uppstått och vilka förändringar som implementerats i 
organisationerna, vilket författarna också kan se en tydlig koppling mellan. Den 
teoretiska modellen som författarna upprättat med hjälp av tidigare forskning och teorier 
har, med resonemangen som förts i detta kapitel, bekräftats och även utvecklats, se pilar 
i figur 4 nedan.  
 

 
Figur 4: Utvecklad analysmodell 

 
Utifrån denna modell kommer författarna att dra slutsatser om företagen som medverkat 
i studien samt besvara forskningsfrågan som ställts för uppsatsen, vilket följer i kapitlet 
nedan.  
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7.	  Slutsatser	  och	  diskussioner	  
I följande kapitel kommer författarna att presentera tre slutsatser som de funnit från 
studien samt framföra ett svar på den forskningsfråga som uppsatsen ämnar att 
besvara. Författarna kommer dessutom att undersöka huruvida syftet med studien 
uppfyllts. Därefter kommer författarna att presentera tre förslag till fortsatt forskning 
samt utvärdera kvaliteten av studien med hjälp av tre kvalitetskriterium och med hänsyn 
till studiens genomförande. Slutligen kommer författarna att skriva några avslutande 
ord om arbetsprocessen. 
 
7.1	  Slutsatser	  	  
Hållbarhetsrapportering är inget nytt för svenska företag. Som den presenterade 
bakgrunden visat är intresset för hållbarhet och hållbar utveckling något som ökat under 
en längre tid. EU-direktivet som kom 2014 fick effekten att fler länder valt att sätta 
press på sina företag, och den 1 december 2016 kom med den bakgrunden ett tillägg i 
det 6 kap. i ÅRL. Utifrån detta gjordes denna studie med syftet att undersöka vad det 
nya lagkravet på hållbarhetsrapportering som trädde i kraft i Sverige under 2016 
medfört för effekter och förändringar för organisationer, och detta genom att undersöka 
hur företagens tidigare val och agerande samt syn på de nya lagkravet påverkat detta. 
Författarna ämnar att besvara följande forskningsfråga: 
 

Vad har det nya lagkravet på hållbarhetsrapportering medfört för effekter och 
förändringar för organisationer?  

	  
Slutsats	  1	  	  
Den första slutsatsen som författarna kan dra från studien är att det övergripande 
resultatet indikerar på att lagkravet varken medfört några större effekter eller några 
omfattande förändringar. Utifrån analysen som förts tyder resultatet på att företagen 
själva anser att de redan uppfyller det praktiska arbetet med hållbarhet som det nya 
lagkravet kräver att de redovisar om. Vidare tyder resultatet på att företagen känner en 
nöjdhet kring det arbete de bedriver idag samt känner att de arbetar med hållbarhet i 
tillräcklig omfattning redan. Det tyder också på att företagen inte känner något behov av 
att förbättra eller utvidga deras arbete till följd av det nya lagkravet och författarna får 
indikationen att detta är på grund av den nöjdhet som företagen uttrycker. Utifrån 
författarnas analys visar resultatet på att företagen på eget initiativ följer upp och 
utvecklar sitt arbete, samt att det utvecklas kontinuerligt i organisationerna med hänsyn 
till vad deras intressenter och samhället i stort visar intresse för. Författarna kan se att 
företagen även tar vad de själva anser är viktigt samt hur andra företag agerar inom 
området i beaktning. Sammantaget kan detta vara möjliga förklaringar till varför 
resultaten indikerar på att lagkravet endast i liten utsträckning medfört effekter och 
förändringar hos företagen. 
 
Slutsats	  2	  
Genom analysen av den empiriska datan kan författarna se att de förändringar och 
effekter som lagkravet på hållbarhetsrapportering medfört är att hållbarhet fått en ökad 
uppmärksamhet i företagens ledning och styrelse, samt att dessa fått en ökad 
medvetenhet om hållbarhet. Studien visar även på att lagkravet till viss mån medfört att 
hållbarhetsarbetet blir mer integrerat i organisationernas verksamhet, att fler personer 
blir involverade samt att ansvaret blir mer utspritt. Resultatet visar också på att för vissa 
företag prioriteras rapporteringen högre då mer resurser tillsätts, och att arbetet med 
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rapporten startar i ett tidigare skede samt utförs med större noggrannhet. Genom 
studiens analys har författarna också fått indikationen att vid osäkerheter kring om 
företaget uppfyller kraven eller tillvägagångssättet för att uppfylla dem, tenderar 
företagen att söka ökad kunskap om det genom exempelvis fortbildning eller alternativt 
tar hjälp från extern part.   
 
Slutsats	  3	  
Den tredje och sista slutsatsen som författarna av denna studie kan presentera är att 
resultatet tyder på att företagens tidigare val och agerande inom området till hög grad 
påverkat de effekter och förändringar som lagkravet medfört. Författarna kan se att för 
det företag som tidigare inte rapporterat och inte redovisat i samma omfattning som 
resterande företag, har lagkravet inneburit störst effekter och förändringar. Vidare har 
författarna genom analysen fått indikationer på att lagkravet medfört mer eller mindre 
effekter och förändringar beroende på hur företagen ser på lagen. Resultatet tyder på att 
hur företagen ser på lagen har en påverkan, då författarna observerat att för de företag 
som inte ser några tydligt specificerade krav i lagen har lagen medfört mindre effekter 
och förändringar. 
 
7.1.1	  Diskussion	  
Genom att författarna studerat tidigare forskning inom området och genomfört fyra 
semi-strukturerade intervjuer med företagsrepresentanter från organisationer som 
omfattas av det nya lagkravet har författarna presenterat de effekter och förändringar 
som det nya lagkravet medfört för organisationerna. Författarna har fått en djupare 
förståelse för hur företagens tidigare val och syn på lagkravet påverkat de effekter och 
förändringar som lagkravet medfört för dem. Utifrån detta kan författarna argumentera 
för att de besvarat på forskningsfrågan samt uppfyllt syftet med studien. Som tidigare 
nämnt kan författarna dock inte med säkerhet säga att dessa förändringar och effekter 
uppstått till följd av lagkravet då det kan ligga andra möjliga förklaringar och faktorer 
bakom dessa som inte inkluderats i den sammanfattande teoretiska modellen, se avsnitt 
3.8.  
 
Då slutsatserna bygger på den analys som författarna fört kring den empiriska datan och 
de teorier som inkluderats i den teoretiska referensramen måste dock viss kritik riktas 
mot de resonemang och de slutsatser som författarna presenterat. Den empiriska datan 
som samlats in under intervjuerna består av det som respondenterna uttryckt under 
dessa, och då de besitter positioner som är mer eller mindre specificerade på 
hållbarhetsarbetet inom organisationerna finns det en risk att de kan ha uttryckt sig på 
ett sådant sätt som gör att de upplevs ha en bättre kunskap om vad lagkravet innebär än 
vad de egentligen har. Vidare kan de begränsade effekterna och förändringar som 
författarna genom denna studie sett att lagkravet medfört bero på att de medverkande i 
studien besitter erfarenheter inom området och har sedan tidigare bedrivit 
hållbarhetsarbete samt redovisat detta. Området kan vara ett känsligt ämne för företagen 
samtidigt som det är ett viktigt ämne enligt samhället, vilket medför en risk att de inte 
vill framföra sina svagheter eller osäkerheter då detta kan innebära en risk för både 
respondenterna och företaget. Författarna kan endast spekulera i om det som 
respondenterna framfört under intervjuerna är den sanna bilden av verkligheten. Något 
som kan styrka studiens resultat enligt författarna är att tidigare studier påvisat liknande 
resultat. Detta gör att författarna anser att trovärdigheten ökar. Något som dock är 
viktigt att påpeka är att då studien endast utförts med fyra specifika företag i Sverige är 
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studiens resultat inte representativt för andra företag och i andra länder. De slutsatser 
som författarna presenteras är således inte generaliserbara.  
 
7.2	  Förslag	  till	  fortsatt	  forskning	  
Under arbetet med denna studie har författarna bildat sig mycket nya kunskaper kring 
vad lagkravet medfört för effekter och förändringar för företag samt hur deras tidigare 
val och syn på lagkravet påverkat detta, vilket har frambringat flera idéer till framtida 
forskning. Ett förslag som författarna finner av intresse är att genomföra en liknande 
studie med samma syfte och utgångspunkter, men som inkluderar fler företag i urvalet. 
Detta eftersom att resultatet från denna studie är begränsad till de fyra företagen som 
medverkat i den. En sådan studie skulle därför bli mer generaliserbar och hade kunna 
undersöka om resultatet från denna studie även är representativt för andra företag.  
 
Ett annat förslag författarna finner av intresse att studera är att undersöka om mindre 
företag som inte omfattats av lagen också har påverkats av det nya lagkravet som trätt i 
kraft. Förslaget blir därmed att undersöka om vad det nya lagkravet på 
hållbarhetsrapportering har medfört för effekter och förändringar hos dessa 
organisationer i deras arbete med hållbarhet. Lagens ikraftträdande sätter en direkt press 
på rapportering hos företag som omfattas av den men kan även innebära att andra 
företag berörs och känner av en press.  Med utgångspunkt i den teoretiska 
referensramen som presenterats i denna studie kan författarna spekulera i att även 
mindre organisationer kan komma att påverkas av detta och att det därmed vore av 
intresse att genomföra en sådan studie. 
 
Ett tredje förslag till framtida forskning som författarna har är att studera vad lagkravet 
har medfört för effekter och förändringar under räkenskapsåret 2017 för företag som 
innan lagkravet inte redovisat sitt hållbarhetsarbete officiellt. Detta var författarnas 
initiala tanke att studera, men på grund av accessproblem lyckades författarna inte få 
företag som tidigare inte hållbarhetsredovisat men som omfattas av det nya kravet, att 
medverka då de av olika anledningar avböjde förfrågan. Anledningar som uppgavs var 
exempelvis, avsaknad av personal som kunde medverka i intervjuer samt att de nyligen 
tillsatt tjänster för genomförande av arbetet mot kraven i lagen. Detta anser författarna 
ger indikation på att de effekter och förändringar som lagkravet medfört kan vara större 
och mer omfattande för dem, och av denna anledning vore det intressant att undersöka.  
 
7.3	  Kvalitetskriterier 
Författarna har strävat efter att uppnå vissa kriterier inför bedömningen av kvaliteten på 
denna studie. Vanligtvis diskuteras det om kriterierna reliabilitet och validitet vid 
utförandet av forskning (Bryman & Bell, 2013, s. 400) men för den kvalitativa 
forskningen är trovärdigheten i arbetet det främsta kriteriet (Trost, 2010, s. 133). Det 
innebär att när en tredje part, exempelvis en kollega, tar del av en studies resultat och 
analys ska den anse att det är trovärdigt (Trost, 2010, s. 133). Kriterierna har därmed 
anpassats för denna studie (Yin, 2009 refererad i Saunders et al., 2012, s. 194) då den 
inte ämnar till att mäta något på ett sådant sätt som den kvantitativa forskningen gör 
(Bryman & Bell, 2013, s. 401). De kvalitetskriterier som författarna av denna studie 
utgår ifrån är: tillförlitlighet, pålitlighet och bekräftelse (Bryman & Bell, 2013, s. 402; 
Saunders et al., 2012, s. 194). Ett ytterligare kriterium som Bryman & Bell (2013, s. 
403-404) nämner och som ofta används vid kvalitativ forskning är överförbarhet som 
handlar om att kunna använda resultatet och slutsatsen från studien inom en annan 
kontext. Detta kriterium är dock inte något som författarna söker att uppfylla då syftet 
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med denna uppsats inte är att finna ett resultat som kan generaliseras och överföras till 
ett annat sammanhang. 
	  
Kriteriet om tillförlitlighet handlar om att forskarnas beskrivning av verkligheten är 
överensstämmande med det som observerats och därmed gör att beskrivningen är 
accepterad i utomstående personers ögon (Bryman & Bell, 2013, s. 403). För att 
säkerhetsställa detta kriterium skickade författarna en sammanställning av 
transkriberingen till intervjupersonerna, vilket gav dem en möjlighet att godkänna och 
bekräfta att informationen som samlats in genom intervjuerna hade tolkats på ett 
sanningsenligt sätt. Företagsrepresentanterna som medverkat i studien är också på något 
sätt ansvariga för organisationens arbete med hållbarhet. Detta tillsammans med deras 
bestyrkande av transkribering gör att författarna anser att kriteriet tillförlitlighet är 
uppfyllt.  
	  
Det andra kriteriet, pålitlighet, innebär att kontrollera och säkerhetsställa att 
forskningsprocessens olika val och faser är lämpliga och berättigade (Bryman & Bell, 
2013 s. 405). För att uppfylla detta kriterium föreslår Bryman & Bell (2013, s. 405) att 
använda en kollega som kan granska arbetet. I denna studie har det inte varit möjligt att 
finna en “revisor”, som kunnat granska studiens processer. Det närmaste en granskning 
av studien som författarna kommit är att de under arbetets gång haft uppföljning samt 
fått ta del av andra studenters råd och konstruktiva kritik under seminarier. Vidare har 
de även fått vägledning och råd från handledare samt följt upp de anvisningar som 
uppsatsmanualen, vilken finns att tillgå för studenter som studerar vid enheten för 
företagsekonomi vid Umeå Universitet, anger. För att stärka studiens pålitlighet har allt 
material för studien, från mailkonversationer till intervjuguide och inspelningar, 
noggrant utvärderats. Under arbetets gång har författarna också arbetat för att beskriva 
varje steg i forskningsprocessen utförligt och argumenterar därmed för att de gjort sitt 
bästa möjliga för uppfylla kriteriet. 
	  
För att uppfylla kriteriet bekräftelse ska forskaren ha agerat i god tro under sin forskning 
(Bryman & Bell, 2013, s. 405). Författarna av denna studie har arbetat för att fullgöra 
kriteriet om bekräftelse genom att beskriva de tidigare kunskaper och erfarenheter som 
de besitter inom ämnet samt fullgjort arbetet med en medvetenhet kring dessa. Detta 
med syftet att begränsa att deras personliga värderingar och åsikter på något sätt ska ha 
ett inflytande på resultatet. Viktigt att påpeka är dock att en fullständig objektivitet inte 
är möjligt att uppnå då individer inte kan verka utan viss subjektivitet. För att kunna 
stödja resultatet har författarna även inkluderat teorier och tidigare litteratur i studien, 
vilket de anser gör att objektiviteten i studien ökar.  
	  
7.3	  Avslutande	  ord	  
Författarna har genomfört en kvalitativ studie om vad det nya lagkravet medfört för 
effekter och förändringar för företag. Under processens gång har författarna bildat sig 
ytterligare erfarenheter om att självständigt utföra en studie från start till mål. Arbetet 
har också bidragit till att författarna bildat sig nya kunskaper inom ämnesområdet 
hållbarhet och det arbete som företag lägger ner och engagerar sig i för att framställa 
den färdiga redovisningen samt hur lagkravet påverkat detta.   
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Appendix	  1	  -‐	  Intervjufrågor	  
 
● Vi presenterar oss själva.  
● Presentera syftet med studien och hur svaren kommer att användas, samt att 

uppsatsen kommer att publiceras på portalen Diva.  
● Frågar om tid att passa efter intervjun. Informerar om ungefärligt tid för 

intervjun.  
● Frågar om anonymitet. 

○ Svaren kommer självklart att hållas konfidentiella. 
●  Frågar om det är okej att vi får spela in.   

○ Starta bandspelaren om det är okej. 
  
Bakgrundsfrågor 
● Berätta lite kort om dig själv. 

○ Vad är din roll på företaget? 
○ Vad är din roll i arbetet med hållbarhet? 

●  Berätta lite om företaget du jobbar på. 
●  Vilka är era kunder och leverantörer? 

  
Hållbarhet och CSR - definitioner 
● Beskriv lite kort betyder hållbarhet och CSR för ert företag? 
● Hur påverkar det ert arbete? 

○ ○      Ge exempel 
  
Tidigare val och agerande (Drivkrafter och fokusområden) 
● Hur har ni arbetat med hållbarhetsfrågorna innan ni fick kännedom av lagkravet? 
● Vilka på företaget har varit ansvariga för ert hållbarhetsarbete? 

○ Vilka sätter ihop rapporten? 
● Vilka var drivkrafterna bakom att ni började arbeta med hållbarhet? Vad var 

drivkrafterna till att börja redovisa/rapportera? 
○ Interna eller externa påtryckningar? 

● Vilka faktorer/områden har varit i fokus för ert hållbarhetsarbete? 
○ Varför har fokus varit på just dessa faktorer/områden? Interna eller 

externa? 
  
Det nya lagkravet på hållbarhetsrapportering 
● Har ni kunskap om den nya lagen gällande hållbarhetsredovisning? 

○ Hur har denna kunskap förmedlas inom organisationen? 
● Anser ni att det nya lagkravet har gett/ kommer att ge en ökad uppmärksamhet 

till hållbarhetsredovisningar? 
 
Förändringar och effekter 
●     Har ni eller kommer ni att förändra ert arbete med hållbarhet tack vare av den 

nya lagen? 
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○      Varför? 
○      På vilket sätt? 
○      Kan du ge något exempel? 

  
●    Har ni/kommer ni att genomföra några strukturella förändringar? 

(Med strukturella förändringar menar vi omorganiseringar som  t.ex nya 
arbetsgrupper, nyrekryteringar, förändrade ansvarsområden) 

  
●    Har ni/kommer ni att genomföra några processförändringar? 

(Med processförändringar menar vi exempelvis interna rutiner, policys, det 
praktiska arbetet, utbildningar, kanske granskande) 

  
●    Har ni/kommer ni att göra nya prioriteringar inom organisationen? 

(Med nya prioriteringar menar vi exempelvis nya fokusområden, lägga mer 
resurser på något, nya frågor.) 
  

●    Har ni/ kommer ni att genomföra några andra förändringar till följd av lagkravet 
som inte har berörts? 

 
● Andra tillägg? 

  
Avslutande av intervju 
● Tacka för respondenternas medverkan. 
● Vi kommer att skicka en sammanställning av transkriberingen för ditt 

godkännande. 
● Kan vi återkomma om förtydligande vid oklarheter? 
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