
 

 

Hållbarhetsarbete i stora 
företag -  
En studie om lag (2016:947) om ändring i 
årsredovisningslagen (1995:1554) och dess 
påverkan på företagsledningens hållbarhetsarbete 

 

Kandidatuppsats 15 hp 
Företagsekonomiska institutionen 
Uppsala universitet 
VT 2018 
 

Datum för inlämning: 2018-06-01 

Matilda Ahlqvist 
Agnes Holm Hedberg  
 
Handledare: Göran Nilsson  



 

Förord 
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låtit oss ta del av deras hållbarhetsarbete. Utan dem hade studien inte kunnat genomföras. Vi 

vill även tacka vår handledare Göran Nilsson som väglett oss genom uppsatsskrivandet. 

Slutligen vill vi även tacka våra studiekamrater för deras engagemang och synpunkter under 

arbetets gång. 
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Sammandrag  
Globalisering och klimatförändringar har bidragit till en ökad medvetenhet och krav på 

handling hos dagens företag. Samhällsförändringarna har lett till att hållbarhetsarbete idag är 

en naturlig del av verksamheten inom många företag men kommunikationen av detta har 

tidigare till stor del varit frivillig. I december 2016 trädde en lagförändring i kraft gällande 

krav på hållbarhetsrapportering för stora företag som uppfyller minst ett av tre gränssnitt: 

över 250 anställda, 175 Mkr i balansomslutning och 350 Mkr i nettoomsättning. Tidigare 

studier inom liknande områden indikerar att ledningens engagemang är en förutsättning för 

att möjliggöra en intern hållbar förändring, vilket gör det intressant att undersöka påverkan av 

lagen utifrån ett ledningsperspektiv. Studiens syfte är således att undersöka hur 

lagförändringen har påverkat företagsledningens hållbarhetsarbete. En kvalitativ studie 

genomfördes genom intervjuer med företagsrepresentanter från tre företag från olika 

branscher, både på lednings- samt på verksamhetsnivå. Analysen baseras på en teori om fem 

nyckelfaktorer för en effektiv ledare inom hållbarhet: goal clarity, role clarity, relevant 

knowledge, relevant competencies & resources och self-esteem. Resultatet tyder på att de 

faktorer som påverkas i högst grad av lagförändringen är self-esteem och relevant knowledge, 

medan goal clarity och relevant competencies & resources påverkas till viss del. Role clarity 

förefaller vara oförändrat. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

Globaliseringen och klimatförändringar har inneburit stora utmaningar för världens företag. 

Organisationer lämnar allt som oftast ett omfattande avtryck på sin omgivning; socialt, 

ekonomiskt och miljömässigt (Amran & Ooi, 2014). Företags ansvar i samhället har under 

lång tid varit en källa till debatt som fått stor medial uppmärksamhet. Debatten har innefattat 

frågor rörande miljö, arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter, vilket ökat den allmänna 

pressen på företag att ta större hänsyn. Detta har resulterat i en framväxt av fenomenet 

“företags samhällsansvar”, i form av att företag tar sitt ansvar och bedriver ett aktivt 

hållbarhetsarbete. Hållbarhetsarbete inom företag är ett fenomen som blivit allt mer populärt, 

framförallt under 2000-talet (Jutterström & Norberg, 2011, s. 11). 

 

Idag är hållbarhetsarbete en naturlig del av arbetet inom många företag. Företagsledningar 

väljer att integrera hållbarhetsarbetet i sin bolagsstyrning för att säkerställa en god 

värdetillväxt på lång sikt. Företags samhällsansvar är en typ av managementidé; en modell 

för att styra företagets verksamhet (Jutterström & Norberg, 2011, ss.12-13). Ett problem inom  

området tycks dock vara att det inom många organisationer saknas en direkt koppling mellan 

hållbarhetsarbetet och resterande verksamhet (Hind et al, 2009). Att hållbarhet implementeras 

i kärnverksamheten inklusive företagets visioner och värderingar samt accepteras på alla plan 

är avgörande för att det ska fungera framgångsrikt. För att hållbarhetsarbetet ska vara 

effektivt bör att alla delar av verksamheten, framförallt ledningen, vara engagerade inom 

området (McElaney, 2009; Reinmoeller, 2004; Székely & Knirsch, 2005).  

 

För att skapa en hållbar värld genom hållbara företag krävs att fler än bara de inom företaget 

som är direkt delaktiga i uppgiften engagerar sig. Hållbarhetsarbetet bör därmed inkludera 

mer effektiva ledare. För att genomföra detta måste ledare, enligt ett flertal studier, utveckla 

och genomarbeta en tydlig vision om vad som ska ändras samt förmåga att implementera 

dessa förändringar (Staib, 2009, s. 56; Dunphy et al, 2007, s. 292). En ledares förmåga samt 

nyfikenhet att hitta alternativa vägar för att leda på ett ansvarsfullt sätt tycks vara ett kraftfullt 

verktyg för att åstadkomma hållbar utveckling (Hind et al, 2009). 
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1.2 Problemformulering 

Företags samhällsansvar har tidigare inte förmedlats i regler utan istället uttryckts i 

standarder; något som officiellt sett är frivilligt att följa. Det finns ett flertal lagar som rör 

arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter och miljö, men dessa betraktas som minimal 

ansträngning. Standarder avseende företags samhällsansvar är avsevärt mer omfattande än 

den (tidigare) tvingande lagstiftningen. Även om dessa är frivilliga så har de stark anknytning 

till samhällets normer och direktiv (Jutterström & Norberg, 2011, ss.15-16).  

 

Påtryckningar från intressenter har påverkat företag att bli mer öppna kring sina 

verksamheter; att på ett transparant sätt skildra företaget (Amran & Ooi, 2014). Att ett företag 

rapporterar sitt hållbarhetsarbete kan demonstrera öppenhet och visa på en seriös avsikt med 

arbetet. Interna mål med rapportering är att få en överblick samt upptäcka 

förbättringsmöjligheter av hållbarhetsarbetet. Utifrån ett externt perspektiv skapar 

rapportering möjligheter för intressenter att bedöma en organisations prestationer och fatta 

välgrundade beslut om i vilken utsträckning de vill interagera med företaget (Székely & 

Knirsch, 2005). Det senaste decenniet har det skett en ökning av icke-finansiell rapportering 

bland företag; rapporter som inkluderar företagets åtagande vad gäller sociala och 

miljömässiga frågor. Numera är hållbarhetsrapportering ett vanligt fenomen bland företag då 

runt 93% av världens topp 250 globala företag använder sig av denna typ av rapportering. 

Hållbarhetsrapportering sätter press på företagens hållbara prestation och kan leda till bättre 

resultat inom området (Amran & Ooi, 2014). 

 

Hållbarhetsrapportering har tidigare varit frivillig, även om påtryckningar från intressenter 

har fått allt fler företag att implementera detta. Denna okontrollerade och självreglerande 

form av rapportering tycks dock ha medfört vissa problem. Detta inkluderar till exempel att 

uppgifterna som rapporteras kan sakna grund och att företaget vinklar sin rapportering genom 

att till exempel bara redovisa de områden som ser bra ut för organisationen (Schaltegger & 

Burritt, 2010). Rapporteringen skiljer sig från företag till företag samt är ofta svår att förstå 

och använda vid jämförelser (Székely & Knirsch, 2005). 

 

I december 2016 trädde en lagförändring i årsredovisningslagen i kraft, avseende 

hållbarhetsrapportering för stora företag. Lag (2016:947) om ändring i årsredovisningslagen 

(1995:1554) har sin grund i ett EU-direktiv (Prop. 2015/2016:193). EU-direktivet syftar till 
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att företag inom samtliga medlemsstater ska uppnå samma grad av transparens gällande deras 

miljörelaterade och sociala arbete (Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/95/EU). 

Detta har resulterat i att från och med verksamhetsåret 2017 tvingas stora företag med över 

250 anställda, 175 Mkr i balansomslutning eller 350 Mkr i nettoomsättning enligt lag att 

upprätta en hållbarhetsrapportering som komplement till den finansiella rapporten (Prop. 

2015/2016:193). 

 

Hållbarhetsrapporten syftar till att tillhandahålla hållbarhetsupplysningar som är relevanta för 

att öka förståelsen för företagets utveckling, ställning eller resultat samt konsekvenserna av 

verksamheten. Rapporten ska innefatta information om företagets arbete med miljöfrågor, 

sociala förhållanden, personalfrågor, mänskliga rättigheter och motverkande av korruption 

(SFS 2016:947). Även om ett flertal företag redan idag delar sådan information, så har 

rapporteringen tidigare skiljts åt. Lagförändringen specificerar inte endast vad rapporteringen 

ska innehålla utan också hur informationen ska redovisas. Förhoppningen är att detta ska öka 

transparensen och underlätta jämförelsen mellan företag. Lagändringen förväntas även leda 

till att ännu fler stora företag ska ägna sig åt hållbarhetsarbete samt skapa innovativa 

lösningar till samhällets hållbarhetsutmaningar (Prop. 2015/2016:193).  

 

Svenskt Näringsliv har dock ställt sig kritiska mot lagförändringen och menar att 

hållbarhetsarbetet bör bedrivas utifrån företagets eget intresse och att företaget själva vet hur 

hållbarhetsarbetet bör gå till. VDn uttryckte även att kostnaderna för 

hållbarhetsrapporteringen har underskattas av regeringen (Alestig, 2015). Andra argument 

mot rapporteringskravet är att det kan hämma kreativitet och entreprenörskap samt att olika 

branscher är för komplexa för att ingå under samma lagstiftning. Därmed finns det källor som 

argumenterar för fördelarna med både obligatorisk respektive frivillig rapportering (Staib, 

2009, s. 251).  

 

En liknande lagförändring gällande krav på hållbarhetsrapportering, men som enbart är riktad 

till statliga företag i Sverige, trädde i kraft år 2007. En studie av Borglund et al. (2010) 

indikerar att lagförändringen har resulterat i viss ökad uppmärksamhet och medvetenhet kring 

hållbarhetsfrågor samt genererat ny kunskap om detta inom berörda företag. Beroende på hur 

organisationerna väljer att implementera detta visar sig ge olika resultat. Studien visar att 

inom 41 procent av undersökta företag verkar hållbarhetsfrågorna har kommit upp på 

ledningens bord till följd av riktlinjerna i mycket hög respektive hög utsträckning. Där 
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implementerandet har fungerat bra har ledningen varit engagerad genom att ställa krav och 

erbjuda återkoppling samt att besluten dessutom är förankrade i högsta ledningen. Integrering 

av hållbarhetsarbetet och rapporteringen bör inkluderas på ett mer övergripande strategiskt 

plan för att integreras och “normaliseras” i verksamheten och dess styrmodell. Ledningens 

arbete och engagemang visar sig vara en förutsättning för att möjliggöra en intern hållbar 

förändring (Borglund et al, 2010). 

 

1.3 Forskningsfråga  

Hur påverkar lag (2016:947) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554) 

företagsledningars hållbarhetsarbete? 

 

1.4 Syfte 

Studiens syfte är att undersöka hur lagförändringen har påverkat företagsledningens 

hållbarhetsarbete. Då företagsledningen enligt flera källor och genomförda studier verkar 

spela en stor roll inom detta område är detta ett intressant perspektiv att studera. Fem 

nyckelfaktorer, utifrån vald teori, kommer att vara de egenskaper hos ledningen som används 

för att analysera ledningens hållbarhetsarbete i denna studie. För att kunna besvara 

forskningsfrågan kommer de studerade företagen först att analyseras utifrån valda 

nyckelfaktorer, för att sedan undersöka lagförändringens effekt på dessa.  

 

1.5 Praktisk och teoretisk relevans 

Tidigare studier inom liknande områden indikerar att ledningens engagemang är en 

förutsättning för att möjliggöra en intern hållbar förändring vilket gör det intressant att 

undersöka påverkan av lagen utifrån ett ledningsperspektiv (Borglund et al, 2010). Då lag 

(2016:947) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554) fortfarande är relativt ny har inte 

dess effekter på företagsledningens hållbarhetsarbete hunnit undersökas och analyseras fullt 

ut. Detta utgör därmed studiens teoretiska bidrag som eventuellt kan fungera som ett underlag 

för framtida forskning inom området. Studien skulle även kunna bidra till praktisk relevans i 
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form av ett formulerat ramverk och en analys av hur den effektiva ledaren implementerar 

hållbarhetsarbete utifrån en lagförändring gällande krav på hållbarhetsrapportering.  
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2. Teoretiskt ramverk 
 

Följande avsnitt ämnar att presentera relevanta teorier och begrepp. Det teoretiska 

ramverket inleds med att förtydliga ledarskapets betydelse för hållbarhetsarbetet, för att 

sedan gå vidare till att beskriva den effektiva ledaren. Sedan följer en redogörelse av fem 

nyckelfaktorer hos en ideal effektiv ledare, vilket kommer att utgöra grunden för kommande 

resultat- och analysavsnitt. Avslutningsvis presenteras studiens analysmodell.    

 

2.1 Ledarskapets betydelse för hållbarhet 

Ledningen har en mycket viktig roll i ett företags hållbarhetsarbete (Székely & Knirsch, 

2005; Staib, 2009, p 68;  Hargreaves & Fink, 2006; Jutterström & Norberg, 2011; McDonagh 

& Prothero, 1997, s. 319). Det är ledningens ansvar att prioritera hållbarhetsarbetet och att 

allokera nödvändiga mänskliga och finansiella resurser till sociala och miljömässiga 

förbättringar (Pedersen & Neergaard, 2009). Székely och Knirsch (2005) menar att 

hållbarhetsarbete inom företag endast sker när det finns en aktiv ledare inom företaget som 

kämpar för detta tillvägagångssätt. Författarnas forskning indikerar att det krävs en ledare för 

att omvandla ett företag till en hållbar verksamhet. Det finns flera interna och externa faktorer 

som är grundläggande för att skapa en hållbar verksamhet, men författarna menar att den 

mest kritiska framgångsfaktorn är rättmätigt ledarskap inom företaget. Ledarskapet innebär 

säkerställning av ledningens engagemang, med sin grund i den högsta ledningen (Székely & 

Knirsch, 2005). 

 

Hållbarhetsarbete är således beroende av ledningens engagemang för hållbarhetsfrågorna. 

Ledningen har en viktig roll i att sända de rätta signalerna för att främja hållbarhetsarbetet 

och att föregå med ett gott exempel för hur hållbarhetsprinciperna bör följas (Székely & 

Knirsch, 2005; Agle et al., 1999). Det är ledningens uppdrag att se till att engagemanget i 

hållbarhetsfrågorna kommuniceras ut till samtliga medarbetare. Inom ansvaret tillfaller även 

att sätta upp lämpliga mål, utveckla ett strukturerat tillvägagångssätt, optimera processerna 

vid behov samt övervaka och utvärdera framsteg (Székely & Knirsch, 2005). En annan viktig 

del av ledarskapet avseende hållbarhetsarbetet är förmågan att vara flexibel gällande 
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förändring. Att utveckla ett hållbart förhållningssätt innebär kontinuerlig ansträngning, 

investering och anpassning. En viktig utmaning är att anpassa hållbarhetsarbetet med 

verksamhetens karaktär för att säkra engagemanget hos de anställda (Székely & Knirsch, 

2005). 

 

2.1.1 Den effektiva ledaren 

För att skapa en hållbar värld behövs fler effektiva ledare som strävar efter utveckling (Staib, 

2009, s. 56: Székely & Knirsch, 2005). Att arbeta med hållbarhetsutmaningar kräver nya 

värderingar, färdigheter, strukturer och en ny förståelse för ledarskap (Burns et al., 2015). 

Som ledare är det enkelt att acceptera status quo, att reagera med rädsla gentemot förändring 

och att söka trygghet, snarare än att aktivt försöka utveckla klimatet som organisationer 

verkar i. Effektiva ledare behöver en tydlig vision, kunskap om vad de vill förändra samt 

färdigheterna att genomföra förändringarna (Staib, 2009, s.57). Enligt Staib (2009) finns fem 

nyckelfaktorer hos en ideal effektiv ledare - gole clarity, role clarity, relevant knowledge, 

relevant competencies and resources och self-esteem (Staib, 2009, s. 57). Dessa kan med ett 

gemensamt namn kallas Key factors in change-agent competence (Dunphy et al, 2007, s. 

293).  

 

2.1.1.1  Goal clarity  

“Jag vet vilka resultat jag vill uppnå”. Det är viktigt att ledare har en klar bild av vilka 

resultat de vill uppnå. Förståelsen för målsättningen måste inte vara helt exakt till en början, 

men det bör finnas en strategisk avsikt och en strävan mot en mer hållbar verksamhet (Staib, 

2009, s. 57). Om ledningen saknar en tydlig bild av vilka mål de arbetar för att uppnå kan 

detta skapa en osäkerhet hos de underordnade. Det finns en risk att de anställda fokuserar mer 

tid på att lista ut vad som förväntas av dem, än att faktiskt utföra sina uppgifter (Caillier, 

2016). Organisationer med tydliga mål och en grundläggande förståelse för dessa förväntas 

generellt vara mer effektiva (Wilson, 1989). När ledningen har tydliga mål och 

kommunicerar dessa är det lättare för anställda att identifiera sig med organisationen, vilket i 

sin tur kan öka de anställdas engagemang i arbetet. Det kan konstateras att tydliga mål har en 

positiv korrelation med organisatoriskt engagemang (Adae et al., 2008), vilket är en viktig 
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faktor för att motivera individer att arbeta mot organisationens kollektiva mål snarare än det 

individuella resultatet (Ellemers et al., 1998). 

 

2.1.1.2 Role clarity  

 “Jag vet vad jag ska göra för att skapa förändring”. Till en början kan det upplevas svårt att 

veta vad som behöver göras för att skapa den önskade förändringen och det krävs därför att 

genomförbara och effektiva roller definieras för att hantera framtiden (Staib, 2009, s. 57). 

Rolltydlighet definieras som till vilken grad en individ tydligt förstår de uppgifter, plikter och 

förväntningar som tillkommer dess specifika roll (Kauppila, 2014; Hinkin & Schriesheim, 

2008). Rolltydlighet definieras även som till vilken grad information är kommunicerad 

mellan samt förstådd av anställda (Ivancevich & Donnelly, 1974). Begreppet kan även 

definieras som avsaknad av rollosäkerhet samt rollkonflikt vilket är ett vanligt sätt att tolka 

och utforska detta på. Det finns en tydlig koppling mellan en tydligt formulerad roll och 

självkänsla - en individ känner på så sätt att den är säker på vad som förväntas av denne och 

får självförtroendet att ta fram en strategi för att ta sig an olika problem och situationer. Det 

är viktigt att en chef presenterar tydliga roller för sina anställda för att få önskvärda resultat 

(Nandal & Krishnan, 2000).  

 

2.1.1.3 Relevant knowledge 

 “Jag har eller kan få tillgång till den kunskap som krävs för att uppnå de resultat jag vill ha”. 

Företags förändringsprocesser kräver mycket kunskap och inom hållbarhetsfrågorna är 

kunskap ofta svår att erhålla. Hållbarhet är ett fenomen som kräver kunskap inom många 

områden - allt från ämnen som energibesparing till organisationens politiska process. 

Organisationen behöver inte erhålla kunskap inom alla områden redan från början; 

informationen kan skaffas under utvecklingens gång genom samarbeten med andra aktörer 

(Staib, 2009, s. 58). Många som arbetar med hållbarhet saknar tillräcklig kunskap inom 

ämnet då detta ofta inte inkluderats i de utbildningar de anställda läst samt att det ofta råder 

en avsaknad av vidareutbildningar inom området vilket skapar kunskapsluckor (Jutterström & 

Norberg, 2011, ss. 111-113).  
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Det finns studier som visar på att ledaren spelar en essentiell roll vad gäller kunskapsdelning 

inom sin organisation. Det är viktigt att denne underlättar kunskapsdelning inom 

organisationen genom autonomisering, coaching och tillit samt uppmuntrar de anställda att 

dela med sig av sina individuella kunskapskällor. Ledare som fungerar som innovatörer och 

mentorer har en positiv korrelation med kunskapsdelande i organisationer medan strikta 

policies och tillvägagångssätt påverkar på ett reducerande vis (Donate & Guadamillas, 2011). 

 

2.1.1.4 Relevant competencies and resources  

 “Jag har eller kan samla färdigheterna och resurserna som krävs”. Färdigheter är något som 

utvecklas med tiden och som inte alltid erhålls från början. Arbetet bör därför anpassas till 

den aktuella färdighetsnivån, som med tiden kommer att utvecklas (Staib, 2009, s. 58). Ett 

sätt att se på kompetens är som den anställdes individuella attribut; som ett slags 

humankapital som kan översättas till en specifik prestationsnivå. Ett annat sätt att definiera 

begreppet är att det innefattar de krav en viss uppgift eller arbete medför. Det finns olika 

vägar att gå för att utveckla relevant kompetens inom organisationen - genom utbildning eller 

träning, både via externa och interna instanser, samt via rekrytering (Eilström, 2008). Även 

mentorer och modeller kan vara ett viktigt redskap därav en lösning kan vara att hitta andra 

som innehar önskvärda egenskaper och arbeta tillsammans med dessa. Om en ledare utnyttjar 

detta samarbete behöver denne inte besitta dessa egenskaper och kunskaper själv (Dunphy et 

al, 2007, s. 295). 

 

Även resurser måste finnas tillgängliga och kunna fördelas rätt (Staib, 2009, s. 58). Ledare 

måste välja hur mänskliga och finansiella resurser ska fördelas inom olika uppgifter vilket 

kräver planering, organisering och kontroll (Dean & Gottschalk, 2013; Pedersen & 

Neergaard, 2009). Det är således ledningens ansvar att prioritera hållbarhetsarbetet och att 

allokera nödvändiga resurser till sociala och miljömässiga förbättringar (Pedersen & 

Neergaard, 2009).  
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2.1.1.5 Self-esteem  

 “Jag tror på att jag kan göra det” (Staib, 2009, s. 58). Självkänsla kan definieras som en 

individs tro, tankar och känslor om sin egen förmåga och sitt eget värde (Rosenberg, 1965). 

En individ med hög självkänsla har självrespekt och anser sig vara en värdig person. 

Individen uppskattar sina egna meriter men kan ändå erkänna sina fel (Rosenberg, 1979, s. 

54). En stark självkänsla hos en ledare har viktig betydelse. Att styra hållbart klassificeras 

inte som traditionellt. Staib (2009) uttrycker att: att våga styra utanför de traditionella 

ramarna kan vara ett hot mot karriären, men att överge hållbarhet är ett hot mot planeten (s. 

58). Effektivt och transformativt ledarskap kräver att de anställda litar på och identifierar sig 

med sina ledare (Bass, 1985). Ledare med hög självkänsla är mer benägna att överföra 

positivitet och entusiasm till sina anställda än ledare med låg självkänsla (Hu et al., 2012). 

Denna egenskap kan anses vara den svåraste punkten av dem alla, men att inneha en stark 

passion inför sin uppgift att förändra är av avgörande betydelse (Dunphy et al, 2007, s. 295) 

 

2.2 Teori till analysmodell - Key factors in change-agent competence 

Nämnda fem nyckelfaktorer kan ses som ideal att arbeta mot; de sätter direktiv hur en 

organisation bör arbeta samt lära sig (Dunphy et al, 2007, s. 296). I tabell 1 har 

nyckelfaktorerna definierats och sammanfattats.  

 
 Tabell 1  - Sammanfattning av Key factors in change-agent competence 
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I figur 1 presenteras studiens analysmodell som är baserad på ovanstående teorier. Studien 

ämnar att undersöka hur lagförändringen gällande krav på hållbarhetsrapportering har 

påverkat företagsledningens hållbarhetsarbete. De fem nyckelfaktorerna kommer att vara de 

egenskaper hos ledningen som används för att analysera ledningens hållbarhetsarbete i denna 

studie.  

 
Figur 1 - Analysmodell utformad utifrån ”Den effektiva ledaren” (Staib, 2009).  
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3. Metod 
 

Metodavsnittet inleds med en motivering av genomförd litteraturgenomgång samt studiens 

valda undersökningsmetod som utgörs av en multipel fallstudie. Sedan diskuteras studiens 

urvalsstrategi och val av respondenter. Därefter diskuteras studiens validitet för att sedan 

genomföra en operationaliserign. Avslutningsvis redogörs för analys av insamlad data.  

 

3.1 Litteraturgenomgång 

En väl genomförd litteraturgenomgång är en av de viktigaste delarna i ett 

forskningssammanhang - detta för att få en teoretisk grund att stå på inför studien samt få en 

djupare förståelse för vilken forskning som finns inom området sedan tidigare (Bryman & 

Bell, 2013, s. 110). Detta var därför ett av de allra tidigaste stegen i processen och samlades 

in via relevant litteratur, med en blandning av digitala och tryckta källor.  

 

3.2 Kvalitativ studie 

För att kunna fullgöra studiens syfte att undersöka hur lagförändringen gällande krav på 

hållbarhetsrapportering har påverkat företagsledningens hållbarhetsarbete krävdes en 

forskningsmetod som gav en djupgående insyn inom området. Därför är genomförd studie av 

kvalitativ art. Kvalitativ forskning är passande för djupgående studier då det fångar upp 

komplex information inom ett specifikt område (Saunders et al., 2016, s. 390). 

 

Då studien har en utforskande och beskrivande karaktär där fokus har legat på företags 

enskilda effekt är studien strukturerad som en multipel fallstudie. En multipel fallstudie 

innebär att två eller flera fall jämförs med varandra. Metoden skapar möjlighet för forskaren 

att undersöka vad som är unikt och vad som är gemensamt för de olika fallen. En multipel 

fallstudie skapar ett bra helhetsperspektiv samtidigt som det skildrar olikheter i olika fall 

(Bryman & Bell, 2013, s. 89), vilket passade bra för denna studie då företags 

hållbarhetsarbete kan skilja sig mycket åt. En multipel fallstudie är passande när syftet med 

en studie handlar om att undersöka och beskriva fallens unika sammanhang, snarare än att 

skapa generaliserbara resultat (Ibid, s. 89).  
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3.2.1 Kvalitativ intervju 
Den multipla fallstudien genomfördes genom kvalitativa intervjuer med sex medarbetare på 

tre företag; två representanter från vardera. Syftet med en kvalitativ intervju är att erhålla mer 

fylliga och detaljerade svar (Bryman & Bell, 2013, ss. 474-475). Kvalitativ intervju lägger 

stor vikt vid detaljer och det unika hos varje intervjuobjekt och definieras av öppenhet. Då 

intervjuaren i denna metod går in med ett öppet sinne utan förutbestämda tankar kring 

respondenternas svar kan denna metod ofta få hög intern giltighet; det skapar en 

verklighetstrogen tolkning av situationen. Datan som samlas in blir genom öppenhet 

nyanserad och definieras av närhet till de som intervjuas samt flexibilitet. Då 

problemställningen kan ändras utifrån svaren som studien ger är gränsen mellan 

datainsamling och analys vag - datan analyseras vartefter den kommer fram (Jacobsen, 2002, 

ss. 142-143). Detta är ett passande val av metod för denna studie då sambandet mellan 

lagförändringen och ett företags styrning gällande sitt hållbarhetsarbete är okänt och därmed 

bör studeras med just öppenhet och flexibilitet.  

 

Aktuell intervjuform för denna studie är semistrukturerad intervju som definieras av 

frågeställningar kring individens upplevelser av kvantiteter och kvaliteter; kunskap sökes om 

begreppens kvantiteter samt eventuell relation mellan dessa. Frågorna är en kombination av 

öppna och fasta (Lantz, 2007. s. 33). Intervjuaren utgår från specifika teman där 

intervjurespondenten har stor frihet att själv utforma svaren. Detta karaktäriseras både av 

struktur och flexibilitet och är passande när forskaren inleder undersökningen med ett tydligt 

fokus (Bryman & Bell, 2013, ss. 475-477). Intervjuaren ställer samma öppna frågor till 

samtliga intervjurespondenter, även om frågorna är anpassade till individens specifika roll i 

förhållande till studien syfte (Justesen et al., 2011, s. 47; Saunders et al., 2016, s. 391). Då 

denna studie ämnar undersöka lagförändringen påverkan på ledningens hållbarhetsarbete 

krävs en viss mängd av struktur för att få fram information gällande just detta ämne. Däremot 

är området till stor del fortfarande outforskat och därför krävs en öppenhet och flexibilitet 

inför resultaten; därmed tycks en semistrukturerad intervjumetod vara lämplig. 

 

En nackdel med kvalitativa analyser är att de är resurskrävande; ingående intervjuer tar ofta 

lång tid. Med begränsade resurser blir konsekvensen ofta att urvalet av respondenter blir 

färre, vilket kan innebära problem med representativiteten (Jacobsen, 2002, ss. 143-144). 

Dock är detta ett ständigt återkommande problem med kvalitativa studier; ett 
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generaliseringsproblem som innebär att det är svårt att veta hur bra resultatet kan representera 

det allmänna (Bryman & Bell, 2013, s. 417; Jacobsen, 2002, ss. 143-144; Saunders et al., 

2016, s. 400). Syftet med denna studie är dock att få en djupare förståelse gällande 

lagförändringens påverkan på företagsledningars hållbarhetsarbete, snarare än allmänna 

slutatser, vilket gör metoden passande.  

 

3.3 Val av studieobjekt  

För att genomföra studien behövde passande studieobjekt identifieras och kontaktas. Totalt 

kontaktades 28 företag varav tre företag visade intresse för att delta i studien. Samtliga 

företag som kontaktades hade kontor i Uppsala eller Stockholm, för att intervjuer skulle 

kunna genomföras på plats. Då hållbarhet kan vara en känslig fråga inom företag togs detta i 

beaktning genom att hålla företagen anonyma i studien. Dessutom formulerades syftet med 

studien och det tydliggjordes att ingen värdering las i resultat eller prestation kring 

hållbarhetsarbetet, utan att studiens fokus enbart centrerar kring styrning av detta. 

 

Jacobsen (2002) menar att det finns flera sätt att välja ut enheter på. En väg att hitta 

respondenter är via information där vilken typ av enhet som efterfrågas är känt sedan tidigare 

och sökandet baseras på dessa kriterier (s. 199). Ett grundläggande kriterium var att valda 

företag behövde beröras av lagen, det vill säga uppfylla minst ett av tre av gränssnitten: över 

250 anställda, 175 Mkr i balansomslutning och 350 Mkr i nettoomsättning (Prop. 

2015/2016:193). Detta var således viktig information att utgå från för urvalet och samlades in 

från aktuella företags årsredovisningar. Företagen får inte vara statligt ägda då dessa har haft 

ett rapporteringskrav sedan 2007 (Borglund et al, 2010).  

 
Tabell 2  - Val av Studieobjekt (information hämtad från företagens årsredovisningar). 
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3.4 Val av respondenter  

Valda intervjurespondenter består av företagsrepresentanter från tre olika företag som verkar 

inom olika branscher.  

 

Inom de studerade företagen intervjuades en individ med en ledningsposition för att få en 

tydligare bild om hållbarhetsarbetet från ledningens egna perspektiv. Intervjurespondenterna 

med ledningspositionerna hade något olika roller, där samtliga hade ansvar för 

hållbarhetsarbetet inom företaget. Att välja ut individer med specifika erfarenheter och 

färdigheter kallas för strategiskt urval. Detta betyder att urvalet har ett strategiskt element; 

det utformas speciellt utifrån de intervjufrågorna som ställs. Strategiskt urval kan vara en bra 

urvalsstrategi men det finns utrymme för misstag om urvalet blir för strategiskt och snävt. 

Alvehus (2013) skriver att många undersökningar som studerar ledarskap endast väljer att 

intervjua den högsta chefen, men menar att för att undersöka ledarskap kan de även vara 

önskvärt att studera de anställda som arbetar under chefen (s. 67). I denna studie har 

intervjuer även utförts med anställda som inte är en del av ledningen för att få ett bredare 

perspektiv av ledningsgruppens hållbarhetsarbete. Att intervjua respondenter från olika 

hierarkiska och funktionella avdelningar kan också skapa ökad validitet och trovärdighet 

(Saunders et al., 2014, s. 400). 

 

 
   Tabell 3 - Val av respondenter 
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3.4.1 Felkällor vid val av respondenter 

Då anställda som inte är en del av ledningen är en bred kategori och kan inkludera i princip 

vilken anställd som helst inom ett företag blev detta en utmaning och en felkälla att ta hänsyn 

till. Respondenterna som intervjuades utöver ledningen hade olika roller. Dessutom uppkom 

en viss problematik kring åtkomsten till optimala respondenter.  

 

Respondenten utöver ledningen på Företag 1 utgjordes av en anställd med rollen som 

hållbarhetsstrateg, som således hade mycket god kunskap om företagets hållbarhetsarbete. 

Dock hade respondenten endast arbetat inom företaget ett år och kunde därför inte svara på 

frågorna avseende lagförändringens eventuella effekter på hållbarhetsarbetet. Dennes svar 

användes därför främst för att analysera nyckelfaktorerna inom Företag 1. Säljaren inom 

Företag 2 hade en rollbefattning långtifrån ledningsnivån med begränsad insyn i företagets 

hållbarhetsarbete och inte kunde svara på samtliga frågor. Inom Företag 3 intervjuades två 

respondenter med ledningsbefattningar på grund av tillgänglighetsfaktorer. Dessa olika 

förutsättningar kan eventuellt resultera i svårigheter att jämföra företagen. Även den 

individuella faktorn kan påverka resultatet då individens egna engagemang och intresse inom 

området med största sannolikhet kommer genomsyra dennes svar. 

 

3.5 Studiens validitet 

I en intervjustudie är det informantens egna ord samt berättelser som utgör grunden till det 

material som ska tolkas och analyseras. Det är därför viktigt att den blir tillräckligt fyllig och 

innehållsrik för att kunna diskuteras (Dalen, 2015, s. 120). Det är även av omfattande 

betydelse att den insamlande datan är giltig och relevant (Jacobsen, 2002, ss. 255-257; Dalen, 

2015, s.120). Denna relevans, eller validitet, uppnås genom att insamla ett trovärdigt underlag 

som ger en realistisk bild av verkligheten (Bryman & Bell, 2013, ss. 401-402). Dalen (2015) 

menar att alla intervjuer som genomförs kräver en utarbetad intervjuguide, framförallt då 

intervjun är av semistrukturerad karaktär. Denna guide innehåller relevanta teman samt frågor 

för att täcka de områden för studien som anses viktigast. Intervjuguiden fungerade som en 

gemensam grund för intervjuerna för att säkerställa att dessa skulle gå att jämföra under 

kommande analys (s. 35; Bryman & Bell, 2013, s. 482).  
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Innan utförandet av intervjuerna informerades respondenterna om vilka ämnen som skulle 

beröras under intervjun. Om intervjurespondenten får möjlighet att förbereda sig och tid att ta 

fram ytterligare relevant information, kan detta bidra till att öka studiens validitet (Saunders 

et al., 2016, s. 402). Samtliga intervjuer spelades in för att minska risken för feltolkningar och 

missuppfattningar. Inspelning är fördelaktigt under en intervju då detta framhäver 

intervjurespondentens egna ord framför intervjuarens subjektiva tolkningar (Dalen, 2015, s. 

37; Bryman & Bell, 2013, ss. 489-490). Detta godkändes av alla respondenter. Samtliga 

intervjuer transkriberades, vilket minskade risken för egen tolkning vid analysen av 

intervjuresultaten genom kontinuerligt bekräftande av informationen (Saunders et al., 2016, s. 

572)  

 

3.6 Operationalisering 

Aktuella områden strukturerades i två intervjuguider (Bilaga 1 - Intervjuunderlag, 

ledningsgrupp samt Bilaga 2, övriga anställda) som fungerade som vägledning under 

intervjuerna där teorin operationaliserats till passande och relevanta frågor. Motiveringen till 

att använda två olika intervjuguider var för att frågorna skulle anpassas för ledare respektive 

icke-ledare då vissa frågor annars blev orelevanta för respektive roll. De första frågorna var 

av mer generell karaktär och berörde respondentens roll, verksamheten och hållbarhetsarbetet 

i stort. Detta för att börja brett och med frågor som är mindre känsliga och specifika - 

inledande frågor bör vara av sådan art att den som intervjuas blir avslappnad och känner sig 

bekväm i situationen. Därefter strukturerades frågorna efter teorin och utgjorde på så sätt fem 

olika delar - en för var och en av de fem nyckelfaktorerna inom vald teori. Detta för att på ett 

tydligt sätt kunna koppla intervjusvaren till teorin i kommande analys. Samtliga frågor 

formulerades med en tydlig koppling till ämnet vilket är ett grundläggande kriterium för en 

väl genomförd intervju (Dalen, 2015, s. 35). Då de flesta frågor är öppet ställda och ger 

utrymme för bredd i svaren hålls dock inte vardera kategori strikt för sig, utan överlappar 

varandra. 

 

3.7 Analys av data  

Bearbetningen av den empiriska datan inleddes med att transkribera intervjuerna. Datan 

kategoriserades som i intervjuguiden; först generell information om företagets 
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hållbarhetsarbete för att sedan gå djupare in på de fem nyckelfaktorerna. Analysen bygger på 

teorin om Key factors in change-agent competence med de fem nyckelfaktorerna: goal 

clarity, role clarity, relevant knowledge, relevant competencies and resources samt self-

esteem. För att kunna besvara forskningsfrågan om hur kravet på hållbarhetsrapportering 

påverkat företagsledningens hållbarhetsarbete, i form av nyckelfaktorerna, gjordes först en 

analys av företagen utifrån faktorerna. Detta för att få en tydligare bild av företaget och dess 

hållbarhetsarbete utifrån ett ledningsperspektiv. Därefter undersöktes effekterna av 

rapporteringskravet.  
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4. Resultat 
 

Resultatavsnittet ämnar redogöra för respondenternas upplevelse av hållbarhetsarbetet inom 

respektive företag. Då studien är strukturerad som en multipel fallstudie kommer varje fall, 

det vill säga företag, att presenteras var för sig. Det kommer att redogöras för eventuella, 

upplevda effekter på grund av lagförändringen gällande kravet på hållbarhetsrapportering, 

som hädanefter kommer att kallas för lagförändringen. Respondent på ledningsnivå 

respektive övrig anställd tas upp i samband med sitt företag, men med en strukturerad 

indelning för att göra det tydligt vem som sagt vad. Varje respondent har fått en bokstav (A-

F) för att förtydliga. Intervjusvaren kommer att presenteras utifrån nyckelfaktorerna. 

 

4.1 Företag 1 

Företag 1 är ett allmännyttigt bostadsbolag beläget i Uppsala. Företaget har ett brett utbud av 

bostader och erbjuder både hyres- och bostadsrätter. Totalt intervjuades två representanter 

från Företag 1, där den ena (respondent A) innehar befattningen hållbarhetschef och arbetat 

inom företaget i tio år. Den andra (respondent B) innehar yrkesrollen hållbarhetsstrateg och 

har arbetat inom företaget under drygt ett års tid.  

 

4.1.1 Goal clarity  

Inom Företag 1 kommer ledningen fram till förslag på mål som fastslås och godkänns av 

styrelsen. Respondent A menar att det är viktigt att målen har relevans för verksamheten. En 

annan viktig egenskap, enligt både respondent A och respondent B, är att målen är mätbara 

och specifika. Företag 1 strävar efter att utforma mätbara mål, för att kunna följa upp sitt 

arbete. Ledningen arbetar aktivt för att följa upp sina mål på olika sätt och vill kunna följa 

hela livscykeln för sina produkter. Respondent B uppger även att antal mål har minskat för att 

lättare kunna följas upp. 

 

Kommunikationen av hållbarhetsmålen till de anställda genomgår för tillfället en 

förbättringsprocess. Affärsplanen, där målen inkluderas, har tidigare varit mycket omfattande 

och till viss del svår att förstå. I år har Företag 1 därför valt att skapa en kortversion av 

affärsplanen i ett mindre häfte, för att göra hållbarhetsmålen mer lättillgängliga. Företag 1:s 
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VD är också ute på plats i verksamheten för att rapportera målstatus och hur verksamheten 

ska jobba vidare med målen.  

 

Respondent A upplever inte att lagförändringen har påverkat varken måltydligheten eller 

målsättningsprocessen.  

 

4.1.2 Role clarity 

Respondent A anger att denne i sin yrkesroll, inklusive de plikter, uppgifter och förväntningar 

som tillhör rollen, till mycket hög grad vet vad som behöver göras för att skapa hållbar 

förändring inom företaget. Dock uppger respondent A att även om denne upplever detta som 

tydligt och konkret är en individ oftast beroende av andra människor vilket gör att det inte 

bara är en individuell aspekt. Även respondent B uppger att dennes och andra anställdas 

roller är tydliga - det utformas en aktivitetslista gällande hållbarhet som uttrycker vad som 

ska göras samt vem som är ansvarig för vad. 

 

Respondent A menar att lagförändringen inte har påverkat rolltydligheten.    

 

4.1.3 Relevant knowledge  

Respondent A och respondent B är utbildade civilingenjörer med inriktning inom miljö. För 

respondent A och respondent B införskaffas kunskap inom hållbarhet på olika sätt. Ett sätt är 

via Företag 1:s samarbete med intresseorganisationen SABO, Sveriges Allmännyttiga 

Bostadsföretag, som erbjuder bra support och kunskap. Organisationen har varit ett stöd 

gällande implementeringen av lagkravet på hållbarhetsrapportering. Företag 1 har även ett 

rikt samarbete med andra företag och enheter; med kommunen och systerbolag samt 

deltagande i ett nätverk som fokuserar på hållbarhet. Genom dessa kontaktnät erhåller 

företaget ett stort erfarenhetsutbyte. Utöver dessa informationskanaler genomförs kurser och 

konferenser för att öka kunskapen. Gällande kunskapsutbyte för övriga anställda finns 

framförallt två sätt: företagets intranät samt den personliga kontakten. Kunskapen överförs 

via personliga möten där ansvariga chefer får ett grundligt underlag att överföra till sina 

medarbetare. Respondent B uppger också att hållbarhetsavdelningen skickar ut ett nyhetsbrev 

en gång i kvartalet som samtliga anställda kan ta del av.  
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Respondent B upplever att Företag 1:s VD och ledningsgrupp är mycket engagerade inom 

hållbarhet och arbetar aktivt för att integrera ämnet inom verksamheten. Att integrera 

hållbarheten i hela verksamheten är av stor vikt enligt respondent A, som menar att det är en 

central fråga i företaget. Visionen är att inkludera hållbarhet i företagsstrukturen och därmed 

få samtliga medarbetare att inneha kunskap inom området. En del av denna vision inkluderar 

att företaget är miljöcertifierade sedan 2011. Kunskapsfördelningen inom företaget, både på  

hierarkiska plan men även mellan olika enheter på ett horisontellt plan, är enligt respondent A 

relativt spridd. Det är av stor vikt hur mycket hållbarhetsfrågorna berör vardera parts vardag 

och därmed måste ta del av specifik information. Anställda inom specialistgruppen innehar 

naturligt mest kunskap inom hållbarhet men det finns även anställda på andra avdelningar 

som har intresse för hållbarhet, vilket respondenten understryker är viktigt att stötta. 

 

Om kunskapen inom hållbarhet har utvecklats inom företaget sedan lagförändringen anser 

respondent A är svårt att svara på. Respondent A menar att det har skett en förändring kring 

synen på miljöfrågor; det finns numera en utökad medvetenhet inom området vilket är en 

effekt. Respondenten uppger att det är otydligt om denna effekt är ett resultat av 

lagförändringen eller av andra faktorer.  

 

4.1.4 Relevant competencies and resources  

Företag 1 har en hållbarhetsavdelning som består av en hållbarhetschef som är ansvarig för 

avdelningen samt två heltidsanställda, en säsongsanställd samt två inhyrda arbetare. Vid 

rekrytering av personal som ska arbeta med hållbarhetsfrågor är “ett stort intresse och 

engagemang för området den viktigaste egenskapen”, enligt respondent A. Om den 

rekryterade ska arbeta inom ett specifikt område krävs specialistkunskap och utbildning. 

Respondent B uppger att denne upplever att det finns tillräckligt med relevant kompetens 

avseende hållbarhet inom företaget.  

 

Antalet anställda som arbetar med hållbarhet inom Företag 1 har ökat det senaste 

verksamhetsåret, men respondent A tror inte att detta är en följd av lagförändringen utan 

snarare på grund av organisatoriska förändringar. Respondent A upplever inte heller att 

lagförändringen har lett till att mer resurser läggs på arbete med hållbarhetsfrågor. 
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Respondenten menar att företaget under många år drivit ett ambitiöst hållbarhetsarbete som 

har varit integrerat i verksamheten. Om hållbarhetsavdelningen kunnat motivera de insatser 

avdelningen vill genomför har det alltid funnits möjlighet att driva frågorna. Respondent B 

tror dock att dennes rekrytering till företaget är ett resultat av lagen och att det därmed har 

fördelats mer resurser till hållbarhetsarbetet. 

 

Respondent A menar att införandet av lagförändringen har resulterat i ett närmare samarbete 

mellan hållbarhets- och kommunikationsavdelningen som producerar årsredovisningen. 

Hållbarhetsrapporten och årsredovisningen är inte längre två separata dokument, utan en 

integrerad rapport vilket har skapat ett utvecklat samarbete mellan avdelningarna.  

 

4.1.5 Self-esteem  

Respondent A upplever sin förmåga att påverka företagets hållbarhetsarbete som mycket stor 

och anser att denne har de medel som krävs för att göra skillnad. I sin ledarroll uppger 

respondent A att denne har en viktigt funktion som både formell ledare för att styra 

medarbetarna i hållbarhetsavdelningen, men också som informell ledare för övriga anställda i 

företaget då hållbarhetsfrågorna genomsyrar hela verksamheten. Respondent A upplever att 

Företag 1 bidrar “för att göra Uppsala lite bättre”.  

 

Respondent A uppger att dennes engagemang avseende hållbarhetsfrågor kan påverka övriga 

medarbetare. Respondent A gillar att få andra människor att inspireras och tycka att det är 

roligt med hållbarhet, även om dessa har fullt upp med annat. Det är viktigt att ta tillvara på 

alla idéer och initiativ som dyker upp löpande i verksamheten. Respondent B menar att 

ledningen har en viktigt roll i att engagera övriga anställda gällande hållbarhet. Denne 

upplever att Företag 1:s ledningsgrupp engagerar och intresserar.   

 

Sedan lagförändringen uppger respondent A att dennes engagemang inom området inte har 

ökat, men har stärkts i att få en bredare bild inom området. Lagförändringen innefattar många 

områden inom hållbarhet och respondenten uppger att vissa områden, som exempelvis 

motverkande av korruption och mutor, tidigare inte haft lika mycket fokus. Respondent As 
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roll har förändrats genom att hållbarhetsarbetet fått mer bekräftelse genom att arbetet blivit 

stärkt av lagen. Respondent A uppger att de övriga anställdas engagemang kan ha ökat till 

viss del på grund av lagförändringen, då företaget har blivit bättre på att kommunicera 

hållbarhetsarbetet.   

 

4.2 Företag 2 

Företag 2 är ett bilföretag vars verksamhet innefattar att sälja nya och begagnade bilar samt 

innehavande av verkstäder, skadeverkstäder samt däckhotell. Företaget är idag verksamt på 

12 olika orter i Mälardalsområdet. Intervjuerna genomfördes med två representanter från 

företaget: företagets kvalitets-/miljö-/fastighetsdriftschef (respondent C) som arbetat inom 

företaget i tio år samt en säljare (respondent D) som arbetat inom företaget under tre års tid.  

 

4.2.1 Goal clarity 

Målsättning är en viktig del av hållbarhetsarbetet på Företag 2. Målsättningsprocessen inleds 

med att respondent C kommer med förslag på vilka mål som ska sättas och presenterar dessa 

för ledningsgruppen. Målen är övergripande och förmedlas sedan ner till de lokala kontoren. 

Hållbarhetsmålen kommuniceras ut till de anställda via intranätet och mejl, samt via den 

lokala ledningsgruppen. Varje kontor ska sedan utforma en handlingsplan för hur de ska nå 

målen. Respondent C menar att målen måste nå ner på individnivå för att kunna uppnås. 

 

För att ta fram hållbarhetsmålen menar respondent C att det är viktigt med ett brett 

kontaktnät, då denne är relativt ensam i sin roll. Vid fastställandet av hållbarhetsmålen är det 

viktigt att målen är realistiska och faktiskt kan bidra till att göra skillnad. Respondent C 

uppger att ägarna har tydliga förväntningar på att målen ska bidra till en samhällsförbättring. 

Hållbarhetsmålen är specifika, kvantifierbara och mätbara samt följs kontinuerligt upp. De 

interna målen blir hårdare för varje år, då kraven från omgivningen har ökat. Respondent C 

uppger att målsättningsprocessen och måltydligheten avseende hållbarhet är oförändrad sedan 

lagförändringen, men att den ökade medvetenheten och förståelsen i samhället har påverkat. 

“Det är lättare att driva igenom saker när det blir mer accepterat”, uttrycker respondent C. 
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Respondent D och övriga anställda tar del av hållbarhetsmålen via intranätet eller genom sin 

lokala chef. Denne anser inte att målen är särskilt specifika. Respondent D upplever inte att 

målsättningen avseende hållbarhet har förändrats sedan lagförändringen. 

 

4.2.2 Role clarity 

Respondent C uppger att denne i sin yrkesroll, inklusive de plikter, uppgifter och 

förväntningar som tillhör rollen, till relativt hög grad vet vad som behöver göras för att skapa 

hållbar förändring inom företaget. Vidare upplever respondenten att denne vet vad som 

förväntas av individen samt av företaget och upplever detta som tydligt. Respondenten 

upplever inte att dennes roll eller rolltydlighet har förändrats efter lagförändringen i någon 

större grad. Det som påverkats är att lagen förenklat hållbarhetsarbete eftersom detta blivit 

mer omtalat generellt; alla måste numera integrera detta.  

 

Respondent D uppger att denne inte upplever det tydligt vad som förväntas av denne 

avseende hållbarhet och inte heller hur respondenten ska kunna bidra till en hållbar 

förändring inom företaget. Respondenten uppger att denne inte upplever någon förändring 

gällande sin roll eller rolltydlighet i samband med lagförändringen.  

 

4.2.3 Relevant knowledge 

Respondent C uppger att denne tillför sig relevant kunskap genom bland annat olika 

kvalitets- och miljömagasin, nyhetsutskick samt via revisorer som innehar stor kunskap från 

andra företag. Utöver detta har respondenten deltagit i utbildningar via sin certifiering som 

kvalitetsansvarig, dock inte så mycket inom specifikt hållbarhet. Vad gäller resterande 

anställda menar respondent C att dessa erhåller kunskap inom hållbarhet främst genom 

respondenten själv och via den lokala ledningen. Respondenten har genom sin roll blivit en 

välkänd individ inom företaget och får mycket frågor av många olika personer inom 

företaget.  

 

Vad gäller kunskapsfördelningen gällande hållbarhet inom företaget, både mellan hierarkiska 

nivåer och mellan olika avdelningar, vet inte respondent C hur denna ser ut. Lagförändringen 

har utvecklat kunskapen avseende hållbarhet inom företaget genom en påverkan på 
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ekonomiavdelningens arbete. Ekonomiavdelningen, framförallt ekonomichefen, måste 

integrera och arbeta mer med hållbarhet och därmed erhålla mer kunskap inom området. 

Respondenten uppskattar sin egen kunskap som oförändrad.  

 

Respondent D uppger att denne inte upplever att ledningsgruppen arbetar aktivt för att öka 

integreringen av hållbarhetsarbetet inom företaget. Respondenten uppger att denne erhåller 

kunskap inom hållbarhet genom företagets intranät, där hållbarhetsmålen är publicerade. 

Information om hållbarhet skickas från ledningsnivå och är den lokala chefens ansvar att 

uppmuntra sina anställda att läsa. Dock menar respondent D att denne inte är särskilt påläst 

och saknar god insikt i vad målen innefattar. 

 

4.2.4 Relevant competencies and resources  

På Företag 2 arbetar ingen anställd heltid med hållbarhet och det finns ingen 

hållbarhetsavdelning, utan det är främst respondent C som arbetar med hållbarhetsfrågor - 

dock ej på heltid då denne även har andra ansvarsområden. Respondent C uppger att ingen 

större förändring kring resursfördelningen för hållbarhetsarbetet skett i samband med 

lagförändringen. Däremot innefattade respondent Cs roll tidigare mer arbete inom 

kvalitetsområdet vilket nu istället övergått mer till miljörelaterade frågor. Ett annat område 

som har påverkats av lagförändringen inom företaget är arbetet med motverkandet av 

korruption och mutor. Företag 2 har under många år haft tydliga regler gällande mutor och 

korruption i sitt “Code of Conduct”. Respondent C menar att denne märkt en skillnad inom 

detta område sedan lagförändringen och att förståelsen inom området har ökat. Denne menar 

att: “Man behöver inte längre ha en förklaring till varför man inte ska följa med på ett event”.  

 

Respondent D är osäker på hur kompetensen avseende hållbarhet inom företaget ser ut, men 

tror att den är tillräcklig.  

 

4.2.5 Self-esteem 

Respondent C menar att dennes förmåga som ledare att påverka företagets hållbarhetsarbete 

är stor och att arbetet som berör hållbarhet är av betydande vikt i många fall. Det är svårt att 

uppskatta till vilken grad men respondenten menar att flera företagsaktiviteter hade haft en 
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negativ miljöpåverkan utan dennes arbete. Respondenten menar att dennes engagemang 

påverkar övriga anställda relativt mycket. Det är viktigt att respondenten bryr sig och sätter 

press på övriga anställda för att få resultat. Det är även av betydelse att motivera anställda att 

ägna sig åt hållbarhet - många anställda vill egentligen inte arbeta med hållbarhet och det kan 

då bli en påfrestande bisak. Respondent C uppger att dennes engagemang inom hållbarhet har 

påverkats till viss grad sedan lagförändringen då hållbarhet generellt fått mer fokus och att 

det läggs ner mer tid inom området än tidigare. Avseende övriga anställdas engagemang 

uppger respondenten att detta tycks oförändrat, även om medvetenheten inom hållbarhet 

generellt har ökat.  

 

Respondent D upplever inte att engagemanget för hållbarhetsfrågor inom företaget har 

påverkats av lagförändringen. Denna uppskattar att sitt eget, övriga anställda och ledningens 

engagemang inom området är ungefär detsamma som innan.  

 

4.3 Företag 3 

Företag 3 är ett kontorsvaruföretag med varor som pennor, tvål och toalettpapper. 

Försäljningen sker via fysiska butiker, internet samt direktförsäljning till företag. Företaget 

finns idag i över 50 länder. Totalt intervjuades två representanter från företaget. Respondent 

E har befattningen kvalitets- och miljöchef och har arbetat inom företaget i 18 år. Respondent 

F arbetar inom merchandising, procurement & inventory och har arbetat inom företaget i tre 

och ett halvt år. 

 

4.3.1 Goal clarity 

Inom Företag 3 är det ledningsgruppen som fastställer övergripande hållbarhetsmål, 

tillsammans med respondent E, som sedan bryts ner till operativa mål för varje affärsenhet. 

Respektive affärsenhet är delaktig i den egna målsättningen och planerar aktiviteter för att nå 

dessa. Målen är ofta specificerade och mätbara, som sedan följs upp. Målen kommuniceras ut 

till de anställda via kontinuerliga personalmöten, intranätet och konferenser. 

Hållbarhetsmålen är kategoriserade utifrån 7-8 olika fokusområden som tagits fram utifrån en 

omvärldsanalys.  
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Respondent E uppger att målsättningen inom företaget påverkats av lagförändringen då den 

blivit bredare och nu innefattar fler områden. “Jag tror att vi hade haft mer miljömål om inte 

den här lagen kommit till, nu har vi fått vidga perspektivet”, menar respondent E. Respondent 

F upplever att lagförändringen har resulterat i att målen blivit tydligare och mer visualiserade, 

genom djupare aktivitetsplaner. Denne menar att lagförändringen har lett till att ledningen 

måste konkretisera hur och vad som behöver göras för att nå målen i större utsträckning. “Det 

räcker inte längre att bara ha ett mål, vi måste vara mer konkreta i vad vi gör”, uppger 

respondent F.  

 

4.3.2 Role clarity 

Respondent E uppfattar sin yrkesroll som miljö- och kvalitetschef som relativt tydlig, 

inklusive de plikter, uppgifter och förväntningar som tillhör rollen. Respondenten uppger att 

dennes roll har påverkats av lagförändringen genom att denne fått ytterligare arbetsuppgifter - 

att driva projektet att upprätta hållbarhetsrapporten, vilket har varit tidskrävande. 

Rolltydligheten uppges inte ha påverkats av lagförändringen.  

 

Respondent F upplever sin yrkesroll, inklusive de plikter, uppgifter och förväntningar 

avseende hållbarhet, som tydliga. Respondenten menar att ledningen jobbar mer aktivt med 

hållbarhetsarbetet sedan lagförändringen men att dennes roll och rolltydlighet inte påverkats 

direkt av lagförändringen.  

 

4.3.3 Relevant knowledge 

Respondent E är utbildad civilekonom samt har läst extra kurser inom miljövetenskap. 

Respondent E och respondent F erhåller ny kunskap i sina ledarroller genom kurser, 

seminarier samt från olika nätverk och forum. Bland annat har respondent E deltagit i en kurs 

för att lära sig att upprätta en hållbarhetsrapport. Företaget är med i nätverket NMC, Nätverk 

för Hållbart Näringsliv, som verkar för hållbara chefer, vilket bidrar till stort 

erfarenhetsutbyte. Övriga anställda erhåller relevant kunskap inom hållbarhet främst via 

internutbildningar (särskilt riktat till nyanställda) samt uppsamlingsmöten för att informera 
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om hållbarhetsarbetet. Respondent F menar även att respondent E, i sin roll som 

hållbarhetschef, är en viktig källa till kunskap.  

 

Det är viktigt att respektive avdelning arbetar med hållbarhetsfrågor och att ämnet integreras i 

alla delar av verksamheten. Respondent E fungerar som en intern rådgivare för att underlätta 

övriga avdelningars hållbarhetsarbete. Angående kunskapsfördelningen inom Företag 3 

menar respondent E att denne innehar mest kunskap, men att även andra avdelningar besitter 

kunskap. Detta framförallt inom inköpsavdelningen som arbetar med att ställa rätt krav på 

leverantörer och följa upp arbetet. 

 

Respondent E och respondent F har svårt att svara om kunskapsnivån inom företaget har 

påverkats av lagförändringen, men båda respondenterna menar att det generellt har uppstått 

en ökad medvetenhet avseende hållbarhet. Om denna medvetenhet beror på lagförändringen 

eller en mer allmän kännedom om ämnet är oklart. Respondent F menar att lagförändringen 

skulle kunna resulterat i en indirekt påverkan; att hållbarhetsrapporteringen lett till att öka 

kundernas krav och därmed att kunskapen inom företaget tvingats öka. 

 

4.3.4 Relevant competencies and resources  

Respondent E uppger att företaget tidigare inte haft ett lika gediget hållbarhetsarbete och 

uttrycker att företaget “varit sena med på tåget”. Inom Företag 3 är det framförallt respondent 

E som arbetar med hållbarhetsfrågor, men företaget ska rekrytera en till heltidsanställd som 

ska arbeta med hållbarhet. Vid rekryteringen av denna individ är stor erfarenhet och kunskap 

inom hållbarhet de viktigaste egenskaperna som eftersöks. Det är viktigt att individen kan 

bidra till företagets hållbarhetsarbete med ny kompetens.  

 

Respondent E uppger att lagförändringen har resulterat i att mer resurser lagts på 

hållbarhetsarbetet då hållbarhetsrapporten är resurskrävande produkt samt att företaget ska 

rekrytera en till individ. Respondenten säger: “Vi anställer en till person. Och att framställa 

en rapport är inget man bara snyter ur sig”. Respondent E menar att arbetet med rapporten har 

krävt mycket resurser, inte minst från dennes arbetstid och förmåga. Dock menar 

respondenten att även intressenternas krav kan vara en bidragande faktor till de ökade 

resurserna. Även respondent F uppger att mer resurser har allokerats till hållbarhetsarbetet. 
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Respondenten nämner, förutom rekryteringen, även att företaget satt ihop arbetsgrupper som 

tillsammans arbetar med rapporten med hjälp av externa konsulter. 

 

4.3.5 Self-esteem 

Respondent E uppskattar sin förmåga att påverka företagets hållbarhetsarbete som god. 

Respondenten uppger att det är viktigt att hållbarhetsarbetet genomsyrar samtliga delar av 

verksamheten och inte endast rör en enskild individ. Det är därmed viktigt att sprida och 

integrera ämnet. Angående hur viktigt respondenten upplever sitt hållbarhetsarbete menar 

denne att det blir alltmer viktigt då ämnet fått större fokus i samhället. Respondenten 

upplever att dennes engagemang i hög grad påverkar övriga anställda och är viktigt. Även 

övriga anställdas engagemang är av stor vikt. De anställda visar sitt engegemang genom att 

till exempel ge förslag på vad som ska göras och komma med nya idéer. Även respondent F 

upplever att dennes engagemang i hög grad påverkar övriga anställda. “Finns det 

managament attention så blir det en fokusfråga för alla”, uttrycker respondent F.  

 

Respondent E upplever inte att dennes engagemang har påverkats av lagförändringen utan 

varit relativt konstant. Dock har respondentens arbete fått bekräftelse av lagförändringen - 

“Nu har man fått mer gehör för sina frågor eftersom det är en lag som man inte kan gömma 

sig för, utan det är bara att gilla läget”, menar respondent E. Även respondent F upplever att 

dennes engagemang är oförändrat sedan lagförändringen. Respondent F menar dock att 

ledningens engagemang som helhet har ökat som ett resultat av lagförändringen, då ämnet 

diskuteras oftare och mer tydligt. Övriga anställdas engagemang tycks, enligt både 

respondent E och respondent F, ha påverkats till viss del. Enligt genomförd medarbetarenkät 

tycker de flesta anställda att hållbarhet är viktigt och att företaget inte gör tillräckligt inom 

detta. 2017 uppges enligt repondenterna ha varit ett uppvaknande där en skillnad kan 

uppfattas i samband med lagförändringen.  
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5. Analys 
 

Detta avsnitt ämnar redogöra för de tankar som väckts under genomförda intervjuer. Det 

kommer redogöras för hur lag (2016:947) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554) 

kan ha påverkat studerade företags hållbarhetsarbete utifrån ett ledningsperspektiv. 

Analysen kommer att utgå från presenterad analysmodell med tillhörande teori och begrepp. 

Strukturen kommer att bygga på en uppdelning utifrån respektive företag. De studerade 

företagen kommer först att analyseras utifrån valda nyckelfaktorer, för att sedan undersöka 

lagförändringens eventuella effekter på dessa. Slutligen redogörs en diskussion gällande 

lagförändringen.   

  

5.1 Företag 1 

5.1.1 Goal clarity 

Att sätta tydliga och mätbara mål indikeras vara ett grundläggande arbetssätt och en viktig del 

av hållbarhetsarbetet hos Företag 1. Ledningen sätter upp specifika och mätbara mål, vilket 

Caillier (2016) menar underlättar för de anställda då förväntningarna är klargjorda. Företaget 

präglas således av goal clarity. 

  

Respondent A uppgav att ingen påverkan gällande målsättningen upplevts sedan 

lagförändringen, men berättade om ett nytt sätt att kommunicera ut hållbarhetsmål till de 

anställda - genom mer lättillgängliga häften. Denna handling skulle kunna indikera en 

påverkan på hållbarhetsarbetet ur ett kommunikationsperspektiv - där ett behov att tydligt och 

enkelt kommunicera ut miljömål till de anställda tillgodoses. Enligt Adae et al. (2008) är det 

viktigt att målen tydligt definieras och kommuniceras ut till de anställda. Således indikerar 

detta att goal clarity har påverkats av lagförändringen. Att antalet mål minskat för att 

underlätta uppföljningen skulle även kunna bidra till att goal clarity ökar, vilket eventuellt 

skulle kunna kopplas till lagförändringen då denna åtgärd vidtagits efter införandet av 

lagförändringen. 
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5.1.2 Role clarity 

Respondent A och respondent B upplevde att deras yrkesroller är distinkta och definierade, 

där det är tydligt vad som behöver göras för att skapa en hållbar förändring på arbetsplatsen. 

Inom företaget är ansvarsområdena inom hållbarhetsarbetet tydligt definierade, vilket är en 

viktig del av rolltydligheten enligt Ivancevich & Donnelly (1974). Detta tyder på tydlig role 

clarity inom företaget.  

  

Respondent A uppgav att lagförändringen har påverkat dennes yrkesroll. Sedan införandet av 

lagen har dennes fokus blivit bredare och inkluderar idag fler områden, som exempelvis mer 

arbete mot mutor och korruption. Således har yrkesrollens bredd ökat, dock indikeras 

rolltydligheten vara oförändrad. 

  

5.1.3 Relevant knowledge 

Respondent A och respondent B erhåller kunskap inom hållbarhet på många sätt inom 

organisationen, vilket är viktigt då hållbarhet enligt Staib (2009, s. 58) är ett fenomen som 

kräver mycket kunskap inom flera områden. Fortsättningsvis menar Staib (2009, s.58) att 

samarbeten med andra aktörer är en viktig kunskapskälla, där Företag 1 har ett brett 

kontaktnät och rikt erfarenhetsutbyte med andra verksamheter. Även internt kommuniceras 

hållbarhetsarbetet aktivt, via intranät samt personlig kontakt. Att integrera hållbarhet i alla 

delar av verksamheten är av stor vikt enligt respondenterna, vilket tyder på att relevant 

knowledge har ett tydligt inslag i verksamheten. 

  

Respondent A beskrev lagförändringens påverkan på kunskap gällande hållbarhet inom 

företaget som komplex - det har skett en ökad generell medvetenhet om hållbarhet men utan 

tydlig koppling till lagen. Respondenten uppgav att intresseorganisationen SABO varit ett 

stort stöd gällande implementeringen av lagförändringen och bidragit till kunskapsdelning 

inom området. Utöver detta tillhör Företag 1 ett nätverk med fokus på hållbarhet där aktuella 

frågor diskuteras. Detta skulle kunna utgöra ett forum att diskutera lagen och således en 

viktig källa till kunskap, i enlighet med teorin presenterad av Staib (2009, s.58). 
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Ur ett internt perspektiv kan kunskapen inom hållbarhet även underlättats sedan 

lagförändringen då häften upprättats för att förenkla kommunikationen av hållbarhetsarbetet, 

vilket enligt Adae et al. (2008) är av stor vikt. Häftena inkluderar förenklade mål till de 

anställda, vilket kan resultera i att kunskapen blir mer lättillgänglig och begriplig. Således 

kan en koppling dras; att relevant knowledge inom företaget, både med hjälp av interna och 

externa faktorer, kan ha ökat på grund av lagförändringen. 

  

5.1.4 Relevant competencies & resources 

Företag 1 har en hållbarhetsavdelning, som inkluderas av både heltids- och deltidsanställda. 

Inom vissa roller är det viktigt med relevant utbildning och specialistkunskap redan vid 

rekrytering, vilket i enlighet med Eilström (2008) bidrar till att utveckla kompetens inom ett 

företag. Företaget lägger följaktligen mycket resurser på hållbarhetsarbetet. Relevant 

competencies & resources har således betydelse i företaget. 

  

Antal anställda som arbetar med hållbarhet inom företaget har ökat. Även om respondent A 

inte upplevde att det finns en koppling mellan nyrekryteringen och lagförändringen, trodde 

respondent B att dennes anställning kunna vara en effekt av lagförändringen. Företaget lägger 

således ner mer resurser på hållbarhetsarbetet, vilket är en viktig del av ledningens ansvar 

enligt Pedersen och Neergaard (2009). Även om lagförändringen inte har en direkt påverkan 

på de ökade resurserna skulle denna kunna utgöra en indirekt faktor som påverkar andra 

omständigheter, såsom intressenters påtryckningar eller organisationsförändring. 

  

Respondent A uppgav att ett flertal avdelningar inom företaget behövt arbeta närmare 

tillsammans för att framställa hållbarhetsrapporten. Ett resultat av lagen är således att 

samarbetet mellan avdelningar blivit bättre, vilket Dunphy et al (2007, s 295) är en källa till 

ökad kompetens. Att kompetens förs samman och kompletterar varandra kan kopplas till 

ökad relevant competencies & resources; det finns indikationer på att detta påverkats sedan 

lagförändringen. 
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5.1.5 Self-esteem 

Respondent A uppskattade sin förmåga att påverka företagets hållbarhetsarbete som mycket 

stor och upplever att denna har en viktig roll för hållbar förändring inom företaget. 

Respondenten upplevde också att dennes engagemang påverkar övriga medarbetare, genom 

att inspirera och ta tillvara på alla idéer inom verksamheten. Respondent B upplevde att 

Företag 1:s ledning engagerar och intresserar, vilket i enlighet med Staibs teori (2009, s.58) 

indikerar att det finns self-esteem gällande hållbarhet inom företaget. 

  

Respondent A upplever inte att dennes hållbarhetsengagemang har ökat sedan 

lagförändringen, men inkluderar nu fler områden och har ett bredare fokus. Respondenten 

uppgav dock att övriga anställdas engagemang inom området möjligtvis ökat till viss del, då 

företaget har blivit bättre på att förmedla sitt hållbarhetsarbete. Lagförändringen går 

följaktligen att koppla till self-esteem då betydelsen av hållbarhetsarbetet blivit bekräftat 

genom detta samt har fått större uppmärksamhet; medvetenheten, och till viss del 

engagemang. 

  

5.2 Företag 2 

5.2.1 Goal clarity 

Inom Företag 2 uppgavs att ledningen har en tydlig vision av vilka resultat de vill uppnå 

avseende hållbarhetsarbetet och att målsättningen är en viktig del av arbetet. Fokus ligger på 

att målen ska vara mätbara och specifika. Detta underlättar för de anställda då osäkerheten 

minskar och förväntningarna förtydligas, i enlighet med Staib (2009, s. 57). Således förefaller 

ledningen präglas av goal clarity. 

  

Enligt Caillier (2016) och Adae et al. (2008) är en viktig del av goal clarity att målen 

kommuniceras ut till de anställda. De anställda på Företag 2 kan ta del av målen via 

intranätet, mejl och sin lokala ledning. Respondent D upplevde dock att denne hade 

begränsad insikt i hållbarhetsmålen. Respondenten visste att målen kunde hittas på intranätet, 

men menade att denne inte var särskilt påläst om målen eller hade djupare förståelse för dem. 
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Detta indikerar att goal clarity inom företaget är hög på ledningsnivå, men möjligtvis inte lika 

tydlig längre ner i hierarkin. 

  

Målsättningen och måltydligheten avseende hållbarhet uppgavs inte ha påverkas av 

lagförändringen gällande krav på hållbarhetsrapportering. Både respondent C och respondent 

D uppgav att målen är likartade från tidigare år och upplever ingen skillnad. Goal clarity 

framstår som opåverkad av lagförändringen. 

  

5.2.2 Role clarity 

Rolltydligheten på ledningsnivå uppgavs som relativt tydlig. I enlighet med teorin 

presenterad av Staib (2009, s. 57) menade respondent C att denne är medveten om vad som 

behöver göras för att skapa en hållbar förändring. Respondenten hade förståelse för de 

uppgifter, plikter och förväntningen som tillkommer dennes yrkesroll, avseende omgivningen 

och intressenter, vilket är en viktig aspekt av rolltydlighet enligt Kauppila (2014) och (Hinkin 

& Schriesheim, 2008). Respondent D upplevde dock att denne inte tydligt vet vad som 

förväntas av denne avseende hållbarhetsarbetet, vilket tyder på brist på kommunicerad 

information längre ner i organisationen. Role clarity indikeras således vara relativt hög på 

ledningsnivå, men lägre närmare verksamheten. 

  

Respondent C upplevde inte att tydligheten kring dennes roll har påverkats av 

lagförändringen i större grad. Däremot hade rollens karaktär ändrats då arbetsuppgifterna 

inriktas mer på miljöarbete, framför tidigare övervägande fokus på kvalitet. Lagförändringen 

förefaller följaktligen inte ha påverkat ledningens role clarity, utan snarare yrkesrollens 

bredd.   

  

5.2.3 Relevant knowledge 

Då företaget inte har någon hållbarhetsavdelning faller mycket av ansvaret på respondent C 

gällande hållbarhetsarbetet. Respondent C har ingen eftergymnasial utbildning men erhåller 

kunskap och utbildning om hållbarhet från olika håll. Kunskapsfördelningen inom hållbarhet 

är uppdelad där ledningen, framförallt respondent C, erhåller mest kunskap. Respondent C 
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utgör således den främsta källan för information om hållbarhet för resterande anställda och 

har en viktig roll avseende kunskapsfördelningen inom företaget, vilket bekräftar teorin 

presenterad av Donate & Guadamillas (2011). Respondent D upplevde dock inte att 

ledningen arbetar särskilt aktivt för att integrera och informera om hållbarhetsarbetet, vilket 

indikerar att kunskapsfördelningen möjligtvis inte når längst ner i organisationen. Relevant 

knowledge framstår följaktligen vara en aning begränsad inom företaget då kunskapen 

framförallt är centrerad kring en individ, som även innehar andra ansvarsområden. 

  

Respondent C menade att kunskapsdelningen inom företaget gällande hållbarhet hade 

påverkats av lagförändringen, då ekonomiavdelningen nu måste engagera sig mer i 

hållbarhetsfrågorna. Då fler avdelningar numera är inblandade i hållbarhetsarbetet har den 

relevanta kunskapen inom området breddats, vilket styrks av Staibs teori (2009, s. 58) om att 

hållbarhet kräver omfattande kunskap. Relevant knowledge har följaktligen blivit bredare 

inom vissa avdelningar sedan lagförändringen. 

  

5.2.4 Relevant competencies and resources 

Respondent C uppgav att Företag 2 länge bedrivit ett gediget hållbarhetsarbete och varit 

miljöcertifierade sedan flera år. Företaget har således lagt ner resurser inom området och 

arbetat kontinuerligt för att förbättra hållbarhetsarbetet, i enlighet med teorin presenterad av 

Staib (2009, s. 58). Dock är det endast en individ som arbetar direkt med området vilket 

indikerar att relevant competencies & resources förefaller vara till viss del förekommande 

inom företaget, men inom begränsade ramar. 

  

Respondent C menade att denne inte upplevt att lagförändringen lett till en direkt förändring 

gällande resursfördelningen inom hållbarhetsarbetet. Dock uppgav respondenten att dennes 

roll fått ökat fokus på miljöarbetet, vilket skulle kunna indikera att mer resurser allokeras 

inom detta område. Även ekonomiavdelningen har blivit mer engagerad i hållbarhetsfrågorna 

sedan lagförändringen, vilket har lett till ett närmare samarbete med respondent C. Enligt 

Dunphy et al (2007, s. 295) kan ett närmare samarbete mellan olika avdelningar leda till att 

olika kompetenser förs samman och kompletterar varandra. Relevant competencies & 

resources har därmed eventuellt påverkats av lagförändringen, i form av ökat fokus på 
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hållbarhetsfrågor och ökat samarbete mellan avdelningar där olika kompetenser förs samman 

och nyttjas. 

  

5.2.5 Self-esteem 

Respondent C uppskattade sin förmåga som ledare att påverka företagets hållbarhetsarbete 

som stor och att arbetet är av betydande vikt i många fall, i enlighet med teorin presenterad av 

Staib (2009, s. 58). Detta indikerar att respondent C har god self-esteem i sin förmåga som 

ledare och sina möjligheter att påverka hållbarhetsarbetet. Respondenten uppgav även att 

denne har en viktig roll i att förmedla engagemang till övriga anställda, vilket kan kopplas till 

Staib (2009, s. 58), Bass (1985) och Hu et al. (2012). Dock menade respondent D att 

ledningens hållbarhetsengagemang inte genomsyrat verksamheten till den grad att detta nått 

denne. Detta indikerar att self-esteem är högt på ledningsnivå, avseende att ledaren innehar 

god självkänsla för sitt hållbarhetsarbete, men eventuellt inte lika hög avseende att engagera 

anställda. 

  

Respondent C upplevde att engagemanget inom hållbarhet generellt hade påverkats av 

lagförändringen, då ämnet fått större uppmärksamhet. Denna uppmärksamhet har resulterat i 

att det har blivit lättare att genomföra hållbarhetsarbete då hållbarhet har blivit mer allmänt 

vedertaget. Detta har styrkt respondent C i sitt hållbarhetsarbete vilket även stärkt dennes 

personliga engagemang, vilket är en viktig faktor enligt Dunphy et al (2007, s. 295). 

Respondent Cs svar indikerade att dennes self-esteem ökat sedan lagförändringen. Däremot 

uppgav båda respondenterna att övriga anställdas engagemang inte förefaller ha påverkats. 

Detta tyder på att self-esteem påverkats internt för ledningen, men inte för övriga anställda. 

  

5.3 Företag 3 

5.3.1 Goal clarity 

Ledningen sätter mål för respektive avdelning, i samarbete med kvalitets- och miljöchefen 

samt berörd avdelning. Enligt Staib (2009, s.57) är en viktig aspekt vid målsättning är att 

sätta tydliga och mätbara mål. Kommunikationen av målen till de anställda sker systematiskt 
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via personalmöten och intranät, vilket Adae et al. (2008) lyfter fram som en betydelsefull 

faktor. Ledningen präglas således av goal clarity. 
  
Enligt respondent E har målsättningen påverkats av lagförändringen då den har blivit bredare 

och nu inkluderar fler områden. Respondent F menade att denne upplever att målen har blivit 

tydligare och mer visualiserade sedan lagförändringen. Detta indikerar att goal clarity har 

ökat. 
  

5.3.2 Role clarity 

Respondent E och respondent F upplevde sina roller, inklusive de plikter, förväntningar och 

uppgifter som tillhör rollerna, som relativt tydlig respektive tydlig. Detta utgörs, enligt Staib 

(2009, s. 57), som definitionen av rolltydlighet. Därmed är role clarity till viss del ett inslag i 

företaget. 
  
Gällande lagförändringens påverkan uppgav respondent E att rollen har blivit bredare då 

denna nu innefattar fler arbetsuppgifter. Däremot upplevde både respondent E och respondent 

F att tydligheten i rollernas plikter och förväntningar är konstant; role clarity är oförändrat. 
  

5.3.3 Relevant knowledge 

Då Företag 3 saknar en hållbarhetsavdelning faller mycket ansvar avseende hållbarhetsarbetet 

på respondent E. Respondent E har utbildning inom ekonomi och hållbarhet, samt erhåller, 

liksom respondent F, ny kunskap inom hållbarhet genom diverse kurser, seminarier och 

nätverk. Respondent E har en viktig roll i att förmedla och integrera denna kunskap inom 

organisationen, liksom Donate & Guadamillas (2011) uppger gällande ledare. Övriga 

anställda erhåller kunskap främst genom internutbildningar och uppsamlingsmöten. Detta 

indikerar att företaget innehar relevant knowledge inom området. 
  
Det har skett en ökning av kunskapsnivån avseende hållbarhet inom företaget. Om denna 

ökning är ett resultat av lagförändringen eller en generellt ökad medvetenhet tyckte 

respondent E och respondent F var svårt att svara på. Däremot uppgav respondent E att denne 

deltagit i en kurs gällande hållbarhetsrapportering vilket tyder på att lagförändringen har 

påverkat kunskapen inom området. Enligt Donate & Guadamillas (2011) underlättar en ledare 
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kunskapsdelning inom organisationen genom att till exempel uppmuntra de anställda att dela 

med sig av sina individuella kunskapskällor. Då hållbarhetsarbetet ska integrera samtliga 

avdelningar i verksamheten och blivit bredare i samband med lagförändringen, skulle även 

detta kunna indikera att fler avdelningar har behövt öka kunskapen inom området. 

Respondent F menade att en ökad kunskapsnivå även kunde vara en effekt av kundernas 

krav, som eventuellt kan ha påverkats av hållbarhetsrapporteringen. Relevant knowledge kan 

således ha påverkats till viss grad av lagförändringen. 
  

5.3.4 Relevant competencies and resources 

Respondent E uppgav att denne haft ensamt ansvar för hållbarhetsarbetet och att det därmed 

saknats fler anställda inom samma område. Denne uttryckte även att företaget inte tidigare 

haft ett lika gediget hållbarhetsarbete. Detta indikerar att relevant competencies and resources 

eventuellt varit något bristfälligt inom företaget. 
  
Respondent E och respondent F uppgav att mer resurser lagts inom hållbarhetsarbetet sedan 

lagförändringen då hållbarhetsrapporten är resurskrävande i form av arbetstid för anställda, 

men även assistansen från externa konsulter. Dessutom måste flera avdelningar samarbeta 

kring upprättandet av hållbarhetsrapporten. Detta resulterar i att kompetenser från olika 

avdelningar förs samman vilket Dunphy et al. (2007, s. 295) menar bidrar till att öka 

kompetens inom företag. Respondent E och respondent F uppgav också att resurserna 

avseende hållbarhetsarbetet har ökat sedan lagförändringen i form av humankapital, då 

företaget ska anställa en individ till. Enligt respondent E var det viktigaste kriteriet att den 

nyanställda har bra kompetens och erfarenhet, vilket Eilström (2008) menar är en viktig 

faktor för att öka kompetens i ett företag. Detta indikerar att relevant competencies and 

resources har ökat som ett resultat av lagförändringen. 
  

5.3.5 Self-esteem 

I enlighet med teorin presenterad av Staib (2009, s. 58) ansåg respondent E att dennes 

förmåga att påverka företagets hållbarhetsarbete samt engagera anställda är god. Både 

respondent E och respondent F upplevde att de i hög grad påverkar de anställda och att detta 

är betydelsefullt. Att övriga anställda även är engagerade är av stor vikt, vilket bekräftas av 
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Staib (2009, s. 56) och Dunphy et al (2007, s. 292). Detta indikerar att företaget präglas av 

self-esteem. 

  

Respondent E upplevde inte att dennes engagemang har ökat i samband med lagförändringen 

men att denne fått bekräftelse i sitt arbete på grund av lagen - med lagförändringen i ryggen 

är det lättare att genomföra förändringar. Respondent F upplevde inte heller att dennes 

engagemang påverkats, men menade att ledningen som helhet har blivit mer engagerad. De 

övriga anställdas engagemang tycktes, enligt respondenterna, ha påverkats till viss del och de 

anställda förefaller bli allt mer medvetna om hållbarhetsfrågor. Detta indikerar att respondent 

E fått ökat self-esteem i sin roll och att det skulle kunna sprida sig till övriga anställda, då 

ledarens engagemang är av betydande vikt vad gäller att inspirera anställda inom 

hållbarhetsfrågor (Staib, 2009, s. 56; Dunphy et al, 2007, s. 292). Respondent Fs uttalande 

om att respondent E är en viktig informationskälla styrker detta. Self-esteem har således 

eventuellt fått större utrymme på grund av lagförändringen i form av bekräftelse samt till viss 

del ökat engagemang. 

 

5.4 Diskussion om lagförändringens effekter 

Enligt lagpropositionen (Prop. 2015/2016:193) gällande krav på hållbarhetsrapportering är en 

förhoppning att lagförändringen ska öka transparensen samt underlätta jämförelsen mellan 

företag. Detta kunde identifieras inom Företag 1 där respondent A uppgav att företaget har 

blivit bättre på att kommunicera och förmedla hållbarhetsarbetet. Således indikeras ökad 

transparens inom hållbarhetsarbetet, där informationen efter lagförändringen är mer 

lättillgänglig. En annan förhoppning innefattar att lagförändringen även ska leda till att fler 

stora företag ägnar sig åt hållbarhetsarbete. Respondent E från Företag 3 uppgav att företaget 

innan lagförändringen inte haft ett lika gediget hållbarhetsarbete. Respondent C från Företag 

2 uppgav att lagen förenklat hållbarhetsarbetet då hållbarhet blivit mer omtalat. Nämnda 

exempel indikerar att lagförändringen, inom studerade företag, resulterat i den positiva 

påverkan avseende ovan nämnda aspekter som eftersträvades. 
 

Många företag kontaktades angående eventuell medverkan i studien, där endast tre företag 

visade intresse för att delta. Majoriteten av tillfrågade företag svarade inte på förfrågan och 
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några tackade nej, främst på grund av tidsaspekten. Ett företag svarade dock att 

“arbetsplatsen inte kommit så långt med detta, så det är nog tyvärr bättre att hitta ett företag 

som kan lite mer om detta.”. Responsen skulle kunna indikera att de företag som valt att delta 

i studien arbetar aktivt med sitt hållbarhetsarbete och hunnit anpassa sig efter 

lagförändringens krav. Detta skulle således kunna vara en anledning till att studerade företag 

framstås bekräfta de positiva aspekterna av lagförändringen. Alestig (2015) och Staib (2009) 

uppgav ett flertal kritiska åsikter gentemot lagförändringen. Negativa aspekter av 

lagförändringen framkom inte av denna studie, vilket kan bero på studieobjektens till synes 

gedigna intresse för hållbarhet samt positiva inställning till lagförändringen.  
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6. Slutsats 
 

Detta avsnitt ämnar att presentera en sammanfattande slutsats av studiens resultat och 

analys, diskussion av slutsatsen samt förslag till vidare forskning.  

 

Goal clarity indikeras ha påverkats av lagförändringen inom två av tre studerade företag. 

Inom Företag 1 har lagförändringen lett till en förbättrad kommunikation av hållbarhetsmålen 

till de anställda samt en reducering av antal mål. Inom Företag 3 har lagförändringen 

resulterat i mer tydliga och visualiserade mål. Både goal clarity inom Företag 1 och Företag 3 

har således påverkats, men utifrån olika perspektiv. Inom Företag 2 var goal clarity 

oförändrad.  

 

Role clarity förefaller inte ha påverkats av lagförändringen. Rollerna för samtliga 

respondenter med ledningsbefattning har blivit bredare. Vissa områden inom 

hållbarhetsarbetet indikeras ha påverkats av lagen, medan andra områden förefaller sakna 

påverkan av större betydelse. Mutor och korruption är ett område där både Företag 1 och 

Företag 2:s ledningsrespondent kunde se en tydlig förändring och koppling till 

lagförändringen. Däremot indikerar svaren att själva rolltydligheten inte påverkats. 

 

Relevant knowledge indikeras ha ökat inom samtliga studerade företag. Inom Företag 1 har 

ledningens kommunikation av hållbarhetsarbetet förbättrats, vilket har ökat tillgängligheten 

av kunskapen till övriga anställda. Inom Företag 2 och Företag 3 har lagförändringen 

resulterat i ett närmare samarbete mellan olika avdelningar, vilket inneburit att fler anställda 

inom företagen har fått kunskap inom hållbarhet som följd av lagförändringen. 

 

Relevant competencies & resources indikeras ha påverkats till viss del inom samtliga 

studerade företag men på olika sätt. Ett resultat av lagförändringen som kunde urskiljas hos 

samtliga företag är att samarbetet mellan olika avdelningar förbättrats. Att fler avdelningar 

måste samarbeta för att upprätta en hållbarhetsrapport resulterar i att kompetens förs samman 

och kompletterar varandra. Även mer resurser har lagts i samband med framställandet av 

rapporten. Företag 1 samt Företag 3 har även valt att anställa en individ till som ska arbeta 

med hållbarhet.  
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Self-esteem förefaller ha ökat inom samtliga studerade företag. Lagförändringen har lett till 

att betydelsen av hållbarhetsarbete blivit bekräftat samt fått större uppmärksamhet inom de 

tre företagen. Det har blivit lättare att genomföra hållbarhetsarbete då ämnet har blivit mer 

allmänt vedertaget. Lagförändringen uppges ha bidragit till en ökat medvetenhet och 

förståelse för området i samhället. Genom stöd från lagförändringen indikeras att det har 

blivit lättare för ledare att sprida engagemang och driva igenom förändringar gällande 

hållbarhet inom verksamheten.  

 

Således tyder studien på att lag (2016:947) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554) 

har påverkat vissa nyckelfaktorer gällande hållbarhetsarbete mer än andra, och där role clarity 

framstår som oförändrad. Self-esteem och relevant knowledge indikeras vara de 

nyckelfaktorer som påverkats mest medan goal clarity och relevant competencies & resources 

förefaller ha påverkats till viss del. Därmed indikerar studien att ledningens hållbarhetsarbete, 

utifrån teorin om den effektiva ledaren (Staib, 2009, s. 57), inom vissa faktorer utvecklats till 

följd av lagförändringen. 
 

 

6.1 Diskussion av slutsats  

Anledningen till ovanstående nyckelfaktorers olika påverkan kan diskuteras. En kritik riktad 

mot lagförändringen är att olika branscher är för komplexa för att ingå under samma 

lagreglering (Staib, 2009, s. 251). Att goal clarity och relevant competencies & resources har 

påverkats till viss del och på olika sätt inom företagen skulle kunna tyda på denna 

branschkomplexitet; att företagens olikheter ligger till grund för hur hållbarhetsfrågor 

hanteras. Att self-esteem påverkats inom samtliga företag skulle kunna bero på att denna 

faktor är mer individbaserad och till stor del utvecklas inifrån, där till exempel bransch och 

organisationsstruktur eventuellt inte har lika stor påverkan. Möjligen har istället faktorer som 

ökad uppmärksamhet och bekräftelse påverkat. Relevant knowledge har påverkats inom 

samtliga företag vilket skulle kunna förklaras av Staib (2009) som menar att 

förändringsprocesser inom hållbarhet kräver mycket kunskap. Då studien indikerar att 

hållbarhetsarbetet har utvecklats på grund av lagförändring är det således sannolikt att även 

kunskapen inom företagen har ökat. Att role clarity inte påverkats kan grunda sig i att 

lagförändringen inte är kopplad till specifika roller eller individer. Respondent F uppgav att 
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lagförändringen har lett till att ledningen måste konkretisera hur och vad som behöver göras; 

en förändring på lednings- snarare än rollnivå. Att lagförändringen innefattar hur en 

organisation ska agera, men inte på en rollbaserad nivå, skulle således kunna vara en 

förklaring till varför role clarity framstår som opåverkad. 
 

6.2 Vidare forskning  

Då fokus i denna studie varit på kvalitativa intervjuer hade det varit intressant att studera 

ämnet ur en kvantitativ synvinkel. En kvantitativ metodik möjliggör att fler företag kan 

studeras och därmed se lagförändringens påverkan med en större bredd samt generera mer 

generaliserbara slutsatser. En kvantitativ studie hade även kunnat genomföras med 

branschfokus då en kritik riktad mot lagreglerad hållbarhetsrapportering är att olika branscher 

är för komplexa för att ingå under samma lagstiftning. Detta hade därmed utgjort ett 

intressant forskningsområde. Vidare hade det varit intressant att genomföra en liknande 

studie med längre tidsaspekt, då lagförändringen i skrivande stund fortfarande är relativt ny. 
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Bilagor  
 

Bilaga 1 - Intervjuunderlag, ledningsgrupp 

Bakgrund/inledande frågor 

● Vad är din roll inom företaget?  

● Hur länge har du arbetat inom företaget? Samt eventuellt andra roller? 

● Hur ser din akademiska och yrkesmässiga bakgrund ut?  

 

Om verksamheten 

● Kan du berätta lite kort om företaget och er verksamhet? 

 

Om företagets hållbarhetsarbete 

● Har du hört talas om lagförändringen gällande krav på hållbarhetsrapportering? 

● Vad innebär hållbarhet för er organisation?  

● På vilket sätt arbetar ni med hållbarhet? 

● Hur struktureras hållbarhetsarbetet? 

● Upplever du att kravet på hållbarhetsrapportering har lett till att hållbarhetsfrågor 

generellt blivit mer integrerade i verksamheten? Varför/varför inte? 

 

Målsättning (goal clarity) - tydliggör att det handlar om intern målsättning  

● Hur sätter ni upp mål gällande hållbarhetsarbetet inom företaget?  

● Vem sätter upp mål avseende hållbarhet?  

● Vad är viktigt för dig när du sätter upp mål?  

● Hur specifika är målen avseende hållbarhetsarbetet? 

● Hur kommuniceras hållbarhetsmålen ut till de anställda?  

● Hur har målsättningen eventuellt ändrats sedan införandet av lagförändringen 

gällande kravet på hållbarhetsrapportering? 

 

Rolltydlighet (role clarity) 

● Till vilken grad upplever du att du vet vad du ska göra för att skapa hållbar förändring 

på din arbetsplats? 
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● Hur tydliga upplever du de plikter, uppgifter och förväntningar avseende 

hållbarhetsarbete som berör din roll?  

● Hur har din roll påverkats av lagförändringen gällande kravet på 

hållbarhetsrapportering? 

 

Relevant information (relevant knowledge) 

● Hur erhålls kunskap inom hållbarhet inom företaget? 

a) för dig som ledare? 

b) för övriga anställda?  

● Hur arbetar ni för att integrera hållbarhetsfrågorna i er verksamhet?  

● Hur ser kunskapsfördelningen ut gällande hållbarhet inom organisationen, både 

mellan hierarkiska nivåer och mellan olika avdelningar?   

● Hur har kunskapen gällande hållbarhet inom företaget utvecklats sedan införandet av 

lagförändringen gällande kravet på hållbarhetsrapportering?  

 

Relevant kompetens och resurser (relevant competencies and resources) 

● Hur många anställda arbetar med hållbarhet? 

a) på heltid? 

b) till viss del? 

● Hur ser rekryteringsprocessen ut avseende personal som arbetar med hållbarhet?  

○ Vilka kompetenser värdesätts? 

● Hur har antalet anställda som arbetar med hållbarhet inom företaget utvecklats sedan 

införandet av lagförändringen gällande kravet på hållbarhetsrapportering?  

● Upplever du att kravet på hållbarhetsrapportering har lett till att mer resurser läggs på 

arbete med hållbarhetsfrågor? 

 

Självkänsla (self-esteem) 

● Hur ser du som ledare på din förmåga att påverka företagets hållbarhetsarbete?  

● Till vilken grad upplever du att ditt arbete som berör hållbarhet är av betydande vikt? 

● Till vilken grad upplever du att ditt engagemang gällande hållbarhet påverkar övriga 

anställda? Hur? 

● Upplever du att ditt engagemang kring hållbarhetsarbetet har ändrats sedan införandet 

av lagförändringen gällande kravet på hållbarhetsrapportering? 



 50 

● Upplever du att övriga anställdas engagemang kring hållbarhetsarbetet har ändrats 

sedan införandet av lagförändringen gällande kravet på hållbarhetsrapportering? 

 

Övrigt 

● Finns det något du upplever att vi missat att fråga om, alternativt något du vill 

tillägga? 
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Bilaga 2 - Intervjuunderlag, övriga anställda 

Bakgrund/inledande frågor 

● Vad är din roll inom företaget?  

● Hur länge har du arbetat inom företaget? Samt eventuellt andra roller? 

● Hur ser din akademiska och yrkesmässiga bakgrund ut?  

 

Om verksamheten 

● Kan du berätta lite kort om företaget och er verksamhet? 

 

Om företagets hållbarhetsarbete 

● Har du hört talas om lagförändringen gällande krav på hållbarhetsrapportering? (om 

inte, ställ frågor utifrån tidsaspekten istället) 

● Vad innebär hållbarhet för er organisation, utifrån ditt perspektiv? 

● På vilket sätt arbetar ni med hållbarhet? 

● Upplever du att kravet på hållbarhetsrapportering har lett till att hållbarhetsfrågor 

generellt blivit mer integrerade i verksamheten? Varför/varför inte? 

 

Målsättning (goal clarity) - tydliggör att det handlar om intern målsättning  

● Vem sätter upp mål avseende hållbarhet?  

● Vad är viktigt för dig när du arbetar mot mål avseende hållbarhet?  

● Hur specifika är målen avseende hållbarhetsarbetet? 

● Hur kommuniceras hållbarhetsmålen ut till er anställda?  

● Hur upplever du att målsättningen eventuellt ändrats sedan införandet av 

lagförändringen gällande kravet på hållbarhetsrapportering? 

 

Rolltydlighet (role clarity) 

● Till vilken grad upplever du att du vet vad du ska göra för att skapa hållbar förändring 

på din arbetsplats? 

● Hur tydliga upplever du de plikter, uppgifter och förväntningar avseende 

hållbarhetsarbete som berör din roll?  

● Hur har din roll påverkats av lagförändringen gällande kravet på 

hållbarhetsrapportering? 
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Relevant information (relevant knowledge) 

● Hur erhåller du och andra anställda kunskap inom hållbarhet? 

● Hur upplever du att ledningsgruppen arbetar för att integrera hållbarhetsfrågorna i er 

verksamhet?  

● Hur upplever du att kunskapen gällande hållbarhet inom företaget utvecklats sedan 

införandet av lagförändringen gällande kravet på hållbarhetsrapportering?  

 

Relevant kompetens och resurser (relevant competencies and resources) 

● Upplever du att det i dagsläget finns tillräckligt med relevant kompetens inom 

hållbarhet inom företaget? 

● Upplever du att kravet på hållbarhetsrapportering har lett till att mer resurser läggs på 

arbete med hållbarhetsfrågor? 

 

Självkänsla (self-esteem) 

● Till vilken grad upplever du att din/dina ledares engagemang gällande hållbarhet 

påverkar övriga anställda? Hur? 

● Upplever du att ditt engagemang kring hållbarhetsarbetet har ändrats sedan införandet 

av lagförändringen gällande kravet på hållbarhetsrapportering? 

● Upplever du att din ledares/ledningsgruppens engagemang kring hållbarhetsarbetet 

har ändrats sedan införandet av lagförändringen gällande kravet på 

hållbarhetsrapportering? 

● Upplever du att engagemang kring hållbarhetsarbetet generellt har ändrats inom 

företaget sedan införandet av lagförändringen gällande kravet på 

hållbarhetsrapportering? 

 

Övrigt 

● Finns det något du upplever att vi missat att fråga om, alternativt något du vill 

tillägga? 
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Bilaga 3: SFS 2016:947 
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