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Sammanfattning 
 
Humanitära prövningar och förödande naturkatastrofer har blivit en del av globala vardagen 

och i samband med detta har begreppet hållbarhet uppmärksammats av såväl världssamfund 

som maktinnehavare världen över. För Sveriges del har detta inburit att regeringen har 

beslutat om en ny lagstiftning som kommer att innefatta rapportering och uppföljning av 

aktörernas hållbarhetsarbete, vilket kommer att beröra stora- och medelstora bolag. Den 

svenska regeringen menar på att denna nya lagstiftning är ett försök till att stärka utvecklingen 

av hållbarhetsarbete. I samband med att detta lagkrav verkställs växer frågan om vilka 

konsekvenser och skillnader som medföljer. 

 

Syftet med denna studie är att beskriva och förklara vilka skäl det finns att företaget 

hållbarhetsredovisar samt att undersöka och ge en djupare förståelse för de konsekvenser och 

skillnader som det nya lagkravet kan komma att medföra. Utifrån studiens syfte valde vi ett 

kvalitativt tillvägagångsätt som genom fyra intervjuer med aktörer ämnar till att undersöka 

synen hos dessa företag. För att kunna uppnå studiens syfte har vi i den teoretiska 

referensramen valt att innefatta hållbarhetsrelaterade- och systemorienterade teorier. 

 

Resultatet av studiens insamlade empiriska resultat visar på att det råder positiva tongångar 

angående det nya svenska lagkravet bland de som berörs. Däremot menar de aktörer med 

tidigare erfarenhet av att hållbarhetsrapportera att lagkravet kan vara för lågt, vilket skulle 

kunna påverka ambitionsnivån hos enskilda aktörer. 

Studiens resultat visar på att jämförbarheten kan komma att öka mellan bolag och att det nya 

svenska lagkravet kan vara resurskrävande för aktörer som ej tidigare upprättat 

hållbarhetsrapporter. Vidare visar resultatet på att enskilda aktörers erfarenheter inom 

hållbarhetsrapportering sedan tidigare kan vara en faktor som medför mindre påverkan av 

verksamhetens legitimitet, samtidigt som inställningen hos företagen kan ha en större 

betydelse för en minskad grönmålning än lagkravet i sig. 

 

 

 

 



 
 
 

 

Abstract 
 

Humanitarian trials and devastating natural disasters have become a part of the global 

everyday life, and in this context, the concept of sustainability has been highlighted by both 

world societies and powerholders worldwide. For Sweden, this has meant that the government 

has decided on a new legislation that will include reporting and monitoring of company’s 

sustainability, which will concern large and medium-sized companies. The Swedish 

government argues that this new legislation is an attempt to strengthen the development of 

sustainability reporting. In connection with the implementation of this legal requirement, the 

question of the consequences and differences that is included is growing. The purpose of this 

study is to describe and explain the reasons for the company's sustainability reports, as well as 

to investigate and give a deeper understanding of the consequences and differences that the 

new legal requirement may entail. Based on the purpose of the study, we chose a qualitative 

approach that, through four interviews with different corporations, aims to investigate the 

views of these companies. In order to achieve the aim of the study, we have chosen to include 

sustainability-related and system-oriented theories in the theoretical frame of reference. 

The result of the study's collected empirical results shows that there are positive tones 

regarding the new Swedish legal requirement among those involved. Companies with more 

experience of sustainability reporting believe that the legal requirement may be too low, 

which could affect the level of ambition of individual companies. The study's results indicate 

that comparability may increase between companies and that the new Swedish legal 

requirement may be resource-intensive for smaller companies. Furthermore, the result shows 

that individual companies experience in sustainability reporting can be a factor that causes 

less impact on the legitimacy of the business, while the setting of companies may be of 

greater importance for reduced greening than the legal requirement in itself 
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1 Inledning 
I den inledande delen av studien ges en bakgrund om hållbarhetsrapportering och dess 
utveckling. Därefter följer en problemdiskussion som vidare leder till studiens 
forskningsfråga och syfte. 
 

1.1 Bakgrund 

 

Dagens samhälle utmanas konstant av humanitära prövningar och förödande naturkatastrofer, 

därav blir arbetet att integrera den dagliga verksamheten mot en hållbar utveckling en primär 

faktor för världens alla företag (Regeringen, 2016). Bruntlandsrapporten är en vägledande 

princip som togs fram i syftet att minska utsläpp och bevara biologisk mångfald (FN, 1988). 

Denna agenda markerade en ny tid för det aktiva arbetet mot en hållbar framtid och ett 

välkänt utdrag från rapporten redogör för deras definition av en hållbar utveckling: 

 

“En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. 

(Brundtlandskommissionen, 1988, s.22, WCED) 

 

FN (2015) har vid ett flertal tillfällen tidigare betonat vikten av att arbeta mot en hållbar 

framtid. FN arbetar med att sätta upp olika målsättningar för att allt fler ska arbeta aktivt med 

hållbarhetsfrågor (FN, 2015). Vid ett toppmöte i New york år 2015 beslutades 

utvecklingsagendan “Agenda 2030” att gå igenom och denna hållbarhetspolicy är ett resultat 

av en forskningsprocess där arbetsgrupper och aktörer från hela världen deltagit för att ta fram 

en ny målsättning som ämnar till att ersätta milleniemålen (ibid.). Agenda 2030 delas upp i tre 

dimensioner för hållbarhetsarbete, vilka är ekonomiska-, sociala- och miljömässiga mål och 

ansvaret för att dessa målsättningar uppnås ligger på en nationell nivå i form av ett 

regeringsansvar (ibid.).  

 

I en debattartikel från 2016 skriver migrationsminister Morgan Johansson och närings- och 

innovationsminister Mikael Damberg att det svenska företagsklimatet redan är i en fas där den 

typ av företagspolitik som gynnar hållbarheten tillämpas, men att den svenska regeringen vill 

stärka denna utveckling genom en lagstadgad redovisning i form av rapportering (Regeringen, 



2016). Detta kommer att beröra stora och medelstora företag som har mer än 250 anställda 

eller innehar en omsättning som överstiger 350 miljoner SEK eller en balansomslutning på 

mer än 175 miljoner SEK (ibid.). Ett av de ramverken som finns till förfogande för 

organisationer att tillämpa är ramverket Global Reporting Initiative (GRI) som utvecklade i 

slutet av 1990-talet av en internationell oberoende organisation (GRI, 2016). Genom detta 

ramverk har aktörerna möjligheten att upprätta sin hållbarhetsredovisning efter de riktlinjer 

GRI ställer upp och enligt Nugent (2016) kommer dessa riktlinjer att förenkla processen med 

rapporteringen för alla typer av företag.  

 

Att engagemanget för hållbarhet i Sverige har ökat framkommer i en undersökning av Svensk 

Handel (2016) och att såväl konsumenter som aktörer väljer att agera utifrån den aktuella 

samhällssynen, vilket i sin tur har reflekterat deras köp- och produktionsval.  Företagen ser 

lönsamheten i att arbeta hållbart, samtidigt som konsumenterna ser att aktörerna tar sitt 

sociala ansvar och det faktum att fler väljer bort vanor för att skapa värde (ibid.). 

 

Idag framställer en större andel av Sveriges ledande företag information gällande 

hållbarhetsfrågor (Regeringen, 2016). Dessa integrerade rapporter tas dels fram för att 

tillfredsställa sina intressenter samt för att stärka sin egen position på företagets aktuella 

marknad (ibid.). Regeringen (2016) menar att den svenska traditionen av företagsamhet alltid 

har varit i framkant när det gäller att anamma förändringar inom näringslivet och att 

möjliggöra arbetstillfällen istället för att enbart se restriktioner. Den lagstadgade förändringen 

kring hållbarhetsredovisning för stora företag förväntas mynna ut i ett förstärkande av den 

rådande företagspolitiken vad gäller synen på ansvarstagande och att aktörerna i näringslivet 

följer de riktlinjer som ställs (ibid.). 

 

1.2 Problemdiskussion 

 

Det tidigare frivilliga valet av att hållbarhetsrapportera kommer från och med detta bokslutsår 

att bli obligatoriskt för stora och medelstora bolag, vilket i sig kommer att påverka ett flertal 

av Sveriges företag (Balans, 2017). Hållbarhetsrapporteringen ska antingen integreras som en 

del av årsredovisningens förvaltningsberättelse eller framställas som en separat rapport (ibid.). 

Detta nya sätt att rapportera ska innefatta information angående miljö, mänskliga rättigheter, 

korruption, personal samt sociala förhållanden (ibid.). 

 

Det har riktats en del kritik mot denna obligatoriska hållbarhetsrapportering och detta på 

grund av att en rapporteringsmodell som denna kan försämra det hållbarhetsarbete som redan 
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bedrivs i olika företag, eftersom att vissa aktörer redan har anpassat sitt hållbarhetsarbete till 

andra modeller (Svenskt näringsliv, 2015). 

 

I takt med att det nya lagkravet implementeras ställs frågan om vilka konsekvenser och 

skillnader dessa restriktioner kommer att medföra. Det har varit ett krav på statliga bolag att 

hållbarhetsredovisa från 2008 i samband med ett regeringsbeslut som då togs (Statskontoret, 

2009) och det finns även andra privata bolag som frivilligt valt att hållbarhetsrapportera, men 

det är först nu samtliga företag som uppfyller de uppsatta kriterierna omfattas av denna 

rapportering (Regeringen, 2016).  

 

Tidigare forskning gällande hållbarhetsrapportering skildrar till största del det frivilliga 

perspektivet och i vilket syfte rapportering ämnar till (Adams och Larringa-gonzalez, 2007). 

Garriga och Melè (2004) skriver om hur hållbarhetsarbete och rapportering kan delas upp i 

fyra olika typer av grupper som definierade arbetet med legitimitet sett till företagets 

intressenter. Hahn och Lülfs (2013) ser i sin tur närmare på hur aktörerna använder 

legitimerande strategier för att presentera negativa sociala resultat av hållbarhetsfaktorer. Det 

har tidigare genomförts forskning som visar på konsekvenser av en lagstadgad 

hållbarhetsredovisning. I en studie av Serafeim och Ioannou (2017), som genomfördes i 

länderna Kina, Danmark, Malaysia och Syd Afrika, visade resultatet att påföljderna av 

lagkravet var mer positiva än negativa. 

 

Det råder en hel del oklarheter kring vad detta nya svenska lagkrav exakt kommer att innebära 

och vilka som blir följderna av dessa restriktioner. Kommer bolag med skilda förutsättningar 

att påverkas i olika bemärkelser och kan bilden av de aktörer som omfattas komma till att 

förändras? Kan denna nya lagstiftning komma att reducera förekommande marknadsföring 

och i vilken riktning kommer hållbarhetsredovisningens utveckling att gå mot?  
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1.3 Forskningsfråga 

 

Vilka konsekvenser kan den nya lagstiftningen kring hållbarhetsredovisning komma att få för 

stora bolag som berörs? 

 

1.4 Syfte 

 

Syftet med denna studie är att beskriva och förklara vilka skäl det finns att företaget 

hållbarhetsredovisar samt att undersöka och ge en djupare förståelse för de konsekvenser och 

skillnader som det nya lagkravet kan komma att medföra.  
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2. Teori 
 
Den teoretiska referensramen till studien redogör till en början för tidigare forskning 

angående hållbarhet som sedan följs av systemorienterade teoribildningar. Avslutningsvis ges 

en överblick i form av en sammanfattning på den teoretiska referensramen. 

 
 

2.1 Hållbarhetsredovisning 

 

Förändringar i klimatet har lett till att samhällets förväntningar på företagen har förändrats 

och hur företagen ska bemöta dessa förändringar (Higgins, Coffey, 2016). Incitamentet och 

utfallet av att hållbarhetsrapportera har förändrats strategiskt och dess betydelse (ibid.). 

Rapporteringen kan ses som ett sätt för organisationen att säkra legitimitet (ibid.). I vissa fall 

kan företag använda sig av hållbarhetsrapportering som marknadsföring eller som en 

konkurrensfördel (Solomon, Lewis, 2002). 

 

Enligt Higgins och Coffey (2016) har hållbarhetsrapportering haft en betydande roll i 

företagens verksamheter. Dels för vad arbetet med hållbarhet innefattar och dels hur de skall 

följa upp sitt hållbarhetsarbete genom att redovisa (ibid.). Detta anser Higgins och Coffey 

(2016) har bidragit till en mer transparent verksamhet där intressenter har möjligheten att följa 

upp företagens hållbarhetsarbete.  

 

För att skapa en hållbar framtid krävs det att näringslivet tar tillvara på de möjligheter som 

ges och genom att ständigt utvecklas i takt med den ekonomiska tillväxten som finns menar 

Westermark (2012). Westermark (2012) anser att detta skapar ett mer välmående samhälle 

genom tillgång till bättre teknik, kunskap och handel. Enligt Westmark (2012) utgör 

grunderna i hållbarhetsarbetet ekonomi, miljömässiga- och sociala aspekter. Dessa grunder 

anser Westmark (2012) underlättar investeringsbeslut och bidrar till att organisationer lättare 

kan bemöta sina intressenters förväntningar. 

  

Enligt Regeringen (2016) är hållbarhetsarbete en viktig del av samhället för att lägga grunden 

till ett näringsliv som tar ansvar för miljö och rättvisa. Utifrån dessa aspekter anser 

Regeringen (2016) att rapporteringen av hållbarhetsarbete kommer att bli ett viktigt verktyg 
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för svenska aktörer att arbeta med på lång sikt. Regeringen (2016) tror att en ny lagstadgad 

hållbarhetsrapportering kommer att förenkla processen för investerare och intressenter i 

beslutsfattandet om eventuella investeringar.  

Detta nya lagkrav kommer gälla för företag som antingen har en: 

• Nettoomsättning på mer än 350 miljoner kr 

• Mer än 250 anställda de senaste två räkenskapsåren 

• Balansomslutning på mer än 175 miljoner kronor. 

 

2.2 Corporate Social Responsibility (CSR) 

 

Inom arbetet med hållbarhet förekommer uttrycket CSR, vilket Mcwilliams och Siegel (2001) 

beskriver som en handling där företaget ser bortom sin egen verksamhet och där nyttan för 

samhället blir det primära målet. Friedman (1988) i sin tur menar på att CSR är något som 

personer i ledarposition använder som ett verktyg för att stärka sin egen position. Enligt 

Mcwilliams och Siegel (2001) är chefer av uppfattningen att det finns en konstant efterfrågan 

på information gällande hållbarhet från olika intressentgrupper och att dessa intressenter ser 

att företaget tar sitt sociala ansvar (ibid.).  

 

Enligt Auginis och Glavas (2012) influerar institutionella krafter arbetet med CSR där 

faktorer som regleringar, standarder och certifieringar påverkar organisationers val av vad 

som ska återges i rapporteringen gällande CSR. Auginis och Glavas (2012) menar på att detta 

kan det leda till att informationsåtergivningen av CSR arbetet blir mer symboliskt än vad det 

syftar till. Företagen vill tillgodose sina intressenters efterfrågan på CSR information och de 

lagkrav som ställs istället för att ge en verklig inblick i verksamhetens CSR arbete (ibid.). 

 

2.3 Global Reporting Initiative (GRI) 

 

Ramverket GRI (2016) har tagits fram för att förenkla processen med hållbarhetsrapportering 

och för att skapa ett globalt accepterat ramverk som skall vara tillämpbart oavsett storlek på 

organisationen. Enligt GRI (2016) är syftet med hållbarhetsrapportering att presentera och 

mäta information samt att ta ett organisatoriskt ansvar gentemot sina intressenter. 
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GRI (2016) delar upp hållbarhetsarbetet i tre dimensioner miljö-, ekonomisk- och social 

påverkan. Genom att återge en rättvis bild av företagets resultat redogör GRI-ramverket 

(2016) för att verksamhetens arbete skall redovisas oavsett om det är positivt eller negativt. 

Endast det som organisationen har presterat under bokslutsperioden ska finnas i GRI 

rapporten. GRI (2016) menar på att detta kommer öka jämförbarheten över tid, men även 

bidra till en mer transparent rapportering som detta ramverk syftar till. 

 

2.4 Grönmålning 

 

Hållbarhetsrapporter framställs i syfte för att följa upp det hållbarhetsarbete som företaget 

utfört (GRI, 2016), men det har visat sig att den kan användas i andra syften. I Greers och 

Brunos (1996) bok “The reality behind corporate environmentalism” beskriver de hur vissa 

företag enbart använder sig av hållbarhetsstrategier för att skapa nya möjligheter genom 

bilden av en organisation som en miljövän. Uttrycket “Grönmålning” har definierats i ett par 

olika uppslagsverk och enligt Lyon och Maxwell (2011) utgår samtliga från det faktum att 

företaget i sin maktposition har ett övertag gentemot allmänheten när det kommer till 

informationsspridning av företagets hållbarhetsarbete. 

 

Lyon och Maxwell (2011) menar på att organisationens prestation vad gäller miljö- och 

hållbarhetsarbete kan delas upp i olika delar, vilket medför att organisationen själva sedan kan 

välja vilken eller vilka av dessa delar de vill förmedla via sina kommunikationskanaler. I en 

studie utförd av Clarkson et al. (2008) fanns det en positiv korrelation mellan transparens och 

informationsåtergivning av hållbarhetsarbete. Vidare diskuterar Clarkson et al. (2012) att 

företag som har sämre legitimitet har ett större incitament till att rapportera om hållbarhet. 

Enligt Belal och Cooper (2011) kommer organisationer som inte rapporterar om hållbarhet att 

förlora samhällets förtroende och dessa kommer därför att välja redovisa enbart det som 

förstärker organisationens legitimitet. 

 

2.5 Signaleringsteori 

 

Utöver det faktum att rapportering används som grönmålning i marknadsföringssyfte kan den 

dessutom ses som en signalering gentemot andra aktörer. Signaleringsteorin är en 
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teoribildning som visar på hur företag med hjälp av CSR-arbete delar med sig av information 

och att de därefter gynnas av denna informationsåtergivning (Dye, 1985). Utgången för denna 

teoribildning grundar sig på att företag frivilligt delar information (ibid.). Verrecchia (1983) 

menar på att företag som inte tillgodoser marknaden med denna typ av information kommer 

att få uppfattningen av att de ej anses gå i linje med det sociala systemet och kommer därmed 

bestraffas av sina intressenter. Teoribildningen gynnar de som presterar bra vad gäller det 

organisatoriska hållbarhetsarbetet och där fördelarna med rapporteringen överstiger 

kostnaderna (Belah, Cooper, 2011). 

 

2.6 Systemorienterade teorier 

2.6.1	Legitimitetsteorin	
 

Legitimitetsteorin är en teoribildning som behandlar det organisatoriska sökandet av 

omgivningens bekräftelse i det att organisationen konstant följer och verkar med samhällets 

normer i beaktande utifrån sina aktioner (Deegan, Unerman, 2011). Denna typ av 

verksamhetsmiljö kan genomgå en del förändringar över tid och därmed blir organisationens 

interaktion med sin omgivning speciellt viktig när det kommer till moraliska och etiska frågor 

(ibid.).  

 

Definitionen av begreppet legitimitet har skildrats i olika sammanhang genom åren och två av 

de mest förekommande synvinklarna på detta begrepp ger Dowling och Pfeffer (1975) samt 

Suchmans (1995). Suchman (1995) som talar om legitimitet som ett antagande där värdet i 

organisations aktioner stämmer överens och att dessa verkar inom den uppbyggda sociala 

ramen för normer. Dowling och Pfeffer (1975) talar i sin tur om legitimitet och dess olika 

former och att begreppet handlar om ett organisatoriskt tillstånd som uppstår när 

organisationens egna värderingar stämmer överens med det större sociala värderingssystemet. 

Detta tillstånd menar Dowling och Pfeffer (1975) leder själva processen till att företaget 

uppnår en viss legitimitet och om det finns indikationer på oenighet inom systemet kan det 

uppfattas som ett hot mot processen.  

 

Suchman (1995) menar på att omgivningens uppfattningar och åsikter kring organisationens 

sätt att uppträda är en primär faktor i dess sökande av legitimitet. I detta fall skulle den 

organisatoriska legitimiteten inte vara beroende av enskilda röster, utan det är den stora 
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massan som skapar legitimitet (ibid.). Det sociala kontraktet mellan organisationen och dess 

omgivning är en del av grunden till denna teoribildning (Schocker, Sethi, 1974).  

 

Enligt Shocker och Sethi (1974) kan det sociala kontraktet beskrivas som ett förhållande i 

mån om tillväxt och överlevnad där organisationens prestationer gynnar den grupp som 

härleder makt tillbaka till organisationen. Legitimitet används även i sammanhanget som en 

resurs för överlevnad enligt Dowling och Pfeffer (1975). 

 

2.6.2	Intressentteori	
 

En annan systemorienterad teoribildning är intressentteorin och uttrycket intressent var med i 

ett promemoria år 1963 från Stanford Research Institute där uttrycket formulerades som de 

grupper organisationen är beroende av för att kunna existera (Freeman & Reed, 1983;SRI, 

1963). I en artikel från 1983 talar Freeman och Reed om de olika förekommande typer av 

intressenter och där var aktieägare, anställda, leverantörer, långivare, kunder och samhället 

några av de intressentgrupper som nämndes (Freeman & Reed, 1983). I Freeman och Reeds 

(1983) artikel skildras teoribildningen mer utifrån ett ledande perspektiv för organisationen 

och detta på grund av de dåvarande praktiska och konceptuella förändringar som upplevdes 

bland chefer.  

 

Hasnas (1998) delar upp intressentteorin i två olika principer för en ledning att kunna tillämpa 

i en organisation. I Freeman och Reeds artikel skildrades den mer etiska principen av 

teoribildningen och i detta fall menar Hasnas (1998) att organisationens alla intressenter ska 

prioriteras och ledningens sätt att styra organisationen ska mynna i att försöka besvara de 

förväntningar som ställs av omgivningen. I denna princip skulle röster från samtliga 

intressentgrupper få uppmärksamhet och ta del av information, beslut eller andra former av 

deltagande. Hasnas (1998) benämnde denna princip som “Corporate legitimacy”. Den andra 

principen Hasnas (1998) talade om i sin artikel var en mer styrande sådan och benämningen 

han gav för denna var “Stakeholder fiduciary”. I denna princip prioriterar organisationen 

särskilda intressentgrupper för att skapa långvariga relationer som en slags säkerhet för sin 

existens, vilket i sig skulle innebära att rösterna från de olika intressentgrupperna skulle väga 

olika vid beslutsfattanden eller dylikt (ibid.).  
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Begreppet intressenter i sig hade även det blivit uppdelat, men i en artikel av Clarkson (1995). 

Clarkson (1995) benämnde intressentgrupperna som antingen primär eller sekundär och på ett 

beskrivande sätt skildrade det som definierade denna typ av intressentgrupp. Den primära 

intressentgruppen och dess deltagande påverkar hela den organisatoriska existensen och har 

en direkt påverkan för överlevnad (ibid.). Clarksons (1995) definition för den sekundära 

intressentgruppen var att gruppens deltagande påverkar i viss mån organisationen, men att 

gruppen inte anses som nödvändig i det stora perspektivet för verksamhetens överlevnad. 

 

2.6.3	Institutionell	teori	
 

I en artikel av Meyer och Rowan (1977) skildras organisationens struktur och hur den formas 

av institutionella restriktioner. Restriktionerna i sig verkar som funktioner i organisationens 

vardagliga arbete med att uppnå en bättre stabilitet och starkare legitimitet (ibid.). Zucker 

(1987) menar på att organisationsstrukturen kan påverkas av såväl externa som interna 

faktorer och att verksamheten adaptrar ett visst beteende som leder till bättre möjligheter för 

verksamheten att fortleva.  

 

Den institutionella teorin skildrar hur en organisation anammar ett visst beteende och 

karaktär, samt ser närmare på beteenden och mönster av verksamheter som verkar inom 

samma område (Larringa-Gonzalez, 2007). Scott (1987) skriver om institutionens olika sidor 

och beskriver dess variation. Först som en del i processen för verksamhetens arbete med att 

skapa värde, därefter som en del i skapandet av verklighet i processen (ibid.). Den tredje sidan 

av institution beskriver Scott (1987) som ett klassystem bestående av olika element och den 

fjärde som mer diversifierad och återkopplad till det traditionella systemet av social 

institution.  

 

Organisationers överlevnadsförmåga kan bli avsevärt bättre av att tillämpa mer legitimerade 

element i sitt arbete och detta leder även till isomorfism för verksamhetens institutionella 

miljö, samt omgivning (Zucker, 1987). Enligt Hawley (1968) är isomorfism en typ av process 

som får en verksamhet inom ett visst område att eftersträva liknande prestationer och tillstånd 

hos andra verksamheter som verkar på samma plattform. Dimaggio och Powell (1983) delar 

upp isomorfismen i tre olika definitioner. Den tvingande, den härmande samt den normativa 

(ibid.). Dessa tre typer av isomorfism fungerar som förändrande mekanismer lämpade att 
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användas i utvecklingsarbete för verksamheter och det är genom att dessa de institutionella 

mönstren lyser igenom (ibid.). 

 

2.7 Sammanfattning 

 

Att agera utifrån beslut som bringar nytta för samhället är enligt Mcwilliams och Siegel 

(2001) grundläggande för en organisation som vill ta sitt sociala ansvar. Det sociala ansvaret 

påverkas av institutionella faktorer, vilket kan leda till att syftet med denna typ av 

rapportering ej skildrar verkligheten enligt Auginis och Glavs (2012). Higgins och Coffey 

(2016) beskriver hur synen på hållbarhetsredovisningen har förändrats och den kan fungera 

som ett legitimitetsstärkande verktyg samtidigt som den används i marknadsföringssyfte. Att 

intressenter följer upp hållbart arbete i rapporter har enligt Higgins och Coffey (2016) bidragit 

till en mer transparent företagskultur. I samband med ett införande av en lagstadgad 

hållbarhetsredovisning menar Regeringen (2016) att detta skulle stärka den svenska 

företagsamheten över en längre tid och att investerare lättare kan tillgodose sig information. 

GRI-ramverket (2016) tillämpas oavsett organisationsstorlek och ramverkets huvudfunktion 

är att förenkla processen med att följa upp det hållbara arbetet.  

 

Begreppet grönmålning har beskrivits av Greer och Bruno (1996) på det sätt att organisationer 

målar upp självbilden som en miljövän och att de därefter skapar nya ekonomiska 

möjligheter. I tidigare forskning av Belal och Cooper (2011) har organisationer straffats av att 

ej tillgodose väsentlig information. Företag som frivilligt delar information signalerar 

öppenhet mot sin omgivning och gynnas positivt av detta enligt Dye (1985). En organisation 

som verkar utifrån samhällets normer anser Deegan och Unerman (2011) vara den typ av 

verksamhet som söker stabilitet genom legitimitet. Både Dowling och Pfeffer (1975) och 

Suchman (1995) betonar vikten av att agera utifrån den sociala ramen. Det sociala kontraktet 

är en relation mellan organisation och intressent som enligt Shocker och Sethi (1974) skildrar 

legitimitet som en resurs för fortlevnad. Intressenten beskrivs som grupper organisationer är 

beroende av för att existera i en promemoria från Stanford Research Institute (1963). Hasnas 

(1998) har beskrivit att intressentteorin utifrån en etisk princip och en styrande princip, 

samtidigt som Clarkson (1995) har delat upp intressenterna som antingen primär eller 

sekundär.  Förutom det faktum att intressenterna påverkar en organisation externt har även 

institutionella restriktioner beskrivits som en påverkande faktor av Meyer och Rowan (1977). 
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Larringa-Gonzalez (2007) menar på att organisationer tar efter andra aktörer och deras 

framgångsrika mönster. Dessa mönster och beteenden beskrivs av Hawley (1968) som en 

process som kallas isomorfism. 
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3. Metod  
 
Det metodologiska kapitlet redogör för studiens tillvägagångssätt samt motiverar detta. 

Kapitlet inleds med studiens forskningsansats och det vetenskapliga angreppssättet. Vidare 

redogör kapitlet för tillämpat metodval, studiens urval, insamling av empiriskt material samt 

kritik av denna. Sedan beskrivs sökandet av litteratur som följs av valet till studiens teoretiska 

referensram och därefter behandlandet av insamlat material. Kapitlet avslutar med att 

redogöra för studiens analytiska tillvägagångssätt, etiska följder och kriterier för 

trovärdighet. 

 

 

3. Forskningsansats 

 

Bryman och Bell (2013) beskriver hur olika synsätt tillämpas i forskarens angreppssätt. Först 

redogör de för det deduktiva synsättet som utgår ifrån teori av tidigare forskning för att sedan 

skapa hypoteser som sedan prövas mot verklighetens uppfattning (ibid.). Den induktiva 

ansatsen beskriver Bryman och Bell (2013) som uppfattningar genom verkliga observationer, 

vilka ligger till grund för nya former av teoribildningar. Dessa två synsätt kopplas ofta till 

kvantitativa respektive kvalitativa undersökningar och Bryman och Bell (2013) menar på att 

de två är till hjälp för att förstå förhållandet mellan praktik och teori, men att det inte ska 

begränsa tankegången utan att de ska istället ses som tendenser (ibid.). 

 

I vår studie kombineras dessa två synsätt, vilket kallas för en abduktiv ansats. Det abduktiva 

synsättet pendlar mellan deduktiv ansats med teorin som utgångspunkt och induktiv ansats 

med teorin som slutmål (Skärvad, Lundahl, 2016). Intervjuguiden i vår studie utgår från teori 

om tidigare forskning som därefter testas mot det verkliga och detta går i linje med Skärvad 

och Lundahls (2016) beskrivning av det deduktiva synsättet. Den andra delen av vår studie 

skildrar dessa verkliga observationer i form av intervjuer för att sedan skapa en teoretisk 

uppfattning, vilket enligt Skärvad och Lundahl (2016) överensstämmer med de induktiva 

synsättet.  
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3.1 Val av metod 

 

Enligt Bryman och Bell (2013) är en kvalitativ forskningsmetod bättre lämpad för att skapa 

sig en djupare förståelse om en problematisering. Vi har valt att genomföra en kvalitativ 

studie för att skapa oss en mer ingående uppfattning av ett problem, vilket hade blivit 

betydligt svårare vid användandet av en kvantitativ studie. Kvantitativa studier syftar till att 

kvantifiera resultat, vilket tillämpas med siffror (Bryman, Bell, 2013). Detta är inte 

målsättning med denna studie. Vidare diskuterades lämpligt metodval inom det kvalitativa 

tillämpningsområdet. Efter en genomgång av de olika valmöjligheter den kvalitativa metoden 

har att tillgå ansågs en semistrukturerad intervjumetod vara mest optimala för vår studie. 

Utifrån problemformulering kunde relevanta intervjufrågor formuleras samtidigt som en 

semistrukturerad intervjumall gav oss möjligheten att ställa uppföljningsfrågor, vilket är en 

fördel enligt Bryman och Bell (2013). 

 

Syftet med denna studie är att beskriva och förklara vilka skäl det finns att företaget 

hållbarhetsredovisar samt att undersöka och ge en djupare förståelse för de konsekvenser och 

skillnader som det nya lagkravet kan komma att medföra. Vi valde att genomföra 

semistrukturerade intervjuer över telefon och strukturerade intervjuer via mail, då vi ansåg att 

detta var ett lämpligt tillvägagångssätt för att skapa en djupare förståelse kring denna 

problematik. Samtidigt valde vi att skapa en intervjumall som gav oss möjligheten att frångå 

en specifik ordningsföljd av intervjufrågorna, vilket är en fördel enligt Bryman och Bell 

(2013). Detta gav oss möjligheten att följa upp svar från respondenterna i telefonintervjuerna, 

men ej i mailintervjuerna. Enligt Bryman och Bell (2013) brukar semistrukturerade intervjuer 

följa ett tema (ibid.), vilket vi ansåg skulle förenkla en eventuell transkriberingsprocess.  

 

3.2 Datainsamling och urvalsmetod 

 

I denna studie har ett bekvämlighetsurval gjorts som en del av tillvägagångsättet för 

insamlingen av det empiriska materialet. Bekvämlighetsurvalet är en form av icke-

sannolikhetsurval där urvalet grundar sig på de personer som finns tillgängliga (Bryman, Bell, 

2013). Bryman och Bell (2013) menar på att ett icke-sannolikhetsurval innefattar att enskilda 

personer i olika organisationer studeras och genom detta insamla information (ibid.). 
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Vad gäller urvalet till denna studie började vi själva processen med att söka efter företag som 

omfattas av detta nya lagkrav. Stora svenska företag som antingen redan tillämpade 

hållbarhetsredovisning eller som skulle börja integrera hållbarhetsrapporter i sina 

årsredovisningar var något som blev återkommande i sökandet och därefter diskuterade vi 

vilken avgränsning studien skulle få. OMX Stockholm large-cap listan över stora svenska 

aktörer blev en aktuell del för urvalet, eftersom att alla företag på denna lista omfattades av de 

nya restriktionerna. Istället för att begränsa studien till en enskild bransch för att se på 

konsekvenser från detta nya lagkrav valde vi att se till olika typer av branscher och ifall 

utgången av det nya lagkravet förväntas vara skilda över branschernas gränser.  

 

I detta skede påbörjade vi sökandet av respondenter till studien och eftersom att 

undersökningen sträcker sig över olika branscher började vi att se över vilka de olika 

företagen på OMX Stockholm large-cap var. Därefter började vi att ta kontakt med företag i 

olika branscher och den kommunikationen inleddes först och främst med mailkontakt, men på 

grund av att inga svarade blev den alternativa telefonkontakten det primära sökverktyget. Då 

hållbarhetsområdet kräver specifik kunskap om vissa enskilda faktorer blev det naturligt att 

vårt sökande riktades mot personer som arbetar inom ramarna för dessa frågor, vilket i sin tur 

resulterade i del slussande mellan olika avdelningar och telefonväxlar på företagen. Det är 

inte alla företag som har kontaktmöjligheter till personer på dessa positioner via deras 

hemsidor och därmed utgjordes en stor del i vårt sökande av att försöka härledas till personer 

som arbetar med hållbarhetsfrågor genom andra anställda på företaget. Efter detta försök till 

att nå eventuella respondenter kontaktade vi fyra respondenter åter, som tidigare svarat att de 

har haft tid att medverka. Samtliga respondenter verkade inom ramarna för hållbarhetsfrågor, 

vilket var något som ansågs lämpligt för studiens helhet och det andra steget med studiens 

urval av dessa respondenter blev mailkontakten angående intervjuer där den tematiska mallen 

med frågor skickades ut.  

 

Syftet med datainsamling är att samla in relevant data för forskningsfrågorna, därför är det 

viktigt att använda sig av framgångsrika datainsamlingsstrategier (Hair Jr et al., 2011). Enligt 

Hair Jr et al. (2011) är datainsamlingen en viktig del i forskningsarbetet. Insamlingen av data 

måste vara pålitlig samt väsentlig för syftet (ibid.). Företagsekonomiska studier är framförallt 

beroende av respondenter och organisationer för att få tillgång till relevant data (ibid.). 
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Innan vi påbörjade denna studie diskuterades aktuellt forskningsområde samt vilka 

respondenter som skall ligga till grund för den data som är relevant för studien. Därefter 

skickades ett flertal mail ut till de respondenter som ansågs vara relevanta. Innan själva 

utskicket av samtliga mail bestämde vi oss för en acceptabel svarsfrekvens över en 

arbetsvecka, där ett överstigande av denna vecka skulle innebära att vi skulle behöva använda 

oss av en ny datainsamlings strategi. Detta innebar att vi tog telefonkontakt med samtliga 

respondenter, vilket underlättade problematiken med att hitta studiens slutgiltiga 

respondenter. Enligt Hair Jr et al. (2011) är en tidig första kontakt med respondenterna viktig. 

En telefonintervju har inte varit möjlig att genomföra med samtliga respondenter och detta 

grundar sig dels i tidsbrist för de tillfrågade. Detta har medfört att vi blivit tvungna att utföra 

mailintervjuer som en alternativ lösning till datainsamlingsproblematiken.  

 

3.3	Kritik	av	insamlad	primärdata	
 
Enligt Hair Jr et al. (2011) är telefonintervjuer ett bra datainsamlingsverktyg, men det har 

också sina nackdelar. Författaren har inte möjligheten att studera intervjuobjektets visuella 

kroppsspråk. Respondenten anses inte vara lika villig till att utföra en lång intervju som vid en 

personlig intervju (Hair Jr et al., 2011). Detta var vi väl medvetna om vid valet av 

datainsamlingsmetod, men eftersom samtliga respondenter verkar utanför vårt geografiska 

område ansågs telefonintervjuer ändå vara det bäst lämpade tillvägagångsättet för oss och det 

mest kostnadseffektiva datainsamlingsverktyget. Vårt alternativa val av mailintervjuer har 

även det för- och nackdelar enligt Hair Jr et al. (2011). En nackdel med att genomföra denna 

typ av intervju är möjligheten att följa upp frågor och problematiken med att respondenten 

kan missförstå frågeställningar (ibid.).  

 

De tolkningar som gjorts av kontexten från de genomförda intervjuerna har 

behandlats objektivt. Något som vi däremot vill poängtera är det faktum att samtliga aktörer 

innehar en betydligt större kunskap inom området hållbarhet och att vi som utfört denna 

studie har endast en begränsad sådan. Det faktum att två av intervjuerna var mailintervjuer 

medförde en viss problematik i jämförbarheten med de andra och det fick även en 

begränsande betydelse av kontexten i dessa intervjuer, vilket påverkade helheten av studien. 

Vi som utfört denna studie förstår att det kan föreligga en viss känslighet gällande några av de 

berörda frågorna och att detta kan resultera i en återhållsamhet hos respondenterna på grund 

av att det finns risker. 
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3.4 Litteratursökning 

 

Utgångspunkten för den här studiens litteratursökning har för vår del varit universitetets 

hemsida, som genom sin sökmotor för olika databaser erbjuder ett stort urval för olika 

forskningsområden. Skärvad och Lundahl (2016) menar på att litteratursökning via ett 

universitets hemsida är ett smidigt sätt att inhämta väl citerade artiklar. Sedan har fysisk 

litteratur i form av böcker lånats via biblioteket på universitetet, vilka vi sedan har kritiskt 

granskat för att se dess relevans för studien. Detta tillvägagångssätt tillämpades även för 

sökandet av vetenskapliga artiklar via universitetets hemsida och då var det primära målet att 

hitta originalartiklar eller de som är granskade fackligt. Att hämta in tidigare forskning via 

bibliotek är ett vanligt och lättillgängligt sätt att finna relevant forskning (Skärvad, Lundahl, 

2016). Vidare valdes relevanta sökord ut och detta var ord som är relaterade till studiens 

ämnesområde eller som anknyter till den teoretiska referensramen. Exempel på sökord som vi 

har använt oss av: CSR, GRI, sustainability reporting, hållbarhetsredovisning, stakeholder, 

legitimacy, institutional, greenwash, signaling och regulation. De databaser som vi främst 

använde till sökandet av vetenskapliga artiklar med hjälp av de tidigare nämnda sökorden var 

SCOPUS och Google scholar. 

3.4.1 Val av den teoretiska referensramen 

 
De teoribildningar som använts till att försöka besvara studiens syfte och frågeställningar har 

till stor del insamlats genom själva litteratursökningen. Några av de teoribildningar som varit 

aktuell för användning i denna studie har redogjorts för oss under studietidens tidigare 

genomförda kurser, vilket har medfört en viss grad av effektivitet både när det kommer till 

sökandet och val av relevant teori. 

För att öka tillförlitligheten i studien har flera av de utvalda vetenskapliga artiklarna varit 

bland de mest citerade på de databaser vi har använt oss av. Detta har i sin tur medfört att 

flera av de valda teorierna är av lite äldre slag, men som fortfarande är aktuella till att skildra 

helheten av dessa teorier. Bland de systemorienterade teorierna som använts i denna studie 

finns det flera tydliga exempel på äldre källor och flera av dessa källor är fortfarande aktuella 

för forskning än idag.  

För att motivera valet av de olika teoretiska ämnesområdena har relevansen varit något av det 

primära och om dess mening har syftat till en bättre förståelse av studiens 

problemformulering. 
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3.5 Bearbetning av empiriskt material 

 

Det empiriska materialet har som tidigare nämnts samlats in via telefon- och mailintervjuer, 

vilket har resulterat i olika typer av bearbetning. De två genomförda mailintervjuerna utgör 

mer strukturerat typ av material, eftersom att följdfrågor ej har varit möjligt genom dessa och 

att bearbetningen i sig gått väldigt direkt mot svaren på frågorna. Bearbetningen av de andra 

två intervjuerna som genomförts via telefon har i sin tur skett utifrån inspelningar. Enligt 

Bryman och Bell (2013) kan inspelning från en intervju underlätta bearbetningen av data vid 

ett senare skede. Vi valde att fråga de medverkande respondenterna ifall det var möjligt att få 

spela in intervjuerna för att kunna återge deras svar på ett mer korrekt sätt samt för att kunna 

underlätta transkriberingsprocessen för vår egen del. Att spela in intervjun gav oss en större 

möjlighet att fokusera på helheten istället för att distraheras av potentiella längre 

anteckningar. Bryman och Bell (2013) understryker det faktum att intervjuobjektet kan 

påverkas av att en inspelning sker och att det uppstå en större eftertänksamhet samt 

återhållsamhet i svaren, vilket vi var medvetna om när vi tog beslutet om att fråga de 

medverkande. I ett försök av att motverka denna återhållsamhet i svaren erbjöd vi en 

anonymitet som enligt Bryman och Bell (2013) underlättar för kvalitativa studier. I 

presentationen av det empiriska materialet sker denna anonymitet genom att respondenterna 

tilldelats varsin bokstavsbenämning i ordningen A till D.  

3.5.1	Analysmetod	
 
Analysen är indelad tematiskt utifrån studiens intervjuguide och dessa indelningar kopplar 

samman den insamlade empirin med studiens teoretiska referensram. Den tematiska 

indelningen fortsätter sin skepnad från det empiriska kapitlet och vidare följer den de tidigare 

rubriceringar som framställts baserat på studiens intervjuguide. Rubrikerna lyder som följer 

syn på hållbarhet, förväntningar på lagkravet, legitimitet och hållbarhetsredovisning som 

marknadsföring och framtida utveckling. Ordningen av dessa rubriker är baserade på 

intervjuguidens frågeordning och detta för att bilda en tydligare helhetsbild för läsaren. 
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3.6 Forskningsetiska konsekvenser 

 

Några av vanligast förekommande etiska riktlinjer inom svensk forskning är enligt Bryman 

och Bell (2013) informationskravet, samtyckeskravet, anonymitetskravet, nyttjandekravet och 

falska förespeglingar. 

 

Det första kravet som Bryman och Bell (2013) beskriver är informationskravet. Detta krav 

innebär att informera intervjuobjektet om moment och syftet med undersökningen (ibid.). När 

vi tog vår första kontakt med respondenterna redogjorde vi för vad studien handlade om samt 

för upplägget av den eventuella intervjun som skulle ske vid ett senare tillfälle.  

 

Samtyckeskravet är det andra kravet som Bryman och Bell (2013) har listat och detta redogör 

för att de tillfrågade är väl medvetna om att sitt medverkande i studien är självmant och att de 

finns möjlighet till att stoppa intervjuprocessen för att därmed upphöra sitt deltagande. I den 

dialog som funnits mellan oss och våra respondenter har vi varit tydliga i vår information 

angående deltagarnas godkännande för sitt medverkande. Ingen av respondenterna har haft 

några invändningar om såväl deltagande som anonymitet och vi har dessutom informerat om 

att slutresultatet av uppsatsen skickas ut till samtliga respondenter efter examinering.  

 

Det tredje kravet, anonymitetskravet, beskriver Bryman och Bell (2013) på det sätt att 

information gällande de medverkande ska förvaras utom räckhåll för ej behöriga och att denna 

information får en konfidentiell behandling. Vi har i vår studie valt att använda oss av 

anonymitet för att deltagarna ska känna en större trygghet för sitt medverkande och sedan 

behandlat den insamlade empirin utifrån sekretess.  

 

Det fjärde etiska kravet enligt Bryman och Bell (2013) är nyttjandekravet som betonar vikten 

av att det insamlade materialet ej brukas i annat syfte än för själva forskningen. Den 

information som vi har samlat in till vår undersökning har endast använts i forskningssyfte till 

att försöka besvara studiens frågeställningar. 

 

Det femte och sista kravet som Bryman och Bell (2013) beskriver är falska förespeglingar, 

vilket innebär att studiens författare ej vilseleder deltagarna angående syftet med 

undersökningen. I vår första kontakt med våra respondenter var vi tydliga med att redogöra 

för studiens syfte, så att det inte skulle uppstå någon förvirring angående detta.   
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3.7 Trovärdighet 

 

För att skapa trovärdighet i vår studie har vi utgått ifrån de fyra kriterierna som Bryman och 

Bell (2013) nämner, vilka är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering.  

 

Tillförlitlighet innebär enligt Bryman och Bell (2013) att författaren återger resultatet till den 

eller de som har studerats och att studiens har baserats på de regler som existerar. I 

respondentdialogen har vi kommit överens om att återge den fullständiga uppsatsen när den är 

sammanställd för att respondenterna ska kunna ta del av forskningen som utförts och i övrigt 

har vi följt de riktlinjer som tillämpas samt att vi erbjudit anonymitet. 

 

Bryman och Bell (2013) beskriver kriteriet överförbarhet huruvida ett resultat från en studerad 

verklighet kan antas i en annan social verklighet. I vår studie som omfattar medverkande 

företag på OMX-Stockholm large-cap, vilka verkar i olika branscher, blir det svårt att göra 

några direkta påståenden gällande överförbarhet ifall dessa mönster skulle kunna 

överensstämma för andra large-cap bolag i andra branscher.  

 

Det tredje kriteriet för trovärdigheten i en kvalitativ studie är pålitlighet och enligt Bryman 

och Bell (2013) handlar detta kriterium om hur forskaren redogör för sin arbetsprocess och 

sina beslut, så att de som tar del av forskningen kan avgöra rimligheten i studien. Vi har i vår 

studie försökt att tydliggöra en helhet för arbetet och att visa de tillvägagångssätt som vi har 

antagit genom att bland annat redovisa intervjuguidens frågor som en bilaga längst bak i 

uppsatsen. 

 

Det sista trovärdighetskriteriet, konfirmering, beskriver Bryman och Bell (2013) på det sätt att 

personen som genomfört en studie ska agera opartiskt och att ifall det existerar personliga 

åsikter skall dessa ej inverka på studiens slutsatser. I vårt fall har vi prioriterat objektivitet och 

som ett exempel på detta har vi som har genomfört studien interagerat med samtliga företag 

bägge två. Detta för att säkerhetsställa att inga partiska relationer skulle kunna uppstå. 
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4. Empiri 
 
Presentationen av empirin från intervjuerna sker tematiskt baserat på studiens intervjuguide 

och den inleds till en början med bakgrundsfrågor för att sedan övergå till frågor som är 

menade att besvara studiens frågeställningar. 

 

4.1 Respondenternas erfarenheter och syn på hållbarhet 

 

Respondent A (RA) har befattningen miljösamordnare och arbetar som rådgivare inom miljö-, 

hållbarhet- och teknikfrågor. RA’s företag har inte jobbat strukturerat med hållbarhetsarbete 

tidigare, men området i sig är något som finner sig naturligt i företagets arbetsprocess och 

detta då arbetet med människor har prioriterats. RA anser att hållbarhetsrapporteringen i sig är 

väldigt viktigt för organisationen och detta för att kunna kommunicera med sina intressenter 

om vad som är aktuellt samt vilka framtida utmaningar organisationen står inför. 

 

Respondent B (RB) har arbetat som hållbarhetschef på företaget i åtta år och har som 

arbetsuppgift att ansvara för hållbarhetsfrågor. RB’s företag arbetar med hållbarhetsfrågor väl 

integrerat i arbetsprocessen och denna typ av process täcker flera av företagets 

verksamhetsområden på ett naturligt sätt. RB’s företag strävar efter att ligga i framkant vad 

gäller den integrerade hållbarhetsrapporten och i dagsläget arbetar företaget utifrån GRI’s 

riktlinjer för att kunna uppnå detta. 

 

Respondent C (RC) är projektledare på företaget och ansvarar för års- och 

hållbarhetsredovisningen. RC arbetar även med företagets hållbarhetsprogram och 

kommunikation. På RC’s företag integreras hållbarhetsfrågor i verksamhetens affärsplanering 

och dess strategier. RC’s företag har som målsättning att hållbarhetsarbetet ska integreras i 

samma systematiska process precis som alla andra arbetsområden i verksamheten och att 

rapporten i sig ska verka för att belysa, men även för att kunna följa upp det arbete företaget 

utför. 

 

Respondent D (RD) är ansvarig för hållbarhetsfrågor på företaget och har tidigare erfarenhet i 

form av rollen som hållbarhetschef i fyra år. I RD’s företag ingår hållbarhetsarbetet i 

verksamhetens strategiska process och de sätter upp målsättningar som sedan följs upp i 
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månads-, kvartals- och årsrapporter. RD menar på att det är väldigt viktigt att upprätta en 

hållbarhetsrapport för deras verksamhet och att den är väldigt viktig för deras legitimitet då 

företaget har valt att lägga mycket fokus på hållbarhetsfrågor.  

 

4.2 Förväntningar på lagkravet 

 

RA menar att specifika intressentgrupper kan komma att gynnas i samband med regeringens 

nya lagstiftning för hållbarhetsrapportering och beskriver sitt resonemang: “Ja, våra 

finansiärer som har varit mest på, aktieägare. Så de absolut. Jag tror inte våra andra 

intressenter är riktigt lika intresserade, men aktieägarna har verkligen satt på press oss”. RA 

är av uppfattningen att det nya lagkravet i sig inte kommer att mynna ut i en allt mer 

standardiserad hållbarhetsrapportering, men menar på att ramverken som tillämpas kan 

komma att påverka den rådande situationen och uttrycker sig: “Inte lagkravet, men däremot 

GRI kriterierna tror jag kommer leda till det. Jag uppfattar lagkravet som väldigt luddigt och 

att det är öppet för tolkning, så just det tror jag inte, men om man använder sig av GRI index 

så absolut”. RA har svårt att se ifall de nuvarande förväntningar som finns på deras 

hållbarhetsrapportering kan komma att ändras med det nya lagkravet och menar att deras 

verksamhet måste vara tydliga i sin informationsåtergivning. Enligt RA finns det både 

fördelar och nackdelar med att sätta lagkrav för denna typ av rapportering och resonerar kring 

dessa faktorer på följande sätt: “Fördelen är ett bra sätt att kommunicera. Vi blir tydligare 

både externt och internt. Jag tycker att den interna stoltheten blir mer påtaglig nu när man 

börjar uppmärksamma det på ett annat sätt. Nackdelen kan jag tycka kanske är att det kan bli 

lite stelt. Det är inte lika fritt för tolkning och det baserar jag framför allt på GRI indexet, för 

det kräver en del. Men jag ser mer fördelar än nackdelar”. 

 

RB är av uppfattningen om att inga specifika intressentgrupper kan komma att gynnas i 

samband med den nya lagstiftningen och RB menar dessutom att de nya restriktionerna  

ej kommer att ha någon större påverkan vad gäller upprättandet av hållbarhetsrapporter hos 

aktörer. RB resonerar på följande vis kring standardisering av upprättande: “Nej, de flesta 

stora bolag använder redan integrerad rapport och GRI standard. Mindre bolag kommer inte 

standardisera sin rapport på andra sätt, utan de kommer att använda sig av befintliga 

standarder, om de skall köra någon form av standard”. RB menar att förväntningar på 
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hållbarhetsrapporteringen kan komma att förändras till viss del och för resonemanget att: “De 

som läser dessa rapporter kommer inte att förändras, men de kan kanske öka sina krav och 

förväntningar, så att de snabbare kan läsa och tillgodogöra sig fakta. Det vill säga kräva att 

man följer en standard”. Vidare för RB resonemanget att lagkravet kan komma att innebära 

en del hinder för mindre aktörer och säger: “... kanske att kostnader för arbetet i mindre 

företag kan bli en nackdel”. 

 

RC är förväntansfull över det lagstadgade kravets inverkan och menar på att specifika 

intressentgrupper kan komma att gynnas som en följd av detta. RC uttrycker sig: “Det ska bli 

jätteintressant att se hur det går. Att hållbarhet kommer upp på agendan är viktigt och får 

förhoppningsvis positiva följder som ett ökat fokus på miljöcertifieringar, mer 

ansvarstagande, mer mätbarhet. Kunder, medarbetare, ägare och samhälle gynnas”. RC är 

av uppfattningen om att den nya lagstiftningen kan innebära ett mer standardiserat 

upprättande och menar att deras egen verksamhet redan befinner sig i ett sådant stadie. RC 

beskriver sitt resonemang över hur omgivningens förväntningar kan komma att påverkas över 

tid i samband med en lagstadgad hållbarhetsrapportering. RC säger följande: “Ja, på sikt. 

Förhoppningsvis ökar det transparensen och jämförbarheten, vilket leder till större tryck på 

företagen att ta tag i sitt hållbarhetsarbete. Det blir lättare som medveten konsument att få 

koll på företagens hållbarhetsarbete och värdera företagen utifrån ett helhetsperspektiv och 

inte bara baserat på ekonomi”. Avslutningsvis menar RC att mindre bolag kan påverkas i 

större utsträckning av ett lagkrav som denna. 

 

RD är av uppfattningen att det nya lagkravet inte kommer medföra någon större skillnad 

mellan de olika intressentgrupperna. Vidare för RD resonemanget att ett lagstadgat krav kan 

komma att innebära skillnader över tid och uttrycker sig på följande vis: “Nej, inte i första 

läget. Inte nu, men i förlängningen kanske. Däremot är lagen inte speciellt tydlig. På lång sikt 

kanske det leder mot en mer standardiserad praxis”. Huruvida det nya lagkravet skulle 

förändra synen på hållbarhetsrapportering menar RD redan har uppenbarat sig och diskuterar 

följande: “Ja, snarare är lagen om hållbarhetsrapportering ett exempel på att samhällets 

förväntningar har förändrats. Man ställer krav på att det ska finnas. Man kommer inte 

undan”. RD anser att den stora fördelen med att lagstifta om hållbarhetsrapporter är det 

faktum att större aktörer inte kommer undan och att dessa måste ta sitt ansvar. RD diskuterar 

lagen i sig och menar på att lagkravet kan komma att medföra vissa negativa följder: “Jag 
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tror att nackdelen är att lagen, så som den är skriven, är att den är ganska otydlig. Egentligen 

är det inte så mycket krav. Inte ens krav på att den ska vara granskad. Revisorerna ska bara 

intyga att den finns, de har inget krav på att granska innehållet. Så att jag tror att det är en 

nackdel med låga krav. Den leder till en höjd lägsta nivå, ingen kommer undan, men jag är 

rädd att den sänker ambitionsnivån hos de som gjort ett bra hållbarhetsarbete tidigare, 

därför att kraven är så låga. Låga krav på att redovisa resultat”. 

 

4.2 Legitimitet 

 

RA är av uppfattningen att deras omgivning förväntar sig en hel del av dem och att ett aktivt 

arbete med en tydlig kommunikation ska leda till en mer öppen informationsåtergivning. 

Vidare för RA resonemanget av vikten för kontexten och säger : “Jag tror att det här med 

 transparens kommer att bli viktigare. Vi behöver inte vara bäst, men vi måste kommunicera 

varför vi inte är bäst eller varför vi kanske inte gör någonting. Det tror jag kommer att bli 

mer påtagligt”. RA menar på att de inte har valt att prioritera något specifikt i sin 

hållbarhetsrapport för att bemöta sin omgivning. Däremot har vissa intressentgrupper 

prioriterats av RA’s verksamhet: “ ….kunder och sen har det varit våra aktieägare och sen 

har vi försökt att prioritera både våra nuvarande anställda och potentiella framtida 

anställda”. RA menar på att samhällets normer har haft en påverkan i deras 

rapporteringsprocess och beskriver även det faktum att konkurrenter har en viss betydelse: 

“Det finns andra bolag som har kommit längre än vad vi har och detta sätter krav på oss att 

vi ska rapportera motsvarande information eller förklara varför vi inte gör det”. RA menar 

på att det nya lagkravet i sig inte kommer att påverka deras verksamhet, men att 

informationsåtergivningen kan komma att göra det. RA är av uppfattningen om att den nya 

lagstiftningen enbart bidrar till positivitet gällande deras intressentrelationer och att 

rapporteringen i sig är en viktig del i arbetet med sina intressenter. RA beskriver: “Det blir 

väldigt konkret väldigt tydligt vad vi jobbar med hur vi jobbar med, så det tycker jag absolut 

och det finns ju en möjlighet för intressenter att ställa kontrollfrågor”. 

 

Enligt RB är deras intressenter en viktig del i arbetet med att bemöta kraven från deras 

omgivning och säger: “Vi vet genom intressentdialoger och vi redovisar enligt dessa krav”. 

RB menar att deras verksamhet har valt att göra prioriteringar i sin informationsåtergivning 

och beskriver grunden för deras metod på följande vis: “Vi har prioriterat enligt vår 
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intressentdialog och materialitetsanalys”. RB säger dessutom att deras verksamhet valt att 

fokusera mer på specifika intressentgrupper som: “Ägare eller tänkta ägare då det är dessa 

som läser en rapport”. Genom att samhällets normer fungerar som en betydande faktor i såväl 

verksamhetens omvärldsbevakning som deras materialitetsanalys menar RB på att det har en 

viss påverkan. Vidare är RB av uppfattningen att den nya lagstiftningen inte kommer att 

påverka verksamhetens legitimitet i deras fall och beskriver sitt resonemang på följande sätt: 

“Vi ändrar inte vår syn på att följa lagar genom rapportering utan det är ett krav även utan 

redovisningar”. RB har svårt att se på vilket sätt det nya lagkravet kan komma att påverka 

deras verksamhetsbild. RB är av uppfattningen att den nya lagstiftningen inte kommer att 

påverka deras intressentrelationer i så stor mån, eftersom att de redan rapporterar enligt de 

förväntningar som finns. Enligt RB är deras hållbarhetsrapportering en viktig del i 

verksamheten och betonar intressenternas betydelse: “Vi ökar transparensen på lång sikt och 

därmed kommunikationen mot intressenter”. 

 

RC är av uppfattningen att deras omgivning har högt uppsatta förväntningar och att dessa 

formar arbetet därefter. RC beskriver hur deras verksamhet har valt att prioritera 

utformningen av deras informationsåtergivning för att bemöta förväntan på deras 

rapportering: “Vi prioriterar rapporteringen av hållbarhet genom att både göra en integrerad 

rapportering och en fördjupad hållbarhetsredovisning för de mer initierade”. RC’s 

verksamhet har dessutom valt att prioritera specifika intressentgrupper gällande den 

framtagna informationen i hållbarhetsrapporten och beskriver processen på följande vis: 

“Våra intressenter är främst kunder, medarbetare, leverantörer, ägare och samhälle. Vi har 

alla dessa för ögonen när vi skriver rapporten, men kanske främst medvetna kunder, 

medarbetare och ägare/investerare”. RC för resonemanget och möjligheten med att det nya 

lagkravet kan komma att påverka deras legitimitet till en viss nivå, men förtydligar att de 

redan har en stabil sådan. RC säger: “Det är möjligt att den påverkas (både positivt och 

negativt) när hållbarhetsarbetet blir mer jämförbart mellan bolag”. RC är av uppfattningen 

att det nya lagkravet inte kommer att påverka deras relationer gentemot sina intressenter. 

Däremot anser RC att hållbarhetsrapporten är viktigt del av sitt arbete med sina intressenter 

och säger: ”Det är en viktig och ”tung” kanal”. 

 

RD uppfattar det som att kraven på deras verksamhet anses vara höga och att det finns en 

förväntan på det hållbarhetsarbete som bedrivs. RD beskriver hur de skapat en speciell 

arbetsprocess för att därefter göra prioriteringar till hållbarhetsfrågor och hur deras 
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verksamhet tidigare skapade en annan slags prioriteringsprocess, men då för specifika 

intressentgrupper. Denna prioriteringsprocess består av en inre och yttre nivå, där olika 

intressentgrupper har placerats. RD beskriver det hela som en slags värdekedja som deras 

verksamhet är en del av. I RD’s verksamhet arbetar de mer mot enskilda grupper, men RD 

beskriver det faktum att om dessa enskilda grupper definieras som samhället i sin helhet kan 

detta innebära att de då har rådande normer i åtanke. RD är inte av uppfattningen om att det 

nya lagkravet kan komma att påverka deras legitimitet och säger: “Nej, det tror jag inte, 

därför att jag tycker att kraven är så låga mot det vi presterat innan lagen kom”. RD är 

dessutom inte av uppfattningen om att lagkravet kommer att bidra till deras 

intressentrelationer och uttrycker sig på följande vis: “Nej, det tror jag inte heller, därför att 

jag tror att vi har sedan tidigare ett arbete gentemot våra intressenter som vida överstiger det 

som lagen ställer krav på”. Däremot betonar RD vikten av informationsåtergivningen från 

deras verksamhet och säger: “Det är viktigt att vi har en hållbarhetsredovisning. Det är 

faktiskt en hel del som läser och analyserar, så jag tror att det är viktigt”. 

 

4.3 Hållbarhetsredovisning som marknadsföring och framtida utveckling 

 

RA har inte tidigare reflekterat över det faktum att innehållet i hållbarhetsrapporteringen har 

kunnat uppfattas som marknadsföring och säger: “Jag har nog aldrig sett 

hållbarhetsredovisning som marknadsföring direkt, men även indirekt kan det nog bli så. Jag 

vet faktiskt inte, jag har inte funderat på det”. Däremot beskriver RA att de arbetar tydligt 

med att redogöra för vad som är verkligheten och uttrycker sig: “För oss handlar det mycket 

om att berätta vad vi faktiskt gör och på vilket sätt vi gör det. Man kan ju vara på gränsen till 

marknadsföring, men vi försöker att presentera på ett sånt sätt att det inte upplevs som det. 

Blir lite storytel, förklara varför och hur vi gör istället för att glorifiera nånting. Istället lägga 

det på en nivå som känns mer verklig”. RA har förhoppningen av att den framtida 

rapporteringen kommer att vara mer omfattande, öppen och transparent. RA menar på att det i 

sin tur leda till ett nytt sätt för att aktörer att skilja sig från sina konkurrenter. 

 

RB är av uppfattningen att den nya lagstiftningen kan komma att ändra bilden av rapporten 

som marknadsföring till viss del och säger: “Kanske blir mindre utrymme för ren 

marknadsföring om man talar om detta som marknadsföring produkt, men att den ökar som 

marknadsföring av bolag”. RB menar att i sådana fall kommer problematiken 
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med marknadsföring att reduceras när uppdelning av GRI-bilaga och integrerad rapport sker. 

RB beskriver hur deras verksamhet arbetar med GRI-ramverket och att detta i sin tur 

resulterar i en mer faktabaserad hållbarhetsrapport med mindre marknadsföring. Trots att 

deras verksamhet och flera andra aktörer arbetar mer faktabaserat menar RB på att den 

framtida utvecklingen kan komma att gå lite var som och säger: “Integrerad med mer 

marknadsföring och GRI med fakta”. 

 

RC har förhoppningen att det nya lagkravet kan medföra förändringar gällande problematiken 

med grönmålning och resonerar: “Jag hoppas att lagändringen driver på utvecklingen mot en 

mer transparent redovisning av företagens hållbarhetsarbete”. RC beskriver hur deras 

verksamhet arbetar internt med frågor som dessa och säger: “Vi lyfter utmaningar och sätter 

in vårt företag i ett större sammanhang”. RC är av uppfattningen om att 

hållbarhetsredovisningens framtida utveckling kommer att gå mot mer rapportering och 

uttrycker sig på följande vis: “Jag tror den kommer integreras allt mer i den finansiella 

rapporteringen – kvartalsrapporter och årsredovisning”. 

 

RD anser att det är svårt att säga hur den nya lagstiftningen kan komma att ändra bilden av 

rapportering som grönmålning, men menar på att det kan leda till en ändrad praxis bland 

aktörerna. RD beskriver hur deras verksamhet har resonerat kring framtagningen av sin 

rapport för att reducera marknadsföring: “Vi har sedan 2012 valt att göra en ganska torr GRI 

redovisning. Det är en faktaredovisning. Det är inte speciellt mycket bilder och leenden, utan 

det är en faktaredovisning med GRI ramverket som utgångspunkt. Den ska vara faktabaserad, 

det är inte en broschyr”. Avslutningsvis är RD av uppfattningen att en framtida rapportering 

kan komma att vara mer lättillgänglig för läsaren och uttrycker sig på följande vis: “…man 

kommer inte att trycka de kataloger som man gör idag, utan man kommer att ha en mer 

webbaserad där hållbarhetsdelen är integrerad i övrig verksamhet och läsaren får klicka sig 

fram till det man vill läsa. Ingen kommer att läsa från pärm till pärm”. 
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5. Analys 
 
Denna analytiska del är indelat tematiskt utifrån studiens intervjuguide och dessa indelningar 

kopplar samman den insamlade empirin med studiens teoretiska referensram. Den tematiska 

indelningen fortsätter sin skepnad från det föregående empiriska kapitlet och vidare följer 

den de tidigare rubriceringar som framställts baserat på studiens intervjuguide. 

 
 

5.1 Syn på hållbarhet 

 

Då samhällets förväntningar har ökat på företagens hållbarhetsarbete medför detta betydligt 

högre krav på företagen att följa upp och bemöta dessa förändringar enligt Higgins och 

Coffey (2016). Samtliga respondenter menar på att hållbarhetsarbetet är en väldigt viktig del i 

sina verksamheter och att detta har integrerats på ett eller annat sätt för att det ska te sig 

naturligt i arbetsprocessen. Higgins och Coffey (2016) beskriver hur dagens verksamheter 

arbetar för att bli allt mer transparenta gentemot sin omgivning och bland respondenterna var 

enigheten stor av att belysa det egna arbetet om hållbarhet genom att ta fram rapporter med 

väsentligt innehåll för sina intressenter. Intervjuerna visade en stor del av det som GRI (2016) 

redogör för och om hur företag måste ta det organisatoriska ansvaret gentemot sina 

intressenter, vilket kom på tal från flera respondenter i form av deras önskan om allt större 

transparens från organisationernas sida. Hållbarhetsredovisningen som ett verktyg att arbeta 

med på lång sikt var något som nämndes i Regeringens (2016) debattartikel och av det som 

går att utläsa från det insamlade empiriska materialet är att arbetet med hållbarhet är något 

som samtliga företag i studien har valt att prioritera väldigt mycket i dagsläget.  

 

5.2 Förväntningar på lagkravet 

 

GRI (2016) redogör bland annat för att hållbarhetsrapporten ska innehålla väsentlig 

information av verksamheten och som därefter återges till företagens interna och externa 

intressenter. Bland de fyra tillfrågade respondenterna var RA och RC av uppfattningen att det 

nya lagkravet skulle gynna specifika intressentgrupper, medan de resterande ej delade denna 

uppfattning.  
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Larringa-gonzalez (2007) beskriver hur den institutionella teoribildning visar på hur 

organisationer anammar en viss karaktär samt ser på mönster hos liknande aktörer. Utifrån 

intervjuerna var det tydligt att det normativa beteende som existerar bland de medverkande 

vad gäller utformningen av hållbarhetsrapporten var att aktörerna tros fortsätta använda sig av 

de nuvarande standarder som råder och att den integrerade formen av rapportering ej kommer 

att ändras i första läget. Något som däremot diskuterades i två intervjuer var det faktum att 

lagkravet på lång sikt skulle leda till en mer standardiserad praxis bland aktörer. RC nämnde 

att deras verksamhet är i det läget att de befinner sig på ett standardiserat stadie för sitt 

hållbarhetsarbete, vilket tyder på att de arbetar utifrån de rådande förhållanden av restriktioner 

som Meyer och Rowan (1977) menar på kännetecknar de aktörer som vill uppnå en högre 

stabilitet och legitimitet i sina organisationer.  

 

I det insamlade empiriska materialet ansåg majoriteten av respondenterna att samhällets 

förväntningar kommer att ändras i takt med de nya restriktionerna. Dowling och Pfeffer 

(1975) beskriver ett organisatoriskt tillstånd med förutsättningar till att skapa legitimitet på så 

sätt att en verksamhet agerar i linje med det sociala systemet. De medverkande företagen i 

studien är medvetna över skiftande förväntningar gällande deras omgivningar och att de 

därifrån arbetar med målsättningar för att bemöta dessa som går i linje med företagets 

intressenter.  

 

Att jämförbarheten mellan organisationer ökar med det nya lagkravet var något som RC tog 

upp och en av de funktioner som GRI (2016) ämnar till att medföra är att förenkla jämförelsen 

mellan aktörer över tid. Standarden GRI (2016) skall vara brukbar för alla organisationer 

oavsett omsättning. I intervjuerna var det dock flera respondenter som ansåg att GRI kräver en 

hel del resurser och att detta skulle kunna bli en framtida problematik för mindre aktörer 

gällande kostnadsfrågor. Auginis och Glavas (2012) talar om problematiken kring företagens 

återgivning av hållbarhetsinformation och hur vissa företag enbart eftersträvar att uppfylla de 

aktuella lagkraven istället för att skildra verkligheten. Detta är något RD tar upp och 

respondenten finner lagkravet som alltför lågt och att det i sin tur riskerar att sänka 

ambitionsnivån hos de aktörer som arbetar aktivt med hållbarhet. Mcwilliams och Siegel 

(2001) beskriver det primära målet med CSR och hållbarhetsarbete som en aktion med 

godhjärtat syfte där företagen sätter in sig själva i ett större sammanhang utöver sin egna 

verksamheter. Bland respondenterna råder det trots allt en positiv ton gällande det nya 
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lagkravet och flera tror att omfattningen av lagen kommer att mynna ut i ett bättre 

ansvarstagande från aktörernas sida.  

 

5.3 Legitimitet 

 

Alla respondenter medges ha vissa förväntningar från sina intressenter och samtliga av de 

medverkande företagen förväntas arbeta aktivt med hållbarhetsfrågor. Corporate legitimacy 

var en av Hasnas (1998) indelningar för begreppet intressentteori, vilket redogör för hur en 

organisation skall styras av sin ledning samt mot att bemöta alla intressentgrupper på lika 

villkor. Något som nämns av samtliga respondenter är att deras företag valt att prioritera 

specifika intressentgrupper för att skapa en bra grund för verksamhetens legitimitet och detta 

som en följd av bemötande av deras intressenters förväntningar.  

 

Aktieägare är en intressentgrupp som samtliga respondenter har valt att uppmärksamma när 

det kommer till själva rapporteringen. Därefter följer medarbetare, leverantörer, kunder och 

myndigheter i den dialog som organisationerna för internt vad gäller deras prioriteringar. De 

intressentgrupper som nämnts bland företagen är sådana som de ansett har en direkt påverkan 

av organisationens fortlevnad, vilket går i linje med Clarksons (1995) definierande av den 

primära intressentgruppen. Den sekundära intressentgruppen som Clarkson (1995) nämner i 

sin utveckling av intressentteorin är ingenting som kommer på tal bland respondenterna, dock 

så väljer en del av de medverkande att nämna intressentgrupper i mer specifika ordningar. 

 

Enligt Deegan och Unerman (2011) är organisationens interaktion med sin omgivning en 

väldigt viktig faktor för att skapa och bibehålla legitimitet och majoriteten av respondenterna 

anser att omvärldens normer spelar in och har en väsentlig betydelse för deras legitimitet. 

Dialogen gentemot sina intressenter är något som kommer på tal i intervjuerna med RB och 

RD och att detta ligger till grund för beslut och strategier. Hasnas (1998) Stakeholder 

Fiduciary beskriver hur vissa intressenters åsikter prioriteras för att skapa långvariga 

relationer till företaget och den typ av intressentdialoger som respondenterna beskriver är 

enligt de själva ämnad för att stämma av och bemöta de förväntningar företagen har. Solomon 

och Lewis (2002) beskriver bland annat om att hållbarhetsrapportering kan användas som en 

fördel i förhållande till sina konkurrenter, vilket ej var något som framkom i studien. Däremot 

tog RA upp det faktum att de ville motsvara sina konkurrenters arbete och uppföljning 
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gällande hållbarhetsfrågor. Detta överensstämmer en del med Dye’s (1985) beskrivning av 

signaleringsteorin och hur företag gynnas av typ av information som delas med allmänheten, 

men till viss del även med Zuckers (1987) teori om att organisationer väljer en viss karaktär 

baserat på sin omgivning och att de därefter uppnår en bättre överlevnadsförmåga. 

 

Huruvida den nya lagstiftningen skulle påverka de medverkande företagens legitimitet råder 

det delade meningar över. Regeringen (2016) ville stärka den rådande utvecklingen av 

hållbarhetsarbete och detta genom att tillsätta ett lagkrav på hållbarhetsredovisning. RB, RC 

och RD tror att lagkravet i sig inte kommer ha någon väsentlig påverkan av företagens 

legitimitet, men att det eventuellt ökar jämförbarheten mellan olika bolag, vilket RC anser 

ökar vikten av att vara transparent i sin informationsåtergivning.  

 

Suchman (1995) betonar vikten av att en organisation verkar inom de normer som samhället 

har för att skapa värde. RB, RC och RD som vid tidigare tillfälle har upprättat 

hållbarhetsrapporter tror inte att deras förhållande till sina intressenter kommer att ändras i 

samband med det nya lagkravet, däremot tror RA som ej upprättat någon hållbarhetsrapport 

vid tidigare tillfälle att lagkravet skulle kunna bidra till att deras intressentrelationer stärks. 

 

Samtliga respondenter anser att deras hållbarhetsrapporter är ett viktigt verktyg för att 

kommunicera med sina intressenter i arbetet med legitimitet och detta överensstämmer med 

Suchmans (1995) redogörande för en verksamhets sökande av legitimitet.  

 

5.4 Hållbarhetsredovisning som marknadsföring och framtida utveckling  

 

Grönmålning av informationsåtergivandet beror till stor del på den makt företagen har till 

förfogande att kunna välja vilken information de har velat dela i sina rapporter enligt Lyon 

och Maxwell (2011). Regeringen (2016) säger att de integrerade rapporterna framställs för 

intressenternas räkning och för att företagen ska kunna stärka sin position på marknaden. 

Respondenterna i studien är tveksamma ifall det nya lagkravet skulle reducera förekommande 

grönmålning bland de som omfattas av lagen, men RC säger i alla fall att om transparensen 

ökar så kan det medföra förändringar.  
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Clarkson et al. (2008) har vid en tidigare studie funnit ett positivt samband i 

hållbarhetsrapporter mellan återgivning av information och transparensen av denna 

information. Arbetet med att hållbarhetsredovisningen ej ska uppfattas som ren 

marknadsföring är ett viktigt moment för samtliga respondenter och RB och RD betonar 

arbetet med att jobba faktabaserat efter GRI-ramverket. I studien var tre av fyra respondenter 

eniga över att framställa en så pass transparent rapportering som möjligt och att redogöra för 

verkligheten utan att glorifiera den. Att diskutera fenomen som grönmålning internt i 

förebyggande syfte var något som RA tog upp och enligt Belal och Cooper (2011) kommer 

företag som väljer att utelämna väsentlig information att påverkas negativt. 

 

Dimaggio och Powell (1983) beskriver det organisatoriska tillståndet isomorfism utifrån tre 

stadier där en verksamhet agerar utifrån hur andra företag av samma omfattning gör. Synen på 

hållbarhetsredovisningens utveckling och framtida upplägg är av delade meningar bland 

respondenterna, men tre av företagen tror på en mer integrerad hållbarhetsredovisning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 



 
 

33 
 

6. Slutsatser och diskussion 
 
Studiens forskningsfråga är ämnad att undersöka vilka konsekvenser som den nya 

lagstiftningen kan komma att få för stora bolag som berörs. Slutsatserna presenteras nedan 

och dessa följer den tidigare tematiska indelningen som studien följer. 

 

6.1 Förväntningar på lagkravet 

  

Undersökningen visar att implementeringen av det nya lagkravet bland de medverkande 

aktörerna kan komma att medföra vissa följder, men vi upplever att denna process fortfarande 

befinner sig i ett stadie då dessa följder är svåra att utläsa. Vi konstaterar utifrån studiens 

resultat att det råder positiva tongångar bland företagen gällande att fler omfattas av denna 

rapportering och det faktum att ingen kommer undan sitt sociala ansvar. Empirin ger oss även 

indikationer på att rådande tillämpning av standarder kan komma att fortgå, men att detta 

skulle kunna innebära en sänkt ambitionsnivå. Utifrån detta kan vi dra slutsatsen att det nya 

svenska lagkravet kan vara för lågt och att en tydligare definition kan bidra till utvecklingen 

av hållbarhetsarbetet över tid. Något som däremot nämns av majoriteten i studien är att en 

högre förväntan på deras rapportering kan bli en följd av det nya lagkravet och att en 

jämförbarhet kan tillkomma, vilket vi menar kan tydas i att det finns en medvetenhet bland 

bolagen om att verksamhetens prestationer måste tillfredsställa dessa förväntningar. Vi 

upplever att det finns en skepsis bland de medverkande om hur pass resurskrävande det nya 

lagkravet kan komma att vara för aktörer och vem som kan komma att gynnas av innehållet i 

rapporteringen. Vi tänker att detta skulle kunna bero på att utfallet av hållbarhetsrapporten 

inhämtas först kommande bokslutsår. Det råder en hel del tveksamhet bland de medverkande 

företagen angående förväntningar på konkreta förändringar och att detta kan bero på att 

lagstiftningen i sig är ämnad för en längre tidsperiod. 

6.2 Legitimitet 

Utifrån resultatet kan vi dra slutsatsen att den erfarenhet av hållbarhetsrapportering som tre av 

de fyra medverkande företagen har kan komma att påverka verksamhetens legitimitet mindre 

än för det företag som inte har någon tidigare erfarenhet av att upprätta en hållbarhetsrapport. 

Vi anser att det råder en större säkerhet bland de företag som tidigare har upprättat 
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hållbarhetsredovisningar. Undersökningen visar på att de tre företagen som vid tidigare 

tillfällen har upprättat hållbarhetsrapporter betonar vikten av att göra prioriteringar i 

upprättandet av hållbarhetsrapporten. Utifrån dessa aspekter i resultatet kan vi dra slutsatsen 

att erfarenheten kan komma att medföra mindre påföljder för de som har upprättat 

hållbarhetsrapport vid tidigare tillfälle. För det företag som ej tidigare upprättat rapportering 

visar resultatet på att lagkravet kan komma att medföra större skillnader. Studiens visar att 

aktörernas tidigare erfarenheter kan vara en faktor som spelar in gällande den legitima 

effekten av lagkravet. Vi upplever att de som har tidigare erfarenhet är av uppfattningen om 

att den nya lagstiftningen ej kommer ha någon större inverkan på deras organisatoriska 

legitimitet, vilket vi menar skulle kunna bero på att dessa företag inte känner något behov av 

att ändra något i den rådande arbetsprocessen för deras rapporteringssystem. Resultatet visar 

att det företag som inte har någon tidigare erfarenhet av att upprätta hållbarhetsrapporter är av 

uppfattningen att de kan komma att påverkas i högre grad, därav kan vi dra slutsatsen om att 

förändringar i samband med lagkravet skulle kunna knytas an till den information som 

företagen har återgett i sina tidigare hållbarhetsrapporter. Det vill säga ifall företaget har 

upprättat rapport vid tidigare tillfälle. 

6.3 Hållbarhetsredovisning som marknadsföring och framtida utveckling 

  

Samtliga respondenter i studien har interna rutiner som de arbetar med angående upprättandet 

av rapporter och de betonar vikten av att vara transparent, vilket visar på att företagen är 

medvetna om att hållbarhetsrapporten kan upplevas som marknadsföring i form av 

grönmålning. Lagkravet förväntas ej leda till en minskad effekt av grönmålning, men 

resultatet visar att det kan vara en positiv aspekt för hållbarhetsrapporteringens utveckling. 

Företagen i studien upplever att jämförbarheten kan öka i samband med en lagstiftning som 

denna och att de då måste vara transparenta och öppna i sin informationsåtergivning. Utifrån 

studiens resultat drar vi slutsatsen att aktörernas egna inställning till att rapportera och vara 

transparent kan vara en faktor som är mer avgörande än lagkravet i sig vad gäller en minskad 

effekt av grönmålning. 

  

Vi konstaterar att resultatet visar att de företagen med tidigare erfarenhet av att rapportera har 

en annan uppfattning gällande hållbarhetsredovisningens framtida utveckling. Dessa 

respondenter menar på att hållbarhetsredovisningens utveckling kan bli mer integrerad och 

faktabaserad. Det företag som ej tidigare upprättat hållbarhetsrapportering menar på att den 
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framtida utvecklingen av hållbarhetsredovisningen kan komma att bli ett sätt för aktörer att 

skilja sig från sina konkurrenter samtidigt som den är mer öppen och transparent. Utifrån detta 

kan vi dra slutsatsen om att de tre företagen som har tidigare erfarenhet av att upprätta 

hållbarhetsrapportering befinner sig i ett standardiserat läge, vilket präglar deras syn på 

utveckling. Vidare har företaget med mindre erfarenhet av att hållbarhetsrapportera en 

betydligt mer öppen syn, som vi menar kan bero på att deras arbetsprocess för rapportering 

befinner sig i ett tidigt stadium då de ska upprätta sin första hållbarhetsrapport detta 

bokslutsår.  

 

6.4 Förslag till vidare forskning 

 

De slutsatser som vi har presterat är ej generaliserbara eftersom vi endast har studerat fyra 

bolag på OMX Stockholm large-cap. Därför skulle en kvantitativ studie över fler aktörer på 

OMX Stockholm large-cap vara aktuell för att studera lagkravets konsekvenser. 

Vidare vad gäller urvalet hade vi önskat att studera fler företag som ej tidigare upprättat någon 

hållbarhetsrapport, vilket också kan vara en potentiell studie. En annan synvinkel för att 

kunna studera lagkravets konsekvenser och skillnader är att undersöka effekterna över en 

längre tidsperiod för att på så sätt kunna tydliggöra dessa. Vidare förslag till forskning är att 

genomföra en liknande studie, men som har ett betydligt större deltagande från fler branscher 

och som dessutom innefattar fler aktörer som ej tidigare upprättat någon hållbarhetsrapport. 

Detta för att kunna göra resultatet mer generaliserbart. 

 
.  
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Bilaga: Utformning av intervjumall 
 
 
Fråga 1   Vilka är dina arbetsuppgifter på företaget och vad är din personliga erfarenhet av 
hållbarhetsarbete? 
 
Fråga 2   Vad ser ni för mening i att upprätta en hållbarhetsrapport? 
 
Fråga 3   Hur arbetar ert företag med att integrera hållbarhetsarbete i arbetsprocessen? 
 
Fråga 4   Tror du att den lagstadgade rapporten kommer att gynna någon specifik 
intressentgrupp? 
 
Fråga 5   Kommer en lagstadgad hållbarhetsrapportering leda till ett mer standardiserat 
upprättande av rapporteringen? 
 
Fråga 6  Tror du att en lagstadgad hållbarhetsrapportering kommer att förändra samhällets 
förväntningar på hållbarhetsrapportering? 
 
Fråga 7  Ser du några nackdelar/fördelar med en lagstadgad hållbarhetsredovisning? 
 
Fråga 8   Vad tror du att omgivningens förväntningar är på ert hållbarhetsarbete samt 
rapportering? 
 
Fråga 9   Finns det något som ni har valt att prioritera för att bemöta omgivningens 
förväntningar vad gäller er hållbarhetsrapportering? 
 
Fråga 10   Finns det någon intressentgrupp ni har valt att prioritera i eran hållbarhetsrapport? 
 
Fråga 11   Påverkar samhällets normer utformningen av eran hållbarhetsrapport?    
 
Fråga 12   Tror du att den lagstadgade hållbarhetsredovisningen kommer att påverka er 
legitimitet?  
 
Fråga 13   Följdfråga till föregående: På vilket sätt tror du att den kommer påverka er 
legitimitet? 
 
Fråga 14   Tror du att den lagstadgade rapporteringen kan bidra till förhållandet gentemot era 
intressenter?  
 
Fråga 15   Anser ni att eran hållbarhetsredovisning är ett viktigt verktyg för att kommunicera 
med era intressenter i ert arbete med legitimitet? 
 
Fråga 16   Tror du att de lagstadgade restriktionerna kommer att ändra bilden av 
hållbarhetsrapportering som marknadsföring?     
 
Fråga 17   Följdfråga till föregående: På vilket sätt tror du att det kommer förändra bilden av 
hållbarhetsrapportering som marknadsföring?   
 



 
 

 

Fråga 18   Hur arbetar ni för att er hållbarhetsrapport inte ska uppfattas som ren 
marknadsföring? 
 
Fråga 19   Hur tror du att en framtida hållbarhetsrapportering kommer se ut? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


