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Förord 
Vi vill börja med att rikta ett stort tack till alla våra respondenter. Tack för att ni tog er tid att 
hjälpa oss vidare i vår uppsats, ni har bidragit med ovärderlig information och mycket 
kompetenta synpunkter. Utan er hade vi aldrig kunnat genomföra vår uppsats.  
 
Nästa tack vill vi rikta till vår mycket erfarna och engagerade handledare, docent Arne 
Söderbom som under processens gång väglett och hjälpt oss utveckla både oss själva och vår 
uppsats.  
 
Slutligen vill vi tacka varandra för ett fantastiskt fint samarbete. Vi har stöttat och lyft 
varandra i både med- och motgång vilket bidragit till att vi idag kan presentera en uppsats 
som vi känner stolthet för.  
 
Trevlig läsning, 
 
Halmstad 2017-05-30 
   
 
            
Louise Abrahamsson       Sofie Tover  



	

	

Sammanfattning 
Från och med verksamhetsåret 2017 måste företag, som uppfyller minst två av gränsvärdena: 
250 anställda, 175 Mkr balansomslutning och 350 Mkr nettoomsättning, för första gången 
enligt lag upprätta en hållbarhetsredovisning. Lag (2016:947) om ändring i 
årsredovisningslagen (1995:1554) grundar sig i ett EU-direktiv som syftar till att skapa 
transparens och öppenhet hos företagen. Lagändringen, som berör cirka 1600 svenska företag, 
ska få företagen att visa mer öppenhet och därmed visa vilka effekter de har på omvärlden. 
Skandaler och kriser i världen resulterar i ökande krav och förväntningar på att företag ska bli 
mer ansvarstagande. Hållbarhetsredovisningen ämnar till att hjälpa företagen att dels driva en 
mer hållbar verksamhet och dels förmedla informationen till intressenter. Hållbarhet är ett 
aktuellt ämne och innebär stora utmaningar för företagen vilket lagändringen syftar till att 
bemöta. Därav lyder studiens forskningsfråga: hur påverkar lag (2016:947) om ändring i 
årsredovisningslagen (1995:1554) stora företags hållbarhetsredovisning? För att svara på 
forskningsfrågan har vi utgått från en kvalitativ metod med induktiv ansats. Vi har genomfört 
en empirisk studie med både besöksintervjuer och telefonintervjuer med sex respondenter 
som är ansvariga för hållbarhetsredovisningen på företag som i lagens mening klassas som 
stora. Dessutom har vi intervjuat tre revisorer som arbetar både med granskning och 
rådgivning av hållbarhetsredovisning. Studien visar att de största företagen troligtvis inte 
kommer påverkas av lagändringen då de redan hållbarhetsredovisar tillräckligt utförligt. De 
mindre av de företag som berörs av lagen och de företag som inte är börsnoterade kommer 
antingen behöva utveckla eller starta upp en hållbarhetsredovisning. Många respondenter 
upplever att en utmaning i och med hållbarhetsredovisningen är att kvalitetssäkra 
informationen. Studien visar att revision av hållbarhetsredovisning hade varit fördelaktigt för 
att bemöta utmaningen, vilket inte är lagstadgat. Eftersom externa krav och förväntningar 
ökar är det viktigt att företag integrerar hållbarhet i verksamheten. Studien visar att eftersom 
allt fler företag kommer behöva upprätta en hållbarhetsredovisning kommer även 
hållbarhetsarbetet att drivas på, vilket i sin tur leder till en mer hållbar utveckling 
 
Nyckelord: Hållbarhet, Redovisning, Hållbarhetsredovisning, Lag (2016:947) om ändring i 
årsredovisningslagen (1995:1554), Agentteori. 



	

	

Abstract 
From the fiscal year of 2017 and onwards, large companies in Sweden will be obligated by 
law to publish a sustainability report. Amendment (2016:947) to the Annual Account Act 
(1995:1554) is based upon an EU directive, which aims to create transparency and openness 
among companies. The amendment will affect about 1600 Swedish companies and aims to 
make companies more transparent and thus consider how their businesses affect the world. 
Scandals and crises from all over the world are contributing to the increasing demands and 
expectations on companies taking responsibilities for their actions. The sustainability reports 
aims not only to help companies operate a more sustainable business, but also to 
communicate their sustainable progress to stakeholders. Sustainability is a current issue and 
poses major challenges for companies, at which the amendment aims to respond. Hence the 
research question is: how does the amendment (2016:947) to the Annual Account Act 
(1995:1554) affect the sustainability reporting of large companies? To answer the research 
question we have assumed a qualitative method with inductive approach. An empirical study 
has been conducted with both visit and telephone interviews with six respondents responsible 
for the sustainability reporting on six different companies affected by the amendment. An 
additional three interviews has been conducted with auditors working with advisory and 
review of sustainability reports. The study shows that the largest companies are unlikely to be 
affected by the amendment due to the fact that they are already producing a detailed 
sustainability report. The smaller of the companies concerned and the companies that are 
unlisted will probably need to either develop the existing report or start up a sustainability 
report from scratch. When establishing a sustainability report, companies experience 
problems regarding validation and assurance of the published information. The study shows 
that auditing would be effective in response to this challenge, but auditing is not statutory for 
the sustainability report. As external demands and expectations are increasing, the 
implementation of sustainability in the businesses of companies is growing in importance. 
The study shows that since more companies are obligated to produce a sustainability report, 
the sustainable activities of the company will evolve, which ultimately leads to a more 
sustainable development. 
 
Keywords: Sustainability, Accounting, Sustainability accounting, Amendment (2016:947) to 
the Annual Account Act (1995:1554), Agency theory. 
  



	

	

Innehållsförteckning 
1. INLEDNING ........................................................................................................................................ 1 

1.1 PROBLEMBAKGRUND ..................................................................................................................... 1 
1.2 PROBLEMDISKUSSION .................................................................................................................... 2 
1.3 FORSKNINGSFRÅGA ........................................................................................................................ 3 
1.4 SYFTE ............................................................................................................................................. 3 
1.5 DISPOSITION ................................................................................................................................... 4 

2. TEORETISK REFERENSRAM .......................................................................................................... 5 
2.1 SAMMANFATTNING ........................................................................................................................ 5 
2.2 HÅLLBARHET ................................................................................................................................. 6 

2.2.1 Corporate Social Responsibility ............................................................................................. 8 
2.2.2 Ekonomi .................................................................................................................................. 8 
2.2.3 Miljö ....................................................................................................................................... 9 
2.2.4 Socialt ansvar ......................................................................................................................... 9 

2.3 REDOVISNING ............................................................................................................................... 10 
2.3.1 Revision ................................................................................................................................ 10 

2.4 HÅLLBARHETSREDOVISNING ....................................................................................................... 11 
2.4.1 Global Reporting Initiative .................................................................................................. 12 

2.5 EXTERNA KRAV ............................................................................................................................ 12 
2.6 LAG (2016:947) OM ÄNDRING I ÅRSREDOVISNINGSLAGEN (1995:1554) ..................................... 14 

2.6.1 Innehåll av lagändring ......................................................................................................... 14 
2.6.2 Bakgrund .............................................................................................................................. 15 
2.6.3 Fördelar ................................................................................................................................ 15 
2.6.4 Revision ................................................................................................................................ 16 

2.7 AGENTTEORI ................................................................................................................................ 16 
3. METOD .............................................................................................................................................. 18 

3.1 VETENSKAPLIGT FÖRHÅLLNINGSSÄTT ........................................................................................ 18 
3.1.1 Undersökningsmetod ............................................................................................................ 18 
3.1.2 Forskningsmetod .................................................................................................................. 19 

3.2 LITTERATURGENOMGÅNG ............................................................................................................ 19 
3.2.1 Urval av sekundärkällor ....................................................................................................... 19 

3.3 EMPIRISK STUDIE ......................................................................................................................... 20 
3.3.1 Val av respondenter .............................................................................................................. 20 
3.3.2 Operationalisering ............................................................................................................... 22 
3.3.3 Analysmetod ......................................................................................................................... 23 

3.4 TROVÄRDIGHET ............................................................................................................................ 24 
3.4.1 Validitet ................................................................................................................................ 24 
3.4.2 Reliabilitet ............................................................................................................................ 25 

3.5 ETISKA ÖVERVÄGANDEN ............................................................................................................. 25 
4. EMPIRI .............................................................................................................................................. 27 

4.1 RESPONDENT 1-6: HÅLLBARHETSANSVARIGA ............................................................................ 27 
4.1.1 Arla Foods - Kjell Lundén Pettersson .................................................................................. 27 
4.1.2 Arise - Bibbi Franzén ........................................................................................................... 30 
4.1.3 Martin & Servera - AnnaLena Norrman .............................................................................. 31 
4.1.4 Gekås Ullared - Malin Helde ............................................................................................... 33 
4.1.5 E.ON - Ulrika Hotopp .......................................................................................................... 34 
4.1.6 Stena - Anna Sundell ............................................................................................................ 36 

4.2 RESPONDENT 7-9: REVISORER ..................................................................................................... 39 
4.2.1 EY - Marianne Förander ...................................................................................................... 39 
4.2.2 KPMG - Jenny Fransson ...................................................................................................... 41 
4.2.3 Deloitte - Eleonor Andrae .................................................................................................... 44 

5. ANALYS ............................................................................................................................................ 46 



	

	

5.1 ANALYSMODELL .......................................................................................................................... 46 
5.2 JÄMFÖRANDE TABELL ÖVER TOLKAD EMPIRI .............................................................................. 47 
5.3 HÅLLBARHET ............................................................................................................................... 48 
5.4 HÅLLBARHETSREDOVISNING ....................................................................................................... 49 

5.4.1 Utmaning .............................................................................................................................. 51 
5.5 EXTERNA KRAV ............................................................................................................................ 53 
5.6 LAGÄNDRINGEN ........................................................................................................................... 54 

5.6.1 Revision ................................................................................................................................ 55 
5.7 FRAMTID ...................................................................................................................................... 56 
5.8 SAMMANFATTNING AV ANALYS .................................................................................................. 57 

6. SLUTSATSER ................................................................................................................................... 59 
6.1 VÅRT BIDRAG ............................................................................................................................... 61 
6.2 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA FORSKNING ......................................................................................... 61 

REFERENSER ....................................................................................................................................... 62 
BILAGOR .............................................................................................................................................. 66 

BILAGA 1 SFS 2016:947 .................................................................................................................... 66 
BILAGA 2 INFORMATIONSMAIL TILL RESPONDENTER ....................................................................... 72 
BILAGA 3 INTERVJUGUIDE FÖRETAG ................................................................................................. 73 
BILAGA 4 INTERVJUGUIDE REVISOR .................................................................................................. 74 

 
 

Figurförteckning 
FIGUR 1. DISPOSITIONSMODELL .................................................................................................. 4 
FIGUR 2. BESKRIVNING AV TEORETISK REFERENSRAM ................................................................ 5 
FIGUR 3. MODELL BYGGD PÅ BRUNDTLAND-DEFINITIONEN (HEDENUS ET AL., 2015, S. 13) ....... 7 
FIGUR 4. SAMMANFATTANDE TABELL ÖVER FÖRÄNDRINGAR OCH FÖRÄNDRINGARNAS EFFEKTER 

SOM KOMMER UPPSTÅ TILL FÖLJD AV LAGÄNDRINGEN (PROP. 2015/2016:193). ............... 16 
FIGUR 5. INTERVJUINFORMATION OCH TURORDNING ................................................................ 22 
FIGUR 6. ANALYSMODELL ........................................................................................................ 46 
FIGUR 7. JÄMFÖRANDE TABELL ÖVER TOLKAD EMPIRI .............................................................. 47 
 



	

	 1 

1. Inledning 
Studien inleds med en introduktion av ämnet genom en bakgrund till samt beskrivning av lag 
(2016:947) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554) gällande hållbarhetsredovisning. 
Vidare följer en problemdiskussion kring dagens och framtidens hållbarhetsredovisning, 
diskussionen sammanställs sedan i vår forskningsfråga och studiens syfte. Avslutningsvis 
presenteras studiens disposition. 

1.1 Problembakgrund 
Globalisering, klimatförändring, skandaler, och kriser är exempel på stora utmaningar företag 
står inför idag. Utmaningarna försvårar verksamheten och styrningen för företag och innebär 
även ökade krav från omvärlden gällande ansvar (Amran & Ooi, 2014). Förenta Nationerna 
(FN) och många av världens länder arbetar allt mer för en hållbar utveckling och kräver att 
företag ska ta större ansvar för effekterna av sin verksamhet. På ett toppmöte i FN i september 
2015 antogs Agenda 2030, som består av 17 globala mål för en mer hållbar utveckling (FN, 
2016). Agenda 2030 syftar till att fungera som en handlingsplan för att öka välståndet i 
världen. Målen grundas i hållbarhetens tre aspekter: sociala, miljömässiga och ekonomiska, 
och berör allt från mänskliga rättigheter till klimatförändringar och ekonomisk tillväxt 
(Concord, 2016). Samma år som FN:s toppmöte samlades representanter från över 190 länder 
i Paris för att arbeta fram klimatavtalet COP21. Likt Agenda 2030 innefattar COP21 en rad 
olika hållbarhetsmål som syftar till att bidra till en bättre värld genom hållbarhetens tre 
aspekter (Regeringskansliet, u.å.). Agenda 2030 och COP21 påvisar att det är dags för en 
förändring. Avtalen, med innefattande mål och riktlinjer för att skapa en mer hållbar framtid, 
sätter press på företag och kräver att hållbarhet ska integreras i verksamheterna (FN, 2016; 
Regeringskansliet, u.å.).  
 
Det blir allt tydligare att företags verksamheter sätter spår i allt från etiska till miljömässiga, 
sociala och ekonomiska aspekter. Diskutabla beslut kring bokföringen resulterade exempelvis 
i konkurs för Enron (Brülde & Strannegård, 2007) och utnyttjandet av billig arbetskraft 
resulterade i skandal för H&M (Svahn, 2012, 16 juni). På grund av de skandaler, såsom Enron 
och H&M, och kriser, som till exempel subprime-krisen i USA 2008, sätter intressenter högre 
krav på företag i form av transparens. Intressenterna kräver transparens för att kunna ta del av 
information om hur företag arbetar för att minska verksamhetens påverkan på de olika 
aspekterna (Amran & Ooi, 2014). Kraven från omvärlden visar att hållbarhet är viktigt och 
måste integreras i hur aktörer tänker och agerar, på såväl statlig, företags- och enskild nivå. 
 
Ett sätt för företag att visa hur de arbetar med hållbarhet är genom en hållbarhetsredovisning. 
En hållbarhetsredovisning innehåller enligt Westermark (2013) en redovisning av företagets 
ambitioner, strategier och visioner inom hållbar utveckling. De företag som var tidiga med att 
börja redovisa sitt hållbarhetsarbete var de företag vars verksamhet hade en direkt koppling 
till hållbarheten. Sedan dess har företag från andra branscher och typer av verksamheter valt 
att upprätta hållbarhetsredovisningar och det är idag allt fler företag som väljer att göra det 
(Dienes, Sassen & Fischer, 2016). Upprättande av hållbarhetsredovisning för privata företag 
har fram tills räkenskapsåret 2017 varit helt frivilligt (Prop. 2015/2016:193). 
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Enligt lag (2016:947) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554) ska stora företag 
hållbarhetsredovisa från och med räkenskapsåret 2017. Lagändringen bygger på ett 
redovisningsdirektiv från EU och syftar till att skapa transparens och öppenhet hos företag 
genom upprättelse av en hållbarhetsredovisning. Hållbarhetsredovisningen ska antingen vara 
en del av förvaltningsberättelsen i årsredovisningen eller som en separat rapport. 
Redovisningen ska bland annat innehålla frågor om miljö, sociala förhållanden, personal, 
respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. Lagen berör cirka 1600 
företag som uppfyller minst två av gränsvärdena: 250 anställda, 175 Mkr balansomslutning 
och 350 Mkr nettoomsättning (Prop. 2015/2016:193). Tidigare har lagstiftningen och 
organisationer som FN eller EU haft problem med att reglera de utmaningar som funnits 
gällande hållbarhet. För att kunna förbättra hållbarhetsredovisningarna syftar lagändringen till 
att företag ska visa mer öppenhet och därmed visa vilka effekter som företags aktiviteter har 
på omvärlden. Hållbarhetsredovisningen ska slutligen fungera som en vägledning för företag 
att arbeta mot en mer hållbar framtid (ibid.). Kravet på att företag ska ta ansvar för hållbarhet 
ökar eftersom företag får en allt mer global räckvidd och därmed även har större möjlighet att 
påverka omvärlden (Frostenson, Helin & Sandström, 2015). 

1.2 Problemdiskussion  
Till skillnad från finansiell redovisning, som visar det ekonomiska värdet på företag, syftar 
hållbarhetsredovisningen till att visa företags påverkan på omvärlden gällande miljö, socialt 
ansvar och ekonomi. Hållbarhetsredovisning är också ett hjälpmedel för att mäta huruvida 
företag lyckats arbeta mot en mer hållbar utveckling och framtid (Frostenson et al., 2015). 
Genom att utveckla sina affärsmodeller och implementera hållbarhetsrelaterade aktiviteter 
kan företag skapa en mer framgångsrik affärsverksamhet i framtiden då de maximerar den 
positiva påverkan och samtidigt minimera den negativa påverkan på omvärlden. 
Hållbarhetsredovisning skapar dessutom en värdeökning för intressenter (Horová, 2012). 
 
Företagens redovisning är viktig eftersom rapporterna tillhandahåller information till 
intressenter som inte är involverade i företagens dagliga verksamhet (Deegan & Unerman, 
2011). Redovisningen är ett viktigt kommunikationsmedel för företag att förmedla både 
finansiell och icke-finansiell information, som hållbarhetsarbete, till intressenter. Ju större 
företag desto fler intressenter tillkommer som vill få en inblick i företagets både interna och 
externa angelägenheter. I stora företag kräver även intressenterna mer mängd information som 
senare kan ligga till grund för olika beslut inför investering, köp, skatt eller avtal 
(Edenhammar, Liliedahl, Norberg & Thorell, 2015). Det blir då viktigt för företag att 
tillgodose informationskravet för att tillfredsställa intressenterna. Dessutom skriver Ljungdahl 
(1999) att enligt agentteorin har företagsledningen incitament att redovisa så mycket icke-
finansiell information som möjligt för att undvika politisk granskning och avleda 
uppmärksamhet från företagets resultat. Enligt agentteorin kan syftet med 
hållbarhetsredovisningen även vara att marknadsföra företaget i hopp om att öka 
företagsvärdet i intressenternas ögon (ibid.).  
 
Företag uppmanas att hållbarhetsredovisa i ett EU-direktiv. I direktivet framgår det att med 
hjälp av en hållbarhetsredovisning kan företag skapa transparens men också en jämförbarhet 
gällande icke-finansiell information. Schaltegger och Burritt (2010) menar att ett 
hållbarhetsredovisningssystem som är transparent och trovärdigt är viktigt för att 
hållbarhetsredovisningen ska vara relevant.  
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Vi har inte funnit någon forskning kring hur direktivet kan komma att påverka stora företag i 
Sverige och på grund av forskningsgapet anses det motiverat att undersöka om direktivet 
bedöms påverka hållbarhetsredovisningarna i stora företag. Som svar på EU-direktivet, men 
även på grund av omvärldens krav och förväntningar, valde regeringen att ändra samt göra 
tillägg i årsredovisningslagen (Prop. 2015/2016:193). Tidigare har det varit frivilligt för 
privata företag att hållbarhetsredovisa vilket gjort redovisningen bristande gällande 
jämförbarhet, både mellan olika företag samt från år till år. Rapporterna har även kritiserats 
för att inte vara rättvisande utan företag använder dem för att utge en för positiv bild till 
allmänhet och investerare. Även Schaltegger och Burritt (2010) menar att det finns en 
motståndskraft till hållbarhetsredovisning som utgörs av en skepticism mot att företag 
redovisar korrekt information. Från och med räkenskapsåret 2017 är det lagstadgat att stora 
företag ska hållbarhetsredovisa på årlig basis. De ska, i redovisningen, förklara hur företaget 
arbetar med miljöpåverkan, socialt ansvar, korruption och mänskliga rättigheter samt förklara 
hur dessa frågor ingår i företagets affärsmodell (SFS 2016:947). Eftersom lagändringen börjar 
gälla verksamhetsåret 2017 kommer vi inte kunna se några konkreta effekter av den i studien. 
Regeringen hoppas kunna lösa tidigare problem och utmaningar i och med lagändringen men 
däremot saknas forskning om vilken påverkan den nya lagändringen kan komma att få samt 
hur företag arbetar för att uppnå kraven i lagändringen. Då många företag redan tidigare har 
hållbarhetsredovisat samt att det inte finns någon tidigare forskning är det intressant att förstå 
vilken skillnad i stora företags hållbarhetsredovisning lagändringen kan komma att innebära.  
 
Dagens utveckling och globalisering har gjort att företag har en större möjlighet att påverka 
än tidigare vilket även innebär att omvärlden förväntar sig att företag tar ansvar för hållbar 
utveckling (Frostenson et al., 2015). Företag har tidigare frivilligt redogjort för sitt arbete 
inom hållbarhet utan några specifika krav och riktlinjer. I och med lagändringen blir stora 
företag tvingade att hållbarhetsredovisa som en del av årsredovisningen (Prop. 
2015/2016:193). Eftersom lag (2016:947) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554) är 
ny finns det bristfällig forskning inom området. Hållbarhet är ett aktuellt ämne som debatteras 
mycket (Amran & Ooi, 2014) vilket gör det intressant att se vilken påverkan och förändring 
som den nya lagändringen kan komma att innebära.  

1.3 Forskningsfråga 
Hur påverkar lag (2016:947) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554) stora företags 
hållbarhetsredovisning?  

1.4 Syfte 
Syftet med studien är att beskriva hållbarhetsredovisningens betydelse i stora företag, och 
därigenom skapa förståelse för hur lag (2016:947) om ändring i årsredovisningslagen 
(1995:1554) kan komma att påverka och förändra hållbarhetsredovisningen i framtiden. 
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1.5 Disposition 
Fortsättningsvis kommer uppsatsen att vara disponerad enligt följande: 

 
 
Figur 1. Dispositionsmodell 

Kapitel 2 
Teori 

• Kapitel två inleds med en sammanfattning av befintliga teorier och 
även vår teorimodell. Vidare presenteras teorimodellens olika 
begreppsdelar, inledningsvis med hållbarhet och redovisning. följt av 
hållbarhetsredovisning, externa krav samt lag (2016:947) om ändring 
i årsredovisingslagen (1995:1554). Kapitlet avslutas med 
diskussioner utifrån agentteorin. 

Kapitel 3 
Metod 

• I det tredje kapitlet redogörs tillvägagångssättet i uppsatsprocessen. 
Sedan förklaras processen kring informationssamling av både 
litteratur och empiri samt hur analysprocessen tillämpats. 
Avslutsningsvis förs en trovärdighetsdiskussion samt diskussion 
kring etiska överväganden vid empiriinsamling. 

Kapitel 4 
Empiri 

• I kapitel fyra presenteras det insamlade empiriska materialet från 
hållbarhetsansvariga från de olika företagen och de olika revisorerna 
som ligger till grund för vår undersökning. 

Kapitel 5 
Analys 

• Kapitel fem innehåller studiens analysmodell följt av den analys av 
det empiriska materialet med hjälp av vår teoretiska referensram. 
Kapitlet avslutas med en sammanställning av analysen. Målet med 
detta kapitel är att skapa förståelse kring hållbarhetsredovisningen 
samt hur lagändringen faktiskt påverkar företagen. 

Kapitel 6 
Slutsats 

• I kapitel sex presenteras de slutsatser som stuiden mynnar ut i. 
Slutsatserna följs av en diskussion kring studiens bidrag samt kring 
möjlig framtida forskning.  
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2. Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen inleds med en sammanfattning, där vår teorimodell samt en 
förklaring av den presenteras. I sammanfattningen finns även en presentation av samtliga 
teoridelar. Därefter förklaras begreppen hållbarhet och redovisning för att sedan gå in på 
hållbarhetsredovisning, externa krav samt vad den nya lagändringen innebär. Avslutningsvis 
presenteras vilken påverkan det agentteoretiska perspektivet har på hållbarhetsredovisning. 

2.1 Sammanfattning 

 
Figur 2. Beskrivning av teoretisk referensram 
	
I regeringens proposition (2015/2016:193) diskuteras de problemområden som ligger till 
grund för lagändringen. Problemområdena utgörs bland annat av risken att 
hållbarhetsredovisningen inte visar en rättvis bild av företaget. Regeringen diskuterar även i 
propositionen (2015/2016:193) att de externa kraven har ökat och intressenter kräver mer 
hållbarhets- och finansiell information, vilket också varit en bakomliggande faktor för 
lagändringen. De externa kravens påverkan på både företags hållbarhetsarbete och 
redovisningen visas med pilar i vår modell (se figur 2). Företag har senaste tiden fått större 
press på att redovisa information om hållbarhet från intressenter och samhället (Mistra Center 
for Sustainable Markets, MISUM, 2015). För att lyckas kommunicera ut den information som 
intressenterna efterfrågar är hållbarhetsredovisning det bästa alternativet (ibid.). Aggarwal 
(2011) menar att intressenternas värderingar har förändrats i och med dagens hållbarhetsfokus 
vilket gör att de värdesätter information om hållbarhet högt. 
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Genom att förstå begreppen hållbarhet och redovisning kan vi även koppla samman dem för 
att förstå fenomenet hållbarhetsredovisning (se figur 2). Begreppet hållbarhet kan definieras 
som att vår tillfredsställelse idag inte ska missgynna framtida generationers tillfredsställelse 
(World Commission on Environment and Development, 1987) och är idag ett omdiskuterat 
ämne. Hållbarhet kan enligt Hedenus, Persson och Sprei (2015) delas in i tre olika aspekter; 
miljömässiga, sociala och ekonomiska där det är viktigt att alla tre samspelar med varandra 
för att bidra till mänskligt välbefinnande. Enligt Seay (2015) innebär det att företag tar ansvar 
för de konsekvenser deras verksamhet resulterar i och att de endast då kan få en hållbar och 
väl fungerande verksamhet. Företag redovisar information som är viktig för beslutsfattare 
eftersom de då får beslutsunderlag och ökad förståelse för företags resultat och ställning 
(Rodgers & Gago, 2004). Redovisningen av de visioner och strategier som syftar till hållbar 
utveckling återfinns i en hållbarhetsredovisning (Westermark, 2013), vilket i vår modell 
förklaras genom en klammer från hållbarhet och redovisning som går samman i 
hållbarhetsredovisning. Hållbarhetsredovisningen hjälper företag att redovisa information 
kring hur verksamheten samt de beslut som fattas påverkar omvärlden ur hållbarhetens tre 
olika aspekter (Sandberg & Holmlund, 2015). När vi har fått en förståelse för 
hållbarhetsredovisning kan vi även få en uppfattning om hur företag hållbarhetsredovisar idag 
och därigenom se vilka förändringar som lagändringen kan komma att innebära. Då den nya 
lagändringen trätt i kraft kommer den eventuellt bidra till förändringar i de stora företags 
hållbarhetsredovisning vilket illustreras med pil i båda riktningarna (se figur 2).  
 
2016 trädde Lag (2016:947) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554) i kraft (Prop. 
2015/2016:193). Lagändringen innebär att stora företag måste upprätta en 
hållbarhetsredovisning där upplysningar kring hur företaget arbetar med hållbarhetsrelaterade 
frågor ska lämnas (SFS 2016:947). Lagändringen påverkar Sveriges 1600 största företag och 
gäller från och med det räkenskapsår som startar år 2017. Lagändringen grundas främst i ett 
EU-direktiv som syftar till att skapa en transparens och jämförbarhet mellan företag samt att 
hållbarhetsredovisning varit ett oreglerat område tidigare (Prop. 2015/2016:193). 
Lagändringen motiveras även av ett ökat krav från omvärlden och intressenter. Regeringens 
proposition (2015/2016:193) argumenterar för att hållbarhetsredovisningen bland annat 
kommer leda till en effektivisering av verksamheten.  
 
Det är även viktigt att väga in agentteorins påverkan på hållbarhetsredovisningen (se figur 2). 
Agentteorin beskriver förhållandet mellan ägarna i företaget och företagsledningen. Ljungdahl 
(1999) skriver att enligt agentteorin blir ofta särskilt stora och lönsamma företag utsatta för 
granskning och därmed har agenten incitament att upprätta hållbarhetsredovisning för att 
avleda uppmärksamhet. Genom att intressenterna ser att företag arbetar med hållbar 
utveckling bidrar det även till en positiv utmärkning på aktiemarknaden. Det leder till att 
företagsledningen har incitament att redovisa så mycket information som möjligt (ibid.).  

2.2 Hållbarhet 
Att minska utsläppen av växthusgaser är hela världens ansvar, alla länder och alla företag 
måste arbeta tillsammans för en hållbar utveckling (Sakai, 2011). För att driva på 
utvecklingen och uppmana länder och företag att ta ansvar för hållbarhet har FN arbetat fram 
17 globala mål, Agenda 2030 (FN, 2016). Enligt Concord (2016) kan Agenda 2030 användas 
som en handlingsplan för att förbättra hållbarhetsarbetet och arbetet för en hållbar framtid. 
Enligt den så kallade Brundtland-definitionen står hållbar utveckling för tillfredsställelsen av 
dagens behov utan att missgynna framtidens möjlighet att tillfredsställa sina behov (World 
Commission on Environment and Development, 1987).  
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Hedenus et al. (2015) skriver att betydelsen och tolkningen av förklaringen har analyserats 
och diskuterats frekvent. Författarna presenterar två olika tolkningar där den ena utgår ifrån 
att hållbarheten syftar till miljömässiga aspekter, där naturen ska undvikas att skada. Inom 
den andra tolkningen, som fokuserar på mänskliga behovet och den ekonomiska utvecklingen, 
har författarna tagit fram en modell som visar att alla tre delar måste vara i balans för att nå 
målet som är mänskligt välbefinnande både idag och i framtiden. Författarna skriver att 
gränserna mellan de olika aspekterna inte alltid är självklar, till exempel kan det vara en 
förutsättning att ekonomin fungerar för att få fungerande sociala institutioner. Det går inte att 
endast fokusera på att bevara naturen eftersom det skulle innebära stora ekonomiska 
konsekvenser, och tvärtom (ibid.). Även Frostenson et al. (2015) menar att det inom 
hållbarhet är viktigt att det råder en balans mellan de tre aspekterna ekonomi, miljö och 
socialt ansvar. Svårigheten ligger i att utveckla arbetet inom ett område utan att det sker på 
bekostnad av ett annat, till exempel kostnaden av miljövänliga produkter och påverkan på 
försäljningen (ibid.).  

 
Figur 3. Modell byggd på Brundtland-definitionen (Hedenus et al., 2015, s. 13) 
 
Den så kallade Brundtland-definitionen kan enligt Bansal och DesJardine (2014) även 
tillämpas på företag. Företagsledningar vill att företagen ska vara minst lika lönsamma i 
framtiden som de varit fram tills idag. För företag betyder alltså hållbarhet förmågan att 
leverera resultat på kort sikt utan att kompromissa inför kommande och långsiktiga behov. 
Bansal och DesJardine (2014) skriver också att tiden är en viktig aspekt i hållbarhet, för att få 
en balans i världen måste resurserna alltid fördelas jämnt och utan överkonsumtion. Enligt 
Hedenus et al. (2015) är ekonomi en viktig del för hållbar utveckling. Det finns två olika delar 
i den ekonomiska tillväxten, dels är det ökad tillgång på kapital och arbetskraft och dels ökad 
produktivitet. Det viktiga i den ekonomiska tillväxten är drivkraften bakom den, om tillväxten 
drivs enbart tack vare ökat tryck på naturen och dess resurser kan det leda till negativa 
miljökonsekvenser. Drivs istället tillväxten av ökad produktivitet kan däremot tillväxten vara 
positiv för miljön. Därav är det viktigt att hitta en balans som tillåter företag att växa och 
utvecklas utan att kompromissa den hållbara utvecklingen. 
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2.2.1 Corporate Social Responsibility 
I Europeiska Unionens Green Paper (2001) definieras Corporate Social Responsibility (CSR) 
som en integrering av sociala och miljömässiga aspekter i företags affärsverksamhet och deras 
interagerande med intressenter. Företag påverkar många människor och måste ta ett ansvar för 
en positiv påverkan genom deras handlingar gällande miljö, personal, konsumenter, samhälle, 
intressenter och offentligheten. Företag med fokus på CSR främjar offentlighetens intresse 
och eliminerar farhågor som kan uppkomma på grund av att företag inte tar hänsyn till CSR 
(ibid.). 
 
Enligt Westermark (2013) används ofta termerna CSR och hållbar utveckling som en och 
samma. Författaren skriver dock att det finns en skillnad. CSR kan kopplas till företags 
verksamhet och det samhälls- och sociala ansvar som uppkommer på grund av dess 
aktiviteter. Hållbar utveckling är ett mycket större begrepp på global nivå där det är jordens 
resurser och framtida generationers intresse i fokus. Redovisning av CSR är enligt Aggarwal 
(2011) ett sätt för företag att ta ansvar för sina handlingars påverkan på sociala och 
miljömässiga aspekter och är därmed viktigt. I redovisningen redogör företag för sina 
ekonomiska handlingar och vilka CSR-relaterade effekter de har på specifika grupper i 
samhället eller samhället i sin helhet. För rapportering av redovisningen finns ett antal 
utarbetade riktlinjer och standarder för att rapporteringen skall uppnå sitt syfte. Däremot är 
mätningar av sociala och miljömässiga aspekter svåra att få fram (ibid.).  

2.2.2 Ekonomi 
Den ursprungliga betydelsen av ekonomi är att hushålla med knappa resurser (Hedenus et al., 
2015). Ekonomi inom hållbarhet innebär att hushålla med resurser för att skapa mänsklig 
välfärd. En viktig del i ekonomisk hållbarhet är att fördela de begränsade resurser som finns 
idag så att de inte tar slut till kommande generationer, till exempel metaller, fosfor och fossila 
bränslen. Idag handlar det framförallt om att ta tillvara på resurserna och återvinna dem. En 
annan del i den ekonomiska hållbarheten är det ekonomiska kapitalet som är skapat av oss 
människor som till exempel infrastruktur, byggnader och företag. Genom att förvalta våra 
tillgångar kan de användas längre och genom ett långsiktigt, hållbart perspektiv kan 
framtidens generationer få användning av det vi skapar idag (ibid.). 
 
Inom den företagsekonomiska delen i hållbarhetsredovisningen ingår bland annat intäkter, 
kostnader, resultat, skatter och bidrag (Frostenson et al., 2015). Hållbarhetstänket hos företag 
kan enligt Seay (2015) anses vara ett nytt sätt att leda ett företag. Tidigare har företag satsat 
på kraftiga expansioner och vinstmaximering. Det nya sättet att leda företag ställer krav på 
hållbarhet och ansvarstagande i samhället. Företag har under lång tid varit den ekonomiska 
utvecklingens motor i samhället, dock krävs det nu en förändring där det måste finnas en 
balans mellan ekonomisk utveckling och hållbar utveckling (ibid.). För att lyckas få en hållbar 
utveckling i företaget är det enligt Dovleac (2015) viktigt att ändra grundsättet för 
utvecklingen istället för att begränsa den. Företag måste hitta nya hållbara alternativ för att 
kunna expandera och växa. Enligt Wilson (2015) är ett alternativ att investera i innovation 
och teknologi. Författaren menar att det är en central del för att utveckla företaget till att bli 
långsiktigt hållbart. Wilson (2015) beskriver även vikten av att företag har en långsiktig 
strategi samt vara lyhörd på omvärlden och redo för snabba förändringar för att klara av de 
hårda krav som ställs av marknad och konkurrenter. För att skapa en strategisk marknadsandel 
blir förändring och anpassning viktigare medan nisch, kvalitet, kostnad och tid inte kan 
användas i lika stor utsträckning för att uppnå en långsiktig ekonomiskt hållbar tillväxt.  
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2.2.3 Miljö 
Jordens befolkning är i ständig ökning och globaliseringen tilltar allt mer vilket innebär att det 
uppstår en ökad efterfrågan av produkter och tjänster. Utmaningen vi står inför är att försöka 
matcha efterfrågan med jordens begränsade resurser. Globalisering tillsammans med 
utveckling av teknologi bidrar till att fler blir medvetna om vilka etiska och 
hållbarhetsrelaterade konsekvenser deras vardagliga konsumtionsval får. I och med att 
konsumenter blir mer medvetna om dessa effekter och valmöjligheter får de en starkare 
handlingsförmåga och väljer rättvisa produkter i större utsträckning (Aggarwal, 2011). 
Globaliseringens tilltagande innebär även outsourcing som påverkar arbetsmarknaden samt 
längre transporter som påverkar miljön. Det blir allt viktigare att ställa krav på hållbarhet på 
grund av globaliseringen eftersom det innebär sådan påverkan på de olika aspekterna 
(Frostenson et al. 2015). 
 
Frostenson et al. (2015) skriver att miljön är en viktig del inom hållbarhet där det bland annat 
ingår klimatförändringar, biologisk mångfald, transporter och avfall. Då företag till stor del 
har bidragit till utsläpp och den miljömässigt ohållbara situation vi har idag menar Seay 
(2015) att företag måste börja ta ansvar för miljön. Den miljömässiga aspekten inom 
hållbarhet kan enligt Hedenus et al. (2015) delas in i dels naturens produktionsförmåga och 
dels naturens assimilationsförmåga. Den första delen beskrivs som naturens förmåga att förse 
människan med förnybara resurser som vatten, jordbruksmark och skogar. Naturens 
assimilationsförmåga betyder naturens förmåga att ta hand om miljöpåverkningar och utsläpp 
genom att till exempel ta upp och binda koldioxid. Författarna skriver att naturen har en gräns 
som det är viktigt för människan att hålla sig inom. Om jorden förstörs spelar det ingen roll 
hur mycket pengar vi har tjänat under tiden vi levt (ibid.).  

2.2.4 Socialt ansvar 
Hedenus et al. (2015) beskriver att den sociala aspekten av hållbarhet är att bygga upp och 
bevara sociala strukturer och institutioner som det mänskliga välbefinnandet behöver som en 
fungerande stat, rättsväsende och internationella samarbeten. Dock kan enkla saker i vardagen 
vara minst lika viktigt, som till exempel tillit mellan människor. Institutioner och normer i 
samhället tar lång tid att bygga upp och kräver alltid arbete för att bibehålla och utveckla dem. 
Crowther och Reis (2011) skriver att grunden i socialt ansvar är det sociala kontraktet mellan 
alla parter i samhället, vilket är en förutsättning för att det civila samhället ska fungera. 
Författarna menar att det är viktigt att komma ihåg att det sociala ansvaret måste sträcka sig 
förbi de samhällsmedlemmar som finns idag och även ta ansvar för mot framtiden och 
framtida samhällsmedlemmar.  
 
Enligt Yang, Huang, Huang och Huang (2016) är en del av social hållbarhet rättigheterna för 
företags anställda och underleverantörer. Rättvisa löner och andra kompensationer till de 
anställda är grundläggande för att skapa en stabil arbetsmiljö. Det skapar en förbättrad 
levnadsstandard och minskar indirekt de sociala problemen i samhället. Samhället och det 
sociala ansvaret är enligt Frostenson et al. (2015) en viktig del av hållbarhet. För företag är 
det viktigt att visa hur de arbetar med hygien, hälsa, säkerhet, sjukdomar och mänskliga 
rättigheter. Även Seay (2015) menar att hållbarhet inte endast handlar om miljön utan det är 
viktigt att företag ser till alla deras aktiviteter och vilka konsekvenser de får. Företag måste ta 
ansvar för alla delar i kedjan inklusive kunder, leverantörer, anställda, och samhället. Enligt 
författaren är ansvarstagande det enda sättet som företag kan uppnå en hållbar och långsiktigt 
fungerande verksamhet.  
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Många forskare är eniga om att ett etiskt klimat i företag är viktigt för de beslut och 
handlingar som företaget tar, men vad är det som påverkar det etiska klimatet? Arnaud och 
Schminke (2012) undersöker i vilka sammanhang företags etiska klimat får inflytande över de 
anställda. Författarna skriver att det etiska klimatet visar vilken moralisk standard som finns i 
företaget. Standarden gör att medarbetarna får en etisk grund att luta sig mot i vardagen och i 
alla beslut som tas. För att det ska finnas ett etiskt klimat i ett företag krävs det dels att de 
anställda bryr sig om de konsekvenser som deras beslut resulterar i och att de tror på företags 
förmåga att framgångsrikt arbeta efter de beslut som tas. Det är viktigt att poängtera att ett 
etiskt klimat är högst beroende av att alla i företaget verkar inom det. Normer och standarder 
inom etik måste genomsyra företaget vilket gör att det blir naturligt för alla att handla och 
tänka etiskt i varje situation (ibid.).  

2.3 Redovisning  
Redovisning ingår vanligtvis som en del av företags ekonomisystem tillsammans med budget 
och projekt- eller produktkalkylering (Skatteverket, u.å.). Uppbyggnad och omfattning av 
redovisningen varierar mellan olika branscher och storlek på företag, dock ingår ofta delarna 
löpande bokföring, bokslut, årsredovisning samt delårsrapporter. Enligt Skatteverket (u.å.) 
finns det inte något vetenskapligt enhetligt syfte med redovisningen men det som styr 
redovisningen idag är nästan helt kapitalmarknadsperspektivet. Det innebär att redovisningen 
främst tas fram för att ge investerare underlag för att ta beslut om att sälja, köpa eller behålla 
aktier hos ett företag. Genom en korrekt och rättvis bild ska redovisningen visa företags 
resultat och ställning samt uppgifter om förväntad framtida utveckling. Även Rodgers och 
Gago (2004) menar att informationen från redovisningen är en av de vanligaste källorna till 
beslutsgrundande material för beslutsfattare eftersom det hjälper dem att få ökad förståelse 
och ett bedömningsunderlag. Skatteverket (u.å.) anser att redovisningen även är viktig för 
själva företaget och utgör grund för ekonomiska beslut men också kontroll och uppföljning av 
verksamheten. Dessutom är redovisningen utgångspunkt vid beräkning av skatt och en viktig 
del när det kommer till utredning av ekonomiska brott som svindleri och borgenärsbrott. 
 
Redovisningssystemet grundar sig i ett antal grundläggande principer som är mer eller mindre 
utformade (Kellgren & Bjuvberg, 2014) Principerna kan delas upp i två kategorier: 
värderingsprinciper och målsättningsprinciper. Målsättningsprinciperna handlar om 
begriplighet, relevans, jämförbarhet och tillförlitlighet medan värderingsprinciperna har en 
mer materiell karaktär som exempel fortlevnad, konsekvens, försiktighet och realisation. 
Kellgren och Bjuvberg (2014) skriver att det inom redovisningen föreligger god 
redovisningssed som är en rättslig standard. Enligt Skatteverket (u.å.) syftar god 
redovisningssed på värderings- och periodiseringsfrågor, uppställningsformer och 
kompletterande upplysningar i årsredovisningen. I svensk redovisningslagstiftning finns 
begreppet rättvisande bild vilket innebär att redovisningen ska beskriva en rättvisande 
helhetsbild av företagets ställning och resultat (ibid.). 

2.3.1 Revision 
Revisorns uppgifter är enligt lag att med professionell skepticism granska företags 
årsredovisning och bokföring samt företagsledningens förvaltning. Revisorn ska lämna en 
revisionsberättelse efter varje räkenskapsår (SFS 1999:1079). Syftet med revisionen, genom 
revisionsberättelsen, är att förstärka trovärdigheten i företags redovisning och se till att 
företag följer de lagar som finns och därmed inte begår några brott eller misstag (Carrington, 
2010). Det finns en risk att företagsledningen väljer att styra företag i en riktning som inte 
gynnar ägarna, samhället eller andra intressenter.  
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Revisionen antar då ofta rollen som en försäkran. Eftersom revisorn är en oberoende part, blir 
granskningen en viktig del för att försäkra sig om att företag styrs i rätt riktning och enligt 
lagar och regler. Revisionen kan också fungera som en slags legitimering av redovisningen. 
Revisorn säkerställer då att rapporterna och redovisningen är trovärdiga och legitima men 
också att normer och etiska koder följs (ibid.). 

2.4 Hållbarhetsredovisning 
Westermark (2013) förklarar hållbarhetsredovisning som en redovisning av företags visioner, 
strategier och ambitioner som är kopplat till hållbar utveckling. Hållbarhetsredovisningen 
hjälper företag att förmedla annan information än den finansiella till sina intressenter 
(Sandberg & Holmlund, 2015). Hållbarhetsredovisning kan uttryckas som “en ram för att 
redovisa ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter av företagets verksamhet” 
(Frostenson et al., 2015, sid 8). Hållbarhetsredovisningen är en följd av både lokala och 
globala förändringar. Samhällsomvandlingen eftersträvar ett mer helhetsorienterat perspektiv 
och begreppet hållbar utveckling har blivit allt mer använt. Utvecklingen har ökat kraven på 
aktörsansvar bland annat på grund av företags globala räckvidd och möjligheter att påverka 
(ibid.). 
 
Redovisningen fungerar som en neutral dokumentation av fakta, däremot fungerar 
hållbarhetsredovisningen mer som en drivkraft. Istället för att endast presentera historisk 
information påverkar hållbarhetsredovisningen hållbar utveckling genom bland annat att 
förändra vardagen, den sociala verkligheten, valmöjligheter och sättet människor och företag 
styr aktiviteter. Drivkraften uppstår exempelvis genom att det som mäts utsätts för 
uppmärksamhet vilket leder till handlingar för att förbättra (Westermark, 2013).  
 
Sandberg och Holmlund (2015) skriver om hur det blir allt vanligare att företag väljer att 
utöka sina finansiella rapporter med information om hur deras verksamhet och beslut påverkar 
omvärlden socialt och miljömässigt. Det finns dock enligt författarna ibland dolda baktankar 
med att hållbarhetsredovisa eftersom det kan få företag att se bättre ut än vad som är skäligt. 
Ledningen kan använda sig av olika taktiker för att få hållbarhetsredovisningen att se så bra ut 
som möjligt. En taktik som ledningen använder sig av är att i hållbarhetsredovisningen 
beskriva djupt ingående hur de har handlat för att väcka en positiv känsla hos läsaren. En 
annan taktik är att skriva rapporten på ett sätt som hyllar företag för dess höga moral och 
etiska handlingar. Företag som misslyckats att handla på ett hållbart sätt kan använda sig av 
en taktik som går ut på att försvara sina handlingar och rättfärdiga de val som gjorts. 
Exempelvis kan företag argumentera för att det inte finns något behov för dem att handla 
hållbart eller att de gärna vill agera mer hållbart men det är omöjligt för företaget att göra det 
(ibid.).  
 
I diskussionen kring hållbarhetsredovisning råder mycket skepticism. Det argumenteras att 
hållbarhetsredovisning är en kostsam och oanvändbar redovisning. De som argumenterar 
emot hållbarhetsredovisning anses enligt Frostenson et al. (2015) vara generellt negativt 
inställda till både etik och ansvar. Andra påstår att hållbarhetsredovisningen är ett sätt att få 
företag att se bättre ut än det verkligen är. De menar på att företag selektivt redovisar 
hållbarhetsaspekter, och därmed undviker att redovisa deras brister inom hållbarhet (ibid.).  
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2.4.1 Global Reporting Initiative 
De senaste åren har antalet företag som hållbarhetsredovisar ökat och det är standarder enligt 
Global Reporting Initiative (GRI) som används mest. Riktlinjerna som GRI tar fram är tänkt 
vara ett hjälpmedel till företag som vill hållbarhetsredovisa av olika anledningar (GRI, 2002). 
Företag kan anpassa riktlinjerna till sin organisation oavsett storlek, bransch eller geografi 
(Chersan, 2016).  
 
GRI lanserades 1999 och har sedan dess varit ett accepterat ramverk för hur företag ska 
hållbarhetsredovisa (Chersan, 2016). Idag anses GRI vara den ledande standarden inom 
hållbarhetsredovisning och är en nätverksorganisation där de organisationer och företag som 
deltar förbättrar ramverket fortlöpande (Frostenson et al. 2015). Syftet med GRI är att skapa 
riktlinjer som är globalt accepterade och därmed göra hållbarhetsredovisningen lika 
standardiserad och jämförbar som den finansiella redovisningen (GRI 2015). 
Hållbarhetsredovisning inom GRI bygger på tre olika aspekter; miljö, sociala och 
ekonomiska. Basen för hållbarhetsredovisning enligt GRI standard innefattar olika punkter 
inom vilka det bland annat ska framgå vilken effekt företag har på hållbar utveckling, hur 
företaget arbetar med dessa effekter både på kort och på lång sikt samt vilka värderingar och 
normer som finns i företaget (GRI, 2015). 
 
Westermark (2013) förklarar hur GRI sätter intressenterna i centrum för de strategiska beslut 
som ska fattas i företaget och därigenom ska besluten som tas leda till hållbar utveckling. 
GRI:s idé är inte bara att redovisa hållbarhet utan även påverka världen. GRI:s riktlinjer 
bygger på två fundament där det första är företags egna beslut att rapportera och ta ansvar för 
hållbar utveckling. Det andra är att grunden för företags strategi för hållbar utveckling och 
hållbarhetsredovisning är intressenternas medverkan. 

2.5 Externa krav  
En undersökning gjord av Dienes et al. (2016) visar att företag hållbarhetsredovisar i större 
utsträckning idag än tidigare. Tidigare var det endast företag som hade en stark och unik 
affärskoppling till hållbarhet som rapporterade. Författarna har kommit fram till att en orsak 
till den ökande trenden kan vara samhällets förväntningar. En annan orsak är den 
dominoeffekt som uppstår när företag ser att sina konkurrenter börjar hållbarhetsredovisa, det 
blir då naturligt för det egna företaget att också göra det. Faktorer som påverkar beslutet om 
att hållbarhetsredovisa skriver författarna är storleken på företag, lönsamhet, exponering i 
media, ägarstrukturen, bolagsstyrningen och hur gammalt företag är. De faktorer som har 
mest påverkan visade sig vara företags storlek och exponeringen i media. Dessa två faktorer 
hänger även samman då det är vanligare att stora företag granskas mer av media än mindre 
företag. Dessutom har samhället mer förväntningar på att stora företag ska ta ansvar. Företags 
ålder och bolagsstyrningen var de faktorer där resultatet var tvetydigt och som varierade 
mycket mellan de företag som hållbarhetsredovisar (ibid.). I takt med att företag växer påstår 
Edenhammar et al. (2015) att interaktionen med andra aktörer ökar vilket också leder till att 
intressenter ställer allt högre krav på att få ta del av relevant information om företaget. 
Redovisningen fungerar då som en slags kommunikation till intressenter där de redogör för 
sin förmögenhet, sitt värde och sin verksamhet.  
 
I Proposition 2015/16:193 har regeringen fastslagit att intressenter, främst samhället i sin 
helhet, ställer högre krav på att företag tar ansvar gällande hållbarhet och kräver därför 
bekräftande information (Prop. 2015/2016:193).  
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På grund av de ökande kraven och efterfrågan från intressenter anser Herremans, Nazari och 
Mahmoudian (2016) att hållbarhetsaspekter har blivit mer centrala för företag. Seay (2015) 
beskriver hur konsumenternas beteende har förändrats över tid och nu kräver att få insyn i 
företags olika led. Det är viktigt att underleverantörer och olika intressenter till företaget blir 
rättvist behandlade. Konsumenter har även blivit allt mer villiga att betala för kvalitet och 
rättvisa produkter. Enligt Aggarwal (2011) är CSR och etik är de områden som idag utvecklas 
mest progressivt. Utvecklingen påverkar därmed företag och tvingar dem att utvärdera sina 
verksamheter och öka sitt ansvarsområde. Dagens miljömässiga och sociala utmaningar har 
förändrat intressenternas uppfattning av företag till ett mer öppet angreppssätt som värderar 
innovation, konkurrens och hållbarhet för både företag och samhället. CSR-relaterade 
principer integreras mer än tidigare och blir allt viktigare för företag inom EU. På grund av 
dessa principer ökas även kravet på att redovisa hur företaget arbetar för att integrera dem 
(ibid.). 
 
För företag innebär den ökande pressen från intressenter att de tvingas ta ansvar för deras 
påverkan på sociala och miljömässiga aspekter. Pressen från intressenter att företag ska 
implementera hållbarhet i verksamheten har funnits länge men blir allt hårdare (Mistra Center 
for Sustainable Markets (MISUM), 2015). Horová (2012) argumenterar för att hållbarhet är 
en viktig del som företag måste integrera i hela sin verksamhet för att kunna arbeta med det 
på ett fördelaktigt sätt. Hållbarheten är ett nutida fenomen som måste respekteras och tas 
hänsyn till. För att företag ska kunna kommunicera med intressenter och påvisa att de arbetar 
med hållbarhet är hållbarhetsredovisningen den bästa lösningen (MISUM, 2015; Herremans 
et al., 2016). Lagar och riktlinjer har ofta tagits fram till följd av en kris eller social konflikt 
som påverkat intressenter. Då marknaderna inte är perfekta, och har kollapsat tidigare, har 
ledningens ansvarsområde utökat i enlighet med intressenternas förväntningar och krav. Det 
är därför det idag finns globala förväntningar på att företag ska ta hållbarhetsansvar och bidra 
till en positiv utveckling av vårt samhälle. Med hjälp av hållbarhetsredovisningen visar 
företag vilka aktiviteter de haft under året utöver den finansiella aspekten och därav även i 
vilken utsträckning de tagit hållbarhetsansvar (Logsdon & Lewellyn, 2000).  
 
Brülde och Strannegård (2007) ställer frågan varför näringslivets etiska- och 
hållbarhetsproblem allt mer uppmärksammas. Det finns flera exempel på stora företag som 
totalförstörts på grund av tvivelaktiga beslut och handlingar från ledningen. Enron kan vara 
det mest välkända exemplet där vågade satsningar och den tvivelaktiga bokföringen fick det 
gigantiska företaget i konkurs på bara ett år. När de föll drog de med sig en av de största 
revisionsbyråerna. Ett annat exempel är redovisningssvindleriet i Worldcom på cirka elva 
miljarder dollar, för vilket det blev ett långt fängelsestraff för företagets VD. Författarna 
menar att dessa skandaler kan vara en bidragande orsak till att affärsetik blir allt mer 
uppmärksammat. Även Palomino, Bañón Gomis och Amaya (2011) menar att 
uppmärksammandet av skandaler är en orsak till att etik och hållbarhet inom företag är ett 
omdiskuterat ämne.  
 
Brülde och Strannegård (2007) skriver dessutom att en annan orsak som går att argumentera 
för är att det just nu är en modevåg. Företag måste anses vara hållbara eftersom de annars 
riskerar att uppfattas som omoderna. Ytterligare en förklaring till uppmärksamheten kan vara 
att företag blir allt viktigare aktörer i samhället och därmed får mer inflytande över 
människors liv och hälsa. Därigenom blir det en naturlig följd att allmänheten vill ha mer 
insyn och känna sig delaktiga i företag som fattar beslut som de påverkas av.  
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Företag kan även se etik och hållbarhet ur ett marknadsföringsperspektiv där de har en chans 
att tjäna pengar eftersom det skapas en positiv bild av företaget som används för att attrahera 
kunder (ibid.). Även Sigmund (2011) påstår att affärsetik är en marknadsföringsprodukt. Det 
beror delvis på att stora företag har mer makt och därmed har möjligheten att påverka fler 
problemområden eftersom de har finansiella resurser, förhandlingsstyrka och kontakter. Det 
beror också på att dagens teknologi har underlättat för en ökning av transparens vilket i sin tur 
innebär att utomstående kan ta del av företags interna rutiner och analysera dessa utifrån 
etiska och hållbara perspektiv. Författaren menar på att ju mer de kan influera desto synligare 
blir handlingarnas effekter vilket leder till att fler människor försöker applicera etiska regler 
på dessa handlingar.  

2.6 Lag (2016:947) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554) 
1 december 2016 trädde Lag (2016:947) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554) i 
kraft (se bilaga 1) och integreras numera i årsredovisningslagen (SFS 1995:1554). 
Lagändringen har bakgrund i ett EU-direktiv som uppmanar företag till att offentliggöra sitt 
hållbarhetsarbete. Syftet är att företag skulle redovisa sitt arbete mot hållbarhet och således 
göra hållbarhetsredovisningen mer jämförbart och öppet. Regeringen har valt att stödja EU:s 
direktiv genom att ändra och tillägga krav i Sveriges rikes lag. Regeringens förslag innebar att 
stora företag enligt lag ska hållbarhetsredovisa. I hållbarhetsredovisningen ska företaget 
lämna upplysningar kring bland annat miljö, sociala förhållanden, personal, mänskliga 
rättigheter och motverkan mot korruption. Policy kring hållbarhetsfrågor och risker kopplat 
till verksamheten skall presenteras. Företagen ska hållbarhetsredovisa i 
förvaltningsberättelsen, alternativt separat men det ska då finnas hänvisning i 
förvaltningsberättelsen. För att se till att lagen efterföljs skall revisorerna kontrollera att 
företaget tillämpat hållbarhetsredovisningen (Prop. 2015/2016:193).  

2.6.1 Innehåll av lagändring 
I Sverige kommer ca 1 600 företag uppfylla kraven för stora företag och därmed påverkas av 
lagändringen (Prop. 2015/2016:193). För att klassas som ett stort företag krävs det att minst 
två krav är uppfyllda enligt årsredovisningslagen;  
“1. medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren 
uppgått till mer än 250,  
2. företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste 
räkenskapsåren uppgått till mer än 175 miljoner kronor,  
3. företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste 
räkenskapsåren uppgått till mer än 350 miljoner kronor.” (SFS 2016:947 6 kap. 10§).  
 
Målet med lagändringen är att öka förtroendet för företagen och underlätta analys och 
jämförelse av företagens hållbarhetsarbete (Prop. 2015/2016:193). De 
hållbarhetsupplysningar, tidigare benämnts icke-finansiella upplysningar, som företagen 
måste redovisa är följande enligt årsredovisningslagen: 
“1. företagets affärsmodell,  
2. den policy som företaget tillämpar i frågorna, inklusive de granskningsförfaranden som 
har genomförts, 
3. resultatet av policyn,  
4. de väsentliga risker som rör frågorna och är kopplade till företagets verksamhet inklusive, 
när det är relevant, företagets affärsförbindelser, produkter eller tjänster som sannolikt får 
negativa konsekvenser,  
5. hur företaget hanterar riskerna, och  
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6. centrala resultatindikatorer som är relevanta för verksamheten.” (SFS 2016:947, 6 kap. 12 
§). 
 
Undantag till bestämmelserna är om företaget är ett dotterföretag som omfattas av en 
hållbarhetsrapport som upprättats på koncernnivå. Om hållbarhetsrapporten uppfyller de krav 
i lagändringen behöver inte dotterföretaget upprätta en hållbarhetsredovisning (SFS 
2016:947). 

2.6.2 Bakgrund 
Hållbarhetsredovisningen är inte ett helt nytt fenomen. Många företag har tidigare valt att 
hållbarhetsredovisa och de flesta företag som lagändringen berör hållbarhetsredovisar redan. 
Däremot har den oreglerade hållbarhetsredovisningen resulterat i att rapporteringen kring 
hållbarhetsfrågor skiljer sig mellan företag. Med hjälp av de lagstadgade kraven på 
hållbarhetsredovisning kommer företagen enligt regeringen, likt EU, blir mer transparenta och 
mer jämförbara med andra företag samt möjliggöra utvärdering av hållbarhetsarbetet (Prop. 
2015/2016:193).  
 
Syftet med ändringsdirektivet från EU var att samtliga medlemsstater ska uppgå till samma 
nivå när det kommer till sociala och miljömässiga upplysningar. När det syftet uppfylls är det 
enklare att analysera vilka risker företag står inför gällande hållbarhet samtidigt som 
förtroendet gentemot investerare och intressenter kommer öka. Information om hållbarhet 
efterfrågas allt mer från företagens intressenter. Om företagen tillgodoser dem med 
information är regeringen säker på att det kommer bidra till en mer hållbar global ekonomi. 
De anser att det kommer leda till att företagen får en positiv inverkan på samhället och 
därmed underlättar för en mer hållbar utveckling (Prop. 2015/2016:193).  

2.6.3 Fördelar 
Hållbart företagande, enligt EU-kommissionen, innebär att företag tar ansvar, särskilt sociala 
och miljömässiga, för den påverkan deras verksamhet har på omvärlden. Enligt regeringen 
bör de företag som vill ligga i framkant, vara moderna och framgångsrika tillämpa 
hållbarhetsredovisning. Lagändringen visar att regeringen har tydliga förväntningar på 
företaget i framtiden. Inte bara utifrån sitt eget perspektiv som företag, utan även utifrån 
samhällets perspektiv och behov av hållbarhetslösningar. Samhället har stora förväntningar på 
att företagen ska ta sitt ansvar och verka för hållbarhet på lång sikt. Regeringen argumenterar 
för att det är upp till företagen själva att se till att det sker och att de bör se till att hållbarhet 
blir en del av kärnverksamheten. När företagen lyckats implementera 
hållbarhetsredovisningen kommer affärsmässiga fördelarna för företagen bli stora. Dels 
kommer varumärkets stärkas och därmed stärka konkurrenskraften och dels kommer 
investerare och intressenter värdera företaget högre och därmed både uppmuntra och belöna 
fortsatt hållbarhetsarbete (Prop. 2015/2016:193). 
 
Det lagstadgade kravet har dock mött en del motstånd, främst gällande att kostnaderna för 
företag kommer öka i och med upprättandet av hållbarhetsredovisningen. Trots motståndet 
anser regeringen att fördelarna väger upp kostnaderna. De förändringar som kommer ske till 
följd av lagändringen kommer ha olika positiva effekter på hållbarheten både internt inom 
företaget och externt. Figur 4 visar vilka specifika förändringar och tillhörande effekter samt 
den övergripande effekten som regeringens proposition (2015/2016:193) presenterar i 
Proposition 2015/16:193 Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy. 
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Förändring på grund av de nya 
regleringarna 

Effekter av förändringen 

Företaget får en ökad medvetenhet om 
hållbarhetsfrågor relaterade till sin 
verksamhet 

Hjälper företaget att använda sina resurser mer 
effektivt och leder till en bättre samhällsutveckling 

Företaget måste spendera mer tid åt 
personalrelaterade frågor 

Tvingas implementera jämställdhetstänk och 
därmed förbättra jämställdheten 
Fokus på personal ökar arbetsklimatet 

Företaget måste fokusera mer på miljön, 
samhället och sin personal 

Genom fokus på miljö, samhälle och personal kan 
företag hitta metoder och rutiner vilka hjälper dem 
att spara pengar 

Lagändringen kräver att företaget är 
med öppna om hur de använder olika 
resurser 

Öppenheten kommer leda till en starkare position 
på marknaden i jämförelse med konkurrenter. 
Öppenheten kommer leda till att intressenter får ett 
större förtroende gentemot företaget 

Ett starkare varumärke och en starkare konkurrenskraft 
Figur 4. Sammanfattande tabell över förändringar och förändringarnas effekter som kommer 
uppstå till följd av lagändringen (Prop. 2015/2016:193). 

2.6.4 Revision 
Enligt Proposition 2015/16:193 godtog de flesta remissinstanserna att kravet på revisorn 
endast sträcker sig till en kontroll huruvida en hållbarhetsredovisning upprättats eller inte. 
Däremot finns en önskan om kvalitetssäkring från en del remissinstanser. Regeringen 
argumenterar för att en utförlig granskning av hållbarhetsredovisningen leder till stora 
kostnader för företagen. Därför har de valt att låta företagen själva bedöma i vilken 
utsträckning revisorn granskar rapporteringen. Trots att sådan utförlig granskning inte ingår i 
lagändringen rekommenderar ändå regeringen en djupare granskning eftersom de anser att det 
ökar kvaliteten i rapporten avsevärt. Kvaliteten ökar inte bara i form av innehållet, utan 
framställningsmetoder, analys av resultat och utveckling av själva hållbarhetsarbetet anses 
kunna förbättras med hjälp av en revisor (Prop. 2015/2016:193). 

2.7 Agentteori 
Enligt agentteorin inom företagsekonomi är företagsledningen, med sitt eget intresse i fokus, 
huvudaktören och benämns som agenten. Principalen utgörs av aktieägarna. Det kan uppstå 
kontrollproblem i relationen mellan de två aktörerna (Jensen & Meckling, 1976). Det första 
problemet är att agenten har ett informationsövertag mot principalen vilket gör det svårt för 
principalen att utvärdera agentens arbete. Det andra problemet är att agenten och principalen 
har olika målsättning och incitament med verksamheten. Agenten har normalt ett kortsiktigt 
vinstsyfte jämfört med principalen som har ett långsiktigt värdeökningsmål (Gareth, 2004, 
refererad i Carlsson, Pamukci & Qvarnström, 2007). 
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I agentteorin antas att agenten har en informationsmässig fördel jämfört med principalen och 
handlingarna som agenten tar har påverkan på de båda. Det är principalen som har den 
formella auktoriteten men huvudsakliga fokus är att få agenten att känna samma incitament 
som principalen (Miller, 2005). Ett alternativ för principalen att kontrollera att agenten agerar 
i principalens intresse är genom att anlita en revisor som har i uppgift att säkerställa och 
legitimera informationen inom företaget (Baiman, Evans & Noel, 1987). Inom ekonomiska 
agentteorin anses hållbarhetsredovisning uppkommit på grund av att företagsledningen, 
agenten, vill undvika politisk uppmärksamhet och kostnaderna det innebär (Ljungdahl, 1999). 
Speciellt stora lönsamma företag blir ofta granskade och kan genom nya lagar bli utsatta för 
ökad beskattning. Dessa företag använder ofta redovisningsmetoder som kan minska 
resultatet för att avleda uppmärksamhet från politiker och granskare. Även icke-finansiell 
information kan vara ett effektivt sätt att avleda uppmärksamhet från den stora lönsamheten 
och därmed undvika granskning (ibid.). Pesch (2015) argumenterar att för att resultat inom 
hållbarhetsredovisningsområdet ska uppnås måste aktörer i form av agent och principal vara 
personligt motiverade att införa hållbarhet som en del av verksamheten. Hållbarhet måste ses 
som en central del av det självintresse som agentteorin granskar annars kommer hållbarhet 
inte behandlas på ett betydande sätt. 
 
Genom att visa intressenter att företaget arbetar med miljö- och samhällsfrågor kan 
företagsledningen även försöka utmärka sig på aktiemarknaden. Företag som avstår från att 
redovisa icke-finansiell information tenderar att nedvärderas på aktiemarknaden. Marknaden 
utgår från att all information som inte redovisas är dålig information som skulle sänka värdet 
på aktien. Företagsledningen har alltså incitament att redovisa så mycket positiv information 
som möjligt (Ljungdahl, 1999).  
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3. Metod 
I följande kapitel presenteras den teoretiska utgångspunkt som studien är grundad på. 
Förhållningssätt, undersökningsmetod och forskningsmetod beskrivs. Vidare diskuteras vår 
informationsinsamling av dels teori men även empiri. Kapitlet avslutas med en 
trovärdighetsdiskussion samt de etiska överväganden som tagits till hänsyn vid insamling av 
empiri.  

3.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
Förståelse är centralt för hela mänskligheten, för att överleva vardagen är vi tvingade till att 
ständigt orientera oss och förstå olika sammanhang (Alvesson & Sköldberg, 2008). Då vårt 
mål är att förstå och beskriva fenomenet hållbarhetsredovisning har vi valt att utgå ifrån ett 
subjektivt, hermeneutistiskt förhållningssätt. För att vi ska förstå hur hållbarhetsredovisningen 
påverkar företag och hur förändringar i och med den nya lagändringen uppfattas måste vi först 
få en helhetsförståelse för fenomenet hållbarhetsredovisning. Vi behöver även förstå 
begreppen hållbarhet och redovisning för att kunna koppla samman dem och se hur de 
förhåller sig till varandra. Då den nya lagändringen inte ännu har applicerats på verkligheten 
blir det viktigt för oss att vara öppna och tolka hur lagändringen kommer påverka framtiden. 
Tolkningslära och grundförståelse är enligt Patel och Davidsson (2011) starkt kopplat till 
hermeneutiken. Inom hermeneutiken är det som forskare viktigt att vara subjektiv, öppen och 
engagerad. I ett subjektivt förhållningssätt utgår vi från tolkningar och mjuk information som 
är grundad på erfarenheter och insikter (Söderbom och Ulvenblad, 2016). Genom intervjuer 
med både revisorer och ansvariga för hållbarhetsredovisningen på olika företag skapar vi oss 
egna uppfattningar vilket gör att subjektiva tolkningar naturligt blir en del av uppsatsen. Det 
anser vi är nödvändigt för att vi ska skapa en förståelse och analysera förändringen i och med 
lagändringen.  

3.1.1 Undersökningsmetod 
Då vi vill skapa en förståelse för hållbarhetsredovisning har vi valt att utgå ifrån en induktiv 
ansats med utgångspunkt i empirin, vilket gör forskaren mer öppen då forskningsobjektet 
studeras utan att studien först är förankrad i teori (Alvesson och Sköldberg, 2008). Forskaren 
arbetar därmed förutsättningslöst (Patel & Davidsson, 2011). En induktiv ansats har gett oss 
möjlighet att förutsättningslöst vara öppna för informationen som vi samlat in. Den teoretiska 
referensramen har gjort att vi skapat oss en uppfattning och genom den insamlade empirin har 
vi kunnat analysera hållbarhetsredovisningens innebörd samt hur lagändringen påverkar stora 
företag. Dock har induktiva metoden fått viss kritik som menar att det är omöjligt att granska 
verkligheten utan förutfattade meningar. Kritikerna menar att det inte går att ha ett helt öppet 
sinne (Jacobsen, 2002). Då hållbarhetsredovisning är relativt nytt har det krävts en viss grad 
av förståelse och förkunskap från vår sida för att skapa en bild av verkligheten och tolka den 
information vi samlat in. Förkunskaper har dock inte påverkat vårt sätt att på ett 
förutsättningslöst sätt att samla in information. Då lagändringen börjar appliceras på 
verksamhetsåret 2017 har det krävts ett förutsättningslöst sinne från vår sida eftersom vi inte 
kommer komma fram till några säkra slutsatser om framtiden. Ett förutsättningslöst sinne 
beskriver Jacobsen (2002) som en del av induktiv ansats. Att uppsatsen är av induktiv 
karaktär gör även att vi inte begränsas till fastställda teorier och hypoteser och alltså inte 
behöver anpassa svaren till teorin. 
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3.1.2 Forskningsmetod 
Kvalitativa metoder är ofta förenade med induktiv ansats eftersom de är mer öppna för ny 
information och det som inte är förväntat (Jacobsen, 2002). Kvalitativ metod kan även anses 
ge en mer nyanserad bild av individen och kontexten till skillnad mot den kvantitativa 
metoden som bygger på att forskaren kategoriserar informationen innan den samlas in (ibid.). 
Då vi vill skapa en djupare förståelse för hållbarhetsredovisning, kopplat till vår 
forskningsfråga och syfte passade en kvalitativ studie bäst. Harboe (2013) menar också att 
kvalitativ forskning används bäst när nya områden ska undersökas och forskarna inte riktigt 
vet exakt vad de ska komma fram till, vilket stämmer överens med vår studie. Dessa studier är 
enligt Harboe (2013) explorativa vilket betyder undersökande och utforskande. Den 
kvalitativa forskningen är enligt Patel och Davidsson (2011) mer inriktad på mjuk information 
och samlas in genom intervjuer vilka sedan analyseras och tolkas vilket stämmer överens med 
vår studie. Då vår empiri endast består av intervjuer blir vår empiriska undersökning mer 
fokuserad på ord istället för siffror vilket Bryman och Bell (2013) beskriver som kvalitativ 
forskning. Den kvalitativa forskningen är tolkande och lägger stor vikt vid förståelse. En 
kvalitativ forskningsmetod är mest lämplig för vår studie eftersom vi vill skapa klarhet och 
förstå ett fenomen. Patel och Davidsson (2011) anser att det finns tydliga kopplingar mellan 
kvalitativ metod och det hermeneutiska synsättet. Genom hermeneutikens fokus på tolkning 
och grundförståelse samt en induktiv ansats har vi kunnat vara öppna för den information vi 
samlat in. Tillsammans med den kvalitativa metodens mjuka information har det skapats goda 
möjligheter för oss att förstå begreppet hållbarhetsredovisning samt beskriva hur lagändringen 
förändrar stora företags hållbarhetsredovisningar.  

3.2 Litteraturgenomgång 
Studiens ämne och intresset för hållbarhetsredovisning har vuxit fram under senare delen av 
vår utbildning. Hållbarhet är ett omdiskuterat ämne och att kombinera det med redovisning 
samt se hur framtida utveckling och förändring i och med nya lagändringen väckte ett intresse 
hos oss. Med hjälp av vetenskapliga artiklar, böcker, proposition 2015/2016:193 och lagtext 
har vi kunnat utveckla en teoretisk referensram. Genom databaserna Web of Science, Google 
Scholar och Högskolan i Halmstads egen databas Summon/OneSearch har vi hämtat 
vetenskapliga artiklar. De vetenskapliga artiklar som vi har valt att använda i studien har varit 
granskade och publicerade vilket innebär att de har en hög kvalité. Böcker och lagboken har 
vi fått tillgång till via Högskolan i Halmstads bibliotek samt Stadsbiblioteket i Halmstad. 
Propositionen gällande lagändringen har vi funnit på regeringens hemsida. Andra elektroniska 
källor, såsom revisionsbyråers hemsidor, relevanta dagstidningsartiklar och Concords 
hemsida, har använts för att utöka samlingen av relevant information. Vi har använt oss av 
Söderbom och Ulvenblads (2016) bok Värt att veta om uppsatsskrivande för att uppnå en god 
struktur och referenshantering.  

3.2.1 Urval av sekundärkällor 
Då uppsatsen behandlar en lagändring har Regeringens proposition 2015/16:193 Företagens 
rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy granskats noggrant. För att få en ökad 
förståelse kring de olika grundläggande delarna, påståenden och begrepp i propositionen har 
vi kompletterat med andra sekundära källor i form av vetenskapliga artiklar och böcker. 
Eftersom lagändringen är så pass ny och ämnet så pass aktuellt har vi valt att begränsa 
källorna kring hållbarhet till 2000-talet. Däremot har vi valt att använda oss av böcker kring 
olika teorier och perspektiv som är publicerade tidigare än dess med motiveringen att de ändå 
tillför relevant information och förståelse.  
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Vid sökandet av vetenskapliga artiklar i de olika databaserna är sökord såsom hållbarhet, 
CSR, hållbarhetsredovisning, redovisning, etik de ord vi använt mest frekvent. Sökorden har 
använts både självständigt och i kombination av varandra samt både på svenska som på 
engelska.  

3.3 Empirisk studie 
Inom den kvalitativa metoden är besöksintervjuer den mest användbara metoden (Bryman och 
Bell, 2013). Det är även besöksintervjuer vi i första hand har försökt använt oss av. Många av 
våra respondenter önskade dock att genomföra intervjun via telefon vilket vi har fått ta hänsyn 
till. Även Jacobsen (2002) anser att den öppna individuella intervjun är vanligast inom den 
kvalitativa metoden. Öppna intervjuer är lämpliga för att få fram den enskilda individens 
tolkning och uppfattning. Just besöksintervjuer gör att det lättare skapas förtroende mellan 
personerna vilket gör att respondenten har lättare att uttrycka sig till skillnad mot i en 
telefonintervju (ibid.). Då vi har haft en del intervjuer via telefon har vi varit noga med att 
presentera oss själva och studien för att respondenten ska få en personlig koppling och 
förtroende. Enligt Harboe (2013) är fördelarna med telefonintervju bland annat att det är 
tidsbesparande och kan genomföras trots geografiska avstånd vilket vi ser som positivt. 
 
Det finns enligt Patel och Davidsson (2011) mer eller mindre strukturerade former av 
intervjuer. Vi valde att utgå ifrån en semistrukturerad intervjuform vilket innebar en given 
struktur men som gick att anpassa till varje intervju. En semistrukturerad intervju är en 
kombination av strukturerad och ostrukturerad intervju. En helt strukturerad intervju lämnar 
lite utrymme för respondenten att svara inom. Den ostrukturerade intervjun däremot lämnar 
mycket utrymme och svaren kan då bli breda. Det är vanligt vid en kvalitativ intervju att vara 
relativt lågt strukturerad vilket gör att respondenten får utrymme att svara på frågorna med 
egna ord. Syftet med en kvalitativ intervju är att identifiera och upptäcka egenskaper och 
tankar som respondenten har gällande ämnet (Patel & Davidsson, 2011) vilket vi anser att en 
semistrukturerad intervjuform har hjälpt oss att göra.  
 
Vi valde att förbereda oss genom att strukturera frågorna vi ville ställa, trots en tänkt 
ordningsföljd har vi efter samtalets natur ställt frågorna i den följd vi anser passa vid just den 
intervjun. I de fall respondenten redan svarat på en fråga genom att svara på en annan har vi 
även anpassat vilka frågor vi anser blivit obesvarade. Genom besöksintervjuerna fick vi 
möjlighet att skapa en personlig koppling till den intervjuade och även skapa egna 
uppfattningar och tolkningar om respondentens synpunkt på hållbarhetsredovisning. Vårt mål 
var att alla intervjuer skulle ske i besöksform men på grund av respondenternas tidsbrist och 
önskan blev några via telefon. Vi anser att vi ändå har kunnat göra en del tolkningar även 
genom telefon, den stora nackdelen är att vi inte kunnat uppfatta kroppsspråk men vi har 
uppfattat respondenternas tonläge samt hur spontat eller eftertänksamt svaret är.  

3.3.1 Val av respondenter 
I vår empiriska studie har vi kommit fram till två olika typer av respondenter som bäst kan 
hjälpa oss att få svar på vår forskningsfråga. Den första typen av respondenter är anställda på 
företag som klassificeras som stora och därmed påverkas av lagändringen att 
hållbarhetsredovisa. För att kunna samla in relevant empiri som hjälper oss att svara på vår 
forskningsfråga har vi valt att rikta in oss mot anställda som arbetar med företagets 
hållbarhetsfrågor eller hållbarhetsredovisning.  
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En del av dessa företag hållbarhetsredovisar redan idag omfattande medan en del något 
mindre företag eller företag som inte är börsnoterade idag inte har någon riktig struktur på att 
redovisa information kopplat till hållbarhet. Genom att intervjua ansvariga för 
hållbarhetsredovisningen får vi in välgrundad information som kan bidra till vår empiriska 
undersökning. Företagen vi valt att utgå ifrån är i olika storlekar och även i olika branscher då 
vi anser att det kan ge oss en bättre helhetsuppfattning om påverkan för lagändringen.  
 
Den andra typen av respondenter är ansvariga för eller arbetar på avdelningen för 
hållbarhetsredovisning och hållbarhetsrevision från olika revisionsbyråer. Vi har valt att rikta 
oss mot olika revisionsbyråer för att uppnå en så stor spridning som möjligt. Respondenterna 
som vi har valt ut från byråerna är inriktade på hållbarhetsredovisning och har mycket 
erfarenhet från företag som idag hållbarhetsredovisar som en del i sin årsredovisning. Tack 
vare deras erfarenhet kan de uttala sig om vilka förändringar som kommer att ske i samband 
med lagändringen. Respondenterna kan även ge en bild av hur mindre företag som ändå 
påverkas lag har arbetat fram tills nu men också hur de kommer starta upp 
hållbarhetsredovisningen och hur processen kommer se ut.  
 
Intervjuerna med respondenterna från respektive företag och revisionsbyrå har skett enligt 
turordningen i figur 5 nedan. I tabellen presenteras även respondentens namn och roll i 
företaget. 

Intervju Företag Respondent 

1. 
Telefon 

Arla Foods Kjell Lundén Pettersson, Senior Manager inom 
Corporate Responsibility 

2. Besök, 
Halmstad 

Arise AB  
(fortsättningsvis “Arise”) 

Bibbi Franzén, VD-assistent och 
informationschef samt huvudansvarig för 
gruppen som kommer arbeta fram en 
hållbarhetsredovisning efter lagändringen. 

3. 
Telefon 

Martin & Servera AnnaLena Norrman, hållbarhets- och 
kvalitetsdirektör och har stor erfarenhet av 
hållbarhetsredovisning. 

4. 
Telefon 

Gekås Ullared AB 
(fortsättningsvis “Gekås 
Ullared”) 

Malin Helde, VD och inköpschef 

5. 
Telefon 

Ernst and Young 
(fortsättningsvis “EY”).  

Marianne Förander, ansvarig för konsultation  
och revision av hållbarhetsredovisningar inom 
revisionsbyrån  

6. 
Telefon 

KPMG AB  
(fortsättningsvis “KPMG”) 

Jenny Fransson, ansvarig för tjänster inom 
hållbarhetsredovisning och granskning av 
hållbarhetsredovisningar samt  
specialistmedlem i föreningen för auktoriserade 
revisorer (FAR) och ledamot i FAR:s 
arbetsgrupp inom hållbar utveckling. 

7. Besök, 
Malmö 

E.ON Sverige AB 
(fortsättningsvis “E.ON”)  

Ulrika Hotopp, hållbarhetsansvarig 
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8. 
Telefon 

Deloitte Eleonor Andrae, Consultant Risk Advisory  

9. Besök, 
Göteborg  

Stena AB (fortsättningsvis 
“Stena”) 

Anna Sundell, Sustainability Coordinator.  

Figur 5. Intervjuinformation och turordning 

3.3.2 Operationalisering 
Då syftet med studien är att förstå hur lagändringen påverkar stora företags 
hållbarhetsredovisning krävs det en djupare förståelse för begreppet hållbarhetsredovisning. 
Operationaliseringsprocessen genomförs genom att göra ett abstrakt begrepp mätbart med 
hjälp av att till exempel skapa konkreta frågor (Jacobsen, 2002). Våra intervjuguider (se 
bilaga 3 och 4) bygger främst på att förstå hur stora företag arbetar med 
hållbarhetsredovisning idag för att då även förstå hur lagändringen kommer att innebära 
förändringar och därav få svar på vår frågeställning och uppfylla vårt syfte. Då företag först 
under verksamhetsåret 2017 kommer börja applicera lagändringen har vår studie ett 
framtidsfokus vilket gör att det är svårt att svara på exakt. Vi har fokuserat på att skapa oss en 
uppfattning över hur stora företags hållbarhetsredovisning utvecklas och förändras i och med 
lagändringen. Begreppet hållbarhetsredovisning innehåller olika nyckelbegrepp som exempel 
hållbarhet, miljö och redovisning. Dessa begrepp har legat till grund för våra intervjuer för att 
skapa en helhetsförståelse för hur de arbetar idag och vilka förändringar som kommer vara 
nödvändiga för att möta lagstiftningen. Vi har även varit noga med att förklara för våra 
respondenter vad den nya lagändringen innebär för att undvika missförstånd eller felaktig 
information. 
 
Vid första kontakt med våra respondenter skickades en kort sammanfattning av studiens syfte 
och vad intervjun skulle innefatta i stora drag. Ungefär en vecka innan intervjun skickades 
även ett informativt mail (se bilaga 2) ut med information kring hur intervjun skulle gå till 
samt en sammanfattning av intervjuguiden så respondenterna fick chans att förbereda sig. Vi 
valde att skicka en sammanfattning av intervjuguiden och inte de specifika frågorna eftersom 
det kan uppfattas som negativt samt leda till förutsägbara svar (Krag Jacobsen & Nilsson, 
1993). Vi anser även att det är viktigt att svaret kommer spontant och naturligt från 
respondenten så de inte svaren är inövade i förväg. Vid intervjutillfället är det viktigt att 
informationen kring intervjun upprepas för respondenten (Patel & Davidsson, 2011) därför 
inledde vi intervjun med en presentation av både oss själva och studien. Intervjuerna spelades 
in om så tillåtet av respondenten men vi förde ändå anteckningar under intervjuns gång för att 
inte missa värdefulla intryck, som till exempel ansiktsuttryck och kroppsspråk, som inte 
inspelningen tog upp. Inspelningen gjorde det möjligt för oss att vara helt fokuserade på 
respondentens svar och uppträdande. Harboe (2013) skriver att en kvalitativ intervju 
förutsätter en bra intervjuguide, därav men även för att minska risk för missförstånd har vi 
gått igenom vår intervjuguide tillsammans med vår handledare. Vi har reducerat komplicerade 
begrepp och om någon fråga innehåller ett begrepp har vi förklarat vårt synsätt på det för 
respondenten. När vi under intervjun ställt våra frågor har vi också varit noga med att inte 
ställa ledande frågor eller vinkla dem på något sätt för att inte få ett missvisande svar. Vid 
besöksintervjuerna har platsen för intervjun valts av respondenterna och varit en plats 
personen känner sig lugn och trygg med få störande moment. Då vi haft telefonintervju har vi 
varit noga med att sitta på en lugn och tyst plats för att inte bli störda.  
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Tidsmässigt har vårt mål varit att varje intervju ska vara 30 min vilket enligt Jacobsen (2002) 
är optimal längd för en intervju, tidsåtgången har dock varierats beroende på hur mycket varje 
respondent haft att delge. Efter varje intervju har vi transkriberat det inspelade materialet till 
skriven text vilket enligt Jacobsen (2002) gör det lättare att kategorisera och analysera.  
Transkribering är tidskrävande men vi har ansett det nödvändigt för att få en bra analys av det 
empiriska materialet.  
 
Intervjuguiderna har varit uppdelade i olika avsnitt, för respondenter som arbetar med 
hållbarhetsredovisning på företag har vi delat upp enligt följande: allmänt om tjänsten och 
företaget, företagets hållbarhetsredovisning idag samt vilka förändringar som lagen kommer 
att medföra, se bilaga 3. Intervjuguiden för revisor är indelad enligt: allmänt om tjänsten, 
allmänt om hur stora företag hållbarhetsredovisar idag, hur lagändringen kommer att påverka, 
se bilaga 4. Det fanns under intervjuerna även utrymme att fråga en följdfråga eller be 
respondenten förklara mer noga eftersom vi använt en semistrukturerad intervjuform. 
Slutligen frågade vi varje respondent om de hade något mer viktigt att tillägga som vi inte 
berört under intervjun.  

3.3.3 Analysmetod 
Analysmetod används för att underlätta analysen av empirin och göra processen mer hanterlig 
(Kvale, 1997). I studien har vi använt oss av metoden ad hoc vilken Kvale (1997) menar är 
den vanligaste formen av analysmetod. Genom ad hoc används ingen standardmetod utan 
forskarna kan växla fritt mellan olika metoder till skillnad från kategorisering eller 
koncentrering (ibid.). Den svenska översättningen av ad hoc är “till detta” vilket innebär att vi 
har kunnat skräddarsy metoden till just vårt ändamål. De metoder vi växlat mellan för att 
kunna analysera och tolka det insamlade empiriska materialet är meningstolkning och 
tematisk analys. Då hållbarhetsredovisning är relativt nytt är det viktigt att vi som forskare är 
öppna och vi ville arbeta med intervjumaterialet så flexibelt som möjligt vilket ad hoc tillät 
oss att göra. 
 
Först läste vi igenom intervjuerna för att skapa ett allmänt intryck, därefter har vi gått in i 
särskilda avsnitt och gjort djupare analyser och tolkningar vilket är en del av hermeneutisk 
tolkning där det ständigt sker en pendling mellan helheten och olika delar. Växling ger 
möjlighet till en allt djupare förståelse då forskaren först utifrån en allmän uppfattning av 
texten kan gå in i en specifik del för att analysera och därefter återgå till helheten. Vi har 
utgått ifrån vårt syfte och våra huvudbegrepp och allteftersom gått in djupare i olika delar för 
att alltid återgå till helheten hållbarhetsredovisning samt hur den utvecklas och förändras i och 
med lagändringen. Därigenom har vi kunnat hitta underliggande information och en annan 
innebörd av intervjun som vi annars lätt kunnat missa vid den första genomläsningen.  
 
För att kunna utföra analysen har vi samlat in relevanta teorier för att skapa oss en förståelse. 
Teorierna har sedan analyseras och sammanställs med det empiriska materialet. Det empiriska 
materialet har analyserats tematiskt genom att vi kategoriserat svaren från de olika 
respondenterna vilket gjort att vi har kunnat upptäcka olika teman och mönster men även 
skillnader som vi uppmärksammat. Genom att vi har utgått ifrån ad hoc har vi inte varit låsta 
till en specifik metod utan fritt kunnat växla mellan olika tekniker, vilket vi anser har bidragit 
till en djupare förståelse. 
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3.4 Trovärdighet 
För att bedöma en studies trovärdighet används ofta begreppen validitet och reliabilitet 
(Söderbom & Ulvenblad, 2016). Enligt Jacobsen (2002) är det viktigt att alltid vara kritisk 
och ifrågasätta det insamlade datamaterialet för att kunna bedöma dess trovärdighet. Att 
uppnå en hög validitet och reliabilitet är viktigt för att slutsatserna av studien ska anses vara 
giltiga och trovärdiga. Bryman och Bell (2013) anser i sin tur att kvaliteten i en kvalitativ 
undersökning bedöms utifrån trovärdighet tillsammans med äkthet. Nedan följer en 
diskussion om studiens validitet och reliabilitet. 

3.4.1 Validitet 
Det är viktigt att den insamlande datan är giltig och relevant enligt Jacobsen (2002). Validitet 
handlar om att införskaffa trovärdigt underlag som ger en riktig bild av verkligheten (Bryman 
& Bell, 2013). Validitet är en samlingsbeteckning och innefattar intern och extern validitet 
(Jacobsen, 2002).  
 
Intern validitet 
I studien är det viktigt att säkerställa att vi mäter det vi faktiskt har som avsikt att mäta, vilket 
definieras som intern validitet (Jacobsen, 2002). Det primära steget för att upprätta den 
interna validiteten är att se till att det råder en god överensstämmelse mellan observationerna 
och de teoretiska idéer som vi utvecklat. Eftersom vi har använt oss av personliga intervjuer 
har vi kunnat säkerställa överensstämmelsen genom att föra en dialog och ställa följdfrågor 
men även se till att vi inte missuppfattat något under observationerna.  
 
Eftersom vi tillämpat en kvalitativ undersökning har det inneburit ett längre och djupare 
engagemang från vår sida, vilket Bryman och Bell (2013) anser leda till en mer rättvisande 
bild av överensstämmelsen som diskuteras. Genom att säkerställa att undersökningen skett 
enligt de regler och riktlinjer som finns samt att deltagarna i undersökning får ta del av 
resultaten för att garantera att de återspeglat på ett korrekt sätt kan den interna validiteten 
säkerställas (ibid.). Genom en kontinuerlig dialog och engagemang från vår sida har vi skapat 
en personlig kontakt med respondenter vilket hjälpt oss att säkerställa riktigheten i våra 
observationer, eliminera osäkerheter som uppstått och därmed garantera en rättvisande bild av 
verkligheten. 
 
Extern validitet 
I den externa validiteten är frågan om resultatet från undersökningen kan generaliseras och 
lägger då vikt på hur individer och organisationer väljs ut för en undersökning (Bryman & 
Bell, 2013). Genom att använda oss av respondenter från olika sidor av 
hållbarhetsredovisningen - revisorer som kontrollerar från flera olika byråer (EY, Deloitte och 
KPMG) och ansvariga som aktivt arbetar med hållbarhet på flera olika företag, har vi kunnat 
inhämta ett bredare empiriskt underlag. Genom att använda sig av flera olika respondenter 
kan enligt Jacobsen (2002) ett stickprov till viss del anses representativt för hela populationen.  
 
Då vår undersökning härrör till en specifik kontext, gällande hållbarhetsredovisning i stora 
företag, och grundas på ett relativt litet urval av observationer är det svårt för oss att vara 
säkra på den externa validiteten. För att stärka den externa validiteten och uppnå en nivå av 
generaliserbarhet kan vi ta hjälp av andra undersökningar (Jacobsen, 2002). Genom att 
använda oss av triangulering, det vill säga flera metoder för att studera ett socialt fenomen, 
kan resultatens validitet stärkas (Bryman & Bell, 2013).  
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Vår triangulering har delvis skett genom en komplettering av datakällor vilket gett oss större 
förståelse och utökat underlag inför vår analys vilket även ökar studiens generaliserbarhet. 

3.4.2 Reliabilitet 
Reliabilitet handlar enligt Jacobsen (2002) om studiens trovärdighet och tillförlitlighet. Enligt 
Patel och Davidsson (2011) handlar det om hur väl studien hanterar olika slumpmässiga 
inflytanden. Resultatet vi får vid ett visst tillfälle innehåller både ett sant värde och ett 
felaktigt värde, det felaktiga värdet kan bero på många olika faktorer som inte går att 
kontrollera. Eftersom hållbarhet kan vara ett ämne som företagen måste anse viktigt finns det 
en risk att respondenterna svarar på ett sätt som förväntas av dem och som är socialt 
accepterat. För att minska risken för en så kallad intervjuareffekt har vi arbetet genom att 
ställa neutrala frågor som inte kan uppfattas som ledande. Genom att ha en god reliabilitet 
minskar vi felvärdet och kommer närmare individens riktiga sanna värde (ibid.). Reliabiliteten 
kan delas upp i intern och extern.  
 
Intern reliabilitet 
För att uppnå en intern reliabilitet krävs det att vi som är forskare i studien tolkar det vi ser 
och hör tillsammans och därmed inte tolkar informationen olika (Bryman & Bell, 2013). Vi 
har arbetat med den interna reliabiliteten genom att föra en öppen och kontinuerlig diskussion 
kring den insamlade informationen mellan oss båda och därmed nått en relativt hög intern 
reliabilitet. Vi jämför våra personliga tolkningar med varandra och arbetar fram ett 
gemensamt synsätt som forskningen sedan kan använda som grund. Genom att jämföra 
tolkningarna kan vi även säkerställa intrasubjektivitet, vilket innebär att samma forskare 
skulle få samma resultat vid samma analys och av samma material vid olika tillfällen som 
undersökningen är gjord. 
 
Extern reliabilitet 
Enligt Bryman och Bell (2013) kan extern reliabilitet beskrivas som den utsträckning av en 
undersökning som kan reproduceras. För att säkerställa vår externa reliabilitet har vi strävat 
efter en transparens och tydlig argumentation genom hela studien. Vi har förklarat olika 
tillvägagångssätt och lagt fokus på tydlighet. Vi har även arbetat mycket med källhantering 
för att göra texten korrekt och trovärdig. Genom att vara tydliga och transparenta kan läsaren 
enkelt rekonstruera hur vi kommit fram till en slutsats, vilket Bergström och Boréus (2012) 
anser vara en viktig del av den externa reliabiliteten. I och med det har vi även tagit 
intersubjektivitet gällande extern reliabilitet i beaktning. Det innebär att vi arbetat för att en 
annan forskare skulle kunna få fram samma resultat om de genomför en undersökning och har 
tillgång till samma information och utför enligt samma metod (ibid.).  

3.5 Etiska överväganden 
Inom företagsekonomisk forskning finns det enligt Bryman och Bell (2013) etiska regler 
kring frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet. Inom varje regel finns olika 
principer, vilka vi utgått ifrån för att arbeta utifrån ett etiskt tillvägagångssätt. För att uppfylla 
principen kring informationskrav, vilket går ut på att respondenterna har en tydlig bild av vad 
undersökningen går ut på och vad den har för syfte, har vi både vid informationsmailet (se 
bilaga 2) och vid intervjutillfället redogjort för vårt syfte med studien. Inom frivillighet ska 
samtyckeskravet, att respondenterna vet att deltagandet är frivilligt och får avbrytas när de 
vill, beaktas. Frivilligheten har vi också betonat i såväl informationsmailet som vid 
intervjutillfället.  
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Detsamma gäller för tydliggörande för behandling med konfidentialitet av uppgifter, så 
kallade konfidentialitets- och anonymitetskravet. Vi har vid varje intervju specifikt ställt en 
fråga till respondenten om hen vill vara anonym eller ej. Slutligen har vi uppfyllt 
nyttjandekravet genom att tydliggöra att informationen som framkommer inte kommer 
användas i annat syfte än till undersökningen. Då vi har använt oss av specifika citat har vi 
varit extra noga med att få respondentens godkännande för att försäkra oss om att vi kan 
hänvisa ett visst uttalande till respondenten. Vid uppsatsens färdigställande har vi även raderat 
alla inspelningar som gjordes under intervjuerna för att vara säkra på att informationen inte 
kommer spridas eller användas i något annat syfte än studien. Enligt Jacobsen (2002) kan det 
uppstå etiska dilemman då vi går in i ett privat sammanhang för respondenten. Då vår studie 
handlar om hållbarhetsredovisning i företag har vi inte insamlat någon känslig eller privat 
information som frångår respondentens syn på hållbarhetsredovisning och den nya 
lagändringen. Ett annat etiskt ställningstagande som vi har gjort rör hanteringen av 
information från våra transkriptioner. I talat språk finns det ofta utfyllnadsord och 
upprepningar som kan uppfattas som störande i skriven text. För att göra informationen rättvis 
har vi i våra transkriptioner tagit bort onödiga upprepningar, utfyllnadsord och hummanden i 
de fall ändringarna inte riskerar att ändra tolkningen av informationen. Våra respondenter har 
efter transkribering och analys fått läsa uppsatsen innan den färdigställdes för att säkerställa 
att vi har tolkat informationen rätt. Har det uppkommit några oklarheter har vi även kontaktat 
respondenten för att få ett tydligare svar och på så sätt säkerställa att vi tolkar informationen 
rätt. Genom att ha dessa etiska regler i beaktning kan vi försäkra oss om att empirin är 
inhämtad på ett etiskt tillvägagångssätt. 



	

	 27 

4. Empiri 
I kapitlet presenteras först tillvägagångssättet från intervju till skriven empiritext. Vidare 
presenteras först informationen av hållbarhetsansvariga vid intervjuerna, varje avsnitt inleds 
med en presentation av företaget och respondenten. Därefter presenteras informationen vi 
fått från de tre revisorerna, även där börjar varje avsnitt med en presentation.  
 
Vårt empiriska material består av nio intervjuer där sex respondenter är hållbarhetsansvariga 
på företag som klassas som stora enligt den nya lagändringen. Tre respondenter är revisorer 
som är inriktade på hållbarhetsredovisningar. Alla respondenter i respektive respondentgrupp 
har intervjuats utifrån samma intervjuguide (se bilaga 3 och 4). Intervjuguiden har delats upp i 
olika områden som respondenterna har fått svara på i en semistrukturerad ordningsföljd. Efter 
intervjuerna har vi transkriberat varje respondents svar för att kunna dela in det i de exakta 
rubrikerna och skriva det till en löpande text. Inledningen har lett oss fram till strukturen på 
vårt empirikapitel. Informationen delas in i fem rubriker: Hållbarhet, Hållbarhetsredovisning, 
Externa krav, Lagändringen och Framtiden. Informationen från revisorerna delas in i tre 
rubriker: Hållbarhetsredovisning, Lagändring och Framtiden. Respondenternas svar 
presenteras inom varje område och således inte varje respondent för sig.  

4.1 Respondent 1-6: Hållbarhetsansvariga 

4.1.1 Arla Foods - Kjell Lundén Pettersson 
Arla Foods är ett internationellt kooperativ som ägs av mjölkbönder som producerar mjölk. 
Arla Foods förädlar sedan mjölken och säljer den vidare. Vi har varit i kontakt med Kjell 
Lundén Pettersson, PhD, Senior Manager inom Corporate Responsibility. Kjell Lundén 
Pettersson har varit delaktig i Arla koncernens Corporate Responsibility-funktion sedan 2007. 
Han har tidigare varit delaktigt i hållbarhetsredovisning via den svenska organisationen. Arla 
Foods upprättar en CSR-rapport på årlig basis. Intervjun genomfördes via telefon den 2 mars 
kl. 9.00.  
 
Hållbarhet 
Arla Foods har idag ingen specifik CSR-chef utan arbetar ständigt för att förankra hållbarhet 
och ansvar i företagets vardagliga verksamhet vilket ska ligga till grund för Arla Foods 
affärsstrategi. Själva grunden för Arla Foods är enligt K. Lundén Pettersson att förädla 
mjölken som bönderna producerar och ge dem ett så bra mjölkpris som möjligt. Eftersom 
Arla Foods är ett kooperativ som ägs av bönderna själva är det viktigt att ge mycket tillbaka 
till dem. Det är en långsiktig verksamhet som både tar tid att bygga upp och även lång tid att 
förändra. För att kunna ge bönderna de bästa förutsättningarna för att utveckla sina gårdar är 
det viktigt att Arla Foods är konkurrenskraftiga på marknaden både idag men också i 
framtiden, därav är det långsiktiga perspektivet något de värdesätter. Hållbarhetsarbete och 
ansvarsarbete är en viktig del av hur Arla Foods bedrivs och anledningen till att de satsar hårt 
på det är för att det tillför ett värde och en relevans för Arla Foods på de marknader de är 
verksamma på.  
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Hållbarhetsredovisning 
K. Lundén Pettersson berättar att Arla Foods har upprättat en hållbarhetsredovisning på 
koncernnivå sedan 2007. Han arbetade själv i den svenska organisationen när de började ta 
fram miljöredovisningar som utökades med andra frågor och som sedan utvecklades till en 
hållbarhetsredovisning. När den nya koncernorganisationen skapades togs beslutet att ta 
steget att hållbarhetsredovisa på koncernnivå, delvis på grund av att det blivit så uppskattat i 
den svenska organisationen och av svenska kunder som värdesatte Arla Foods högt på den 
svenska marknaden. Den danska organisationen har också hållbarhetsredovisat tidigare, men 
inte i samma utsträckning som den svenska. De såg en möjlighet till att visa upp företaget och 
utveckla den starka drivkraften som fanns för ansvars- och hållbarhetsarbete. För de anställda 
på Arla Foods var det viktigt att vara trygga i företagets värderingar och synsätt, det drev på 
de inre dialogerna i företaget. För att företaget sedan skulle komma igång med att 
hållbarhetsredovisa var det viktigt att cheferna och ledningen fortsatte driva 
hållbarhetsfrågorna framåt. 
 
K. Lundén Pettersson berättar att redovisningsstandarderna överlag har kommit att bli så pass 
utvecklade idag att det blir mer relevant information för företaget. Tidigare var det mer som 
en checklista över vad som var tvunget att vara med, nu har det utvecklats till att koppla 
redovisningen till vad organisationen faktiskt står för, vilka problemområden som finns och 
hur företaget arbetar med att förbättra dem. Idag blir informationen mer relevant för 
intressenterna som faktiskt är dem som är intresserade av att se hur företaget arbetar med 
hållbarhet. 
 
Utmaning 
En utmaning med hållbarhetsredovisning menar K. Lundén Pettersson är att kunna samla in 
och verifiera informationen eftersom de har verksamhet i flera olika länder. Förutsättningarna 
i de olika länderna är olika och utmaningen ligger i att internt upprätta en process för att göra 
det på ett så bra sätt som möjligt. En annan utmaning är att företaget växer och i och med det 
ökar även komplexiteten. K. Lundén Pettersson beskriver att det för några år sedan kom krav 
från EU då företag av viss storlek skulle börja hållbarhetsredovisa och nu omformas de 
kraven även till en nationell lagstiftning. Det är en ständig förväntan på utveckling. En stor 
utmaning för Arla Foods är att det finns olika lagkrav i olika länder gällande vad som är 
tillåtet att registrera och inte, vilket gör det svårt då de ska försöka upprätta en samlad rapport. 
Ett exempel är att i vissa länder är det inte tillåtet att registrera nationalitet på medarbetare och 
samtidigt finns det redovisningsstandarder där det ingår att visa vilken nationalitet och 
bakgrund medarbetarna har för att kunna visa att företaget är diversifierat och arbetar med 
mångfald. Några av de områden som är viktiga att redovisa och visa utveckling av är 
materialitets och väsentlighetsanalysen, vilket är utmanande men som ger relevant 
information både för företaget själva men även för andra intressenter. Materialitetsanalysen är 
idag en central del för att välja ut information som ska tas upp i hållbarhetsrapporteringen.  
 
Externa krav 
Även om Arla Foods var långt från de första som började hållbarhetsredovisa så beskriver K. 
Lundén Pettersson att det var en process som var tvungen att startas igång. Precis som med 
allt som är nytt krävs tid och engagemang innan det behärskas fullt ut. Det är en löpande 
process som förbättras och utvecklas under tidens gång. Arla Foods som företag har 
utvecklats under tidens gång och är idag ett multinationellt företag som finns på cirka 100 
marknader och har produktion i 15 länder. I samband med att företaget växt har det även 
tillkommit fler aspekter som behöver inkluderas i redovisningen.  
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“Det förväntats av våra kunder, som är stora detaljhandelskedjor och industrikunder, att de 
kan känna sig trygga med att vi bedriver en bra, miljömässig och ansvarsmässig verksamhet. 
Det är idag oftast en grund och en förutsättning, för att överhuvudtaget sätta sig och börja 
diskutera produkter, priser och offerter.” 
 
Lagändring 
Enligt K. Lundén Pettersson uppfyller Arla Foods redan de krav som ställs i samband med 
lagändringen och har gjort det i flera år. Han anser inte att lagändringen kommer att påverka 
något. I Danmark finns samma lagstiftning och även en liknande i Holland. Alla bygger på 
EU-bestämmelser som även den svenska lagändringen gör.  
 
“Vare sig det är frivilligt eller på grund av externa krav så driver det på den interna dialogen 
väldigt kraftfullt. Chefer blir medvetna på ett annat sätt om de här perspektiven. Det är 
väldigt bra för långsiktig utveckling av verksamheten i en ansvarsfull riktning. Så jag ser det 
som mycket viktigare än själva redovisningen, att man tar in det här perspektivet i sin 
affärsutveckling och sättet att agera, både mot varandra och mot sin omvärld, att man tar in 
dem perspektiven, det tror jag kan ge en positiv effekt på hela marknaden. Det tar lite tid men 
man måste börja någonstans.” 
 
Revision 
K. Lundén Pettersson berättar att Arla Foods utgår ifrån redovisningsstandarder när de 
upprättar hållbarhetsredovisningen. De har även haft en dialog med revisorer när det har 
utvecklat redovisningssystemet som de arbetar med idag. Idag använder Arla Foods ett 
system som gör att det inte blir några problem för en revisor att granska miljötalen. Dock har 
inte Arla Foods valt att låta en extern revisor granska hållbarhetsredovisningen förutom det 
som ingår i den ekonomiska revisionen. 
 
“Vi har talat om det, och diskuterat hur vi ska gå vidare. Så här långt har vi inte bestämt att 
göra det men det är ju det är inte så svårt att ta det steget. Det är bara en fråga om att ta det 
beslutet.” 
 
Framtid 
K. Lundén Pettersson menar att arbetet kring hållbarhet blir allt viktigare och eftersom företag 
överlag måste vara öppna och visa upp information vill de visa upp fördelaktig information. 
Om det inte har gått så bra för företagen gör det att frågorna kring hållbarhet kommer högre 
upp i prioriteringen. Däremot tror K. Lundén Pettersson att prioriteringen av 
hållbarhetsarbetet kommer att förändras i framtiden för vissa företag. 
 
“Lagstiftning är inte det som driver hållbarhetsarbetet. Däremot kan det kicka igång ett antal 
organisationer att börja tänka på det här. Sen brukar det normalt av egen kraft att drivas 
vidare och det finns tillräckligt många som tar in det här i sitt sätt att utveckla en verksamhet. 
Självklart är toppchefer avgörande. Om det inte finns stöd längst upp kommer man inte 
vidare, inte i en stor organisation i alla fall.” 
 
Hållbarhet och ansvarstagande märker Arla Foods blir allt viktigare då de ska rekrytera nya 
medarbetare. Speciellt när tjänster som kräver välutbildade och drivna människor läggs ut 
syns en tydlig ökning på antal nerladdningar av hållbarhets- och ansvarsrapporter där bland 
annat code of conduct ligger med. Dessa delar är enligt K. Lundén Pettersson viktiga för de 
nya medarbetarna eftersom de vill känna sig trygga med företagets värderingar för att de 
själva även ska kunna stå för det och representera företaget. 
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4.1.2 Arise - Bibbi Franzén 
Arise grundades 2007 och är ett börsnoterat företag inom landbaserad vindkraft. Vi fick 
möjlighet att besöka Arises kontor i Halmstad och träffa Bibbi Franzén som är VD-assistent 
och informationschef. Bibbi Franzén kommer under året ingå i en sammansatt grupp som 
kommer arbeta med att producera en hållbarhetsredovisning gällande räkenskapsåret 2017. 
Arise har tidigare tagit ställning till hållbarhet i sin årsredovisning i form av en diskussion 
gällande hållbarhetens tre aspekter: ekonomi, socialt ansvar och miljö. Inför den nya 
lagändringen befinner sig Arise i en uppstartsfas gällande hållbarhetsredovisning. Intervjun 
genomfördes den 2 mars kl. 10.00 på Arise kontor i Halmstad.  
 
Hållbarhet 
Hållbarhet är viktigt för Arise eftersom deras verksamhet går ut på att skapa förnybar energi. 
Däremot har hållbarhet inte varit ett aktivt samtalsämne inom företaget, något B. Franzén tror 
kommer förändras under året.  
 
“Det är viktigt med hållbarhet för Arise eftersom vi skapar energi. Sen kan jag inte påstå att 
vi har arbetat med det i företaget för övrigt direkt. Men jag tror att vi kommer att göra det 
eftersom det har blivit ett sådant fokus på det. Det betyder ju något för oss alla.”  
 
När den tillsatta gruppen börjar arbeta med företagets hållbarhetsarbete anser B. Franzén att 
det är upp till dem att förmedla hållbarhetstänket till resten av företaget. Hon tror också att det 
handlar om att börja någonstans, att många små saker kan göra stor skillnad.  
 
Hållbarhetsredovisning 
Arise har tidigare inte upprättat någon hållbarhetsredovisning. Däremot berättar B. Franzén 
att de i föregående års årsredovisningar diskuterat hållbarhetsfrågor. I den så kallade 
framvagnen av årsredovisningen, den första delen, handlar ett avsnitt om just hållbarhet. Arise 
har även ett eget avsnitt på deras hemsida som täcker hållbarhetsarbetet. I båda dessa texter 
tar de ställning till hållbarhetens olika aspekter och hur de arbetar med dem. 
Hållbarhetsredovisning har enligt B. Franzén inte legat högt bland prioriteringarna då 
företaget haft många händelser inom verksamheten. Däremot anser företaget att de lyckats 
täcka in de delar som är mest väsentliga i årsredovisningen. 
 
Utmaning 
Eftersom de ännu inte arbetat med en hållbarhetsredovisning som lagen nu kräver är det svårt 
för B. Franzén att förutspå de utmaningar företaget kommer ställas inför när de upprättar en 
hållbarhetsredovisning. Dock tror hon att verifiering av informationen som ingår kan vara 
svår. En annan utmaning kan också vara att hitta rätt mängd av informationen som presenteras 
i hållbarhetsredovisningen. De har i nuläget redan mycket information som de kan använda i 
redovisningen men B. Franzén menar att det handlar om att hitta rätt information och rätt 
mängd information. 
 
Externa krav  
Enligt B. Franzén upplever inte Arise att det ställs några externa krav på företaget att tillämpa 
ett hållbarhetstänk i sin verksamhet. Däremot anser hon att de själva borde börja ställa krav på 
sina leverantörer. Arise har skickat medarbetare på utbildningar inom hållbarhetsområdet, där 
de fick höra att andra företag som hållbarhetsredovisar upplever att reaktioner från 
leverantörer och kunder är positiva och att det kan skapa mervärde.  
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Lagändring 
B. Franzén berättar att då lagändringen trätt i kraft bestämde sig VD:n på Arise att det var 
dags att göra en förändring inom företaget för att kunna implementera ett mer omfattande 
hållbarhetsarbete. För att kunna implementera hållbarhetsarbetet sammansattes en grupp som 
består av medarbetare från olika avdelningar inom företaget där B. Franzén har 
huvudansvaret.  
 
Räkenskapsåret 2017 fram tills vår intervju i mars har fokus legat på att säkerställa och 
färdigställa 2016 års årsredovisning samt att de även gjort nyemission. B. Franzén berättar att 
arbetet kring hållbarhet och hållbarhetsredovisning kommer sätta igång då arbetet med 
årsredovisningen 2016 och nyemissionen är färdigställt. De planerar att 
hållbarhetsredovisningen kommer placeras i årsredovisningen men kommer vara mer 
omfattande än den diskussion kring hållbarhet som inkluderats tidigare år. I och med att Arise 
blev börsnoterade för sju år sedan var de tvungna att ta fram policys och instruktioner vilket 
B. Franzén säger har gjort att de är förberedda inför förändringen de står inför, efter några 
uppdateringar. Enligt B. Franzén kommer de införa mätinstrument och diagram i 
hållbarhetsredovisningen för att både utveckla redovisningen men också möta de lagkrav som 
de ställs inför. 
 
Revision 
Arise kommer troligtvis börja lägga hållbarhetsredovisningen som en del i 
förvaltningsberättelsen och inte ha en extern revisions på den i nuläget men det kan förändras.  
 
Framtid 
Även om hållbarhetsredovisning numera måste upprättas enligt lag anser B. Franzén att 
hållbarhet är ett viktigt område för hela världen och att det även kan ge en affärsmässig 
fördel. Genom redovisningen av hållbarhet måste företaget ta fram information inom vissa 
områden, säkerställa informationen, sätta upp mål och se till att de följs. För en del företag 
tror B. Franzén att det kan hjälpa dem att få upp ögonen för sitt hållbarhetsarbete och kanske 
till och med se till att förbättra det.  
 
“Jag hoppas ju att det inte bara blir att företagen måste ta fram information och sen gör de 
ingenting, det är ju lätt att ta fram men sen ska man ju leva efter det också.” 

4.1.3 Martin & Servera - AnnaLena Norrman 
Martin & Servera-koncernen är verksamma i restaurang- och storköksbranschen. Via telefon 
har vi intervjuat AnnaLena Norrman, hållbarhets- och kvalitetsdirektör på Martin & Servera. 
AnnaLena Norrman har det slutliga ansvaret för arbetet både inom hållbarhet och inom 
kvalitet, hon har även åtta anställda som arbetar med henne i dessa frågor. Hållbarhets- och 
kvalitetsarbetet är centralt för företaget och de arbetar aktivt för en hållbar framtid. Martin & 
Servera upprättar varje år en års- och hållbarhetsberättelse. Intervjun genomfördes via telefon 
den 3 mars kl. 10.00. 
 
Hållbarhet 
AL. Norrman förklarar att i arbetet med hållbarhet har Martin & Servera två olika perspektiv: 
det interna och det externa. Det interna perspektivet berör den egna verksamheten och vad de 
själva kan styra. Hållbarhet i den egna verksamheten handlar främst om matsvinn, transporter, 
avfall och kemikalier. Det handlar också om kvaliteten i tjänsterna som de levererar, det vill 
säga att rätt produkter kommer fram vid rätt tidpunkt till kunderna samt att matkvalitet är hög. 
I den aspekten är det viktigt med en obruten kylkedja och spårbarheten hos produkterna.  
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Det andra perspektivet, när det gäller hållbarhet, är den externa påverkan från aktörer utanför 
den egna verksamheten. Martin & Servera kan endast ställa krav men har ingen direkt 
kontroll över påverkan. I den aspekten handlar det främst om hur leverantörernas interna 
arbetsförhållande och hur de arbetar utefter mänskliga rättigheter men också djuromsorg i de 
fall varorna kommer från djur. En annan viktig del är antikorruptionsfrågor. AL. Norrman 
förklarar att det tyvärr är vanligt att det förekommer fusk i livsmedelsbranschen. Inom Martin 
& Serveras hållbarhet ingår alla dessa delar: miljöfrågor, antikorruptionsfrågor, 
kvalitetsfrågor, matsäkerhet och bedrägerier, både inom den interna verksamheten och den 
externa via leverantörer.  
 
Hållbarhetsredovisning 
År 2012 fusionerades de två företagen Martin Ohlsson och Servera. AL. Norrman tillhörde 
innan dess Servera och berättar att de där arbetade med miljöarbete redan i mitten av 90-talet. 
Eftersom de bland annat levererade till offentliga kunder förekom en hel del frågor kring 
miljö. Ledningen tog beslutet att miljöcertifieras redan 1999 och Servera blev då ISO 14001 
certifierade. 2008 utvecklades hållbarhetsarbetet genom att införa en uppförandekod för de 
varuleverantörer som de samarbetade med. Efter fusionen ansåg de att det hade varit en fördel 
att kunna sammanfatta allt hållbarhetsarbete i ett dokument både för egen del men även för 
intressenterna. Martin & Servera upprättade den första hållbarhetsredovisningen för 2014 års 
verksamhet. AL. Norrman menar att den hållbarhetsredovisning de har i dag har mognat fram 
och att det inte är en enskild händelse som gjorde att de började upprätta 
hållbarhetsredovisningar. 
 
Utmaning 
Den största utmaningen med upprättande av en hållbarhetsredovisning är enligt AL. Norrman 
att samla ihop och kvalitetssäkra all data. Det är en omfattande produktion att upprätta en 
hållbarhetsredovisning, AL. Norrman menar också att det finns en tidspress när de ska samla 
in all information.  
 
Externa krav 
AL. Norrman tror att det finns ökade krav gällande hållbarhet generellt i samhället men det är 
inget som de har uppfattat på Martin & Servera. Det fanns inte heller någon yttre anledning 
till att de började arbeta med hållbarhetsredovisning. Beslutet kom helt från företaget själva. 
De har inte märkt någon förändring i det praktiska hållbarhetsarbetet sen de började upprätta 
hållbarhetsredovisning. Det AL. Norrman tror kan ha påverkat är att de delar ut 
hållbarhetsredovisningen till alla sina 2 500 medarbetare för att alla i organisationen ska få en 
uppfattning av allt arbete som görs som de kanske inte uppfattar i vardagen. AL. Norrman tror 
att det kan leda till att medarbetarna känner en tillhörighet och stolthet för att arbeta i ett 
företag där hållbarhet är viktigt. Själva grunden i hållbarhetsredovisningen är att berätta öppet 
vad det är de faktiskt gör.  
 
Lagändring 
För Martin & Servera kommer lagändringen inte att påverka hållbarhetsredovisningen, AL. 
Norrman menar att de redan i dagsläget klarar lagändringen. Hon tror även att de flesta stora 
företag i Sverige har samma uppfattning som de har på Martin & Servera, det vill säga att de 
redan har en så pass utförlig hållbarhetsredovisning så att lagändringen inte kommer att 
påverka. Däremot kan de mindre företagen som ändå klassas som stora påverkas positivt av 
lagen då både hållbarhetsredovisningen och hållbarhetsarbetet kommer igång.  
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Revision 
På Martin och Servera har de i dagsläget ingen revisor som granskar hållbarhetsredovisningen 
men däremot har de tagit hjälp av ett konsultföretag för att kontrollera att de upprättar enligt 
GRI standard.  
 
Framtid 
Hållbarhet tror AL. Norrman kommer fortsätta vara ett aktuellt ämne och uppfattningen hos 
Martin & Servera är att det ökar hela tiden. Deras offentliga kunder har under lång tid varit 
noga och ställt krav på ansvarstagande men nu märks det att även kedjekunder som caféer och 
hotell ställer fler och fler krav och även privatpersoner kommer igång. AL. Norrman 
beskriver att de har en egen drivkraft i företaget och både styrelsen och ledningen tycker det 
är ett viktigt ämne.  

4.1.4 Gekås Ullared - Malin Helde 
Gekås Ullared är varuhusföretaget inom Gekås koncernen. Malin Helde är VD för företaget 
och har även bakgrund som inköpschef samt har tidigare studerat hållbarhet kopplat till sin 
arbetsroll under en längre tid. Gekås Ullared arbetar med CSR integrerat i den dagliga 
verksamheten, både internt, med exempelvis arbetsförhållanden, och extern, vid till exempel 
val av leverantörer. Företaget är även engagerat i flera olika projekt som arbetar för en bättre 
framtid. Gekås Ullared har inte upprättat en hållbarhetsredovisning tidigare, men kommer 
under året arbeta med det till följd av lagändringen. Intervjun med Malin Helde genomfördes 
via telefon den 6 mars kl. 16.00. 
 
Hållbarhet 
För Gekås Ullared är hållbarhet viktigt för verksamheten. Företaget har sedan länge engagerat 
sig både för sin egen personal, för miljön men även andra aspekter inom hållbarhet som 
exempelvis sponsringsprojekt. M. Helde anser att det är viktigt för företaget att vara medvetna 
om var verksamheten har som störst påverkan, är företagen stora så krävs det ett stort 
ansvarstagande.  
 
Hållbarhetsredovisning 
Gekås Ullared har inte tidigare upprättat någon hållbarhetsredovisning, men företaget har 
ändå integrerat hållbarhetsarbete i sin verksamhet. På företaget hemsida presenteras en del av 
företagets hållbarhetsarbete, men enligt M. Helde är det långt från allt de gör inom 
hållbarhetsområdet. 
 
“Vi arbetar mer i det tysta med vårt förbättringsarbete. Jag tycker att man ska vara lite 
ödmjuk i sitt hållbarhetsarbete, även i dem frågorna, för att hur det än är så har man negativ 
påverkan miljömässigt. Socialt kan det också vara. Så bättre att göra ett seriöst arbete och 
inte snacka så mycket om det än att tvärtom, skulle jag vilja säga.” 
 
Utmaning 
Utmaningen med att upprätta hållbarhetsredovisningen tror M. Helde kommer ligga i att sätta 
tydliga mål och sedan arbeta utefter dessa samt urskilja de effekterna som uppstår. M. Helde 
tror inte att upprättandet av en hållbarhetsredovisning kommer att vara svår. Däremot tror hon 
att svårigheten för många företag är att sätta utmanande mål där utvecklingen kan mätas samt 
att vara transparent och inte vara selektiv i redovisningen.  
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Externa krav 
Några krav på just hållbarhetsredovisningen upplever inte M. Helde att företaget utsätts för. 
Däremot kräver intressenter, såsom kunder och Non-governmental organizations, detaljer 
kring de olika hållbarhetsaspekterna, som exempelvis djurhållning och arbetsförhållanden. M. 
Helde förklarar att det finns en önskan från intressenterna om transparens och en inblick hur 
Gekås Ullared arbetar och deras påverkan på omvärlden. 
 
Lagändring 
För Gekås Ullared innebär lagändringen att företaget kommer börja upprätta en 
hållbarhetsredovisning. M. Helde anser att det är positivt för företaget då det visar att de är så 
stora att det ska ställas krav på dem. Men främst anser de att fördelen ligger i att företaget nu 
kommer göra en genomlysning av aktiviteter och därmed få en bättre koll på deras påverkan 
men också hjälpa dem att agera mer strategiskt inom hållbarhetsområdet. Allmänt tror även 
M. Helde att lagändringen kommer innebära en “knuff i ryggen” för de företag som i 
dagsläget inte gör vad de kan inom hållbarhetsområdet.  
 
“Jag tror att företagen kan göra en hel del av eget intresse och av egen kraft. Men jag tror 
också att det behövs kravställande från både myndigheter och från såklart kunder för att man 
ska nå riktiga förändringar.”  
 
M. Helde tror att lagändringen kommer innebära att företaget blir mer strategiska i sitt 
hållbarhetsarbete och att det kommer hjälpa dem att arbeta med fler långsiktiga mål inom 
området. Även om Gekås Ullared redan arbetar med strategiska mål gällande hållbarhet är 
dessa inte heltäckande. Vidare ser målen för de andra företagen i koncernen inte likadana ut 
som de i varuhusföretaget. M. Helde anser att det hade varit fördelaktigt att hållbarhetsmålen 
enhetliga för hela koncernen vilket förhoppningsvis kommer ske till följd av lagändringen. 
 
Revision 
Om någon revisor kommer granska Gekås Ullareds hållbarhetsredovisning är ännu inte 
bestämt, men det är inte omöjligt. Företaget har anlitat en extern konsult som kommer att 
hjälpa företag att upprätta hållbarhetsredovisningen för att säkerställa att de följer lagkravet.  
 
Framtid 
M. Helde tror att hållbarhetsredovisning kommer fortsätta vara en viktig del, och är något som 
har utvecklats över tiden från CSR-redovisning till dagens hållbarhetsredovisning. Hon 
hoppas på att lagändringen kommer innebära att företagen sätter upp mål som kräver något 
utav företag, att företagen är transparenta och håller vad de lovar. M. Helde diskuterar även 
kring hållbarhetsredovisningen bland mindre företag. Hon hoppas att även mindre företag 
kommer att upprätta hållbarhetsredovisningar i framtiden. Dessa företag har inte liknande 
krav på sig idag, utan det är mest de stora börsnoterade företagen som har ögonen på sig.  

4.1.5 E.ON - Ulrika Hotopp 
E.ON producerar och levererar energi i form av el, gas, värme, kyla, avfallsbehandling och 
andra energirelaterade tjänster. Ulrika Hotopp arbetar som hållbarhetsansvarig på E.ON och 
fungerar som “spindeln i nätet” då hållbarhetsfrågorna behandlas i flera olika avdelningar. 
Företaget har upprättat ett miljöbokslut sedan 90-talet och den första hållbarhetsredovisningen 
upprättades för ungefär 5 år sedan. Hållbarhetsarbete är viktigt för företaget och de har 
ambitioner att bli ett ledande hållbart energiföretag både i Sverige och internationellt. 
Intervjun med Ulrika Hotopp genomfördes på E.ON:s huvudkontor i Malmö den 15 mars kl. 
12.30.  
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Hållbarhet 
U. Hotopp berättar att hållbarhetsarbetet är centralt för E.ON. Företagets verksamhet är inom 
energiproduktion och de har som mål att producera förnybar, återvunnen och fossilfri energi. 
På företaget ligger inte hållbarhetsarbetet på en egen enhet utan på flera separata. 
Hållbarhetsarbete finns bland annat på miljöenheten, HR, inköp och kommunikation. 
Exempelvis arbetar de mycket med mångfald men även andra interna och externa områden.  
 
Hållbarhetsredovisning 
Trots att E.ON är ett dotterbolag i en börsnoterad koncern i Tyskland som upprättar en global 
hållbarhets- och årsredovisning har företaget valt att på frivillig basis redovisa sitt 
hållbarhetsarbete årligen. I januari 2016 splittrades E.ON och är nu under en omorganisation. 
Till följd av omorganisationen har hållbarhetsredovisningen för 2016 års verksamhet ändrats 
något. Inför nästa år är det ännu inte klart över hur hållbarhetsredovisningen kommer se ut. 
Antingen kommer den vara liknande den gällande 2016 eller så kommer det vara en mer 
löpande rapportering under året. U. Hotopp anser att det hade varit fördelaktigt att 
kommunicera hållbarhetsarbetet under året i form av siffror, händelser och berättelser, sedan 
avsluta med en kortfattad årssummering. Förändringen U. Hotopp vill driva grundas i att 
världen blir allt mer digital.  
 
U. Hotopp anser att hållbarhetsredovisningen ska fungera som ett verktyg för företaget. Med 
hjälp av redovisningen blir det tydligt hur långt de har kommit inom vissa hållbarhetsaspekter. 
Det blir även tydligt för ledningen att se hur verksamheten påverkar omvärlden och 
därigenom se till att förbättra hållbarhetsarbetet. I hållbarhetsredovisningen har E.ON valt att 
ta ställning till Agenda 2030 och de 17 globala målen gällande hållbar utveckling. U. Hotopp 
förklarar att det beror på att det med hjälp av målen blir tydligt vilka områden de påverkar 
mest och kan göra mest skillnad. För U. Hotopp är det viktigt att hållbarhetsarbete motiveras 
av rätt anledning. 
 
“För mig är det viktig att hållbarhetsarbetet drivs av det vi faktiskt gör och inte bara något 
som läggs på inom välgörenhet.”  
 
Utmaning 
En utmaning som U. Hotopp ser med upprättande av hållbarhetsredovisningen är att 
digitalisera hela rapporteringen, vilket hon hoppas kunna göra. En annan utmaning för U. 
Hotopp är att arbeta ännu mer med transparens. Det är inte alltid att all information kommer 
till hennes bord utan hon måste själv söka och ta reda på informationen hon behöver. Det kan 
också vara svårt att kontrollera så en avdelning inte arbetar till kostnad för en annan 
avdelning. Ytterligare en utmaning är just att nå ut till intressenterna genom rätt plattform.  
 
“Det är lite one size fits nobody. Jag tror på att ha det lite mer differentierat också till olika 
målgrupper.“ 
 
U. Hotopp menar att det även är en utmaning att möta alla olika intressenter och målgrupper 
och ta reda på vad som är intressant. Det kan skilja sig mellan en ung student som söker 
arbete eller en länsstyrelse som ska kontrollera oss. En hållbarhetsredovisning kan vara en bra 
bas att utgå från men då U. Hotopp i grunden är kommunikatör är hon en aning skeptisk till 
att producera en stor mängd papper om ingen läser det. Hon menar också att redovisningen 
och lagändringen inte ska vara det som styr hållbarhetsarbetet utan att viljan ska komma från 
företagen själva.  
 



	

	 36 

Externa krav 
U. Hotopp berättar att det finns en del påtryckningar från externa aktörer. Däremot kräver inte 
dessa intressenter nödvändigtvis en hållbarhetsredovisning som kommer ut en gång per år. U. 
Hotopp tror att de enklare kan möta efterfrågan med kommunikation i realtid. Även om E.ON 
inte har varit tvungna att hållbarhetsredovisa berättar U. Hotopp att det förväntas av dem 
eftersom de är ett stort företag i Sverige.  
 
Lagändring 
Det är ännu oklart huruvida E.ON kommer att påverkas av lagändringen då de är ett 
dotterbolag i Sverige till ett börsnoterat moderbolag i Tyskland. Oavsett uppfyller företaget 
ändå de krav som lagändringen ställer och den kommer därför inte ha någon större påverkan. 
 
Generellt tycker U. Hotopp att den nya lagändringen är bra även om hon inte är för tvång utan 
mer tycker att det är en fråga som måste lyftas internt så kan det bidra till att utvecklingen går 
snabbare. Däremot tycker hon inte att det behövs mer formalitet vilket kanske leder till att 
resurserna i företagen används till att anlita konsulter för att upprätta en 
hållbarhetsredovisning istället för att göra förändringar i företaget. Det är också anledningen 
till att E.ON inte använder GRI till punkt och prickar, det skulle enligt U. Hotopp kräva 
resurser som hade kunnat läggas på andra bra saker. 
 
Revision 
E.ON har inte valt att låta en revisor granska de hållbarhetsredovisningar som de tidigare 
upprättat utan det har de skött själva. Däremot har de haft en konsult som hjälper dem genom 
rådgivning. Det är viktigt för U. Hotopp att den information de publicerar är källgranskat och 
därför har de en ganska bred grupp som arbetar med hållbarhetsredovisningen samt en intern 
granskning.  
 
Framtid 
Inför framtiden tror U. Hotopp att hållbarhetsarbetet kommer bli allt mer integrerat i den 
dagliga verksamheten. Hon tror att det inte längre kommer behövas specifika 
hållbarhetsansvariga utan det kommer bli en självklar del av företagets styrning och 
beslutsfattande. U. Hotopp kan redan nu se en förändring i attityden hos de yngre personerna 
som börjar i företaget, för dem är hållbarhet mer självklart. Dock inser U. Hotopp att det hela 
tiden uppstår nya hållbarhetsfrågor och det är viktigt att företagen är uppdaterade på vad som 
händer runtom i världen och vilka förväntningar de har på sig.  

4.1.6 Stena - Anna Sundell 
Stena är moderbolag till bland annat Stena Line, Stena Drilling, Stena Bulk, Stena Roro och 
Fastigheter. Anna Sundell är hållbarhetskoordinator och har framförallt 
hållbarhetsredovisning som huvuduppgift. A. Sundell har arbetat med hållbarhet sedan juni 
2016 och har utbildat sig löpande under året. Intervjun med Anna Sundell genomfördes den 
29 mars på Stenas huvudkontor i Göteborg kl. 10.00. 
 
Hållbarhet 
Stena arbetar kontinuerligt för att utveckla sitt hållbarhetsarbete. A. Sundell tror att det 
grundar sig i att det är ett familjeföretag som vill finnas till för framtida generationer, vilket är 
kärnan i hållbarhet. Hon menar att det är viktigt att det finns en beständighet och om de ska 
lyckas tillgodose sina kunder i de olika marknaderna på lång sikt är hållbarhetsarbetet ett 
måste.  
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A. Sundell menar att alla aspekter i hållbarhet är viktiga men att det är lätt att glömma den 
ekonomiska hållbarheten som faktiskt är den som ligger till grund för att verksamheten ska 
kunna fortsätta. I dag pratas det mycket om den miljömässiga aspekten av hållbarhet och A. 
Sundell menar att det är viktigt att ta den frågan på stort allvar. Stena är verksamma inom 
shippingbranschen vilken är undantagen från Parisavtalet. Det är därför upp till 
shippingbranschen att själva enas om hur de kan bidra, vilket görs genom FN:s maritima 
organ IMO. I den diskussionen är Stena aktiva och försöker göra sin röst hörd.  
 
Varje enskilt företag inom Stena arbetar med hållbarhet på sitt sätt, eftersom det är en ganska 
spretig organisation menar A. Sundell att det är bättre att de olika företagen får jobba 
självständigt istället för att de ska gå in och styra som moderbolag. Gemensamt för alla 
företag är dock de fyra fokusområdena som de arbetar med: miljö, säkerhet, medarbetare och 
samhälle. Inom miljö är det mycket fokus på shipping företagen som jobbar för att minska 
utsläppen från båtarna. Stena Line var till exempel först i världen att konvertera ett fartyg att 
gå på metanol istället för vanliga bränslen. De arbetar även för att elanvändningen ska vara så 
miljövänlig som möjligt genom till exempel solpaneler på byggnader. Stena stöttar även 
Ocean Health Index som samlar in data angående haven, om det finns försurningar och om 
ekosystemen påverkas. Inom Stena finns även Stena Renewable som bygger och förvaltar 
vindkraftverk och Envac som använder vakuumteknik för sophantering vilket är ett mer 
miljövänligt alternativ jämfört med vanlig sophämtning. Vad gäller säkerhet arbetar Stena 
Line med säkerhetsövningar för att all personal ska vara förberedd om det skulle hända något. 
Stena Renewable har många inspektioner på sina vindkraftverk. Överlag jobbar Stena också 
mycket med IT-säkerhet eftersom det är viktigt att både kunddata och företagsdata skyddas. 
Vad gäller hållbarhet i form av de anställda finns det bland annat sponsring av olika 
träningsvarv och friskvårdsaktiviteter. Det finns även en friskvårdundersökning där de mäter 
hur bra de anställda mår på sina arbetsplatser. De anställda har också möjlighet att ingå i olika 
fokusgrupper för att påverka och diskutera vad som sker i företagen. I fokusområdet samhälle 
jobbar till exempel Stena Roro med ett Mercy Ship som är ett sjukhusfartyg som åker längs 
med Afrikas kust och erbjuder vård till de som behöver. Stena Bulk som är globala samverkar 
med en organisation som heter Maritime Anti-Corruption Network som motarbetar 
korruption. Inom Stena Fastigheter arbetar de med jämställdhet och det finns även ett program 
för sommarjobb där de varje år anställer ca 300 av sina hyresgäster.  
 
Hållbarhetsredovisning 
Stena har upprättat en gemensam hållbarhetsredovisning för alla företag sen 2012, där de fyra 
olika områdena miljö, säkerhet, medarbetare och samhälle ingår. Beslutet att börja upprätta en 
hållbarhetsredovisning tror A. Sundell grundar sig i att det var dags att börja kommunicera 
vilket arbete de gör inom hållbarhet. De tyckte det var synd att inte lyfta fram och visa det.  
En annan anledning var att de såg att det blev allt mer vanligt att andra företag började 
upprätta hållbarhetsredovisning och då kände Stena att det förväntades att de också skulle 
göra det. A. Sundell tror att det finns en koppling mellan att företag som redovisar sin 
hållbarhetsinformation även är mer motiverade till att arbeta hållbart. När företag ska 
publicera information diskuteras de områdena internt också vilket kan bidra till någon form av 
kartläggning av vilka frågor som företaget behöver arbeta mer med och vilka frågor som är 
mest relevanta för just den verksamheten.  
 
Utmaning 
Utmaningar med att upprätta en hållbarhetsredovisning för Stena menar A. Sundell är att 
sammanställa informationen på ett sätt som är enkelt för läsaren att förstå.  
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Till exempel arbetar Stena Fastigheter med helt andra frågeställningar än Stena Bulk som 
fraktar oljeprodukter. Det är en utmaning att hålla det övergripande och att inte gå in på för 
mycket detaljer som gör det svårt att relatera till för läsaren. A. Sundell menar ändå att de 
med hjälp av de fyra fokusområdena har lyckats sammanställa hållbarhetsredovisningen 
ganska bra. Det blir dock problematiskt med gemensamma målsättningar när de olika 
företagen är så självstyrande, de vill inte som moderbolag gå in och styra. A. Sundell tror 
dock att det kommer att förändras i och med lagändringen. Nu har de ett formellt krav som de 
måste utgå från och då kan det bli så att hon från moderbolaget behöver förse dotterbolagen 
med information och rekommendationer hur de ska göra för att uppfylla kraven.  
 
En risk som finns med hållbarhetsredovisning är enligt A. Sundell att det blir en redovisning 
för redovisningens skull. Det kan vara svårt att applicera lagändringen på alla typer av företag 
och hon tycker att förslaget överlag är för generellt. A. Sundell menar att det finns osäkerhet 
hos företagen eftersom det inte är så specifik information och det är en ganska kort deadline. 
Det finns en klausul som gör det möjligt för företagen att beskriva varför de har missat att 
rapportera något enligt lagen men den vill A. Sundell undvika, de vill redovisa på det sätt som 
lagen kräver av dem. 
 
Externa krav 
A. Sundell menar att det finns två olika typer av externa krav vilka båda ökar. Det första är 
ansvaret för hållbarhetsarbetet, företag förväntas ta ansvar för att bedriva verksamheten på ett 
ansvarsfullt sätt men även förväntas företag kommunicera informationen till intressenter i 
större utsträckning. Anledningen till de ökade externa kraven tror A. Sundell har mycket att 
göra med Parisavtalet och att hållbarhetsfrågorna sedan dess har drivits på i en allt snabbare 
takt. Hon tror dock att det har varit på gång mycket längre än så men det var Parisavtalet som 
blev startskottet. Utvecklingen har bidragit till att världen idag är allt mer transparent, det 
finns mer synlig information samt att allmänheten är mer upplyst och har lättare för att 
tillgodogöra sig informationen. Konsumenter generellt tror A. Sundell också har blivit mer 
medvetna och väljer bort företag som inte bedriver verksamheten på ett hållbart sätt.  
 
Lagändring 
Generellt tycker A. Sundell att det är bra att det kommer ett lagkrav som driver på 
utvecklingen framåt. Då det blir en lag får de ett tydligt krav på att presentera en viss typ av 
information, hon menar att det också stärker det mer informella kravet och förväntan som 
finns av omvärlden på att bedriva verksamheten på ett ansvarsfullt sätt. En förändring som 
Stena måste göra i och med lagändringen är en systematisk genomsökning av företaget i form 
av en riskanalys. A. Sundell förklarar att det görs riskanalyser på alla de enskilda företagen 
men att det inte har kommunicerats i ett hållbarhetssammanhang. Hon tror även att 
lagändringen gör att hållbarhetsinformationen kommer öka internt. De har idag ett nätverk 
med kontaktpersoner på varje företag och A. Sundell tror att nätverket kommer stärkas med 
en tätare kontakt och utvecklas mer till en tvåvägskommunikation än det varit tidigare, de 
andra företagen kan komma att ha nytta av mer samordning från moderbolaget i mer 
utsträckning än tidigare. Hon tror också att det kommer bli en förändring på hållbarhetsarbetet 
eftersom de mer noga kommer gå igenom hur det ser ut i dagsläget och även i samband med 
riskanalysen tror hon att de kommer upptäcka saker som de behöver arbeta vidare med för att 
förbättra.  
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Hållbarhetsredovisningen kommer enligt A. Sundell tack vare lagändringen bli mer jämställd 
med den finansiella och därigenom höjs statusen på hållbarhetsinformation. I och med 
lagändringen tror A. Sundell också att företagens hållbarhetsarbete stärks och får en annan 
tyngd vilket ökar näringslivets bidrag till en mer hållbar värld.  
 
Revision 
Stena har valt att inte låta en revisor granska hållbarhetsredovisningen och A. Sundell tror inte 
att de kommer göra det framöver heller. Hon anser att eftersom de inte redovisar enligt GRI 
blir det svårt för en revisor att granska. Fram tills idag har de inte gjort någon 
väsentlighetsanalys utan de olika företagen i koncernen har styrt hållbarhetsarbetet utefter de 
frågor som traditionellt har setts som de mest relevanta. Det finns dock en vision om att göra 
en mer heltäckande väsentlighetsanalys under kommande år. Stena samarbetar idag med 
konsulter på en kommunikationsbyrå som hjälper dem att se till så hållbarhetsredovisningen 
är upprättad på rätt sätt, något de enligt A. Sundell kommer fortsätta med i framtiden. 
 
Framtid 
Hållbarhetsfrågorna tror A. Sundell kommer fortsätta vara viktiga och det kommer fortsatt 
behövas arbeta mycket med transparens och informationstillgänglighet. A. Sundell menar att 
för att företagen ska fortsätta vara konkurrenskraftiga är hållbarhetsfrågorna ett måste, annars 
kommer konsumenterna välja bort dem.  

4.2 Respondent 7-9: Revisorer 

4.2.1 EY - Marianne Förander 
EY är en revisionsbyrå som arbetar med revision, redovisning, skatt, transaktioner och 
rådgivning. På EY arbetar de idag med alla möjliga företag, allt mellan privata, kommunala, 
statliga och i alla olika storlekar och branscher. Inom hållbarhet erbjuder EY både 
konsultation och revision. Intervjun skedde med Marianne Förander som arbetar med 
klimatförändringar och hållbarhetsredovisning. M. Förander är i grunden civilekonom och har 
arbetat många år som finansiell revisor. Hon har arbetat mycket med bolagsstyrning och 
implementering av hållbarhetsredovisningar i statligt ägda företag. Inom EY är M. Förander 
nordiskt ansvarig för konsultation och revision av hållbarhetsredovisningar och har cirka 25 
medarbetare i hela norden, i Sverige är de ungefär 12 anställda. Teamen inom hållbarhet är 
uppdelade då några arbetar i huvudsak med revision som granskar hållbarhetsrapporter och 
några arbetar med konsultation och hjälper företag med bland annat strategiska frågor, 
rapporteringsregler och analyser av leverantörskedjor. Intervjun genomfördes via telefon den 
9 mars kl. 10.00. 
 
Hållbarhetsredovisning 
M. Förander var opolitisk tjänsteman i regeringen när det 2006 bestämdes att statligt ägda 
företag skulle börja hållbarhetsrapportera enligt GRI. Hon berättar att det då var okänt vad 
hållbarhetsredovisning innebar och hur företagen skulle arbeta med det. De 50 företagen som 
bestämmelserna berörde tyckte att det var svårt att börja arbeta med hållbarhet. 
Hållbarhetsredovisningen skulle dessutom granskas av en revisor. M. Förander menar att 
bestämmelsen ledde till en utveckling vilket har gjort att de allra flesta stora börsnoterade 
företagen redan hållbarhetsredovisar idag. M. Förander tycker att det generellt är det bra att 
följa standarder eller regelverk.  
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Det mest använda regelverket är GRI men även det är långt från perfekt eftersom hållbarhet 
inte är alls lika långt utvecklat som den finansiella redovisningen. Dock är det fortfarande få 
företag som låter en revisor granska hållbarhetsredovisningen.  
 
Utmaning 
Den största utmaningen med att upprätta en hållbarhetsredovisning är enligt M. Förander att 
få datan i hållbarhetsredovisningen att hänga ihop med företagets bolagsstyrning och de 
generella målen som företaget har. Det märks tydligt om ett företag har hållbarhetsredovisat 
en längre tid eller om företaget är ovant. Företag som är ovana vid att hållbarhetsredovisa 
fokuserar mycket på vilken data som ska redovisas men successivt som företaget blir mer 
vana vid att hållbarhetsredovisa förstår de hur viktigt det är att redovisningen hänger ihop 
med företagets verksamhet, styrning och mål. M. Förander menar att det inte är särskilt svårt 
att ta fram några nyckeltal utan utmaningen ligger i att få en röd tråd så alla företagets olika 
delar hänger ihop. 
 
Hållbarhetsredovisning kan även innebära risker, exempelvis att det är enkelt för företagen att 
redovisa greenwashing, det vill säga att företagen endast beskriver de ansvarsområden som de 
arbetar aktivt med. Företagen har lätt för att beskriva positiv information men de vill inte 
beskriva något negativt eller delar som de behöver arbeta mer med. M. Förander tror också att 
det är få som vet att de flesta hållbarhetsredovisningarna inte är granskade av revisor vilket 
betyder att företagen har fria händer att skriva vad de vill men det är ingen som kollar om 
uppgifterna faktiskt stämmer vilket gör att företagen kan framstå som bättre än de egentligen 
är. En annan risk som M. Förander beskriver är att de ibland märker att företag kan försöka 
gömma den finansiella informationen genom att beskriva stora mängder av icke-finansiell 
data. Tanken är att företagen ska vara transparenta och beskriva hur det går vilket inte blir 
fallet då företagen gömmer information.  
 
Lagändring 
M. Förander menar att upprättande av hållbarhetsredovisning är själva drivkraften för hur 
företag agerar och arbetar med hållbarhet. Att det kommer en bestämmelse och en lagändring 
gör att företagen som inte redan hållbarhetsarbetar måste börja arbeta med hela sin 
värdekedja, kunder och leverantörer.  
 
Lagändringens påverkan på stora företag tror M. Förander inte blir så omfattande. Hon menar 
att de stora börsnoterade företagen till mestadels redan uppfyller kraven. Eftersom det står 
tydligt i lagen vad som ska vara med i hållbarhetsredovisningen kan dock företagen vara 
tvungna att komplettera om någon information saknas. Den största påverkan tror M. Förander 
kommer bli på de företag som tillhör de “mindre” företagen men som ändå uppfyller 
storlekskraven för den nya lagändringen. Det kan även vara stora företag som inte är 
börsnoterade men som det finns ett allmänintresse i. EY har en stor informationskampanj där 
de informerar alla sina kunder som berörs av lagändringen att de måste börja 
hållbarhetsredovisa redan för 2017. För många företag blir det en stor utmaning då de inte har 
arbetat med hållbarhetsredovisning innan, speciellt om de inte har resurser på plats för att 
hantera redovisningen. EY hoppas att de kommer få chans att hjälpa företagen med frågor om 
hållbarhet och rapporteringen kring det eftersom de kan tillhandahålla experter inom området. 
De kommer förhoppningsvis också se att hållbarhet blir en mer integrerad del av revisionen. 
Som revisor är det viktigt att arbeta utifrån väsentlighet och risk och det är viktigt att tänka på 
att riskerna inte bara behöver vara finansiella utan kan även vara risk för korruption, miljörisk 
eller risker för kunder eller leverantörer. För EY och för revisorer i allmänhet kommer det 
också ställas ökade krav.  
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Enligt lagändringen ska revisorn kontrollera så en hållbarhetsrapport har upprättats och M. 
Förander menar att de nu måste fokusera på att informera alla kollegor både i Sverige och 
Norden om de nya kraven.  
 
Att hållbarhetsredovisningen har blivit en del av årsredovisningslagen tycker M. Förander är 
naturligt eftersom det redan innan har funnits en paragraf som säger att om det är väsentligt 
för att förstå företagets verksamhet ska företaget redovisa hållbarhetsinformation. Däremot 
tror M. Förander att det kommer att bli problem med formalia som de kommer vara tvungna 
att hantera då det i årsredovisningen finns en del som heter framvagn där informationen är 
oreviderad och det är i framvagnen som hållbarhetsredovisningarna kommer att ligga. 
 
Överlag tycker M. Förander att den nya lagändringen är bra, dels eftersom den definierar fem 
olika områden som en hållbarhetsredovisning ska innehålla och därav ser företagen att 
hållbarhet inte endast är miljö eller sociala frågor utan även att personalfrågor, 
antikorruptionsfrågor och mänskliga rättigheter tillhör hållbarhet. M. Förander menar att 
lagändringen har tydliggjort ett tidigare ganska oklart ämne. Hon tror dock att en del företag 
tycker att det är svårt i början men det tyckte de statliga också när de tvingades börja 
rapportera 2006. Idag tror M. Förander att de statliga företagen är positiva till att de tvingades 
börja arbeta med dessa frågor, det finns många fördelar, till exempel när de ska rekrytera 
personal, ta in kapital från investerare eller arbeta med företagets värdegrund. Hon hoppas att 
de företagen som inte har hållbarhetsredovisat tidigare också kommer att se de positiva 
fördelarna med det. I och med lagändringen hoppas M. Förander också att företagen ska bli 
mer transparenta för intressenter såsom investerare, ägare och långivare samt att andra risker 
förutom de finansiella lyfts. Det beror dock på hur praxis kommer att utvecklas och på hur 
stort allvar företagen tar rapporteringen.  
 
Revision 
Att hållbarhetsredovisningen inte ska granskas av en revisor utan endast kontrolleras att den 
finns med är M. Förander tveksam till. Enligt henne skulle det vara bättre att revisorn ska göra 
en översiktlig granskning enligt Sveriges rutiner som FAR har tagit fram. 
 
Framtid 
“Det är jättesvårt att säga hur den fortsatta utvecklingen av hållbarhetsarbete kommer se ut. 
Jag hoppas att det blir seriösa rapporter och att det inte bara blir kommunikation utan att det 
finns ett arbete bakom. Men man vet inte det riktigt, generellt så börjar ju miljö, 
fattigdomsbekämpning, antikorruption och sådana frågor bli mycket mer etablerat i hela 
världen.” 

4.2.2 KPMG - Jenny Fransson 
KPMG erbjuder tjänster inom revision, skatt och konsulttjänster. Företagen som de arbetar 
med inom hållbarhet är alla möjliga men främst stora företag i olika typer av branscher. 
KPMG arbetar med två olika grupper angående hållbarhet, dels är det en grupp som granskar 
hållbarhetsredovisningar och dels är det en grupp som arbetar med konsultation och 
rådgivning. Vi har fått möjlighet att intervjua Jenny Fransson som har arbetat med hållbarhet 
och hållbarhetsredovisningar i 17 år och är ansvarig för den avdelningen på KPMG. Hon är 
också specialistmedlem i FAR och ingår där i en arbetsgrupp som heter Hållbar utveckling. 
Arbetsgruppens uppdrag är att ta fram riktlinjer och rekommendationer för hur granskning av 
hållbarhetsredovisningar ska ske. Intervjun genomfördes via telefon den 14 mars kl. 9.30.  
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Hållbarhetsredovisning 
J. Fransson berättar att hur företagen upprättar hållbarhetsredovisning ser olika ut från företag 
till företag men att de allra flesta använder GRI som utgångspunkt och standard. Det är även 
vanligt att företagen gör en väsentlighetsanalys där de identifierar vilka deras viktigaste 
områden är som de ska redovisa. Hur informationsinsamlingen går till kan också se 
annorlunda ut beroende på företag. De flesta har dock ett system eller en process för att samla 
in information från företagets alla olika avdelningar, informationen kan ibland samlas in av en 
controller och i annat fall går informationen direkt till personen som är ansvarig för 
årsredovisningen. I stora företag är det dock en hållbarhetsansvarig som antingen gör själva 
hållbarhetsredovisningen eller kontrollerar den innan informationen publiceras i 
årsredovisningen.  
 
Utmaning 
En utmaning med hållbarhetsredovisning anser J. Fransson är att redovisa det som är 
väsentligt och relevant. Hon beskriver att redovisningen ska spegla vad företagen faktiskt gör. 
Då företagen fokuserar på saker som inte är relevanta kan det uppstå en diskrepans mellan 
vad redovisningen visar och vad som egentligen är viktig information. En annan utmaning 
som J. Fransson tar upp är risken att företagen börjar arbeta med hållbarhet i fel ände.  
 
“Om företagen arbetar med GRI och inte med hållbarhet kanske de tänker från fel håll så de 
börjar med vad de ska redovisa och sen försöker hitta nyckeltal eller information som ska 
passa istället för att börja med – Vad är det för typ av företag? Vad är det för något som vi 
arbetar med? Vilka är våra viktiga frågor? Ja, men det är det här och det här, okej, bra då är 
det det vi ska redovisa, det är där vi ska sätta mål, det är där vi ska följa upp och det är det 
redovisningen ska handla om”  
 
J. Fransson beskriver också hur det var när de statliga företagen fick krav att 
hållbarhetsredovisa. Vid den tiden utförde en del företagen inte så mycket hållbarhetsarbete 
och då kunde de titta på GRI och få en uppfattning om vad de borde börja arbeta med, alltså 
kan det ibland vara bra att utgå från riktlinjerna men företagen måste koppla det till sin 
specifika verksamhet. 
 
Lagändring 
Många av de stora företagen arbetar enligt J. Fransson mycket med hållbarhet redan. Hon 
tycker även att det syns att företagens hållbarhetsredovisning har mognat och att det finns en 
större affärskoppling i redovisningen idag än det har gjort tidigare. Det finns dock några 
områden som hon anser är svåra och som hon tror att företagen kommer få arbeta mer med. 
Det ena området är antikorruption som hon beskriver kan vara farligt, företagen har svårt att 
kontrollera det, särskilt om företagen är multinationella. Många företag kan också vara naiva 
och inte vill erkänna att korruption ett problem. Ett annat område som hon beskriver som 
svårt är mänskliga rättigheter och hur företagen arbetar med det i sin värdekedja. Det är även i 
dessa områden som förbättringsområden finns i de flesta av dagens hållbarhetsredovisningar.  
 
Allmänt tycker J. Fransson att det är bra att hållbarhetsredovisning blir lagstadgat om det kan 
driva på utvecklingen ännu mer. Hon tycker ändå att det har fungerat bra när det varit 
självreglerande men anser att en del företag kan behöva en “knuff i ryggen”. Hon hoppas 
också att lagändringen kan skapa en jämförbarhet mellan företagen som är ett av EU-
direktivets syften. Det kan bidra till att företagen inte bara jämförs på finansiella nyckeltal 
utan att det går att jämföra och värdera företagen på lika villkor.  
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Dock anser hon att det fortfarande kan bli problem med jämförbarhet eftersom redovisningen 
ser olika ut i olika länder.  
 
För att förbereda sig och underlätta för företagen så gott det går har KPMG en kontinuerlig 
dialog med andra byråer. Genom att diskutera olika frågor och dilemman kan de se till att 
redovisningen och revisionen blir konsekvent för företag med olika revisionsbyråer. På 
KPMG satsar de även på utbildning och diskussioner tillsammans med revisorerna. J. 
Fransson berättar att engagemanget inför hållbarhetsredovisningen är stort på byrån och 
förberedelserna är i full gång.  
 
“Vi förbereder oss med mycket utbildning, vi pratar mycket med våra revisorer, de frågar oss 
också, och vi ska ha lite utbildningsinsatser där vi som sitter i FARs arbetsgrupp om 
hållbarhetsredovisning utbildar revisorer i vad vi vet och där vi kan ha diskussioner. Vi har 
redan idag mycket diskussioner bara över bordet om vad det här kommer betyda […] 
Revisorerna är intresserade och tycker att det ska bli spännande och vill veta mer så det är 
positivt för det kommer ju mer och mer vilket även vi måste förhålla oss till som revisorer.”  
 
Revision 
Huruvida företagen kommer välja att låta en revisor granska och revidera 
hållbarhetsredovisningen är ännu oklart och det kommer enligt J. Fransson vara intressant att 
se. Även om hållbarhetsredovisningen i många fall kommer inkluderas i 
förvaltningsberättelsen kräver inte lagen en revidering. J. Fransson tror att det innebär en 
utmaning för både företaget och för revisorn. Styrelsen är ansvarig för att all information som 
upprättas i årsredovisningen är korrekt. Även om en hållbarhetsredovisning inte granskas 
måste styrelsen ändå stå bakom informationen som publiceras. Frågan är om styrelsen 
kommer kunna stå bakom något som inte är säkerställt? Osäkerheten kan leda till att företagen 
ändå kommer att låta en revisor granska hållbarhetsredovisningen. 
 
“Tanken är att informationen ska användas för att kunna värdera företaget och då ska ju den 
vara kvalitetssäkrad och korrekt, annars finns det ju inget syfte att ha informationen om man 
ändå inte kan vara säker på att den är korrekt. Ska man ha informationen till det syfte det är 
tänkt så kanske granskning kommer drivas på av antingen bolaget själva, av styrelsen eller 
andra intressenter som kommer kräva granskad information.” 
 
Om regeringen hade infört ett granskningskrav på hållbarhetsredovisningen anser J. Fransson 
hade gynnat företag då det hade ökat informationens trovärdighet. Däremot förstår hon också 
den kostnadsaspekt som regeringen tagit ställning till i propositionen. J. Fransson tror dock 
inte att företag som tidigare haft en revisor som granskat hållbarhetsredovisningen kommer att 
sluta med det. Däremot kan det uppstå en diskussion kring standarder enligt GRI och 
standarden enligt årsredovisningslagen och hur det ska hanteras.  
 
För revisorer ser J. Fransson ett problem med hur de ska kommunicera vad som har blivit 
reviderat och inte. Tidigare har hela förvaltningsberättelsen varit en del av revisorns 
granskning, vilket förändras då hållbarhetsredovisningen, som ingår i berättelsen, inte kräver 
en granskning. J. Fransson anser att de under året kommer behöva förbereda sig och 
tillsammans diskutera hur de ska skapa rutiner för att det ska bli tydligt vad de har reviderat 
och inte. 
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Framtid 
J. Fransson ser utvecklingen av hållbarhet som viktigt för företaget och för hela världen. Med 
tanke på det som händer i världen, gällande politik, korruption, jämställdhet, är det tydligt att 
hållbarhetsarbetet behövs. Företag och människor måste inse att det är viktigt att arbeta med 
dessa frågor och arbeta för jämställdhet, mångfald och säkerställande av kompetens oavsett 
bakgrund. J. Fransson hoppas och tror att hållbarhetsarbetet kommer drivas på och bli en mer 
självklar del av verksamheten. 
 
I dagsläget efterfrågar företagen hjälp med att tolka lagändringen vilket har inneburit att 
rådgivning inom hållbarhetsområdet har ökat för KPMG. Däremot påverkar det inte endast de 
som arbetar med rådgivning, företaget vill även ha hjälp från revisorerna för att säkerställa att 
de följer lagändringen. I början av 2017 arbetar många företag och revisorer med föregående 
års årsredovisning och granskningen av den. Efter “granskningssäsongen” tror J. Fransson att 
rådgivning inför nästa års hållbarhetsredovisning kommer att öka.  
 
Utfallet av lagändring är svår att förutspå, men J. Fransson tror att de står inför ett spännande 
år. Företagen ska bestämma vilken nivå de tänker lägga sin hållbarhetsredovisning för att 
uppfylla lagändringen. De har möjlighet att upprätta en omfattande hållbarhetsredovisning 
med utförlig text kring deras hållbarhetsarbete. De kan även välja att utgå ifrån lagkravet och 
inte redovisa mer än så. Hur företagen väljer att göra anser J. Fransson kommer vara 
spännande att få se.  

4.2.3 Deloitte - Eleonor Andrae 
Deloitte är en revisionsbyrå som erbjuder tjänster inom revision, redovisning, skatt och 
konsultation. På avdelningen Risk Advisory specialiserar sig de cirka 60 anställda på olika 
riskområden, varav 10-15 personer är inriktade på hållbarhet. Vi fick intervjua Eleonor 
Andrae, som tillhör Risk Advisory och håller bland annat på att specialisera sig inom 
hållbarhetsområdet. På Deloitte arbetar samma team med samma företag, för att kunna vara 
insatta i respektive verksamhet och därmed givande råd och rekommendationer. E. Andrae 
arbetar som consultant i ett av dessa team, tillsammans med en senior consultant och en 
ansvarig, manager. Telefonintervjun med E. Andrae genomfördes den 27 mars kl. 15.00. 
 
Hållbarhetsredovisning 
På Deloitte hjälper de alla möjliga slags företag med att upprätta hållbarhetsredovisningar. 
För varje enskilt företag är det enligt E. Andrae viktigt att hållbarhetsredovisningen är 
utformad efter verksamheten. För att hållbarhetsredovisningen ska vara relevant är det viktigt 
att processen inleds med analys kring företagets väsentliga information och risker kopplade 
till verksamheten. De flesta företag som E. Andrae har varit i kontakt med upprättar 
hållbarhetsredovisningar enligt GRI, vilket hon även har uppfattningen om att de flesta 
företagen gör. Enligt E. Andrae är det då viktigt att säkerställa att informationen i 
hållbarhetsredovisningen fortfarande stämmer och att upplägget fortfarande är relevant för 
företaget.  
 
Utmaning 
E. Andrae ser en utmaning för de företag som inte tidigare har upprättat 
hållbarhetsredovisningar. Det grundas delvis i att företagen har svårt att veta vad en 
standardiserad hållbarhetsredovisning ser ut eftersom det enligt E. Andrae egentligen inte 
finns någon. Det är också på grund av att företagen måste ta reda på vad som är väsentligt för 
dem och vart de har mest påverkan och det kan då vara svårt för företagen att veta hur de ska 
rapportera informationen.  
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För andra företag kan en utmaning enligt E. Andrae också vara att upprätta en 
hållbarhetsredovisning som är tydlig och transparent. Hon anser att det är viktigt för läsaren 
att förstå vart informationen kommer från och hur företaget har räknat ut nyckeltalen. E. 
Andrae anser även att det är viktigt att hållbarhetsredovisningen är balanserad mellan positiv 
och negativ information. Företag vill redovisa den information som gynnar dem och de 
områden de är bra på, den andra informationen är inte alltid lika enkel att redovisa. För att 
skapa trovärdighet anser hon att företaget måste vara transparenta och balansera 
hållbarhetsrapporten så att de inte bara visar upp det som de är duktiga på, men även att den 
är förståelig och att intressenter förstår texten. Vid upprättandet av en hållbarhetsredovisning 
ser det, som nämnt, olika ut beroende på vad det är för slags företag vilket enligt E. Andrae 
försvårar jämförbarheten mellan dem.  
 
Lagändring 
E. Andrae anser att lagändringen är något positivt då företagen blir tvungna att ta ställning till 
hållbarhet. Hon upplever att intressenter bryr sig allt mer om hållbarhetsfrågor och att 
företagen bör utvärderas ur ett hållbarhetsperspektiv. I och med lagändringen har en del 
företag som vänt sig till Deloitte för hjälp med att upprätta sin första hållbarhetsredovisning. 
Dessa företag genomför då en väsentlighetsanalys och får därigenom förståelse för bland 
annat hur deras verksamheter påverkar omvärlden och vilka risker de står inför.  
 
E. Andrae tror att de företag som måste hållbarhetsredovisa enligt lag delvis tvingas att anta 
ett hållbarhetstänk. Hon tror att det finns någon slags korrelation mellan att 
hållbarhetsredovisningen och det hållbarhetsarbetet företaget gör. Dock kan hon tänka sig att 
de företag som upprättar en hållbarhetsredovisning för första gången fokuserar mer på att 
uppfylla standarder än hållbarhetsarbetet bakom. 
 
Revision 
Då revisionen inte är lagstadgad tror E. Andrae att det kommer innebära att revisionsbyråer 
kommer ägna mer tid åt rådgivning. De kommer dock att utföra en överskådlig granskning, 
men det innebär ändå inte att de kommer kunna intyga om att hela hållbarhetsredovisningen 
är sann. E. Andrae förklarar att det är viktigt att företagen förmedlar en rättvisande bild, vilket 
är minst lika viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv. Då risken för selektivitet finns samt då 
revisionsbyråerna har mycket erfarenhet av hållbarhetsredovisningar tror hon att de skulle 
kunna bidra med en önskvärd oberoende granskning och garantera att företaget ger en 
rättvisande bild. Hon kan se att en integrerad rapportering blir allt mer vanligt och hon ställer 
sig då frågan varför finansiella nyckeltal ska behandlas annorlunda än hållbarhetsrelaterade 
nyckeltalen. Eftersom hållbarhet blir allt viktigare kan dock E. Andrae tänka sig att revision 
av hållbarhetsredovisningar kommer att lagstadgas förr eller senare.  
 
Framtid 
E. Andrae är säker på att hållbarhetsområdet kommer bli ännu mer aktuellt i framtiden. Hon 
tror även att de krav som lagen ställer kommer att utökas. Fler och fler intresserar sig för 
hållbarhetsområdet och kräver att exempelvis få veta vart produkterna företagen säljer 
kommer ifrån och att företaget handlar på ett hållbart vis. Inte bara kan det innebära att 
företagen måste låta hållbarhetsredovisningen revideras, utan även att det kommer mer 
specifika formkrav vilket underlättar mer för en jämförelse mellan företagen. E. Andrae 
upplever att det efterfrågas allt mer hållbarhetsarbete från intressenterna och det är viktigt att 
företagen är ärliga och öppna. 
“Det är i allas intresse att företagen är hållbara. Så hållbarhet blir bara viktigare med 
tiden.” 
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5. Analys  
Kapitlet syftar till att analysera vårt empiriska material med hjälp av vår teoretiska 
referensram. Till en början presenteras vår analysmodell och därefter en tabell som belyser 
likheter och skillnader mellan respondenterna. Analysen indelad i rubrikerna: Hållbarhet, 
Hållbarhetsredovisning, Externa krav, Lagändringen och Framtid. Först analyseras 
företagens syn på hållbarhet och hållbarhetsredovisning ur ett mer generellt perspektiv för att 
därigenom skapa förståelse för hur hållbarhetsredovisningen ser ut inför lagändringen. 
Vidare analyseras hur lagändringen kommer att påverka de stora företagen. Analysen 
avslutas med en sammanfattning. 

5.1 Analysmodell 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 6. Analysmodell 
	
Studiens analysmodell beskriver hur analysprocessen har gått till. För att kunna besvara vår 
frågeställning hur lag (2016:947) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554) påverkar 
stora företag hållbarhetsredovisning har vi likt den hermeneutiska ansatsen pendlat mellan 
betydelsen av de olika begreppen och helheten. Den teoretiska referensramen består av våra 
sex nyckelbegrepp: hållbarhet, redovisning, hållbarhetsredovisning, externa krav, 
lagändringen och agentteori. Med hjälp av dem har vi analyserat det empiriska underlaget 
som vi samlat in av hållbarhetsansvariga på olika företag och revisorer vilket ska hjälpa oss 
svara på vår forskningsfråga. För att ta reda på hur den fortsatta utvecklingen av 
hållbarhetsredovisning ser ut har vi börjat med att skapa förståelse för vad hållbarhet betyder 
för företagen och hur hållbarhetsredovisningen ser ut på företagen idag, vilket representeras 
av hållbarhetsredovisning i figur 6. Vidare har vi analyserat det externa kravet och vilken 
betydelse det har. Därigenom har det även varit möjligt för oss att förstå hur lag (2016:947) 
om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554) kan påverka och förändra 
hållbarhetsredovisningarna. Till sist är det även intressant att få en inblick i hur framtiden kan 
komma att utvecklas.  
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påverkar 
stora företags 
hållbarhets-
redovisningar 
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5.2 Jämförande tabell över tolkad empiri 
För att få en överskådlig bild av alla företag och revisorers rutiner och inställning gällande 
hållbarhet presenteras nedan en sammanställning där skillnader och likheter som vi tolkat vid 
respektive intervju framgår. Variablerna är grundade på vår forskningsfråga och den indelning 
vi gjort genomgående i studien.  
 

 Hållbar-
hetsredo-
visar idag  

Företagets 
hållbarhets-

arbete  

Utmaning med 
hållbarhets-
redovisning 

Krav på 
förändring till 

följd av 
lagändringen 

Kommer 
revidera 

sin 
hållbar-

hetsredo-
visning 

Arla 
Foods 

Ja Integrerat i hela 
verksamheten  

Sammanställa en 
redovisning med 
olika lagar i olika 
länder  

Nej Nej 

Arise Nej Diskussion i 
årsredovisning 

Hitta rätt mängd 
och kvalitetssäkra 
informationen 

Ja, de måste börja 
hållbarhets-
redovisa 

Nej 

Martin 
& 
Servera  

Ja Arbetar aktivt 
både internt och 
externt 

Samla in och 
kvalitetssäkra 
informationen 

Nej Nej 

Gekås 
Ullared  

Nej Hållbarhets-
arbetar ”i det 
tysta” 

Sätta relevanta och 
utmanande mål 

Ja, de måste börja 
hållbarhets-
redovisa 

Inte 
bestämt 

E.ON  Ja Integrerat i hela 
verksamheten 

Anpassa 
redovisningen till 
olika målgrupper 

Nej Nej 

Stena Ja Arbetar utifrån 
fyra fokus-
områden men 
företagsanpassat 

Upprätta en 
sammanställd och 
företagsanpassad 
redovisning, på ett 
lättförståeligt vis 

Endast en 
komplettering i 
hållbarhetsredovis
ningen 

Nej 

 Företags 
hållbarhets-

redovisning idag 

Utmaning med 
hållbarhets-
redovisning 

Förändring till 
följd av 

lagändringen 

Revidering av 
hållbarhets-
redovisning 

EY Kravet på de statliga 
företagen har gjort att 
de flesta stora privata 
hållbarhets-redovisar 
idag 

Skapa 
affärskoppling, 
förhindra 
greenwashing och 
kvalitetssäkra 
informationen 
 

Kommer driva på 
hållbarhetsarbetet. 
De mindre 
företagen som 
berörs av lagen 
påverkas mest. 

En lagstadgad 
granskning hade 
varit bättre för alla 
parter 

KPMG Ser väldigt olika ut, 
de flesta använder 
GRI 

Redovisa väsentlig 
information. 
Redovisa 
korruption och 
mänskliga 
rättigheter  

Ingen omfattande 
förändring men 
företagen får en 
knuff i ryggen. 

Revision hade 
gynnat företagen 
och ökat 
informationens 
trovärdighet. 

Deloitte Det är viktigt att 
hållbarhets-
redovisningen har en 
affärskoppling samt 
att kvalitetssäkra 
informationen 

Svårt att upprätta 
första gången. 
Svårt att vara tydlig 
och att skapa 
jämförbarhet mellan 
olika verksamheter 

Får företag att ta 
ställning till 
hållbarhet vilket 
även kan möta det 
ökande kravet från 
intressenter 

I avsaknad av 
lagstadgad revision 
kommer rådgivning 
öka. Svårt att veta 
om företag utger en 
rättvisande bild och 
att de inte är 
selektiva 

Figur 7. Jämförande tabell över tolkad empiri 
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5.3 Hållbarhet  
Både Arise och E.ON arbetar med förnybar energi vilket enligt Frostenson et al. (2015) är en 
viktig del av miljöaspekten inom hållbarhet. Hållbarhet är enligt Hedenus et al. (2015) bland 
annat att hushålla med resurser som är begränsade vilket har en stark koppling till E.ON:s och 
Arises verksamhet som försöker utesluta så mycket fossila bränslen som möjligt. Även 
Frostenson et al. (2015) anser att en viktig del av hållbarhet är miljön och bland annat 
förhindra klimatförändringar. Samtidigt argumenterar Hedenus et al. (2015) för att det är 
viktigt att det råder en balans mellan miljö, socialt ansvar och ekonomi för att kunna optimera 
hållbarhetsarbetet. E.ON har hållbarhetsarbetet som en central del av företagets verksamhet. 
De arbetar inte med hållbarhet som en egen enhet utan försöker integrera det i hela 
verksamheten, vilket är viktigt för att lyckas arbeta med hållbarhet på ett givande sätt (Prop. 
2015/2016:193; Horová, 2012). Förutom hållbarhetsaspekten miljö arbetar E.ON bland annat 
med mångfald och socialt ansvar. En viktig del av socialt ansvar är det sociala samspelet 
mellan olika parter i samhället som är en förutsättning för att det civila samhället ska fungera 
(Crowther & Reis, 2011). Författarna menar också att en viktig del av hållbarhet är att 
inkludera både nuvarande och framtida samhällsmedlemmar. Även Arla Foods försöker 
inkludera alla hållbarhetsaspekter i arbetet och inom den sociala aspekten anser K. Lundén 
Pettersson att företaget behöver vara tydliga med deras värderingar för att de anställda ska 
känna sig trygga med att representera företaget. Företagets värderingar var något som de 
anställda på Arla Foods krävde att företaget skulle vara öppna med. En avgörande del för den 
sociala hållbarhetsaspekten i ett företag är att de anställda behandlas rättvist, vilket bidrar till 
en stabilare arbetsmiljö (Yang et al., 2016). Schminke (2012) skriver att en etisk grund som 
de anställda kan luta sig emot är viktigt. Företagen visar då att de värderar de anställda och 
deras synpunkter vilket kommer leda till ett mer etisk tänkande i hela företaget. 
 
Arise arbetar inte aktivt med hållbarhet i verksamheten förutom att deras affärsområde är 
inom förnybar energi. Även om de har diskuterat hållbarhet i sin redovisning är det inget som 
genomsyrar hela företagen. Fokus har tidigare legat på andra affärshändelser och då har de 
inte prioriterat en hållbarhetsredovisning. Enligt Seay (2015) har företag länge fokuserat på 
expansioner och vinstmaximering, men idag krävs en omprioritering och företag måste ta 
större ansvar för hållbar utveckling. Likt Hedenus et al. (2015) argumenterar A. Sundell på 
Stena för att det är viktigt att prioritera alla hållbarhetsaspekter. Hon upplever dock att den 
ekonomiska hållbarheten kan vara lätt att glömma bort men är viktig eftersom det är 
ekonomin som är avgörande om verksamheten kan fortsätta eller inte. Enligt Wilson (2015) är 
innovation ett alternativ till en fortsatt hållbar utveckling. Innovation är något som Stena 
arbetar med då de bland annat var först i världen med att konvertera ett fartygs drivmedel till 
metanol. För att uppnå en hållbar verksamhet menar Frostenson et al. (2015) att det är viktigt 
med balans mellan de tre olika aspekterna: miljö, socialt ansvar och ekonomi. För Stena och 
E.ON är alla tre aspekter viktiga delar i hållbarhetsarbetet och de arbetar aktivt med att 
integrera dem i verksamheten. Arise har däremot ännu inte integrerat alla aspekter i deras 
verksamhet, men enligt B. Franzén kommer det förhoppningsvis förändras inom en snar 
framtid.  
 
För Gekås Ullared är det centrala i hållbarhet att vara medvetna om var deras verksamhet har 
störst påverkan och arbeta utifrån det. Att företagen får en större medvetenhet om 
hållbarhetsfrågor som är relaterade till deras verksamhet är en förändring som regeringen 
hoppas att den nya lagändringen ska innebära (Prop. 2015/2016:193). Liksom för Gekås 
Ullared är det även viktigt för Stena att varje företag inom koncernen arbetar med hållbarhet 
kopplat till deras affärsverksamhet.  
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Företagen inom Stenakoncernen utgår från samma fokusområden vid hållbarhetsarbetet men 
varje företag arbetar enskilt vilket gör att det blir en tydligare koppling till verksamheten. M. 
Helde anser att eftersom Gekås Ullared är så stora krävs det ett stort ansvarstagande vilket 
även diskuteras i EU:s Green Paper (2001) där de menar att företag påverkar många olika 
människor och en naturlig följd är att de måste ta ansvar för deras handlingar. Främst har 
Gekås Ullareds hållbarhetsarbete rört frågor om personal och miljö, frågor som även ingår i 
CSR som enligt Aggarwal (2011) innebär ansvarstagande för sina handlingars påverkan inom 
sociala och miljömässiga aspekter.  
 
För Martin & Servera är det viktigt att arbeta med hållbarhet både internt och externt. I de 
interna hållbarhetsfrågorna arbetar de aktivt med att minska avfall, svinn och transporter. De 
arbetar även med att hålla en hög kvalitet på produkterna. Enligt Aggarwal (2011) blir 
konsumenter allt mer medvetna om konsumtionsvalens konsekvenser vilket leder till en ökad 
efterfrågan på kvalitetssäkrade och rättvisa produkter. Även E. Andrae på Deloitte upplever 
att det är allt fler konsumenter som vill veta vart produkter kommer ifrån och om de är 
producerade på ett hållbart vis. I de externa hållbarhetsfrågorna försöker Martin & Servera 
påverka de externa aktörerna de arbetar med genom att ställa krav på att deras verksamhet är 
hållbar. AL. Norrman benämner bland annat mänskliga rättigheter och antikorruptionsfrågor 
som de allra viktigaste för Martin & Servera. Enligt J. Fransson på KPMG är de områdena 
också bland de svåraste att arbeta med. Inom hållbarhetsområdet är det viktigt att inte bara 
fokusera på miljöpåverkan, utan även se över företagets aktiviteter och vilka konsekvenser de 
orsakar (Seay, 2015). Det innebär att företagen har ett ansvar för kunder, leverantörer, 
anställda och även samhället, vilka i sin tur ställer allt mer krav avseende transparens inom 
hållbarhetsområdet (ibid.).  
 
Både i Stenas och i Arla Foods verksamhet är grunden i hållbarhet att företaget ska finnas till 
i ett långsiktigt perspektiv. Betydelsen av hållbarhet för Stena är likt Brundtland-definitionen 
(World Commission on Environment and Development, 1987) att tillfredsställelsen av dagens 
behov inte får vara på bekostnad av framtida generationers möjlighet att tillfredsställa sina 
behov. Hållbarhetsarbetet för Stena grundar sig i att det är ett familjeföretag som vill finnas 
till också för framtida generationer. Enligt Bansal och DesJardine (2014) kan Brundtlands-
definitionen tillämpas på företag och innebär då att kunna sträva efter långsiktiga behov utan 
att kompromissa de kortsiktiga finansiella resultaten, vilket stämmer överens med både Stenas 
och Arla Foods hållbarhetsmål. I Arla Foods är hållbarhetsarbetet förankrat i företagets 
vardag, de arbetar utifrån ett långsiktigt perspektiv både för lantbrukarna och för miljön. K. 
Lundén Pettersson menar att de på Arla Foods arbetar med hållbarhet för att ge lantbrukarna 
bästa möjliga förutsättningarna att utveckla sina gårdar, vilket gör att Arla Foods blir 
konkurrenskraftiga på marknaden både idag och långsiktigt. Även Wilson (2015) menar att 
det är viktigt att företagen hittar nya alternativ som är hållbara för att kunna växa samt en 
långsiktig strategi för att klara av krav från konkurrenter och marknad.  

5.4 Hållbarhetsredovisning 
Martin & Servera började hållbarhetsredovisa eftersom de tyckte det var fördelaktigt att 
sammanfatta hållbarhetsarbetet de gör, dels för egen skull men även för att kunna 
kommunicera informationen till intressenterna. Logsdon och Lewellyn (2000) anser att en 
hållbarhetsredovisning är fördelaktig eftersom den visar hur företaget arbetar med hållbarhet. 
AL. Norrman berättar att de på Servera tidigt upplevde att intressenter efterfrågade 
information om företagets miljöarbeten vilket ledde till att Servera började miljöredovisa på 
90-talet.  
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Sen dess har miljöredovisningen utvecklats och har fått mogna fram till nuvarande 
hållbarhetsredovisning, vilket är något både J. Fransson och E. Andrae anser är positivt 
eftersom det generellt sett innebär att det finns en tydligare affärskoppling i 
hållbarhetsredovisningen. Även M. Förander på EY menar att företag som är erfarna på att 
hållbarhetsredovisa har en tydligare koppling till sin verksamhet och en tydligare röd tråd 
genom både affärsidé, visioner, strategier och hållbarhetsarbete. Att en hållbarhetsredovisning 
ska redovisa företagets visioner, strategier och ambitioner kopplat till hållbarhet håller 
Westermark (2013) med om. E. Andrae berättar att det är viktigt att kontrollera att 
informationen och upprättandet är relevant och korrekt varje år. 
 
I sin svenska organisation kunde Arla Foods se att hållbarhetsredovisningen uppskattades av 
de svenska kunderna. De såg sedan en möjlighet att skapa samma uppskattning för hela 
företaget och samtidigt driva på hållbarhetsarbetet genom att upprätta en 
hållbarhetsredovisning på koncernnivå. Genom att visa intressenter att företaget arbetar med 
hållbarhetsfrågor kan det enligt K. Lundén Pettersson tillföra en relevans och ett värde för 
Arla Foods. Ljungdahl (1999) menar dessutom att enligt agentteorin har företagsledningen 
incitament att redovisa så mycket information som möjligt eftersom det även kan tillföra 
värde för företaget på aktiemarknaden. För Arla Foods hade cheferna och ledningen en 
avgörande roll för att utvecklingen och det fortsatt arbetet med hållbarhet skulle drivas framåt. 
Enligt agentteorin kan det uppstå ett kontrollproblem då agenten, som representerar 
ledningen, har en avvikande målsättning med verksamheten till skillnad från principalen 
(Gareth, 2004, refererad i Carlsson et al., 2007). Då företagsledningen fått samma incitament 
att arbeta med hållbarhet har det resulterat i att hållbarhetsarbetet i Arla Foods har kunnat 
drivas framåt. Enligt Pesch (2015) är motivationen bakom hållbarhetsarbetet en viktig del av 
det självintresse som finns enligt agentteorin för att arbetet ska vara av betydelse. Det är då 
viktigt att både agenten och principalen är motiverade att implementera hållbarhetsarbetet för 
att de ska uppnå goda resultat. 
 
Med hjälp av en hållbarhetsredovisning anser U. Hotopp att E.ON:s ledning får en klar bild 
över hur verksamheten påverkar omvärlden, men också hur de kan förbättra arbetet med 
hållbarhet. För att få ett tydligt och mätbart hållbarhetsarbete har E.ON valt att ta ställning till 
Agenda 2030:s 17 globala mål. Målen anses ligga till grund för kravet på en mer 
hållbarhetsinriktad styrning och bör vara integrerade i verksamheten (Concord, 2016). Dock 
anser U. Hotopp att det är viktigt att det inte är hållbarhetsredovisningen som styr arbetet, 
utan att det är företagets motivation och faktiska aktiviteter som driver hållbarhetsarbetet 
framåt. J. Fransson anser att hållbarhetsarbetet måste grundas i verksamhetens uppbyggnad 
och inte enbart utifrån standarder och mallar i en redovisning. Enligt Sandberg och Holmlund 
(2015) finns det företag som endast använder en hållbarhetsredovisning för att framstå som 
bättre än de är. Även M. Förander kan se liknande problem genom greenwashing, då företag 
väljer att redovisa information om aktiviteter med positiv påverkan, men döljer den negativa 
påverkan, för att företaget ska se så bra ut som möjligt. E. Andrae tror att företag som 
redovisar både positiv och negativ information kopplat till hållbarhet kommer att förmedla en 
större trovärdighet i redovisningen. Den rättvisande bilden är enligt E. Andrae en viktig del av 
hållbarhetsredovisningen, även Skatteverket (u.å.) skriver att den rättvisande bilden är viktig 
eftersom den är lagstadgad i svensk redovisningslagstiftning. Det är viktigt enligt både M. 
Förander och J. Fransson att informationen i hållbarhetsredovisningen hänger ihop med 
företagets styrning och målsättning vilket E. Andrae anser är grundläggande för att 
hållbarhetsredovisningen ska vara relevant. 
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Anledningen till att Stena började upprätta hållbarhetsredovisning var dels att de ville 
kommunicera arbetet som de gör till intressenterna, likt Martin & Servera, och dels eftersom 
det blev allt vanligare bland andra företag och konkurrenter. Enligt Aggarwal (2011) är det 
viktigt att företag är öppna och transparenta, intressenterna värdesätter hållbarhetsinformation 
vilket bidrar till att ett hållbart företag blir konkurrenskraftigt. A. Sundell på Stena menar 
också att företag som hållbarhetsredovisar blir mer motiverade att arbeta med hållbarhet vilket 
kan göra att företag går igenom sitt arbete för att utvärdera och förbättra det. M. Helde menar 
att Gekås Ullared kommer göra en liknande utvärdering och förbättring av hållbarhetsarbetet i 
samband med den första hållbarhetsredovisningen. Gekås Ullared har tidigare valt att inte att 
upprätta en hållbarhetsredovisning även om hållbarhet länge varit en del av deras verksamhet. 
De har delvis presenterat hållbarhetsarbetet på hemsidan, men enligt M. Helde har de valt att 
vara ödmjuka och arbetat mer med hållbarhet än vad de presenterat vilket är en annan 
inställning jämfört med vad till exempel Westermark (2013) skriver då han menar att 
hållbarhetsredovisning kan användas som en drivkraft. Logsdon och Lewellyn (200) skriver 
också att en hållbarhetsredovisning är ett bra sätt att visa intressenter vilket arbete som görs. 
Arise har inte upprättat en hållbarhetsredovisning tidigare eftersom deras prioriteringar har 
legat på andra affärsverksamheter. Enligt Sandberg och Holmlund (2015) är det dock vanligt 
att företag argumenterar för att det inte funnits något behov av hållbarhetsarbetet eller att det 
varit omöjligt för dem att göra det för att rättfärdiga sina handlingar. B. Franzén anser dock att 
de täckt in det mest nödvändiga inom hållbarhet i tidigare årsredovisningar, men de har inte 
själva ställt några specifika krav på hållbarhet eller förmedlat ett hållbarhetstänk inom 
företaget.  

5.4.1 Utmaning 
På Arla Foods, E.ON, Martin & Servera och Arise är den största utmaningen att dels samla in 
men även kvalitetssäkra all data. På Arla Foods uppstår utmaningen eftersom de har 
verksamhet i olika länder och på E.ON då hållbarhetsarbetet sträcker sig över flera 
avdelningar. För att kvalitetssäkra informationen rekommenderar regeringen att företagen 
reviderar informationen för att ge redovisningen kvalitet och legitimitet (Prop. 
2015/2016:193). B. Franzén anser att ytterligare en utmaning är att veta hur mycket 
information som är lagom att ha med i hållbarhetsredovisningen. GRI-standarder är utformade 
för att vägleda företag att upprätta hållbarhetsredovisningar (GRI, 2002) och syftar till att göra 
hållbarhetsredovisningen standardiserad och likställt med den finansiella redovisningen (GRI, 
2015). För Stena är det däremot en utmaning att sammanställa all information från alla olika 
företag med olika verksamheter till en övergripande redovisning som inte blir för komplicerad 
att läsa. Arla Foods är ett multinationellt företag vilket innebär en mer komplex process då allt 
fler aspekter behöver inkluderas i redovisningen. I ett stort företag är det inte bara mer 
komplext att hållbarhetsredovisa, enligt Edenhammar et al. (2015) innebär det fler 
interaktioner med olika parter och det finns även fler intressenter som ställer allt högre krav. 
Komplexiteten är ett problem som E. Andrae också upplever avseende jämförbarheten, då 
olika branscher, företag och marknader kräver olika slags redovisningar finns det en risk att 
det blir svårt att jämföra hållbarhetsarbetet mellan olika företag.  
 
U. Hotopp beskriver även hur E.ON ser det som en utmaning att nå ut med informationen till 
alla målgrupper samt att anpassa informationen till den specifika läsaren, hon förklarar att 
informationens relevans skiljer sig beroende på vem som läser. För Stena är det också en 
utmaning att anpassa informationen till läsaren, för dem handlar det däremot om att göra 
informationen överskådlig och inte gå in på för mycket detaljer i de olika företagen eftersom 
det då kan bli förvirrande för läsaren.  
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AL. Norrman beskriver att de känner av en tidspress på Martin & Servera för att samla in och 
bearbeta informationen, även U. Hotopp på E.ON känner av en tidspress då de inte vill att 
informationen ska vara irrelevant när den väl kommer ut, därav anser de att digitalisering och 
löpande redovisning vore ett bra alternativ. Dessutom tror U. Hotopp att en 
hållbarhetsredovisning kan innebära att företag måste lägga mer resurser på 
hållbarhetsredovisningens upprättande än själva hållbarhetsarbetet. M. Förander, J. Fransson 
och E. Andrae menar dock att allt eftersom företagen blir vana vid att hållbarhetsredovisa blir 
det både lättare att upprätta redovisningen samt att kvaliteten ökar. Generellt anser U. Hotopp 
även att en utmaning kan vara att inte låta redovisningen styra hållbarhetsarbetet utan låta 
viljan och drivkraften komma från företaget, vilket J. Fransson också tar upp som en 
utmaning för företagen. Hon anser att det är viktigt att drivkraften och det redovisade 
materialet kommer från företagen. För E.ON är det viktigt att fokus ligger på deras 
hållbarhetsarbete och att upprättandet inte kräver för mycket resurser, vilket är en anledning 
till att de valt att inte följa GRI fullt ut. Regeringen diskuterar kostnadsaspekter i Proposition 
2015/16:193 men svarar med att de fördelar som företaget kommer få ut utav att upprätta en 
hållbarhetsredovisning överväger kostnaderna. De argumenterar för att en 
hållbarhetsredovisning kommer leda till ett starkare varumärke och en starkare 
konkurrenskraft.  
 
E. Andrae tror att de företag som tidigare inte hållbarhetsredovisat står inför en utmaning då 
ovana företag ofta inte vet hur en hållbarhetsredovisning ska se ut och det blir därmed svårt 
att veta vad som är väsentligt och ska inkluderas. A. Sundell menar att det kan vara svårt 
också eftersom hon upplever att lagen inte är tillräckligt tydlig. M. Helde tror däremot inte att 
själva upprättandet av en hållbarhetsredovisning kommer att utgöra några svårigheter. 
Däremot anser hon att utmaningen ligger i att sätta upp tydliga mål, att arbeta utefter dem 
samt att kunna utmäta de effekter som uppstår till följd av arbetet. Det gäller att inte sätta för 
vaga mål, utan se till att de är utmanande. Den största utmaningen för företagen enligt M. 
Förander är att få en röd tråd mellan hållbarhetsredovisningen och företagets verksamhet, 
även J. Fransson anser att det är viktigt att visa på affärskopplingen i 
hållbarhetsredovisningen. Hon anser även att det är viktigt att redovisningen speglar vad 
företaget faktiskt gör och att informationen är väsentlig och relevant vilket även K. Lundén 
Pettersson anser. Däremot menar han att utvecklingen är på god väg och att redovisningen 
idag är mer relevant än den varit tidigare. Även A. Sundell menar att det är viktigt att det inte 
upprättas en redovisning bara för upprättande skull utan det är viktigt att koppla den till 
företagets verksamhet vilket kan bli en utmaning eftersom lagändringen är ganska generell. 
M. Helde tror även att företag kan ha svårt att inte vara selektiva i vad de redovisar och 
därmed inte vara transparenta. Enligt E. Andrae är det viktigt att det råder en balans mellan 
positiv och negativ information i redovisningen. Samtidigt som företag ska redovisa de 
områden de är duktiga på, får det inte innebära en uteslutning av information som inte är 
fördelaktig för företaget. Om företag är selektiva med vilken information de publicerar och 
har brister i transparens argumenterar Sandberg och Holmlund (2015) samt Frostenson et al. 
(2015) för att de kan använda hållbarhetsredovisningen för att visa upp en felaktig bild av 
företaget. Dessutom argumenterar Ljungdahl (1999) att enligt agentteorin uppkom 
hållbarhetsredovisningen eftersom agenten, företagsledningen, vill avleda uppmärksamhet 
från eventuellt stora resultat och kostnaderna det innebär, som till exempel skatt. 
Hållbarhetsredovisningen kan även användas på ett sätt som hyllar företagets etiska och 
moraliska handlingar eller genom att försvara och rättfärdiga företagens val som inte varit 
hållbara, därmed avleda uppmärksamheten från icke-hållbara agerandet. Möjligheten att 
använda hållbarhetsredovisningen i fel syfte har enligt Frostenson et al. (2015) lett till 
diskussion kring att hållbarhetsredovisningen endast är kostsam och oanvändbar. 
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5.5 Externa krav 
A. Sundell anser att de externa kraven dels består av de förväntningar som finns på att arbeta 
hållbart och dels de förväntningar som finns på att kommunicera hållbarhetsinformationen till 
intressenterna. Även K. Lundén Pettersson menar att det finns en tydlig förväntan från 
intressenter och externa parter på att företagen ska redovisa hållbarhetsarbete. K. Lundén 
Pettersson anser också att hållbarhetsredovisning kan ge företaget en konkurrenskraft och att 
det är en förutsättning för att skapa affärsrelationer. Dienes et al. (2016) skriver att det blir allt 
mer vanligt att företag hållbarhetsredovisar och att en bakomliggande anledning kan vara att 
samhället förväntar sig det från företagen. En anledning till de ökande kraven tror A. Sundell 
är effekten som skett sen COP21, hon anser att det blev ett startskott och sen dess har 
allmänheten blivit mer medvetna om hållbarhetsfrågor och väljer bort företag som inte agerar 
på ett ansvarsfullt sätt. En annan orsak som Dienes et al. (2016) tar upp är att när företagets 
konkurrenter börjar hållbarhetsredovisa bildas det en dominoeffekt. Dominoeffekten var en av 
anledningarna till att Stena började upprätta en hållbarhetsredovisning.  
 
Varken Martin & Servera eller Gekås Ullared anser sig inte ha upplevt någon form av externt 
krav på att upprätta en hållbarhetsredovisning. Däremot menar AL. Norrman att kravet på 
hållbarhetsarbete ändå ökar generellt i samhället, vilket även M. Helde anser då de på Gekås 
Ullared upplever att intressenter vill veta hur de tar ställning och arbetar med olika 
hållbarhetsfrågor. M. Helde tror att det är transparensen och inblicken i företaget som 
intressenterna efterfrågar. Det är viktigt för Martin & Servera att berätta öppet om det 
hållbarhetsarbete de gör på företaget. Konsumenterna har tydligt ändrat sitt beteende enligt 
Seay (2015) och kräver nu en inblick i företagens olika led. För dem är det viktigt att veta att 
personal och leverantörer blir rättvist behandlade och de är villiga att betala mer för produkter 
som är rättvist producerade. M. Helde förklarar att kunder hos Gekås Ullared speciellt 
efterfrågar inblick i hur de arbetar med arbetsförhållande och djurhållning i de fall 
produkterna är producerade från djur. 
 
Likt Martin & Servera och Gekås Ullared berättar U. Hotopp att E.ON känner av en del krav 
på deras hållbarhetsarbete. Enligt propositionen (2015/2016:193) har intressenterna ett ökat 
krav på företagens ansvarstagande inom hållbarhetsområdet och att informationen ska 
presenteras. Ökat krav från intressenter är en anledning till att regeringen valt att införa en lag 
gällande hållbarhetsredovisning. MISUM (2015) skriver att krav från intressenter har funnits 
länge, men att kraven ökar och tvingar företag att ta större ansvar för deras handlingar, vilket 
även E. Andrae på Deloitte upplever. MISUM (2015) skriver dessutom att en 
hållbarhetsredovisning är det bästa verktyget för att redovisa hållbarhetsarbete. Kravet E.ON 
känner av är däremot på en mer kontinuerlig dialog kring hållbarhetsarbetet, att de ska 
presentera i realtid för att informationen inte ska vara föråldrad när den kommer ut. Även om 
E.ON inte upplever ett specifikt krav på att upprätta en hållbarhetsredovisning tror U. Hotopp 
ändå att det förväntas av stora företag. Dienes et al. (2016) fann dessutom i sin undersökning 
att motivationen bakom upprättandet av en hållbarhetsredovisning kan vara storleken på 
företaget. En anledning till att stora företag utmärker sig är att de oftare blir granskade av 
media. Det håller Ljungdahl (1999) med om, men anser också att det enligt agentteorin kan 
leda till att företaget använder redovisningsmetoder med syftet att undvika uppmärksamhet 
som kan leda till granskning.  
 
Arise upplever ingen specifik påtryckning av externa aktörer varken att upprätta en 
hållbarhetsredovisning eller att arbeta hållbart. Däremot säger B. Franzén att de borde ställa 
krav på sina leverantörer.  
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Enligt Yang et al. (2016) är framförallt rättvisa löner och sociala förhållanden viktiga vid val 
av underleverantörer. Det är viktigt att företaget arbetar med varje steg i värdekedjan, där är 
bland annat leverantörer är en viktig del, för att skapa en långsiktigt hållbar verksamhet (Seay, 
2015). B. Franzén har även fått uppfattningen från andra företag att en hållbarhetsredovisning 
och ett mer fokus på hållbarhet gynnar företaget då intressenterna får en mer positiv bild av 
företaget vilket skapar ett mervärde. Även regeringen anser att en hållbarhetsredovisning kan 
leda till affärsmässiga fördelar. De argumenterar för att varumärket och konkurrenskraften 
blir starkare samt att intressenterna upplever en ökning av företagsvärdet (Prop. 
2015/2016:193).  

5.6 Lagändringen 
Arla Foods, Martin & Servera och E.ON har upprättat en utförlig hållbarhetsredovisning 
sedan några år tillbaka och kommer troligtvis inte att påverkas av lagändringen. Deras 
hållbarhetsredovisning uppfyller redan de krav som lagändringen ställer och de kommer 
därför att fortsätta redovisa som tidigare. E.ON är ett svenskt dotterbolag till ett moderbolag i 
Tyskland vilket gör att lagkravet ser annorlunda ut. Om koncernen de tillhör upprättar en 
hållbarhetsredovisning på koncernnivå som möter lagkraven är E.ON inte tvungna att upprätta 
en hållbarhetsredovisning enligt SFS 2016:947. Däremot berättar U. Hotopp att E.ON redan 
uppfyller de krav som lagändringen ställer och det kommer därför inte förändra något för 
företaget. Även om U. Hotopp inte föredrar formaliteter anser hon ändå att lagändringen 
kommer bidra till en positiv utveckling. För Stena kommer lagändringen innebära några få 
kompletteringar i deras nuvarande hållbarhetsredovisning, framförallt måste de börja arbeta 
mer med en riskanalys kopplat till hållbarhet. A. Sundell tror också att lagändringen kommer 
driva på den interna kommunikationen på Stena och att det mellan företagen kommer 
utvecklas ett starkare nätverk med en tydligare transparens och tvåvägskommunikation. 
Regering hoppas att företagen blir mer transparenta i och med den nya lagen (Prop. 
2015/2016:193). Regeringen hoppas också att det blir möjligt att jämföra hållbarhetsarbetet 
mellan olika företag, något som tidigare varit svårt. K. Lundén Pettersson på Arla Foods anser 
att lagändringen är positiv då det kan komma att driva på arbetet med hållbarhet internt och 
att chefer i företagen blir mer medvetna om hållbarhet vilket även A. Sundell anser är bra. A. 
Sundell menar också att lagändringen gör att hållbarhetsinformationen får en högre status. 
Dock tycker K. Lundén Pettersson att det är viktigare att anamma hållbarhetstänket och inte 
bara redovisningen.  
 
Enligt M. Förander är det mest mindre företag som ändå uppfyller storlekskravet som 
påverkas av lagändringen och hon tror att den kommer fungera som en drivkraft till att 
förbättra företagets värdekedja. E. Andrae menar att de företag som inte tidigare 
hållbarhetsredovisat tvingas ta ställning till hållbarhet i och med lagändringen, vilket de 
tidigare kanske inte har gjort. Enligt Westermark (2013) är syftet med hållbarhetsredovisning 
att det ska fungera som en drivkraft och ska, till skillnad från finansiell redovisning, inte bara 
presentera läget utan även motivera företag att arbeta med hållbar utveckling. I och med att 
lagändringen träder i kraft kommer Arise vara tvungna att prioritera hållbarhetsarbete mer, de 
hoppas även att hållbarhet får en större del i deras verksamhet. Regeringen anser att det är 
viktigt att hållbarhet blir en del av verksamheten och det är något som företagen måste arbeta 
för (Prop. 2015/2016:193). E. Andrae kan se en koppling mellan hållbarhetsredovisningen 
och det utförda hållbarhetsarbetet. Hon tror att kravet kommer innebära att företag som Arise 
som inte haft ett hållbarhetstänk tidigare kommer få det när de börjar upprätta 
hållbarhetsredovisningar. 
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För Gekås Ullared innebär lagändringen att de måste börja upprätta en hållbarhetsredovisning 
vilket M. Helde anser är positivt då det hjälper dem att få större inblick i företagets alla olika 
aktiviteter. M. Förander menar att det kan vara svårt att komma igång med 
hållbarhetsredovisningen om företaget inte har arbetat med det tidigare men att det hjälper att 
den nya lagändringen är tydlig och definierar vilka områden som behöver inkluderas. Att 
lagändringen är tydlig är dock inte något som A. Sundell anser, hon menar att informationen 
inte är tillräckligt specifik vilket skapar en osäkerhet eftersom de har en relativt kort deadline 
att förhålla sig till. M. Förander anser dock att när företagen väl har kommit igång kommer de 
inse vilken fördel hållbarhetsredovisningen är för dem. För Gekås Ullared tror M. Helde att 
lagändringen kommer innebära att de blir mer strategiska och att det kommer hjälpa dem 
arbeta med fler långsiktiga mål inom hållbarhet.  

5.6.1 Revision 
Lag (2016:947) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554) kräver inte att en revisor ska 
granska företagens hållbarhetsredovisning. Initialt kommer inte något av företagen välja att 
anlita en revisor för att granska den upprättade hållbarhetsredovisningen för 2017 års 
verksamhet, Gekås Ullared har dock inte ännu bestämt hur de kommer gå tillväga. Arla 
Foods, Martin & Servera och E.ON berättar att de utgår ifrån vissa standarder samt tar hjälp 
av konsulter för att upprätta hållbarhetsredovisningen och på så sätt se till att 
hållbarhetsredovisningen följer lagkravet. Även E. Andrae kan se att efterfrågan på 
rådgivningen inom hållbarhetsområdet kommer att öka allt mer till följd av lagen. På Stena 
upprättas inte hållbarhetsredovisningen utifrån någon standard, vilket också är en av 
anledningarna till att de inte kommer låta den revideras.  
 
M. Förander är skeptiskt till att lagändringen inte kräver en granskning av 
hållbarhetsredovisningen. FAR har tagit fram rutiner för granskning av 
hållbarhetsredovisningar som hon anser att revisorer med fördel hade kunnat utgå från. Då 
företag kan vara selektiva i hållbarhetsredovisningarna kan revisionsbyrån enligt E. Andrae 
hjälpa dem att säkerställa att informationen i redovisningen ger en rättvisande bild och att 
ingen viktigt information uteslutits. Flera av respondenterna lyfter säkerställande och 
verifiering av informationen i hållbarhetsredovisningen som en utmaning. Både M. Förander 
och J. Fransson anser att det hade gynnat företagen om lagen krävde granskning då det skulle 
öka trovärdigheten. Syftet med revisionen är bland annat att stärka trovärdigheten, försäkra att 
styrningen sker i ägares, samhällets och intressenters intresse samt att se till att företaget följer 
lagar (Carrington, 2010). Problemet enligt M. Förander blir nu att revisorn måste yttra sig om 
information som de inte vet om den stämmer. J. Fransson förklarar att informationen skall 
fungera som underlag till värdering av företag och att informationen tappar sitt syfte om den 
inte är säkerställd. Även Skatteverket (u.å.) och Rodger och Gago (2004) anser ett syfte 
redovisningen har är att ge investerare underlag inför investeringsbeslut. E. Andrae anser att 
de icke-finansiella nyckeltalen borde ha liknande krav som de finansiella nyckeltalen. 
Eftersom hållbarhetsområdet ökar allt mer tror dock E. Andrae att det kommer leda till att 
revidering av de icke-finansiella nyckeltalen och hållbarhetsredovisningen kommer 
lagstadgas.  
 
Även om regeringen uppmanar företagen att revidera hållbarhetsredovisningen har de valt att 
inte lagstadga revision då det innebär kostnader för företagen (Prop. 2015/2016:193), vilket J. 
Fransson har förståelse för. Hon tror däremot att det kommer innebära en utmaning för 
företagen då styrelsen ansvarar för att redovisad information är korrekt även om en revisor 
inte har granskat den.  
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Då företagsledningen har ett informationsövertag jämfört med ägarna finns revisionen bland 
annat till för att försäkra att ledningen inte styrt företaget i annan riktning än i ägarnas intresse 
(Carrington, 2010). En av revisionens uppgifter är enligt agentteorin att försäkra principalen 
att agenten sköter företaget enligt principalens intresse (Baiman et al., 1987). Även M. 
Förander ser en risk då företaget kan försöka gömma finansiell information bakom stora 
mängder icke-finansiell information vilket har en negativ inverkan på transparens i 
redovisningen. J. Fransson är osäker på om styrelser kommer kunna stå bakom 
hållbarhetsredovisningen utan att den har granskats. Revisionen fungerar som en försäkran, 
men också en legitimering av redovisad information (Carrington, 2010). Därav är revisionen 
enligt J. Fransson det bästa alternativet för att styrelser ska kunna stå bakom informationen. 
Därför tror hon att det finns en möjlighet att företagen beslutar att låta 
hållbarhetsredovisningen granskas även om inte lagändringen kräver det. Hon tror också att 
de företagen som tidigare låtit sin hållbarhetsredovisning granskas kommer att fortsätta med 
det trots att det inte är lagstadgat. Då revisionen inte är lagstadgad innebär det enligt J. 
Fransson även en utmaning för revisorer gällande hur de ska kommunicera vilken information 
i förvaltningsberättelsen som blivit granskad och inte. Även E. Andrae ser kommunikationen 
som ett problem då de inte kan intyga om att allt är sant i hållbarhetsredovisningen. 
Förvaltningsrevision ingår i granskningen (SFS 1999:1079) och eftersom 
hållbarhetsredovisningen kommer inkluderas i den kommer revisorer enligt J. Fransson att 
behöva ta fram rutiner över hur det ska skötas.  

5.7 Framtid 
Även om framtiden är svår att förutse hoppas M. Förander att lagändringen kommer att 
innebära att företagen upprättar seriösa hållbarhetsredovisningar med en tydlig koppling till 
arbetet de faktiskt gör. Hon ser att frågor som miljö, fattigdomsbekämpning och 
antikorruption etableras allt mer i verksamheter runtom i världen. A. Sundell tror att 
transparensen är en viktig del av framtiden samt att information finns lättillgängligt. J. 
Fransson anser också att dessa frågor blir allt mer aktuella och ställer mer krav på 
hållbarhetsarbete i företagen. E. Andrae tror att lagkraven kommer utökas och framförallt 
kräva ett specifikt formkrav. J. Fransson hoppas att hållbarhetsarbetet kommer drivas på 
ytterligare och övergå till en mer självklar del av verksamheten. Horová (2012) argumenterar 
också för att det är viktigt att företagen integrerar hållbarhet i verksamheten för att kunna 
arbeta effektivt med hållbarhet. Även E.ON:s förhoppning är att hållbarhet tillslut blir så 
integrerat att det inte längre ska behövas specifika anställda som arbetar med de frågorna. 
Enligt regeringen är det upp till företagen att se till så hållbarhet blir en del av 
kärnverksamheten vilket de hoppas kommer ske genom lagändringen (Prop. 2015/2016:193).  
 
Att hållbarhet är ett ämne som kommer fortsätta ha stor betydelse anser alla respondenter. K. 
Lundén Pettersson menar att det är de externa kraven som gör att transparensen blir allt 
viktigare. På Arla Foods ser de till exempel tydligt en förändrad attityd när de rekryterar nya 
medarbetare, speciellt den yngre generationen anser att det är viktigt att arbeta för ett företag 
som ligger i framkant i hållbarhetsområdet. AL. Norrman håller med om att hållbarhet 
kommer fortsätta vara ett aktuellt område och kan komma att bli ännu viktigare i framtiden än 
det är idag. På Martin & Servera märker de redan av en förändring från externa parter, 
tidigare var det mest offentliga kunder som ställde krav på dem men nu blir det fler och fler 
caféer och även privatpersoner som ställer krav på hållbarhet, vilket återigen är i linje med 
Seays (2015) rapport om förändringen i konsumenternas beteende till ett större krav på 
rättvisa produkter och på transparens. Även B. Franzén anser att hållbarhet kommer fortsätta 
vara ett viktigt område som kan ge företagen en affärsmässig fördel.  
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Hon tror att fler företag kommer värdera hållbarhet högre och därmed börja arbeta mer med 
det. Gällande hållbarhetsredovisningen hoppas hon att informationen företagen redovisar är 
baserat på hållbarhetsarbetet. K. Lundén Pettersson tror att hållbarhetsfrågorna kommer få en 
högre prioritering i dagordningarna, dock är det enligt K. Lundén Pettersson viktigt att förstå 
att det inte är lagstiftning som driver hållbarhetsfrågorna, lagstiftningen kan agera som en 
“knuff i ryggen” men det är företagets egen vilja som driver utvecklingen.  
 
Brülde och Strannegård (2007) skriver att etiskt tänkande och handlande kan vara en 
modevåg men det håller ingen respondent med om, de tror att hållbarhetsarbete och 
hållbarhetsredovisningar kommer fortsätta vara viktigt och att lagändringen gör att fler 
företag sätter upp krävande mål och arbetar för att uppnå dem. M. Helde hoppas till exempel 
att mindre företag kommer börja upprätta hållbarhetsredovisningar även om de inte har det 
som ett krav. U. Hotopp anser också hon att hållbarhetsfrågor endast kommer öka i betydelse, 
hon hoppas att hållbarhetsarbetet blir mer och mer integrerat i den dagliga verksamheten så att 
enskilda hållbarhetsansvariga till slut kanske inte behövs. Precis som Arla Foods ser E.ON en 
förändring i de nya generationerna där nya medarbetare ser hållbarhet som en självklar del av 
arbetet. U. Hotopp beskriver även vikten av att företagen håller sig uppdaterade i frågor som 
rör hållbarhet och vad som sker i omvärlden, även Wilson (2015) skriver att en viktig del för 
att lyckas med en långsiktigt hållbar verksamhet är att vara redo för snabba förändringar och 
vara lyhörd på omvärlden.  
 
Från revisorernas perspektiv innebär lagändringen enligt M. Förander att revisorer måste 
engagera sig mer i hållbarhetsområdet och inse att arbetet, som tidigare enbart varit kring 
finansiell information, förändras allt mer. Både J. Fransson och E. Andrae berättar att 
rådgivning kring hållbarhetsområdet redan har börjat öka, inte bara för de som arbetar med 
rådgivning utan även för revisorerna. Under de första månaderna under 2017 ligger många 
företags och revisorers fokus på granskning av föregående års redovisningar. J. Fransson tror 
att när granskningssäsongen är över kommer rådgivning på hållbarhetsredovisningen för 2017 
öka allt mer. Framtiden för hållbarhetsredovisningen till följd av lagändringen anser J. 
Fransson är svår att förutse men hon tror att de flesta företagen står inför valet att enbart utgå 
från lagändringen och kraven den innebär eller att välja att upprätta en mer utförlig och 
omfattande hållbarhetsredovisning. Regeringen menar att lagändringen kommer bidra till ett 
mer integrerat hållbarhetstänk vilket i sin tur kommer att bidra till en mer hållbar värld (Prop. 
2015/2016:193).  

5.8 Sammanfattning av analys 
Genomgående menar alla respondenter att hållbarhet är ett viktigt ämne som alla borde ta 
ansvar för. Exakt vad hållbarhet betyder eller hur de arbetar med det skiljer sig åt som till 
exempel Arla Foods och Stena som arbetar efter en långsiktig hållbarhet medan Arise menar 
att de är hållbara eftersom de arbetar med förnybar energi. Arise har inte heller arbetat med en 
hållbarhetsredovisning tidigare och kommer liksom Gekås Ullared att få sätta igång arbetet 
med att utforma en hållbarhetsredovisning. Resterande företag har upprättat 
hållbarhetsredovisning sedan tidigare. Anledningen till att företagen började 
hållbarhetsredovisa även om det inte fanns något lagkrav var att de kände en förväntning från 
externa intressenter att hållbarhetsarbeta vilket enligt Seay (2015) kan bero på att 
konsumenter kräver en mer inblick och värderar hållbara produkter allt mer. 
Hållbarhetsredovisningen kunde då fungera som en sammanfattning för att ge en överblick till 
intressenter, men även för att själva se vad som skulle kunna vidareutvecklas.  
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Bland annat U. Hotopp menar att det är viktigt att det inte är hållbarhetsredovisningen som 
styr utan att det är det faktiska hållbarhetsarbetet som bestämmer vad 
hållbarhetsredovisningen ska fokusera på. Koppling mellan hållbarhetsarbetet och 
verksamheten är något som J. Fransson anser är viktigt. För att få en tydlig koppling är det 
viktigt att företagen ständigt bearbetar hållbarhetsinformationen och utvecklar 
hållbarhetsredovisningen. För företag som upprättar en hållbarhetsredovisning, speciellt de 
som gör det för första gången, kan det vara en utmaning att sätta tydliga och utmanande 
hållbarhetsmål att arbeta efter och inte bara fokusera på att upprätta redovisningen. Enligt M. 
Förander finns det dock en risk att företag använder hållbarhetsredovisningen för att se bättre 
ut än vad som kan vara skäligt, genom exempelvis greenwashing. E. Andrae menar att det är 
viktigt att det råder en balans mellan presentationen av positiv och negativ information för att 
skapa trovärdighet och motverka selektivitet i redovisningen. Regeringen hoppas att 
trovärdighet, transparens och jämförbarhet i företagens hållbarhetsredovisningar ska 
förbättras i och med lag (2016:947) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554) (Prop. 
2015/2016:193).  
 
Arla Foods, Martin & Servera och E.ON kommer troligtvis inte att påverkas av lag 
(2016:947) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554). Stena kommer endast behöva 
komplettera sin hållbarhetsredovisning med någon enstaka punkt gällande riskanalys. Arise 
och Gekås Ullared påverkas däremot av lagändringen då de blir tvungna att börja upprätta 
hållbarhetsredovisningar på årlig basis. Samtliga företag har en positiv inställning till 
lagändringen och många tror att det kommer driva på hållbarhetsarbetet ännu mer eftersom 
företag tvingas utvärdera och förbättra sitt nuvarande hållbarhetsarbete. Främst kommer 
lagändringen enligt M. Förander att påverka de mindre företag men som ändå uppfyller 
storlekskravet och förhoppningsvis kommer hållbarhet att integreras mer i deras 
verksamheter. Däremot kommer det enligt M. Förander innebära en utmaning för de företag 
som inte upprättat hållbarhetsredovisningar tidigare om de inte har rätt resurser och kunskap. 
Hållbarhetsredovisning kan även innebära vissa utmaningar för de mer vana företagen då flera 
respondenter anser att det är en svårt att samla in och sammanställa all relevant information. 
Framförallt i företag som multinationella Arla Foods där olika länder har olika lagstiftningar 
samt i koncerner som Stena där koncernföretag har olika verksamheter. Respondenterna tar 
även upp utmaningen att säkerställa informationen i hållbarhetsredovisningen. Ett av 
revisionens syften är att säkerställa information, trots det är det ingen av företagen som tänker 
låta en revisor granska hållbarhetsredovisningarna. Enligt agentteorin kan en revisor minska 
det informationsövertag som finns (Baiman et al., 1987) och även förhindra att företagen 
döljer information, exempelvis stora vinster som innebär skattekostnader (Ljungdahl, 1999). 
Samtliga revisorer ser bristen på revision som problematiskt, J. Fransson tar bland annat upp 
att styrelsen ansvarar för att hållbarhetsredovisningen uppfyller lagkravet och att 
informationen är korrekt. Hon tror att det kan komma att leda till att företagen så småningom 
väljer att anlita en revisor och E. Andrae ser möjligheten att det kommer lagstadgas i 
framtiden. Inför framtiden tror samtliga respondenter att hållbarhetsområdet kommer vara 
minst lika aktuellt och förhoppningsvis integreras allt mer i verksamheter. A. Sundell tror att 
transparensen kommer öka i betydelse och därmed blir det viktigt att informationen finns 
lättillgänglig. U. Hotopp ser även en efterfrågan från intressenter att ta del av information 
avseende hållbarhet i realtid, istället för endast en gång per år. Både K. Lundén Pettersson och 
U. Hotopp ser dessutom en förändring i den yngre generationens attityd till hållbarhet då de 
ser hållbarhet som en självklar del av en verksamhet.  
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6. Slutsatser 
Kapitlet inleds med en beskrivning av studiens syfte och tillvägagångssätt. Därefter 
presenteras studiens slutsatser med hänsyn till forskningsfrågan; Hur påverkar lag 
(2016:947) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554) stora företags 
hållbarhetsredovisning? Vidare presenteras även studiens forskningsbidrag och 
avslutningsvis förs en diskussion om förslag till framtida forskning.  
 
Syftet med studien är att beskriva hållbarhetsredovisningens betydelse i stora företag, och 
därigenom skapa förståelse för hur lag (2016:947) om ändring i årsredovisningslagen 
(1995:1554) kan komma att påverka och förändra hållbarhetsredovisningen i framtiden. För 
att uppnå syftet och täcka det befintliga kunskapsgapet har vi tolkat insamlad empiri som vi 
fått genom intervjuer med både ansvariga för hållbarhetsredovisningen på stora företag och 
även tre revisorer som arbetar med både rådgivning och granskning gällande 
hållbarhetsredovisningar.  
 
Studien visar att de största företagen har en tydlig implementering av hållbarhet i 
verksamheten och att många företag redan redovisar utförligt samt har arbetat med 
hållbarhetsredovisning i flera år. De största företagen uppfyller därmed lagändringens 
huvudsakliga mål vilket leder till slutsatsen att lag (2016:947) om ändring i 
årsredovisningslagen (1995:1554) troligtvis inte kommer ha någon påverkan på de största 
företagens hållbarhetsredovisningar. Det är främst de externa kraven på företagen som gjort 
att de arbetat hållbart sedan tidigare, de har sedan kommunicerat arbetet genom en 
hållbarhetsredovisning. Företagen upplever att de externa kraven fortsätter att öka och 
intressenter kräver mer öppenhet vilket även ligger till grund för lag (2016:947) om ändring i 
årsredovisningslagen (1995:1554). Regeringens mål med lagändringen är att skapa 
transparens och jämförbarhet i företags hållbarhetsredovisning. Det kan dock vara en 
utmaning att skapa transparens även om företagen har hållbarhetsredovisat under en längre tid 
eftersom företag kan vara selektiva i vilken information de väljer att presentera och då döljer 
negativ information. Lagändringen bemöter selektivitetsproblemet genom att specificera 
vilken information som måste presenteras. Problemet med om informationen är korrekt eller 
inte kvarstår dock eftersom lagändringen inte kräver någon granskning av 
hållbarhetsinformationen. Företagen kan enligt agentteorin använda hållbarhetsredovisningen 
för att avleda uppmärksamhet från stora vinster och därav undvika kostnader vilket även kan 
göra att hållbarhetsredovisningen inte uppvisar en rättvisande bild. Studien visar även att det 
finns en risk att företag genom greenwashing förmedlar en felaktig bild av redovisningen. 
Många företag ser säkerställande av informationen i hållbarhetsredovisningen som en 
utmaning. Enligt agentteorin kan utmaningen bemötas med hjälp av revision som syftar till att 
säkerställa och legitimera redovisningen. Lag (2016:947) om ändring i årsredovisningslagen 
(1995:1554) inkluderar dock inte revision och har därav ingen påverkan på utmaningen med 
att säkerställa information.  
 
Ytterligare en slutsats är att företagen som tillhör den mindre storleksgruppen av de stora 
företagen, såsom Arise samt företag som inte är börsnoterade, såsom Gekås Ullared, kommer 
behöva utveckla både hållbarhetsredovisningen och hållbarhetsarbetet till följd av lag 
(2016:947) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554). Studien visar att de företagen kan 
komma att få en utmaning när de ska upprätta en hållbarhetsredovisning som lagen kräver. 
Utmaningen ligger framförallt i att de kan vara svårt att veta hur en hållbarhetsredovisning 
ska se ut och att sätta upp relevanta och strategiska hållbarhetsmål.  
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I studien framgår att det är viktigt att hållbarhetsredovisningen har en konkret koppling till 
företagets verksamhet samt att det är hållbarhetsarbetet som ska vara drivkraften bakom 
hållbarhetsredovisningen. Lag (2016:947) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554) 
tvingar företagen att ta ställning till hållbarhet och implementera det mer tydligt i 
verksamheten. När de upprättar en hållbarhetsredovisning tvingas företagen utvärdera sitt 
hållbarhetsarbete vilket kan leda till att hållbarhetsarbetet blir mer strategiskt och får en 
tydligare affärskoppling. Både Arise och Gekås Ullared, som påverkas av lag (2016:947) om 
ändring i årsredovisningslagen (1995:1554) genom att de måste upprätta en 
hållbarhetsredovisning från och med verksamhetsåret 2017, är positivt inställda till 
lagändringen. Anledningen till att Arise tidigare inte valt att upprätta en 
hållbarhetsredovisning har grundats i att de stått inför olika affärshändelser, såsom 
nyemissionen, och därav inte prioriterat hållbarhetsområdet. För Gekås Ullared beror det på 
att de inte upplevt att de varit ett måste för dem att upprätta en hållbarhetsredovisning samt att 
de haft inställningen att vara “ödmjuka i sin redovisning”. Lag (2016:947) om ändring i 
årsredovisningslagen (1995:1554) kommer resultera i att alla företag måste ta 
hållbarhetsfrågorna mer seriöst och arbeta fram en redovisning vilket även gör att företag inte 
längre kommer kunna bortprioritera hållbarhetsområdet. 
 
Det är viktigt att företag omfamnar hållbarhetsområdet och arbetar för att det ska bli en 
självklar del av verksamheten. Studien pekar på att externa krav och förväntningar på 
hållbarhetsarbete ökar allt mer vilket leder till en större efterfrågan på transparens i företag. 
Lag (2016:947) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554) kommer skapa möjligheter 
för att uppnå en mer öppen och hållbar verksamhet i företagen. Studien pekar på att 
hållbarhetsredovisning kan komma att förändras i framtiden till följd av globalisering och 
utveckling av teknologi. Efterfrågan på mer lättillgänglig information och information i 
realtid ökar vilket betyder att företagen måste vara förändringsbenägna och lyhörda på 
omvärlden. Studien ger även implikationer på att mindre företag, som inte berörs av lagen, 
kan känna av ökade förväntningar på att både hållbarhetsarbeta och hållbarhetsredovisa. 
Anledningen till att många börsnoterade företag redan hållbarhetsredovisar kan bero på de 
krav som de statliga företagen fick 2006 och därför finns möjlighet att liknande påverkan kan 
ske på mindre företag till följd av lag (2016:947) om ändring i årsredovisningslagen 
(1995:1554). Studien visar dessutom att företagen upplever en attitydförändring hos både 
konsumenter och anställda som prioriterar hållbarhet allt mer och det kan vara avgörande i val 
om köp och anställning. Attitydförändringar kan leda till utökad reglering, dock visar studien 
att det är viktigt att företagen låter motivationen komma från viljan att förbättra världen 
istället för att se lagändringen som ännu ett krav de måste uppfylla. Det är enligt agentteorin 
även viktigt att chefer och ledningen prioriterar hållbarhet. Lag (2016:947) om ändring i 
årsredovisningslagen (1995:1554) kan bidra med en “knuff i ryggen” men motivationen att 
driva hållbarhetsarbetet vidare måste komma från företagen.  
 
Sammanfattningsvis visar studien att lag (2016:947) om ändring i årsredovisningslagen 
(1995:1554) kommer ha en varierande påverkan på stora företag beroende på deras tidigare 
rutiner gällande hållbarhetsarbete och hållbarhetsredovisning. Genom lagändringen kommer 
fler företag behöva upprätta en hållbarhetsredovisning vilket kommer leda till att företagen 
även behöver utvärdera och förbättra sitt nuvarande hållbarhetsarbete. Vidare betyder 
lagändringen att företagen kommer implementera hållbarhet tydligare i verksamheten, vilket 
på sikt kommer resultera i en mer hållbar värld. 
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6.1 Vårt bidrag 
• Studien visar att de största företagen som lag (2016:947) om ändring i 

årsredovisningslagen (1995:1554) berör troligtvis inte kommer påverkas då deras 
hållbarhetsredovisning redan uppfyller lagkravet. 

• Studien visar även att de mindre företagen samt de företag som inte är börsnoterade 
som lag (2016:947) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554) berör kommer 
behöva utveckla både hållbarhetsarbetet och hållbarhetsredovisningen.  

• Utmaningen att säkerställa informationen i hållbarhetsredovisningen kommer inte att 
påverkas av lag (2016:947) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554) eftersom 
lagändringen inte kräver en granskning av informationen. 

• Studien bidrar med rekommendationer avseende att integrera och prioritera hållbarhet 
i verksamheten för att kunna möta de ökande externa kraven. 

6.2 Förslag till framtida forskning 
Studien visar att hållbarhet kommer fortsätta vara ett aktuellt ämne och genom lagändringen 
kommer alla stora företag behöva hållbarhetsredovisa. En effekt av lagändringen kan bli att 
företag som inte omfattas av lagändringen ändå väljer att upprätta hållbarhetsredovisning 
eftersom de förväntas ta ansvar och även presentera ansvaret för intressenter på ett transparent 
sätt. Ett förslag på fortsatt forskning är att undersöka om och i vilken utsträckning som företag 
utan lagkravet väljer att upprätta hållbarhetsredovisning.  
 
Då studien avslutas innan redovisningen för verksamhetsåret 2017 redovisas har vi ingen 
möjlighet att fastställa hur utfallet blir. Revisorerna menar att det kommer bli väldigt 
intressant att se på vilken nivå företagen väljer att lägga redovisningen på eftersom det går att 
uppfylla lagkraven med även en begränsad hållbarhetsredovisning. För att tydligt kunna se 
vilka förändringar som lagändringen kommer innebära på längre sikt vore det intressant att 
om några år undersöka exakt hur lagändringen har påverkat de företag som berörs och 
därigenom undersöka om syftet och målen med lagändringen har uppfyllts.  
 
I studien har det framgått att företag upplever att deras intressenter efterfrågar information om 
företagets hållbarhetsarbete i realtid. En hållbarhetsredovisning kan uppfattas som utdaterad 
då den endast publiceras en gång om året. I studien presenterades ett förslag om att det hade 
varit mer fördelaktigt att presentera hållbarhetsinformation löpande under året genom en 
digitaliserad redovisning. Förslag till framtida forskning är att undersöka möjligheter att 
tillgodose de externa kraven på redovisning av hållbarhetsinformation i realtid.  
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Bilagor 

Bilaga 1 SFS 2016:947 

Svensk författningssamling 
 
Lag  
om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); 

utfärdad den 3 november 2016. 
 

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om årsredovisningslagen 
(1995:1554) 

dels att 6 kap. 1, 6 och 7 §§, 7 kap. 32 § och 8 kap. 15 a och 16 §§ och 
rub- riken närmast före 8 kap. 16 § ska ha följande lydelse, 

dels att rubriken närmast före 7 kap. 31 § ska lyda 
”Förvaltningsberättelse m.m.”, 

dels att det ska införas åtta nya paragrafer, 6 kap. 10–14 §§ och 7 kap.     
31 a–31 c §§, och närmast före 6 kap. 10 § en ny rubrik av följande 
lydelse. 

 
6 kap. 

1 §3 Förvaltningsberättelsen ska innehålla en rättvisande översikt över 
utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat. När det 
behövs för förståelsen av årsredovisningen ska översikten innehålla 
hänvisningar till och ytterligare upplysningar om de belopp som tas upp i 
andra delar av års- redovisningen. 

Upplysningar ska även lämnas om 
1. sådana förhållanden som inte ska redovisas i balansräkningen, 

resultat- räkningen eller noterna, men som är viktiga för bedömningen av 
utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat, 

2. sådana händelser av väsentlig betydelse för företaget som har 
inträffat under räkenskapsåret, 

3. företagets förväntade framtida utveckling inklusive en beskrivning 
av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför, 

4. företagets verksamhet inom forskning och utveckling, 
5. företagets filialer i utlandet, 
6. antal och kvotvärde för de egna aktier som innehas av företaget, den 

an- del av aktiekapitalet som dessa aktier utgör samt storleken av den 
ersättning som har betalats för aktierna, 

	
1 Prop. 2015/16:193, bet. 2016/17:CU2, rskr. 2016/17:25. 
2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om års- 
bokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets 
direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2014/95/EU. 3 Senaste lydelse 2015:813. 

 
 

 
 
SFS 2016:947 

Utkom från trycket 
den 15 november 2016 
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SFS 2016:947  7. antal och kvotvärde för de egna aktier som har förvärvats   under räken- skapsåret, den andel av 
aktiekapitalet som dessa aktier utgör samt storleken av den ersättning som har betalats, 

8. antal och kvotvärde för de egna aktier som har överlåtits under räken- skapsåret, den andel av 
aktiekapitalet som dessa aktier utgör samt storleken av den ersättning som har erhållits, och 

9. skälen för de förvärv eller överlåtelser av egna aktier som har skett under räkenskapsåret. 
Om det är väsentligt för bedömningen av företagets ställning och resultat, ska det även lämnas följande 

upplysningar om användningen av finansiella instrument: 
1. mål och tillämpade principer för finansiell riskstyrning och, för varje viktig typ av planerad 

affärshändelse där säkringsredovisning används, tillämpade principer för säkring, och 
2. exponering för prisrisker, kreditrisker, likviditetsrisker och kassaflödes- risker. 
Utöver sådan information som ska lämnas enligt första–tredje styckena ska förvaltningsberättelsen 

innehålla sådana hållbarhetsupplysningar som behövs för förståelsen av företagets utveckling, ställning 
eller resultat och som är relevanta för den aktuella verksamheten, däribland upplysningar om miljö- och 
personalfrågor. Företag som bedriver verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
miljöbalken ska alltid lämna upplysningar om verk- samhetens påverkan på den yttre miljön. De 
upplysningar som lämnas i en hållbarhetsrapport som är skild från årsredovisningen enligt 11 § behöver 
inte lämnas i förvaltningsberättelsen. 

Andra stycket 3–5, tredje stycket och fjärde stycket gäller inte mindre före- tag. 
 

6 §4    Förvaltningsberättelsen för ett aktiebolag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på 
en reglerad marknad ska innehålla en bolags- styrningsrapport, om inte bolaget har valt att med stöd av 8 
§ i stället upprätta en bolagsstyrningsrapport som är skild från årsredovisningen. 

Bolagsstyrningsrapporten ska innehålla upplysningar om 
1. vilka principer för bolagsstyrning som tillämpas, utöver de principer som följer av lag eller annan 

författning, och var uppgifter om dessa finns till- gängliga, 
2. de viktigaste inslagen i bolagets system för intern kontroll och risk- hantering i samband med den 

finansiella rapporteringen, 
3. direkta eller indirekta aktieinnehav i bolaget som representerar minst en tiondel av röstetalet för 

samtliga aktier i bolaget, 
4. begränsningar i fråga om hur många röster varje aktieägare kan avge vid en bolagsstämma, 
5. bestämmelser i bolagsordningen om tillsättande och entledigande av styrelseledamöter samt om 

ändring av bolagsordningen, 
6. bolagsstämmans bemyndiganden till styrelsen att besluta att bolaget ska ge ut nya aktier eller 

förvärva egna aktier, 
7. hur bolagsstämman fungerar, bolagsstämmans huvudsakliga beslut- anderätt, aktieägarnas 

rättigheter och hur dessa rättigheter utövas, i den om- fattning som dessa förhållanden inte framgår av lag 
eller annan författning, 

 
4 Senaste lydelse 2015:813. 
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8. hur styrelsen och, i förekommande fall, inom bolaget inrättade 
kommit- téer är sammansatta och hur de fungerar, i den omfattning som 
dessa förhål- landen inte framgår av lag eller annan författning, och 

9. den mångfaldspolicy som, såvida bolaget uppfyller mer än ett av 
villko- ren i 10 § första stycket 1–3, tillämpas i fråga om styrelsen samt 
målet med policyn, hur policyn har tillämpats under räkenskapsåret och 
resultatet av den. Om bolaget inte tillämpar någon kod för 
bolagsstyrning, ska skälen för detta anges. Om bolaget tillämpar en 
kod för bolagsstyrning, ska det i före- kommande fall anges vilka delar 
av koden som bolaget avviker från och skä- len för detta. Om ett bolag 
som avses i andra stycket 9 inte tillämpar någon mångfaldspolicy, ska 
skälen för detta anges. 

 
7 §5 Ett aktiebolag som endast har andra överlåtbara värdepapper än 
aktier upptagna till handel på en reglerad marknad behöver inte i 
bolagsstyrnings- rapporten lämna de upplysningar som anges i 6 § andra 
stycket 1 och 7–9 samt i tredje stycket i samma paragraf. Detta gäller 
dock inte om bolagets aktier handlas på en handelsplattform enligt 1 kap. 
5 § 12 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. 

 
Hållbarhetsrapport 
10 § Förvaltningsberättelsen för ett företag ska innehålla en hållbarhets- 
rapport om företaget uppfyller mer än ett av följande villkor: 

1. medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två 
senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 250, 

2. företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två 
senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 175 miljoner kronor, 

3. företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två 
senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 350 miljoner kronor. 

Första stycket gäller inte ett företag som är dotterföretag om det och 
dess samtliga dotterföretag omfattas av en hållbarhetsrapport för 
koncernen. 

Den som enligt andra stycket inte upprättar någon hållbarhetsrapport 
ska upplysa om detta i en not till årsredovisningen samt lämna uppgift 
om namn, organisations- eller personnummer och säte för det 
moderföretag som upp- rättar hållbarhetsrapporten för koncernen. 

 
11 § I stället för att upprätta hållbarhetsrapporten som en del av förvalt- 
ningsberättelsen enligt 10 § får företaget välja att upprätta rapporten som 
en handling som är skild från årsredovisningen. Den ska överlämnas till 
före- tagets revisor inom samma tid som årsredovisningen. 

Om företaget har valt att upprätta en hållbarhetsrapport enligt denna 
para- graf, ska detta anges i förvaltningsberättelsen. 

 
12 § Hållbarhetsrapporten ska innehålla de hållbarhetsupplysningar som 
be- hövs för förståelsen av företagets utveckling, ställning och resultat 
och konse- kvenserna av verksamheten, däribland upplysningar i frågor 
som rör miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga 
rättigheter och motverk- ande av korruption. Rapporten ska ange 

1. företagets affärsmodell, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Senaste lydelse 2015:813. 
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SFS 2016:947  2. den policy som företaget tillämpar i frågorna, inklusive de gransknings- förfaranden som har 
genomförts, 

3. resultatet av policyn, 
4. de väsentliga risker som rör frågorna och är kopplade till företagets verk- samhet inklusive, när det är 

relevant, företagets affärsförbindelser, produkter eller tjänster som sannolikt får negativa konsekvenser, 
5. hur företaget hanterar riskerna, och 
6. centrala resultatindikatorer som är relevanta för verksamheten. 
Rapporten ska även, när det är lämpligt, innehålla hänvisningar till och ytterligare förklaringar av de 

belopp som tas upp i årsredovisningen. Om sär- skilda riktlinjer har tillämpats vid upprättandet av 
rapporten, ska det anges vilka dessa riktlinjer är. 

Om företaget inte tillämpar någon policy i en eller flera av frågorna i första stycket, ska skälen för 
detta tydligt anges. 

 
13 § Upplysningar om förestående utveckling eller om frågor som är under förhandling behöver inte tas 
in i hållbarhetsrapporten om det bedöms att ett offentliggörande skulle skada företagets 
marknadsposition allvarligt och ute- lämnandet inte hindrar förståelsen av företagets utveckling, ställning 
eller resultat eller konsekvenserna av verksamheten. 

 
14 §   Om förvaltningsberättelsen innehåller en sådan uppgift som avses i    11 § andra stycket, ska 
företagets revisor i ett skriftligt, undertecknat yttrande uttala sig om huruvida en sådan rapport som avses 
där har upprättats eller inte. 

Revisorns yttrande ska lämnas till företagets ledning inom samma tid som revisionsberättelsen och 
sedan fogas till hållbarhetsrapporten. 

 
7 kap. 

31 a §    Om moderföretaget i en koncern är ett företag som avses i 6 kap.    10 §, ska 
förvaltningsberättelsen för koncernen innehålla en hållbarhets- rapport för koncernen. Detsamma gäller 
om moderföretaget är ett företag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad 
marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och 
koncernen uppfyller mer än ett av följande villkor: 

1. medelantalet anställda i koncernen har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått 
till mer än 250, 

2. koncernföretagens redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste 
räkenskapsåren uppgått till mer än 175 miljoner kronor, 

3. koncernföretagens redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren 
uppgått till mer än 350 miljoner kronor. 

Första stycket gäller inte ett moderföretag som är dotterföretag om det och dess samtliga dotterföretag 
omfattas av en hållbarhetsrapport för koncernen som har upprättats av ett överordnat moderföretag. 

Den som enligt andra stycket inte upprättar någon hållbarhetsrapport ska upplysa om detta i en not till 
årsredovisningen samt lämna uppgift om namn, organisations- eller personnummer och säte för det 
överordnade moderföretag som upprättar hållbarhetsrapporten för koncernen. 
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31 b § I stället för att upprätta hållbarhetsrapporten som en del av förvalt- 
ningsberättelsen enligt 31 a § får moderföretaget välja att upprätta 
rapporten som en handling som är skild från koncernredovisningen. I 
sådant fall tillämpas 6 kap. 11 §. 

 
31 c § Hållbarhetsrapporten ska upprättas med tillämpning av 6 kap. 12 
och 13 §§. Om förvaltningsberättelsen för koncernen innehåller en sådan 
uppgift som avses i 6 kap. 11 § andra stycket, tillämpas även 6 kap. 14 §. 

Det som sägs i 6 kap. 11–14 §§ om årsredovisningen ska i stället avse 
kon- cernredovisningen och det som sägs om företaget ska i stället avse 
koncernen. 

 
32 §6 Ett företag som omfattas av artikel 4 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning 
av interna- tionella redovisningsstandarder, i lydelsen enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 297/2008, ska tillämpa 
enbart följande bestämmelser i detta kapitel: 

1. 1–3 a §§ om skyldighet att upprätta koncernredovisning, 
2. 4 § 4 om förvaltningsberättelse, 
3. 7 § när det gäller hänvisningarna till 2 kap. 5 § om form m.m. och 2 

kap. 7 § om undertecknande, 
4. 12 § första stycket om värderingsprinciper, 
5. 14 § när det gäller hänvisningarna till följande bestämmelser i 5 

kap.: 
– 18 § om lån till ledande befattningshavare, 
– 20 § om medelantalet anställda under räkenskapsåret, 
– 32 § om ytterligare upplysningar om lån till ledande 

befattningshavare, 
– 37 § om ytterligare upplysningar om anställda, 
– 38 § om könsfördelningen bland ledande befattningshavare, 
– 40 § första stycket 1 samt andra och tredje styckena om löner och 

andra ersättningar, 
– 41 § om pensioner och liknande förmåner, 
– 42 § om tidigare styrelse och verkställande direktör, 
– 43 § om suppleanter och vice verkställande direktör, 
– 44 § om avtal om avgångsvederlag, och 
– 48 § om ersättningar till revisorer och revisionsföretag, 
6. 31 § första stycket, när det gäller hänvisningarna till 6 kap. 1 och 2 a–

4 §§ om förvaltningsberättelsens innehåll, 
7. 31 § andra och tredje styckena om koncernens system för intern 

kontroll och riskhantering, och 
8. 31 a–31 c §§ om hållbarhetsrapport för koncernen. 
Ett företag som avses i första stycket behöver inte lämna upplysningar 

enligt 6 kap. 1 §, om upplysningarna lämnas på någon annan plats i 
redovis- ningen. I sådant fall ska förvaltningsberättelsen för koncernen 
innehålla en hänvisning till den plats där uppgifterna har lämnats. 

 
8 kap. 

15 a §7    En  bolagsstyrningsrapport  eller  en  hållbarhetsrapport  som  
enligt 6 kap. 8 eller 11 § har upprättats som en handling som är skild från 
års- 

 
 
 
 
 
 
 
 

6 Senaste lydelse 2016:113. 7 Senaste lydelse 2009:34. 

SFS 2016:947 
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redovisningen ska offentliggöras tillsammans med 
förvaltningsberättelsen. Bestämmelserna om offentliggörande av 
förvaltningsberättelsen gäller i tillämpliga delar beträffande 
offentliggörandet av bolagsstyrningsrapporten och hållbarhetsrapporten. 

I stället för att offentliggöra bolagsstyrningsrapporten eller hållbarhets- 
rapporten enligt första stycket får företaget välja att offentliggöra 
rapporten genom att göra den tillgänglig på företagets webbplats. 
Förvaltnings- berättelsen ska då innehålla en upplysning om detta och en 
uppgift om den webbplats där rapporten finns tillgänglig. I fråga om 
hållbarhetsrapporten ska offentliggörandet på företagets webbplats ske 
inom sex månader från balans- dagen. 

Andra stycket gäller inte om sådana uppgifter som avses i 7 kap. 31 § 
andra stycket med stöd av tredje stycket i samma paragraf har tagits in i 
moderbola- gets bolagsstyrningsrapport i stället för i 
förvaltningsberättelsen för koncer- nen. 

 
Koncernredovisning 
16 §8 Detta kapitel tillämpas också i fråga om koncernredovisningen, 
kon- cernrevisionsberättelsen och koncernens hållbarhetsrapport med 
följande av- vikelser: 

1. Trots 3 § 2 och 5 är moderföretag alltid skyldiga att ge in koncern- 
redovisningen och koncernrevisionsberättelsen till 
registreringsmyndigheten. 

2. Trots 15 § andra stycket får en ofullständig koncernredovisning, 
förutom i fall som avses i 15 § fjärde stycket, publiceras tillsammans med 
koncern- revisionsberättelsen, om ofullständigheten består i att uppgifter 
som anges i   7 kap. 16 § första stycket 4 och som inte är väsentliga har 
utelämnats. 

  
1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2016. 
2. Lagen tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2016. 

 
På regeringens vägnar 
 
ANDERS YGEMAN   Torbjörn Malm  

(Justitiedepartementet) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 Senaste lydelse 2015:813. 
 

Wolters Kluwer  
Elanders Sverige AB, 2016 
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Bilaga 2 Informationsmail till respondenter 
Syfte med detta examensarbete är att undersöka hur lagändringen gällande 
hållbarhetsredovisningen påverkar stora företag. Vi vill undersöka hur 
hållbarhetsredovisningen sett ut tidigare och om lagändringen kommer innebära några 
skillnader i företagens hållbarhetsredovisning samt arbetet för hållbar utveckling.  
 
Med “lagändringen” syftar vi till Lag (2016:947) om ändring i årsredovisningslagen 
(1995:1554) som innebär att stora företag ska upprätta hållbarhetsredovisning på årlig basis 
med start verksamhetsåret 2017. I hållbarhetsredovisningen ska företag lämna upplysningar 
kring bland annat miljö, sociala förhållanden, personal, mänskliga rättigheter och motverkan 
mot korruption. 
 

• Intervjun kommer att spelas in om vi får ert samtycke 
• Ni får vara anonyma om så önskas 
• Information och uppgifter kommer behandlas med konfidentialitet 
• Ni behöver inte svara på alla frågor om ni så inte vill 
• Ni får avbryta intervjun när ni vill 

 
Intervjuguide - FÖRETAG 
 

• En beskrivning om din arbetsroll i företaget. 
• Hur företagets hållbarhetsarbete ser ut  
• Hur länge ni upprättat en hållbarhetsredovisning och bakomliggande anledningar 
• Hur hållbarhetsredovisningen påverkar er verksamhet 
• Fördelar och utmaningar med hållbarhetsredovisning 
• Vilken påverkan lagändringen har på upprättandet av hållbarhetsredovisningen samt 

hållbarhetsarbete i företaget 
• Vilka förändringar eller konsekvenser lagändringen har i ert företag 
• Tankar kring lagändringen och framtiden gällande hållbarhet i allmänhet 

 

Intervjuguide REVISOR 
• Berätta kort om din arbetsroll i företaget 
• Era tjänster kopplade till hållbarhetsredovisning 
• Fördelar, nackdelar och utmaningar med att upprätta hållbarhetsredovisning 
• Allmän hur företagen arbetar med hållbarhetsredovisning idag  
• Vilka konsekvenser den nya lagändringen får 
• Tankar kring revisionen av hållbarhetsredovisningen 
• Hur du ser på framtiden gällande hållbarhetsredovisning och hållbarhet i allmänhet 
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Bilaga 3 Intervjuguide Företag 
Arbetsroll 

• Berätta om din arbetsroll i företaget 
o Vilka a arbetsuppgifter har du som är kopplade till 

hållbarhet/hållbarhetsredovisning? 
o Har du andra arbetsuppgifter än de kopplade till hållbarhet?   

Företaget: hållbarhetsredovisning 
• Berätta om vad betyder hållbarhet för er? 
• Hur viktigt är hållbarhet på ert företag? 
• Hur länge har ni upprättat hållbarhetsredovisning?   
• Vad låg bakom beslutet att börja upprätta hållbarhetsredovisning? 

o ökat förtroende (legitimitet)?   
o var det krav från intressenter? Vilka i så fall?   
o Har denna “påverkan” förändrats sen dess? 
o Vill förändra världen 

• Har hållbarhetsredovisningen förändrat företagets arbete med hållbarhet? Hur då? 
• Kan ni urskilja ett externt krav, i form av normer i samhället eller intressenter, på att ni 

ska upprätta en hållbarhetsredovisning? 
• Har ni andra metoder att kommunicera ert hållbarhetsarbete än genom redovisningen?  

o Vad är mest effektivt? 
• Vilka brukar vara de största utmaningarna vid upprättande av hållbarhetsredovisning? 
• Vilka fördelar ser du med att upprätta en hållbarhetsredovisning? 
• Upprättar ni hållbarhetsredovisning idag efter några standarder som ex GRI? 
• Finns det några nackdelar med hållbarhetsredovisning? 
• Har ni idag någon revisor som granskar hållbarhetsredovisningen?  

Nya lagändringen 
• Vilka förändringar tror du att den nya lagändringen kommer medföra på just ert 

företag? 
• Kommer arbetet med hållbarhetsredovisningen förändras? På vilket sätt?  
• Vilka konsekvenser tror du lagändringen får för ert företag? 
• Vad anser du om att hållbarhetsredovisning blir lagstadgat för stora företag?  
• Hur tror du den fortsatta utvecklingen av hållbarhetsarbete kommer att se ut? 
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Bilaga 4 Intervjuguide Revisor 
Arbetsroll 

• Berätta om din arbetsroll i företaget 
o Vad har du för roll i företaget? 
o Hur länge har du arbetat i företaget? 
o Vilka arbetsuppgifter har du som är kopplade till 

hållbarhet/hållbarhetsredovisning? 
o Har du andra arbetsuppgifter än de kopplade till hållbarhet?   

Företaget: och kunder 
• Vilka slags företag arbetar du med? 

o Ägarform, storlek, geografiskt belägring, bransch etc. 
• Vilka olika tjänster kopplade till hållbarhetsredovisning erbjuder er byrå? 
• Hur ser er fördelning mellan rådgivning och granskning av hållbarhetsredovisning ut?  

Hållbarhetsredovisning idag 
• Berätta om hur du ser på upprättandet av en hållbarhetsredovisning? (utifrån 

företags synpunkt) 
• Vad brukar de största utmaningarna vara vid upprättande av hållbarhetsredovisning? 

o Vilken information som ska tas med? Intressenternas syn på det? 
• Finns det några nackdelar med hållbarhetsredovisning? 
• Tror du att upprättandet av hållbarhetsredovisningar påverkar hur man agerar som 

företag?  
o Bidrar det till en ökad social- och miljömedvetenhet? 

• I hur stor utsträckning använder företag som ni konsulterar GRI? 
o Underlättar GRI arbetet med hållbarhetsredovisning? 

Lagändringen 
• Hur kommer ni hantera lagändringen som gör det obligatorisk att hållbarhetsredovisa 

för stora företag och företag av allmänt intresse? 
• Vilka möjliga konsekvenser tror du lagändringen får? Vilken praktisk nytta? 

o För er, för företag, för samhälle? 
• I lagändringen framgår det att hållbarhetsrapporten inte behöver granskas utan enbart 

valideras att den innehåller det den ska. Hur ser du på det?  
o Tror du att företag kommer vilja ha den granskat ändå och gå över vad lagen 

kräver? 
• Hur förbereder ni er för lagändringen (praktiskt och kunskapsmässigt)? 

o Utbildning, rekrytering, kontakt med kunder? 
• Hur ser granskning av hållbarhetsredovisningen ut idag och hur tror du att den 

kommer att förändras i och med nya lagändringen?  
• Varför tror du att man valt inkludera hållbarhet i årsredovisningen? 
• Tror du att era framtida tjänster kommer att förändras efter lagen träder i kraft? 

o Upprättande/rådgivning/granskning? 
o Någon del som kommer att öka? 
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Louise Abrahamsson 
 

Sofie Tover 
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