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Sammanfattning 

_______________________________________________________________ 

 

Hur företag ska arbeta för att uppfattas som legitima av samhället har förändrats över tid och 

det innefattar även arbetet med hållbarhetsfrågor. Förr var frågor rörande miljö och sociala 

förhållanden inte av relevans i de flesta företag, utan fokus låg främst på de ekonomiska 

aspekterna av verksamheten. Med åren har samhällets värderingar förändrats till att fokusera 

mer på hållbarhet vilket förutom ekonomiska aspekter även innefattar sociala och miljömässiga 

aspekter. Den 31 december 2016 trädde lag (2016:947) om ändring i årsredovisningslagen 

(1995:1554) i kraft. Lagregleringen innebär att stora företag, som omfattas av lagens kriterier, 

i år för första gången tvingas upprätta en hållbarhetsrapport i samband med årsredovisningen 

för räkenskapsår 2017. Anledningen till lagregleringens införande var att öka transparensen och 

jämförbarheten mellan företag samt att stödja och utveckla företagens arbete med de olika 

hållbarhetsfrågorna. Då möbelbranschen är en industri som är förknippad med negativ 

miljöpåverkan och då studier gällande den nya lagregleringens påverkan på företag i praktiken 

saknas, ämnar denna studie fylla gapet. Studien avser att besvara frågan “Vilken påverkan har 

den nya lagregleringen (2016:947) på stora, svenska möbelföretag när det kommer till 

ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter och varför påverkas de som de gör?”. Studien 

syftar till att öka förståelsen för hur svenska möbelföretag påverkas av och anpassar sig efter 

den nya lagregleringen. För att besvara frågeställningen användes en kvalitativ metod där tio 

respondenter med koppling till upprättandet av hållbarhetsrapportering har intervjuats genom 

semistrukturerade intervjuer.  Studiens resultat visar att lagregleringen har olika stor påverkan 

på svenska möbelföretag beroende på fyra faktorer: tidigare erfarenhet av 

hållbarhetsrapportering, företagens ambitionsnivå gällande hållbarhetsrapportering, de krav 

intressenterna ställer på företagen och slutligen om företagen väljer att använda externa eller 

interna resurser vid upprättandet av rapporten. Utifrån en social aspekt förväntas lagregleringen 

främst att påverka att mer hänsyn tas till de mänskliga rättigheterna och att kontrollen av 

leverantörskedjan ökar. Utifrån en miljömässig aspekt får lagregleringen företag som inte 

tidigare har hållbarhetsrapporterat att ta fram nyckeltal och resultatindikatorer gällande sitt 

miljöarbete vilket gör dem mer medvetna om sin påverkan på miljön. Slutligen utifrån en 

ekonomisk aspekt är lagregleringen kostsam för de företag som inte tidigare har upprättat 

hållbarhetsrapporter. Den kan leda till både försämrad konkurrens på marknaden rent 

ekonomiskt men även till konkurrensfördelar tack vare legitimitet från det utökade 

hållbarhetsarbetet. 

 

Nyckelord: Hållbarhet, hållbarhetsrapportering, legitimitet, signalering, intressent, miljö, 

socialt ansvar, ekonomi, CSR, anpassning, greenwashing, lagreglering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

________________________________________________________________ 

 

The ways companies are supposed to act to be perceived as legitimate by society has changed 

over time and that include their work with sustainability issues. Previously, environmental and 

social issues have not been of relevance to most companies and the focus has mainly been on 

the economic aspects of the business. Over the years, the values of society have changed to 

consist of a more sustainable view that focuses more on social and environmental aspects. On 

December 31, 2016, the amendment (2016:947) of the Annual Accounts Act (1995:1554) came 

into effect. The act establishes that companies covered by the regulation have to create a 

sustainability report. The first report will be presented along with the annual report for the fiscal 

year of 2017. The reason for the amendment was to increase transparency and comparability 

between companies as well as support and develop the work of companies regarding various 

sustainability issues. Since the furniture industry is an industry associated with negative effects 

on the environment and since studies on the practical effects of the amendment on companies 

are non-existent, this study intends to fill that gap. The research question of this study is “What 

impact does amendment (2016:947) have on large, Swedish furniture companies when it comes 

to economic, environmental and social aspects and why are they affected the way they are?”. 

The aim of the study is to increase the understanding of how Swedish furniture companies are 

influenced by and how they adapt to the new legislation. To answer that question a qualitative 

method was used where ten respondents who have a connection to the production of 

sustainability reports have been interviewed through semi structured interviews. The results of 

the study show that the regulation has different impacts on Swedish furniture companies 

depending on four factors: previous experience with sustainability reporting, the company's 

level of ambition when producing the report, the requirements of the companies’ stakeholders 

and, finally, whether the companies choose to use external or internal resources when preparing 

the report. Based on a social aspect, the amendment is expected to increase the companies’ 

consideration regarding human rights and will increase their responsibility concerning the 

supply chain. Based on an environmental aspect, the amendment will encourage companies to 

produce key figures and performance indicators regarding their environmental undertakings 

which will make them more aware of the impact they have on the environment. Finally, based 

on an economic aspect, the amendment is costly for those companies that have not previously 

prepared sustainability reports. It can lead to both deteriorating competition in the market, 

purely financially, but also to competitive advantages due to the legitimacy acquired from the 

extended sustainability effort. 

 

Keywords: Sustainability, sustainability reporting, legitimacy, signalling, stakeholder, 

environment, social responsibility, economy, CSR, adaptation, greenwashing, amendment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Begreppslista 

• CSR Corporate Social Responsibility handlar om företags ansvar för deras

påverkan          på samhället utifrån ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt

perspektiv.

• Greenwashing - företag vilseleder intressenter till att tro att företaget bedriver

miljövänlig verksamhet, trots att så inte är fallet. Det för att öka företagets

legitimitet.

• GRI - Global Reporting Index är en organisation som arbetar för ett mer hållbart

företagande i världen genom att ge vägledning till företag gällande upprättande av

hållbarhetsrapporter och hållbarhetsarbete.

• Hållbarhet - människan använder resurser inom planetens miljömässiga, sociala

och ekonomiska begränsningar.

• Hållbarhetsrapportering -  en icke-finansiell rapport som innebär en process där

företag förmedlar på vilka sätt de arbetar med den sociala, ekonomiska och

miljömässiga påverkan företaget har på sin omgivning.

• Lagregleringen - lag (2016:947) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554).
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1. INLEDNING 

________________________________________________________________ 

 

1.1 Bakgrund 

En viktig del av utvecklandet och skapandet av människans välstånd kommer från 

industrisektorn. Samtidigt står just industrier för stora negativa effekter på samhället såsom 

förorening, nedbrytning av naturresurser, förändringar i landskapet, hälso- och säkerhetsrisker 

för arbetarna och samhället i helhet. En industri som har en stor påverkan på den globala 

ekonomin är möbelindustrin, men även den brukar förknippas med kraftig miljöförstörelse, 

höga avfallsnivåer vid produktion och en påtaglig konsumtion av skogsmaterial (Feil, Quevedo 

& Schreiber, 2017). 

 

Människors intresse i att avverka skog har fått förödande konsekvenser på naturen. Bland annat 

har växthuseffekten försämrats, vilket har förhöjt jordens medeltemperatur och orsakat 

klimatförändringar (Peng, Hu & Li, 2016). Avverkningen av tropiska träd som används i 

möbeltillverkningen är vanlig och år 2009 motsvarades regnskogsskövlingen av en tredjedel av 

Sveriges totala yta (Fair Trade Center, 2009). Enligt Peng, Hu och Li (2016) är det därför viktigt 

att sätta regler för hur stor mängd skog som ska tillåtas att avverkas, för att sedan övervaka att 

den angivna mängden inte överskrids.  

 

I en rapport som framtogs av Fair Trade Center år 2009 framkom att en stor andel svenska 

möbler producerades i länder vars kontroll av mänskliga rättigheter var undermåliga. 

Konsekvensen av lagöverträdelserna blev att ländernas invånare utnyttjades. Trots att majoritet 

av svenska möbelföretag inte följde etiska riktlinjer vid inköp från låglöneländer, fanns det ändå 

ett antal möbelföretag som försökte ta ansvar. Problemet med de sistnämnda företagen var att 

även deras arbete innehöll brister, bland annat då de inte hade någon strukturerad 

uppföljningsplan huruvida de etiska kraven faktiskt uppfylldes (Fair Trade Center, 2009). 

 

Genom att företag utnyttjar omgivningens resurser och påverkar det samhälle vi lever i har 

de ett socialt ansvar för sina handlingar. Vad det sociala ansvaret innebär har förändrats över 

tid allteftersom människors värderingar har förändrats. Till exempel innebar det sociala 

ansvaret under 1600-talet i Sverige att brukspatroner började förse sina anställda med sjukvård 

och tillät barnen skolgång. Det var först senare, under 1960-talet, som frågan kring miljöansvar 
uppmärksammades och som med tiden började utgöra en allt större del av det sociala ansvaret 

i företag (Grafström, Göthberg & Windell, 2008). En bidragande orsak till diverse förändringar 

som har skett på senare år av företags sociala ansvar antas enligt Grafström et al. (2008) bero 

på uppkomna skandaler som har aktiverat diskussioner kring företags ansvarstagande.  

 

Ökad oro över jordens ekosystem gör att företags hållbarhetsarbete blir en allt viktigare fråga 

och påtryckningarna från samhället växer. Pressen på att engagera sig i och ta ansvar för miljön 

gör att många företag idag lägger ner mycket tid och stora ansträngningar på att rapportera om 

sitt hållbarhetsarbete (Berrone, Fosfuri & Gelabert, 2017). En del bolag fokuserar främst på 

frågor som rör miljön medan andra ser hållbarhet som ett vidare begrepp som även innefattar 

ekonomiskt och socialt ansvarstagande (Bradford, Earp & Williams, 2014). “Information om 

hållbarhetsfrågor bidrar till att skapa förändring i riktning mot en mer hållbar global ekonomi 

eftersom det ökar möjligheten både för företagen själva och andra att hantera företagens 

påverkan på samhället” (Prop. 2015/16:193). Corporate social responsibility (CSR) är ett 

uttryck som vuxit fram de senaste årtiondena och får allt större påverkan på företags agerande. 
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CSR handlar om företags etiska och sociala ansvar och hur deras arbete med sådana 

hållbarhetsfrågor kommuniceras till allmänheten (Lim & Greenwood, 2017). 

 

För att försöka skapa en förändring mot en mer hållbar global ekonomi gavs år 2014 ut ett nytt 

EU-direktiv (2014/95/EU) gällande stora bolags redovisning av icke-finansiell information. 

Syftet med direktivet är att öka transparensen kring social och miljömässig information för 

företag inom EU för att kunna jämföra företagen med varandra. Hållbarhetsrapporten som ska 

upprättas ska beröra frågor gällande miljö, sociala förhållanden, mänskliga rättigheter och 

antikorruption (Europarlamentet och rådets direktiv 2014/95/EU, 2018). Sveriges medlemskap 

i EU innebär en skyldighet att integrera bestämmelserna i EU:s direktiv med den svenska 

rättsordningen (Prop. 2015/16:193). Därför trädde lag (2016:947) om ändring i 

årsredovisningslagen (1995:1554) i kraft den 31 december 2016 och gäller för första gången 

årsredovisningarna för räkenskapsår 2017 (Svenskt Näringsliv, 2016). Den svenska lagen har 

tagit steget längre än EU-direktivet och omfattar fler företag. Runt 1600 svenska företag 

beräknas vara tvungna att i samband med årsredovisningen presentera en hållbarhetsrapport 

(Johansson, 2016, 26 oktober). Arbetet med hållbarhetsrapporterna är igång och de första 

rapporterna kommer snart publiceras vilket innebär att lagregleringens påverkan på företagen 

börjar bli synlig. 

 

För att förstå lagens påverkan på företag är det viktigt att förstå företagens beslutsfattande. När 

företag fattar beslut fokuserar de på de områden som har högst prioritet för verksamheten och 

som är viktigt för att skapa lönsamhet (Chef, 2009). Lagregleringens inträdande innebär att 

hållbarhetsfrågor får en större roll än tidigare eftersom företag nu måste involvera dessa frågor 

i sitt arbete. Lagregleringen är relativt öppen för tolkning och företag får själva välja på vilken 

nivå de vill lägga sig gällande sin rapportering så länge som den innefattar det som lagen kräver. 

Det gör att företagen måste fatta beslut gällande vilka fokusområden de har och vad som är 

viktigast för dem att ta med i rapporten (Prop. 2015/16:193). 

 

1.2 Problemdiskussion  

Då den nya lagregleringen för hållbarhet började gälla för räkenskapsåret 2017 ska de berörda 

bolagen nu, år 2018, i samband med att boksluten för år 2017 upprättas, bifoga eller i 

årsredovisningen för första gången inkludera den nya hållbarhetsrapporten (Prop. 

2015/16:193). Före införandet av den nya lagregleringen var det frivilligt för företagen att 

rapportera om hållbarhet. Det innebar att det uppstod stora svårigheter och brister i 

jämförbarheten mellan företag och år (Alestig, 2015, 28 april). De hållbarhetsrapporter som 

upprättades har ofta kritiserats för att enbart redogöra för det som är till företagens fördel. Det 

talas ofta om “greenwashing” där företag vill se bra ut i allmänhetens och investerares ögon, 

men där rapporterna egentligen saknar underlag (Berrone et al, 2017). Detta kan kopplas till 

legitimitetsteorin som innebär att företag på olika sätt försöker skapa legitimitet för företaget 

(Shehata, 2016). Syftet med lagregleringen är öka jämförbarheten mellan företag så att 

företagets intressenter kan få större insyn i bolagen och kan fatta välgrundade beslut (Johansson, 

2016, 26 oktober).  

 

Lagregleringen har även påverkan på revisorns roll då de enligt revisionslagen (SFS 1999:1079 

28§ 3st) i sin revisionsberättelse ska lämna ett uttalande om en hållbarhetsrapport har upprättats 

eller inte. Revisorn har ingen skyldighet att granska rapportens innehåll men måste ha gått 

igenom den i så stor utsträckning att de kan validera att rapporten följer det som är skrivet i lag. 

Detta innebär att revisorer behöver sätta sig in i den nya lagen för att kunna göra sitt uttalande 

i årsredovisningen på ett korrekt sätt (FAR, 2016).  
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Enligt Grafström et al. (2008) innebär intressentteorin att företag påverkar och påverkas av 

intressenter. Bellantouno, Pontrandolfo och Scozzi (2016) trycker på vikten av att intressenter 

involveras i företagens beslutsfattande. Företag har inte enbart en ekonomisk skyldighet 

gentemot sina ägare, utan de måste även tillgodose en mängd olika krav från olika intressenter. 

Till exempel har företag ett socialt och miljömässigt ansvar. Det sociala ansvaret ses ibland som 

ett hinder på grund av att marknadsekonomin blir mer utsatt för utomstående påtryckningar 

(Grafström et al., 2008). Bland annat har den nya lagregleringen med krav på 

hållbarhetsrapportering varit mycket omdiskuterad, och delar av oppositionen och näringslivet 

har varit emot förslaget (Hedlund, 2016, 27 oktober). Till exempel röstade 

Sverigedemokraterna och Moderaterna emot den nya lagregleringen. Partierna påpekade att 

med EU-direktivets regler hade endast kravet på hållbarhetsredovisning inkluderat ca 100 

företag istället för 1600 som omfattas av den hårdare svenska regleringen. De menar att svenska 

företags konkurrenskraft minskar på grund av ökade kostnader som uppstår ur det utökade 

redovisningsarbetet som hållbarhetsrapporteringen kräver (Johansson, 2016, 27 oktober). 

Svenskt näringsliv anser att CSR-aktiviteter bäst utförs utifrån företags egna intressen och 

menar att regeringen har underskattat vikten av den nya lagregleringen och hur mycket den 

kommer att bekosta företagen (Alestig, 2015, 28 april). 

Regeringen bedömer dock att företag av den storlek som berörs av lagregleringen kan hantera 

de ökade kostnaderna som hållbarhetsrapporteringen innebär. De menar även att arbete med 

hållbarhetsfrågor leder till större förtroende hos investerare och kunder samt att arbete med 

hållbarhetsfrågor ofta innebär en större konkurrenskraft och ofta ökad lönsamhet för företagen. 

Därför framhåller regeringen att hållbarhetsrapporteringen förbättrar de svenska företagens 

ställning på marknaden (Prop. 2015/16:193). Enligt Kaya (2016) är lagregleringar oftast 

positiva eftersom de förser företagsledningen med intressenters uppfattningar om vad som är 

viktigt att fokusera på och motiverar företagen att följa lagen för att säkerställa sin legitimitet. 

I enlighet med signalteorin, som innebär att motverka informationsasymmetri mellan företag 

och intressenter genom att offentliggöra information (Shehata, 2014), kommer den svenska 

lagregleringen signalera till övriga världen att svenska företag har ett stort hållbarhetstänk vilket 

leder till ökad legitimitet och konkurrenskraft för företagen i helhet (Prop. 2015/16:193). 

Vad gäller den ekonomiska aspekten finns det enligt Grafström et al. (2008) ett flertal studier 

där sambandet mellan företagets lönsamhet och deras arbete med CSR har försökt att 

uppskattas. Problemet är att det inte finns någon entydig slutsats och därmed kan ett samband 

mellan variablerna inte konstateras. Samtidigt som ekonomiska nackdelar gällande 

hållbarhetsarbete existerar, kommer fördelarna att visa sig på längre sikt. Rambaud och Richard 

(2015) hävdar att arbete med hållbarhetsfrågor ökar lönsamheten i majoriteten av företag och 

enligt Grafström et al. (2008) medverkar företag som arbetar med att förbättra sitt 

samhällsansvar till en förbättrad marknad och ett mer välbärgat samhälle.  

Tidigare forskning på hållbarhetsområdet har främst fokuserat på bilindustrin (Nurhadi, Borén, 

Ny & Larsson, 2017; Smith, Axon & Darton, 2013), klädindustrin (L’Abbate et al., 2018; 

Bilalov, Zakharov, Jaddoa, Gumerov & Neindre, 2017) och oljeindustrin (Abro, Khurshid & 

Aamir, 2016; Hourneaux, Galleli, Gallardo-Vásquez & Sánchez-Hernández, 2017). Forskning 

som berör hållbarhet i relation till möbelindustrin är relativt begränsad och när det kommer till 

möbelindustrin i Sverige är forskningen minimal. Studiens fokuserar även på möbelindustrin 

på grund av dess stora påverkan på miljö och vikten av hållbarhetsarbete i dessa företag. 

Eftersom hållbarhetsrapporter för första gången måste finnas med i stora företags 

årsredovisningar för år 2017 (Svenskt Näringsliv, 2016), har inte heller den nya lagregleringens 

påverkan på företag och deras årsredovisningar tidigare kunnat studeras i praktiken utan endast 
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teoretiskt. Det leder fram till det forskningsgap som studien ämnar fylla, nämligen hur den nya 

lagregleringen i praktiken påverkar företag med fokus på den svenska möbelindustrin. 

 

1.3 Syfte och frågeställning 

Studiens övergripande syfte är att öka förståelsen för svenska möbelföretags påverkan av och 

anpassning till lag (2016:947) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554). För att göra 

detta har nedanstående delsyften utformats. 

 

• Beskriva möbelföretags och revisorers upplevelse av företags anpassning till 

lagregleringen. 

• Identifiera legitimerande och signalerande mekanismer för möbelföretags anpassning 

till lagregleringen. 

• Utveckla en analysmodell som förklarar lagregleringens påverkan på möbelföretag. 

 

Forskningsfrågan som ämnar besvaras lyder: 

 

Vilken påverkan har den nya lagregleringen (2016:947) på stora, svenska möbelföretag när 

det kommer till ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter och varför påverkas de som de 

gör? 
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1.4 Disposition 

Den fortsatta framställningen disponeras på följande sätt: 

 

Figur 1. Studiens dispositionsmodell. 

 

 

 

 

 

 

Kapitel 2
Referensram

•I kapitel 2 presenteras den referensram som utgör grunden för studien där det först
redogörs för EU-direktiv (2014/95/EU) och lag (2016:947) om ändring i
årsredovisningslagen (1995:1554). Därefter följer Triple bottom line,
intressentteorin, legitimitetsteorin och signalteorin samt begreppen CSR och
hållbarhetsrapportering. Slutligen presenteras tidigare forskning
gällande hållbarhetsarbete i möbelindustrin.

Kapitel 3
Metod

•I kapitel 3 behandlas de olika vetenskapliga undersökningsmetoder som har använts
för att framställa studien. Studiens metod grundar sig på hermeneutik, en induktiv
ansats och ett kvalitativt tillvägagångssätt. Först presenteras studiens datainsamling
av litteratur som följs av metodvalen. Sedan presenteras studiens tillvägagångssätt
vid urvalet av respondenter och operationalisering av intervjuerna. Därefter förs en
diskussion kring studiens validitet och reliabilitet och avslutas med studiens etiska
betänkanden.

Kapitel 4
Empiri

•I kapitel 4 presenteras den empiriska data som har samlats in i studien. Datan består
av hållbarhetsrapporter, årsredovisningar och fyra intervjuer med personer med
olika befattning på möbelföretagen IKEA, Kinnarps och Mio. En intervju har även
gjorts med ett av företagens underleverantör och fem intervjuer genomfördes med
personer som arbetar med hållbarhetsrapportering på revisionsbyråer. Kapitlet
avslutas med två sammanfattande tabeller som visar den mest relevanta
informationen från varje intervju.

Kapitel 5
Analys

•I kapitel 5 presenteras den analysmodell som används för att analysera empirin med
hjälp av referensramen. De legitimerande och signalerande mekanismerna som har
en stark påverkan på företags hållbarhetsrapportering har här en viktig roll. I
analysen analyseras hållbarhetsrapporteringens påverkan på företag i förhållande till
ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter och de faktorer som påverkar dessa.
Fokus läggs även på lagregleringens påverkan på samhället.

Kapitel 6
Slutsatser

•I kapitel 6 presenteras de slutsatser som studien utmynnar i och som besvarar den
forskningsfråga som ligger till grund för studien: Vilken påverkan har den nya
lagregleringen (2016:947) på stora, svenska möbelföretag när det kommer till
ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter och varför påverkas de som de gör?
Därefter presenteras studiens bidrag för att sedan avslutas med författarnas förslag
till framtida forskning.
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2 REFERENSRAM 

________________________________________________________________ 
I detta kapitel presenteras den referensram som studien grundar sig på. Inledningsvis redogörs 

för studiens teoretiska modell. Kapitlet fortsätter sedan med innebörden av EU-direktiv 

(2014/95/EU) och Lag (2016:947) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554) för att 

skapa en djupare förståelse för dessa. Lagarna följs sedan av modellen The triple bottom line, 

som följs av teorierna intressentteorin, legitimitetsteorin samt signalteorin. Även begreppen 

Hållbarhetsrapportering och CSR tas upp samt hållbarhetsarbete inom möbelindustrin. 

________________________________________________________________ 

 

2.1 Studiens teorimodell 

 

 
Figur 2. Modellen visar på hur studiens syfte kopplas till nedanstående modell, teorier och litteratur. 

 

Den framtagna teorimodellen söker förklara de faktorer som påverkar företagens anpassning 

till den nya lagregleringen för att upprätta en hållbarhetssrapport. Lagregleringen tvingar 

företag till att driva sina verksamheter på ett mer hållbart sätt. På vägen till att sammanställa 

sitt hållbarhetsarbete i en hållbarhetsrapport påverkas företagen av diverse interna och externa 

faktorer, som till exempel intressenter, samhällets uppfattningar av företaget och vilket budskap 

som företaget vill signalera ut.   

 

2.2 Lagregleringen 

2.2.1 Europaparlamentet och rådets direktiv (2014/95/EU) 

År 2014 ändrade Europaparlamentet tillsammans med Europeiska Unionens råd de befintliga 

direktiven gällande stora bolags redovisning av icke-finansiell information och riktlinjer kring 
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mångfald. Redan år 2013 uttryckte Europaparlamentet vikten av att företag tillhandahåller 

annan information än den finansiella, det för att “skapa förändring i riktning mot en hållbar 

global ekonomi genom en kombination av långsiktig lönsamhet och social rättvisa och 

miljöskydd” (Europaparlamentet och rådets direktiv 2014/95/EU, 2018). Europaparlamentet 

menade dessutom att eftersom stora företag ofta är verksamma i andra geografiska områden än 

sitt hemland behövdes gemensamma direktiv för att kunna jämföra de olika företagens 

information med varandra (Europaparlamentet och rådets direktiv 2014/95/EU, 2018). 

Direktivets syfte är att öka öppenheten kring social och miljörelaterad information för företag 

inom alla områden och i varenda medlemsstat så att alla ska ligga på samma nivå. Det ska öka 

jämförbarheten och investerares och konsumenternas förtroende för företagen. 

Hållbarhetsinformationen ska beröra frågor om “miljö, sociala förhållanden, personal, respekt 

för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption” (Prop. 2015/16:193, s. 1). 

 

Direktivet berör enligt Europaparlamentet och Europeiska Unionens råd stora bolag som är av 

allmänt intresse (Europarlamentet och rådets direktiv 2014/95/EU, 2018). Med stora bolag, som 

är skyldiga att lämna en icke-finansiell rapport, räknas företag som i genomsnitt har haft 500 

anställda under räkenskapsåret och antingen har haft en balansomslutning på över 20 miljoner 

euro eller en nettoomsättning som översteg 40 miljoner euro (GRI, 2018) .    

 

2.2.2 Lag (2016:947) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554) 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/95/EU ligger till grund för framtagandet av 

regeringens proposition 2015/16:193 Företagens rapportering om hållbarhet och 

mångfaldspolicy, som ledde till lag (2016:947) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554). 

Sveriges medlemskap i EU innebär en skyldighet att integrera bestämmelserna i EU:s direktiv 

med den svenska rättsordningen (Prop. 2015/16:193). Kraven kring hållbarhetsrapportering är 

hårdare i den nya svenska regleringen jämfört med EU-direktivet. I årsredovisningslagen står 

följande:  

  
Förvaltningsberättelsen för ett företag ska innehålla en hållbarhetsrapport 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.  
 (SFS 2016:947 6 kap. 10§) 

 

Den svenska lagen kring hållbarhetsrapportering omfattar dessutom alla bolag, oavsett 

associationsform, som uppfyller storlekskriterierna (FAR, 2016.). Det till skillnad från EU-

direktiven som enbart innefattar stora publika bolag. Om den svenska lagen hade kopierat EU-

direktivet rakt av menar regeringen att utvecklingen av hållbarhetsarbete inom företag inte hade 

drivits framåt eftersom lagen då enbart hade omfattat de största företagen som redan producerar 

någon form av hållbarhetsrapport (Prop. 2015/16:193). 

 

Då lagen infördes den 31 december 2016 bestämdes att berörda bolags årsredovisningar för 

nästkommande räkenskapsår skulle inkludera den nya hållbarhetsrapporteringen. 

Bestämmelserna innebär att företag vars verksamhetsår följer kalenderår blir tvungna att 

hållbarhetsredovisa för första gången vid sitt bokslut som upprättas år 2018. 

Hållbarhetsrapporten ska antingen ingå i årsredovisningen eller hänvisas från årsredovisningen 

till ett separat dokument (Svenskt Näringsliv, 2016).    
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Hållbarhetsrapporten ska enligt årsredovisningslagen (SFS 1995:1554 6 kap. 12§) innefatta den 

information rörande hållbarhet som krävs för att få förståelse för företagets ställning, utveckling 

och resultat samt verksamhetens konsekvenser på samhället. Vid bedömning av vad företaget 

ska lägga vikt på i sin rapportering ska de utgå från vad som är av betydande karaktär för det 

specifika företaget (FAR, 2016). De måste visa på och förklara varför de frågor de har valt att 

inkludera i rapporten är väsentliga (PWC, 2016). Uppskattningsvis omfattas 1600 bolag av den 

nya regleringen och måste årligen rapportera i årsredovisningen hur företaget arbetar med miljö, 

antikorruption, klimatfrågor, sociala förhållanden och mänskliga rättigheter. Stora noterade 

bolag måste även inkludera en mångfaldspolicy och beskriva i sin bolagsstyrningsrapport vilka 

riktlinjer som sätts för styrelsen gällande kön, utbildning, yrkesbakgrund och ålder (Prop. 

2015/16:193). Företaget ska dessutom beskriva sin affärsmodell samt de policyer företaget 

applicerar på de olika områdena, resultatet av policyerna, betydelsefulla hållbarhetsrisker på 

varje område och hur riskerna hanteras (FAR, 2016). Enligt regeringen är syftet med 

lagregleringen att främja och förbättra företags arbete med de olika hållbarhetsfrågorna (Prop. 

2015/16:193). 

 

Innan lagens införande behandlade förarbetena ett antal förslag på vad företag skulle kunna 

rapportera om under respektive område. Inom miljöområdet föreslogs att företag kan rapportera 

om säkerheten på arbetsplatsen, arbetstagarnas hälsa, hur mark, vatten och energi används och 

slutligen företags medverkan till luftföroreningar. Vad gäller personal och sociala förhållanden 

bör företag rapportera om hur de arbetar med personalrelaterade frågor som jämställdhet och 

personalskydd samt hur de förser sina medarbetare med trygghet. För att behandla frågan kring 

mänskliga rättigheter bör företag informera om hur de arbetar med att förhindra att de mänskliga 

rättigheterna inskränks och slutligen, för att behandla korruptionsaspekten, bör företag 

informera kring åtgärder om hur korruption ska förhindras (FAR, 2016). 

 

Revisorns roll, i och med införandet av den nya lagregleringen, är enligt revisionslagen (SFS 

1999:1079 28§ 3st) att i revisionsberättelsen uttala sig om en hållbarhetsrapport har upprättats 

eller inte. Det innebär att revisorn ska kontrollera att det finns en rapport och att den innehåller 

det som anges i lagen. Någon granskning av riktigheten i uppgifterna i hållbarhetsrapporten 

utförs ej. Rapporten ska vara revisorn tillhanda inom samma tid som årsredovisningen 

oberoende om den är upprättad som ett separat dokument eller ingår i årsredovisningen (PWC, 

2016). 

 

2.3 The triple bottom line 

The triple bottom line (TBL) är en modell som grundar sig i idén att företag ska redovisa mer 

än enbart finansiell information. Modellen skapades under 1970-talet och behandlar tre 

kategorier av information som ska redovisas: finansiell, miljömässig och social, vilka 

tillsammans utgör hållbarhetsredovisning (Isil & Hernke, 2017). Målet med TBL är att ta 

tillvara och skydda inte bara det ekonomiska kapitalet, utan även det miljömässiga och sociala 

(Rambaud & Richard, 2015). Enligt Rambaud och Richard (2015) har de som förhåller sig 

positiva respektive negativa till TBL-modellen olika uppfattningar om vad ett hållbart företag 

är. De positiva anhängarna anser ett hållbart företag vara ett bolag som kan kombinera 

ekonomiska aspekter med miljömässiga och sociala aspekter där dels aktieägare upplever ett 

ekonomiskt mervärde samtidigt som företaget värnar om miljö och sina anställda. Motståndarna 

till modellen utgår istället från tankesättet att företag inte borde blanda in andra faktorer än de 

finansiella i sin rapportering eftersom inblandning från annat håll kan stjälpa företagets 

verksamhet. 
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Figur 3. Triple bottom line består av ekonomisk, miljömässig och social information. Modellen är 

baserad på Isil & Hernkes (2017) beskrivning. 

 

Sedan modellens uppkomst har det också funnits delade åsikter kring hur relevant modellen är. 

Dels förespråkas fördelar som till exempel att modellen har bidragit till ett mer hållbart 

tänkande inom företag, men samtidigt har andra förhållit sig mer skeptiska och framhållit 

nackdelar som till exempel att modellen inte innefattar tydliga riktlinjer om vad som ska 

rapporteras. Avsaknaden av riktlinjer har skapat förvirring och orsakat problem då jämförelser 

mellan år och företag kan bli missvisande om de som har upprättat rapporterna har tolkat 

modellen på olika sätt (Isil & Hernke, 2017). Modellen kan även enligt Rambaud och Richard 

(2015) vilseleda allmänheten gällande att företaget gör framsteg inom hållbarhetsarbetet, trots 

att så inte är fallet. Det genom att redovisa finansiell data som bekräftar lögnen. Metoden är 

känd som rebound effect (ibid.) och innebär enligt Benedetto, Rugani och Vázquez-Rowe 

(2014) att även om ett företag till exempel effektiviserar sin produktion och gör den mer 

miljövänlig, finns risk att företaget drar nytta av kostnadsbesparingarna från produktionen och 

spenderar desto mer pengar på att exportera produkterna vilket leder till större utsläpp från 

transporter. Konsekvenserna blir därmed att hållbarhetsarbetet förblir nästintill oförändrat trots 

att företaget vidtagit hållbarhetsåtgärder.  

 

2.4 Intressentteori 

Ljungdahl (1999) hävdar att det främst finns två teoribildningar som används vid analys av 

förhållandet mellan företag och samhälle. De är tillämpliga vid studerandet av syftet med att 

Miljömässiga

Sociala

Ekonomiska
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behandla hållbarhetsinformation i redovisningen. De två teorierna kallas intressentteori och 

legitimitetsteori och är starkt sammankopplade med varandra eftersom det enligt 

legitimitetsteorin är intressenterna som ger företaget dess legitimitet.  

 

Enligt Donaldson och Preston (1995) presenterar intressentteorin en modell som beskriver 

bolagets uppbyggnad och hur det påverkar och påverkas av dess omgivning. Bellantuono et al. 

(2016) anser att ett företag bör betraktas som ett nätverk av intressenter. Intressentmodellen kan 

därför förklaras som ett verktyg för att förstå och analysera företags omgivning och utgår från 

att ett företags verksamhet är beroende av intressenterna för överlevnad. Det finns en mängd 

intressenter som företaget måste ta hänsyn till vid beslutsfattande (Grafström, Göthberg & 

Windell, 2008) vilka presenteras i modell 3. 
 

 
Figur 4. Intressentmodellen är inspirerad av Grafströms, Göthbergs och Windells (2008) modell. 
 

Enligt Borglund et al. (2012) är en intressent enligt definition en aktör som påverkas av ett 

företags verksamhet eller som har inflytande och kan påverka verksamheten i viss utsträckning. 

Företag och organisationer är beroende av sin omgivning och deras handlingar måste förstås i 

relation till omgivande faktorer. Det kan handla om både företags direkta och indirekta 

relationer. En aktör som har en indirekt relation med ett företag men som har en stor påverkan 

är granskande intresseorganisationer. De kan exempelvis undersöka hur företag agerar i olika 

länder där de är verksamma eller har underleverantörer. Av granskningarna formas rapporter 

som sedan sprids genom media. Som konsekvens av uppmärksamheten i media har innehållet 

i rapporterna därför ofta stort inflytande på företag (Grafström et al., 2008).  

Företaget
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Under de senaste åren har mängden aktörer som involverar sig i hållbarhetsfrågor ökat markant. 

Aktörerna bidrar på olika sätt till processen att uppmärksamma och påverka företagets sociala 

ansvarstagande. Utöver företagen själva är stater, intresseorganisationer, organisationer för 

miljö-och sociala standarder, konsulter, kunder, media och många fler delaktiga i arbetet 

rörande CSR. Det är samverkan mellan företag och deras intressenter som definierar och 

utvecklar det sociala ansvaret för verksamheten (Grafström et al., 2008). För ett effektivt arbete 

med det sociala ansvarstagandet behöver det integreras med företagets affärsstrategi och det är 

viktigt att intressenter involveras vid utvecklandet av strategin (Bellantuono et al., 2016).  

 

Hållbarhetsrelaterad information i redovisning används ofta av företag för att påverka viktiga 

intressenter gällande hur de uppfattar företagens samhällsansvar. Med hjälp av informationen 

kan företagen påverka intressenternas bild av företagens sociala ansvarstaganden. Vissa studier 

pekar på att företag endast är beredda att redovisa hållbarhetsinformation när de är i behov av 

en bättre image. Andra studier indikerar att det är företagens moraliska ansvar att redovisa sina 

sociala och miljömässiga handlingar som ligger bakom verksamheten (Ljungdahl, 1999). 

 

2.5 Legitimitetsteori 

Enligt Shehata (2014) utgår legitimitetsteorin från att ett företags förmåga att överleva hänger 

samman med om dess värderingar överensstämmer med den konsensus som råder i samhället 

där de är verksamma. Det är viktigt för organisationer att försöka säkerställa att de uppfattas 

agera inom de gränser och normer som råder (Deegan & Unerman, 2011). Legitimitetsteorin 

kan därför ses som ett socialt kontrakt mellan företag och samhälle. Eftersom målet med 

redovisning är att förse användare med information som ska underlätta deras beslutsfattande 

kan teorin användas för att förklara vad, varför, när och hur vissa faktorer kommuniceras ut till 

intressenter (Shehata, 2016). 

 

Legitimitet kan beskrivas som en överensstämmelse mellan de värderingar ett företag har och 

de allmänt accepterade normerna i samhället (Ljungdahl, 1999). Normerna i samhället är inte 

konstanta och förändras över tid. Det innebär att företag måste vara mottagliga för förändringar, 

speciellt gällande de etiska aspekterna i företagens omgivning (Deegan & Unerman, 2011). 

Enligt Kaya (2016) innebär legitimitetsteorin att lagar och regleringar förser företagsledningen 

med intressenters uppfattningar om social och miljömässig rapportering, vilket manar företagen 

att följa lagen för att säkerställa legitimitet i organisationerna. 

 

I enlighet med legitimitetsteorin kan CSR-rapportering kopplas till en önskan om att öka 

företagens legitimitet. Engagemang rörande CSR-frågor kan skapa förtroende för företag 

(Kaya, 2016). Legitimitetsproblem i form av bristande legitimitet är katalysatorn för utförandet 

av legitimerande handlingar för att återfå legitimation som är väsentlig för företag. Denna 

legitimeringsprocess innefattar aktiviteter för att förklara, rationalisera eller rättfärdiga ett 

särskilt handlande som på något sätt har minskat företagens legitimitet (Ljungdahl, 1999). 

Strategier upprättas för att öka företagens legitimitet. En sådan strategi kan vara att samarbeta 

med andra organisationer som av samhället ses som legitima och som därmed skänker 

legitimitet till företagen genom association (Deegan & Unerman, 2011).  

 

För att uppfattas som legitim är det inte företags faktiska beteenden som är viktiga, utan det är 

samhällets uppfattning och kännedom om företagen som skapar legitimitet. Det är därför viktigt 

för företag att ge ut information rörande sina aktiviteter, men de kan vara selektiva med vilken 

information de ger ut (Deegan & Unerman, 2011). Intressenter har ofta begränsad tillgång till 

information rörande olika företags miljöpåverkan vilket gör att de måste söka signaler om 
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företagens åtaganden gällanden miljön. Denna informationsasymmetri leder till att företag ges 

tillfälle att använda sig av greenwashing, vilseledande påståenden om organisationers påverkan 

på miljön för att öka sin legitimitet. Problemet som uppstår är att företag som använder 

greenwashing får miljömässig legitimitet och sannolikt konkurrerar mer effektivt trots 

oförändrad miljöpåverkan (Berrone et al., 2017). För att förebygga problemet med att 

handlingskraften inte överensstämmer med rapporterna förespråkar Samudhram, Siew, 

Sinnakkannu och Yeow (2015) att rapporteringen ska upprättas efter fastställda regleringar. 

Anledningen till att de ställer sig positiva till en ökad reglering är för att människor då tvingas 

arbeta mot ett gemensamt hållbart samhälle. 

 

2.6 Signalteori 

Signalteorin grundar sig i problemet med informationsasymmetri. Det handlar om att två parter, 

individer eller organisationer, inte har tillgång till samma information och att ena parten därför 

måste välja hur och vad som ska kommuniceras ut till den part som tolkar signalen (Connelly, 
Certo, Ireland & Reutzel, 2011). För att överkomma problemet går företag ut med viss 

information till intressenter på marknaden för att visa att de är bättre och mer trovärdiga än sina 

konkurrenter och attraherar på så sätt investerare och förbättrar sitt rykte. Voluntary disclosure 

är en väg att gå, genom att företag ger ut mer information än vad som är obligatoriskt enligt lag 

för att signalera att företaget är transparent. Disclosure kan definieras som kommunikationen 

av ekonomisk information, både finansiell och icke-finansiell, rörande företags finansiella 

ställning och prestation. Voluntary disclosure är all information som inte är obligatorisk och 

kan ses som information som företagsledningen anser relevant för användare av deras 

finansiella rapporter (Shehata, 2014). 

 

Tidigare forskning har inte hittat något konsekvent förhållande mellan ett företags 

hållbarhetsarbete och dess utfärdande av hållbarhetsinformation. Det finns framförallt två 

teorier som används för att försöka förstå sambandet mellan dem. Enligt voluntary disclosure 

theory, som är en del av signalteorin, har ett företag som arbetar mycket med hållbarhetsfrågor 

större incitament att göra informationen publik för att öka sitt marknadsvärde. Det innebär att 

ju större hållbarhetstänk ett företag har desto mer information görs tillgängligt. 

Legitimitetsteorin utgår istället från att företag främst använder hållbarhetsinformation som ett 

marknadsföringsverktyg. Det kan då uppfattas som ett negativt samband mellan 

hållbarhetsprestationen i förhållande till mängden information som ges ut. De två teorierna 

säger alltså emot varandra (Hummel & Schlick, 2016). 

 

Enligt Hummel och Schlick (2016) är så inte fallet om utgångspunkten ligger på kvaliteten i 

informationen snarare än kvantiteten. I sin studie kom de fram till att, i överensstämmelse med 

voluntary disclosure theory, företag med stort hållbarhetstänk föredrar kvalitativ information 

som är mer transparent, tillförlitlig och jämförbar.  Förhållandet gäller även enligt 

legitimitetsteorin där ett negativt förhållande föreligger mellan hållbarhetstänkande och 

hållbarhetsinformation av låg kvalitet. Det eftersom företag som inte arbetar med hållbarhet 

helst undviker öppenhet för att skydda allmänhetens bild av dem som hållbara företag.  

 

2.7 CSR 

Corporate social responsibility (CSR) trycker på vikten av kommunikation från företag till 

allmänheten för att skapa och upprätthålla transparens och en öppen dialog med intressenter 

(Lim & Greenwood, 2016). CSR handlar om aktiviteter för företagens sociala och miljömässiga 

beteende och behandlar fler aspekter än vad som krävs enligt lagar och regleringar på 

marknaden (Chen, Hung & Wang, 2017). Greenwood och Lim (2017) menar att 
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kommunikationen av CSR på senare år har utvecklats från att vara en envägskommunikation 

till att bli en tvåvägskommunikation. Det beror på att intressenterna blir allt mer involverade i 

företags affärer vilket gör att företag i stor utsträckning lyssnar på och reflekterar över viktiga 

intressenters åsikter och intressen när de fattar beslut. Bellantuono et al. (2016) understryker 

vilken av att företag har ett nära samarbete med sina intressenter och är eniga med Lim och 

Greenwood (2016) gällande att kommunikationen med intressenter främjar företagens etiska 

agerande och sociala ansvarstagande i olika frågor. Det är företagens egen vilja att göra 

hållbarhet till en del av sin verksamhet som är avgörande för det hållbara företagandet. Hållbart 

företagande leder ofta till affärsmässiga fördelar såsom ökad konkurrenskraft och stärkt 

varumärke tack vare arbetet med hållbarhetsfrågor (Prop. 2015/16:193). Om företag arbetar 

mer hållbart och innovativt kommer jordens resurser att kunna tillvaratas och återanvändas, 

vilket medför att världsekonomin blir mer hållbar (Europeiska kommissionen, 2018). 

 

Idag handlar hållbarhet inte bara om företags egna handlingar internt utan företag som levererar 

till slutkund har även ett visst ansvar för sina leverantörer flera steg bakåt i värdekedjan. För att 

anses vara socialt och miljömässigt ansvarstagande måste företag ha koll på och sätta standarder 

för sina underleverantörer. Företag ska även i viss mån ansvara för att produkterna tillvaratas 

och återvinns i framtiden (Borglund et al., 2012). 

 

2.8 Hållbarhetsrapportering 

Hållbarhetsbegreppet omfattar, till lika stor del, de olika aspekterna i TBL, alltså miljömässiga, 

sociala och ekonomiska faktorer (Feil et al., 2017). FN uppmärksammar fyra särskilt viktiga 

områden för hållbart företagande: mänskliga rättigheter, miljöpåverkan, rättvisa 

arbetsförhållanden och antikorruption. Hållbart företagande innebär också att företagen arbetar 

på ett nytänkande och innovativt sätt för att nå konsumtion och produktion som är hållbar. På 

så sätt kan samhället som en helhet påverkas till att bli mer hållbart. Transparens och öppenhet 

krävs för att uppnå detta (Prop. 2015/16:193). Rapportering är ett viktigt 

kommunikationsverktyg som bidrar till ökad transparens och ökad kontakt med intressenter 

(Kaya, 2016). Hållbarhetsrapportering handlar om en icke-finansiell rapport och innebär en 

process där företag förmedlar på vilka sätt de arbetar med den sociala, ekonomiska och 

miljömässiga påverkan företaget har på sin omgivning (Burhan & Rahmanti, 2012; Bellantuono 

et al., 2016). Det görs för att intressenterna ska få ta del av arbetet med hållbarhet och de 

metoder som används för att kunna sätta ett värde på det. Hållbarhetsrapportering rör sig inte 

enbart om kommunikation eller insamling av data, utan det hjälper även företag att sätta mål, 

mäta prestationer samt att hantera förändringar (Bellantuono et al., 2016).  

 

Under de senaste åren har samhället blivit allt mer medvetet om hållbarhetsproblemen i världen 

(Dienes, Sassen & Fischer, 2016) vilket har lett till att allt fler företag har börjat 

hållbarhetsrapportera (Bellantuono et al., 2016). Hållbarhet har fått en större plats på företags 

strategiska agenda och blir en allt mer integrerad del i företagsledningens beslutsfattande och 

redovisningspraxis (Alänge, Clancy & Marmgren, 2016; Dienes et al., 2016). Alänge et al. 

(2016) hävdar att hållbarhetsfrågor kan analyseras på samma sätt som andra strategiska frågor, 

för att identifiera områden där företag har möjlighet att påverka och skapa fördelar för både 

företag och samhälle. Rambaud och Richard (2015) anser att hållbarhetsaktiviteter ökar 

lönsamheten i majoriteten av företag. 

 

Trots att en del menar att hållbarhetsarbete driver utveckling och innovation menar andra att 

det främst rör sig om “greenwashing” och tvivlar på att datan i företagens hållbarhetsrapporter 

motsvarar verkligheten (Alänge et al., 2016). Företagsledare kan motiveras av egen vinning och 

därför genomföra ineffektiva projekt eller lägga pengar på egna småprojekt och använda CSR 
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som täckmantel, istället för att satsa på projekt som gynnar samhället (Chen et al., 2017). Att 

kunna urskilja hållbarhetsrapporteringens påverkan på hur effektivt företag arbetar med 

hållbarhet är därför svårt (Alänge et al., 2016).  

 

Det växande globala fokuset på ekonomisk och mjlömässig hållbarhet har satt igång en trend 

som går mot att företag måste dela med sig av sina CSR-aktiviteter (Chen et al., 2017). 

Traditionellt har hållbarhetsrapportering varit frivilligt, men det blir allt vanligare att regeringar 

och börser runt om i världen börjar införa obligatorisk rapportering (Kaya, 2016). Nya normer 

och lagar gällande offentliggörande av icke-finansiell information, exempelvis direktiv 

2014/95/EU, har utökat företagens hållbarhetsrapportering (Bellantuono et al., 2016). Den 

svenska regeringen menar att även då många företag redan innan lagregleringen publicerade 

information om sitt arbete med hållbarhetsfrågor skiljde sig rapporteringarna åt. De anser att 

den nya lagregleringen kan öka transparensen och öka jämförbarheten mellan företagen genom 

att ge dem en gemensam ram att utgå ifrån (Prop. 2015/16:193)  

 

Enligt Kaya (2016) leder obligatoriska rapporteringskrav till de högsta siffrorna på användandet 

av CSR i världen. När nya regelverk införs tenderar företag att reagera vilket gör att 

användandet av CSR snabbt ökar som resultat.  De resurser som läggs på CSR påverkas främst 

av politiska och sociala faktorer snarare än ekonomiska omständigheter. Det beror på att 

obligatoriskt utlämnande av CSR-information ökar den politiska och sociala pressen på företags 

aktiviteter (Chen et al., 2017). Chen et al. (2017) kom i sin studie fram till att obligatoriskt 

offentliggörande av CSR-aktiviteter ändrar företags agerande och genererar positiva externa 

effekter på bekostnad av aktieägarna. Resultaten visade speciellt att företagens avkastning på 

tillgångar och avkastning på eget kapital sjönk i samband med införandet av obligatorisk CSR-

information. 

 

2.9 Hållbarhet i möbelindustrin 

Press från den växande globala konkurrensen och den snabba förändringen av många industrier 

gör att behovet av produktutveckling är viktigt för framgång på marknaden. Oftast innebär 

produktutveckling nya produkter eller ny design men en relativt ny trend fokuserar på 

utvecklingen och marknadsföringen av produkter som riktar in sig mot miljöproblemen 

(Papadopoulos, Karagouni, Trigkas & Beltsiou, 2014). I möbelindustrin har fokus på 

miljöproblemen bidragit till utvecklandet av eko-möbler. Eko-möbler är en möbelprodukt som 

är designad för att ha minimal påverkan på miljön genom hela dess livscykel. Produkterna 

integrerar miljömässig hållbarhet genom att fokusera på råmaterial, produktionen och 

problemet med vad som sker med produkten efter användandet. Ett allt större intresse för hur 

företag jobbar med miljöfrågor har även gjort miljöpåverkan genom hela leverantörskedjan till 

en viktig del i företagens hållbarhetsarbete (ibid.).  

 

Möbelfirmor ägnar idag stor uppmärksamhet på miljö- och innovationsproblem för att kunna 

differentiera sina produkter från konkurrenter och för att ta sig in på den växande marknaden 

för gröna produkter. Allt fler företag börjar inse att miljövänliga produkter och strategier är ett 

lönsamt alternativ, speciellt när det kommer till marknadsföring. Fyra motiv har fastställts för 

användandet av hållbarhetsstrategier: regleringar, samhällets påverkan, förväntad 

konkurrensfördel samt engagemang från företagsledningen. Miljömässiga hållbarhetsstrategier 

handlar ofta om resurseffektivitet, utveckling av substitut för icke-återanvändningsbara 

material och minskning av avfall, energi och utsläpp som leder till en minskad miljöpåverkan. 

Även om möbelindustrin håller på att bli grönare, gör ökade kostnader, en långsam ekonomi, 

okunniga konsumenter och avsaknaden av en exakt lagstiftning det svårt för möbelföretag att 
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arbeta hållbart. Därför beror besluten om hållbar möbelproduktion inte enbart på ekonomiska 

aspekter utan framförallt på tillverkarnas värderingar och attityder (Papadopoulos et al., 2014). 

3. METOD 

________________________________________________________________ 
I kapitlet presenteras och diskuteras de olika vetenskapliga undersökningsmetoder som har 

använts för att framställa studien. Bland annat grundar sig studien i ett hermeneutiskt synsätt, 

en induktiv ansats och i en kvalitativ metod. Först presenteras studiens litteratursökning som 

förklarar vad den teoretiska referensramen grundar sig på. Sedan beskrivs studiens 

tillvägagångssätt vid urvalet av respondenter och operationalisering av intervjuerna. Därefter 

förs en diskussion kring studiens validitet och reliabilitet och kapitlet avslutas sedan med att 

berätta om de etiska betänkanden som har legat bakom studiens upprättande. 

________________________________________________________________ 

 

3.1 Litteratursökning 

Hållbarhetsrapportering är ett ämne som är relevant både för företagens ekonomi och 

redovisning, men även för samhället i helhet. Vårt intresse kring hållbarhet har alltid legat 

latent, men då den nya lagen infördes för strax över ett år sedan och regleringen 

uppmärksammades av både media och i samtal blev ämnesvalet till denna studie en självklarhet. 

Ordet hållbarhet har vi ansett vara grundläggande i studien vilket har gjort att ordets engelska 

motsvarighet och andra relaterade hållbarhetsbegrepp har använts i olika sökordskombinationer 

vid insamlandet av vetenskapliga artiklar. Följande ord har använts: Sustainability, 

sustainability reporting, sustainability accounting, sustainability economics and society, CSR, 

CSR reporting, mandatory sustainability reports, sustainability and the furniture industry, 

legitimacy theory, stakeholder theory, signalling theory. 

 

Vid insamling av tidigare forskning användes främst högskolan i Halmstads megaindex 

Onesearch för att hitta artiklar kring ämnet hållbarhet. Valet av databas grundar sig i dess 

lättillgängliga funktion att effektivt sålla bort artiklar som ej genomgått extern granskning (peer 

review). Utöver vetenskapliga artiklar som genomgått peer review består den teoretiska 

referensramen även av tryckt litteratur som har lånats från biblioteket på högskolan i Halmstad. 

De olika teorierna, modellen och litteraturen som används i studien ligger till grund för studiens 

teorimodell som ämnar förklara sambandet mellan referensramens olika delar och studiens 

syfte. För att skapa en intresseväckande inledning användes även en rapport från Fair Trade 

Center som är en ideell organisation med påverkan på företags hållbarhetsarbete. Inledningen 

stärktes sedan med EU-direktiv, lagtext, proposition 2015/16:193 och en artikel från 

branschorganisationen FAR. Övriga elektroniska källor kommer från möbelföretagens och 

revisionsbyråernas hemsidor samt från artiklar i dagstidningar som ansågs bidra med relevant 

information. Databasen Retriever användes för att få tillgång till företagens årsredovisningar, 

vilka användes till att komplettera empirin.   

 

I och med att synen på hållbarhet förändras genom åren har det varit av stor vikt vid insamlandet 

av andrahandsdata att informationen är aktuell. Majoriteten av den använda andrahandsdatan 

är därför utgiven mellan år 2014–2018 och kan därmed anses vara relevant för studien. 

Undantag i utgivningsår av den använda andrahandsinformationen existerar i studien, men 

enbart då informationen behandlar vedertagna teorier eller annan information vars innehåll 

fortfarande är aktuell. 
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3.2 Upplägg 

3.2.1 Vetenskaplig riktning 

Vid upplägget av studien har antagandet gjorts att människor besitter olika uppfattningar kring 

verkligheten och att det därmed inte finns några specifika regler om hur verkligen ska uppfattas. 

Verklighetssynen grundar sig enligt Jacobsen (2002) i hermeneutik som innebär att mätning 

ska ske av människors unika ställningstagande, samtidigt som varje människa påverkas av sin 

omgivning. Det sistnämnda benämns holistisk ansats och innebär att intervjuaren bör vara 

medveten om att respondenternas svar kan influeras av den specifika kontext respondenten 

befinner sig i. Enligt Bryman och Bell (2013) bidrar hermeneutik till att skapa förståelse för 

och tolka människors handlingar. Vi har ansett hermeneutik vara behjälplig vid upprättandet av 

studien då studien undersöker företags handlingar gällande hållbarhetsarbete och rapportering.  

 

Genom att vara medveten om risken att respondenternas svar påverkas av omgivningen har det 

varit av vikt vid insamlingen av empirin att både författarna och respondenterna har avsatt 

tillräckligt med tid för mötet. Dessutom har det ansetts nödvändigt att intervjua respektive 

respondent enskilt för att inte låta respondenterna påverkas av varandra. För att respondenterna 

inte heller ska påverkas alltför mycket av intervjumiljön har de själva fått välja intervjuplats. 

Enligt Jacobsen (2002) ändrar människor vanligtvis beteende beroende på omgivningen. Det är 

fördelaktigt att genomföra intervjun på en naturlig plats för respondenten eftersom en välkänd 

miljö ofta får människor att känna sig säkrare och gör det lättare för dem att öppna sig.  

 

3.2.2 Vetenskaplig ansats 

Vid användandet av ett hermeneutiskt synsätt följer även en induktiv ansats. Ansatsen innebär 

att det vid intervjuer inte finns några direkta förväntningar gällande vad respondenterna kan 

tänkas svara och anledningen är att den induktiva ansatsen utgår ifrån att den information som 

behandlas i studien först samlas in via empiri för att sedan bearbetas och utmynna i teori 

(Jacobsen, 2002). Induktion kan anses vara ett naturligt val i studien eftersom studiens 

frågeställning Vilken påverkan har den nya lagregleringen (2016:947) på stora, svenska 

möbelföretag när det kommer till ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter och varför 

påverkas de som de gör? behandlar en lag som nyligen har etablerats och där kunskaperna kring 

den nya lagens påverkan är minimala i förhållande till andra lagar och regler. Dessutom är 

frågan ställd på ett sätt där endast företag som berörs av lagen kan uttrycka hur lagen har 

påverkat dem. Vi har därför inte haft några förutfattade meningar kring ämnet och har varit 

öppna för all information respondenterna bidragit med. 

 

3.2.3 Vetenskaplig forskningsmetod 

Den forskningsmetod som ligger till grund för studien är kvalitativ och enligt Bryman och Bell 

(2013) innebär metoden att fokus ligger på ord snarare än siffror vid insamling och analys av 

information. Den kvalitativa metoden är tolkningsinriktad vilket innebär att stor vikt ligger på 

förståelse av den sociala verkligheten och hur deltagarna i studien tolkar den (Bryman & Bell, 

2013). Det handlar snarare om hur världen uppfattas än hur den faktiskt är (Lundahl & Skärvad, 

1999). Studiens syfte är att öka förståelsen för på vilka sätt möbelföretag påverkas av den nya 

lagregleringen. Det görs genom att undersöka hur hållbarhetsansvariga och revisorer upplever 

lagregleringens påverkan på företag vilket enligt Lundahl och Skärvad (1999) gör att den 

kvalitativa forskningsmetoden är mer lämplig än den kvantitativa. För att respondentens svar 

ska bli så nyanserade som möjligt utgår även studiens intervjuguide från en kvalitativ metod. 

Kvalitativa undersökningar anses vara djupgående i och med att respondenten fritt lämnas 

tillfälle att besvara frågorna utan att intervjuaren i alltför stor utsträckning är med och formar 

svaren (Jacobsen, 2002). Enligt Jacobsen (2002) ska kvalitativa metoder användas när studiens 
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syfte är att skapa större klarhet eller för att djupare kunna analysera ett begrepp eller ämne. 

Eftersom vi i studien strävar mot att öka förståelsen för lagregleringens påverkan anser vi den 

kvalitativa metoden vara det mest passande valet av forskningsmetod. 

 

3.3 Tillvägagångssätt  

För att kunna besvara studiens frågeställning har semistrukturerade intervjuer hållits 

tillsammans med 1–2 personer från varje möbelföretag samt en underleverantör. Även fem 

rådgivare från olika revisionsbyråer har intervjuats för att få en extern synvinkel på 

lagregleringens påverkan på företag, samhälle och revisionsyrket. I enlighet med Lundahls och 

Skärvads (1999) rekommendation har vi valt att intervjua personer som vi tror kan generera 

kunskap som är relevant för vår frågeställning. 

 

Vid genomförandet av studien har hänvisningar gjorts till redan befintliga teorier som 

tillsammans med insamlad empiri skapar en nyanserad och tydlig analys. Analysen utmynnar 

sedan i ett antal slutsatser. Enligt Jacobsen (2002) finns det två sätt att samla in information på, 

antingen primärt eller sekundärt. I studien är insamlandet av redan vedertagna teorier hämtade 

från sekundära källor och utgör studiens referensram. Empiridelen består främst av primära 

källor i form av intervjuer, men för att klargöra en del sammanhang i det empiriska avsnittet 

förekommer även sekundärdata, främst i form av årsredovisningar och hållbarhetsrapporter.  

 

3.3.1 Urval av respondenter 

Då den nya lagregleringens kriterier i Sverige begränsar antalet företag som omfattas av den 

nya lagen, blev urvalet av stora möbelföretag i Sverige begränsade. Studien behandlar därför 

endast tre möbelföretag. Anledningen till att möbelföretag undersöks är för att det är en industri 

som är beroende av naturresurser samtidigt som den är förknippad med att ha en stor negativ 

påverkan på miljön. Vi anser därför att möbelföretags hållbarhetsarbete är av stor vikt för 

allmänheten att ta del av. 

 

De respondenter som i första hand kontaktades var anställda från respektive möbelföretag vars 

befattning direkt relaterar till företagets hållbarhetsrapportering. Därefter fick vi av 

respondenterna förslag på andra kontaktpersoner, med anknytning till hållbarhetsfrågor, i 

företagen. För att komplettera respondenternas svar kontaktades även några av företagens 

underleverantörer, men på grund av olika orsaker avstod flertalet från att delta. Företagens 

varierade intresse av att medverka i studien har lett till att personerna som har intervjuats har 

haft olika befattningar och kopplingar till företagen. I och med att frågeställningen behandlar 

hållbarhetsrapporteringens påverkan på företag ansåg vi att en intressant aspekt vore att få 

yttrande från externa parter, vars involveringen i företagen är distanserad, samtidigt som de är 

väl insatta i den nya lagregleringen. De externa parter som kontaktades var revisorer och 

konsulter med olika befattningar kopplad till hållbarhetsredovisning på revisionsbyråer. Vi 

kontaktade endast de största revisionsbyråerna då ämnet hållbarhetsrapportering är nischat till 

de största bolagen i Sverige vilka vanligtvis anlitar de största revisionsbyråerna. 

 

För att komma i kontakt med potentiella respondenter användes internet för att få fram 

telefonnummer till de olika företagen. Sammanlagt uppgick antalet respondenter till 10 stycken. 

Nedan följer en tabell där deltagarnas företagstillhörighet, yrkesroll, erfarenhet inom yrket och 

namn presenteras. Även på vilket sätt intervjun utfördes går att utläsa från tabellen.  
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Plats Företag Yrkestitel Arbetserfarenhet med 

hållbarhetsfrågor (år) 

Respondent 

Telefon IKEA Ställföreträdande 

hållbarhetsansvarig 

6 Nina Fall 

Telefon 
 

Gyllensvaans 

Möbler 
Kvalitet- och 

miljöansvarig 
14 Tony Ryberg 

Halmstad Kinnarps Hållbarhetschef 
 

5,5 Johanna 

Ljunggren 

Telefon Kinnarps Miljötekniker 
 

19 Ulf Jonsson 

Skype MIO Hållbarhetsansvarig 

 

20 Annelie 

Larsson 

Skype Grant 

Thornton 

Junior Associate Sustainability 

Business Services  
0,5 Julia Höglund 

 

Skype Grant 

Thornton 

Junior Associate Sustainability 

Business Services  
0,5 Timothy 

Buckby 

Telefon 
 

EY Senior manager climate change 

and sustainability services 
12 Outi Alestalo 

Telefon KPMG Head of assurance 

services 
15 Torbjörn 

Westman 

Telefon 
 

Deloitte Senior manager 4 Nina Vikkula 

Tabell 1. Respondenttabell 

 

3.3.2 Operationalisering 

Likväl som hänvisningar till vedertagna teorier gjordes i teorikapitlet för att kunna kopplas till 

studiens frågeställning, kopplades vid upprättandet av intervjuguiden studiens frågeställning till 

referensramens olika teorier för att kunna formulera relevanta frågor till respondenterna. De 

frågor som upprättades i intervjuguiden är semistrukturerade. Enligt Patel och Davidson (2011) 

innebär semistrukturerade intervjuer att de frågor som ställs till respondenten är öppna och 

respondenten får därför utrymme att själv skapa ett svar som han eller hon anser rätt. 

Semistrukturerade intervjuer innebär även att intervjuaren själv får välja hur pass strukturerade 

frågorna ska vara. Det gör att intervjun kan situationsanpassas beroende på omständigheter 

(Lundahl & Skärvad, 1999). Genom att den semistrukturerade metoden användes, ställdes 

därför inte några krav på att vi förhöll oss till den specifika frågeordningen enligt 

intervjuguiden. Även spontana frågor som var relevanta för ämnet ställdes när tillfälle gavs 

vilket enligt Bryman och Bell (2013) är ett vanligt inslag i den semistrukturerade intervjun. De 



19 
 

trycker dock på att semistrukturerade intervjuer till största del brukar utföras i enlighet med 

intervjuguiden, vilket även var fallet i denna studie. Den främsta anledningen till att den 

kvalitativa och därmed semistrukturerade intervjumetoden valdes berodde inte på 

variationsmöjligheterna i intervjuutförandet, utan berodde snarare på svarsramens öppenhet. 

Genom respondenternas svarsfrihet kunde respektive respondents specifika uppfattning kring 

hållbarhetsrapportering och den nya lagregleringen uppmärksammas. Om intervjuerna istället 

hade utformats med bestämda svarsalternativ hade respondenternas verkliga åsikter kring 

frågorna kunnat gå förlorade.     

 

Kontakten med respondenterna inleddes via mejl där en sammanfattning av studiens innehåll 

och syfte samt forskningsfråga skickades. Några respondenter efterfrågade mer utförlig 

information om hur deltagandet i intervjun skulle gå till och fick information kring det. 

Intervjuguiden skickades inte ut till respondenterna innan intervjun eftersom det kan leda till 

inövade svar vilket ville undvikas. Anledningen till det är att naturliga och spontana svar ofta 

ger mer nyanserad och intressant information (Bryman & Bell, 2013). Enligt Patel och 

Davidson (2011) är det viktigt att information om studiens syfte återupprepas för 

respondenterna innan intervjun påbörjas så att de är medvetna om vad intervjun går ut på. Innan 

varje intervju presenterades därför studiens syfte och intervjuns fokusområden för 

respondenterna. 

 

Var någonstans de olika intervjuerna tog plats varierade och berodde på att det många gånger 

upplevdes enklare för respondenterna att föra intervjun över digitala verktyg. Förutom att 

träffas ansikte mot ansikte i samma stad fördes därför intervjuerna även över telefon och över 

dataprogrammet Skype. I första hand efterfrågades ett möte mellan intervjuare och respondent 

eftersom Jacobsen (2002) menar att besöksintervjuer lättare skapar en förtrolig stämning och 

en bättre personlig kontakt mellan intervjuare och respondent än vad en telefonintervju gör. 

Besöksintervjuer är ofta tidskrävande och kostsamma vilket gör telefonintervjun till ett attraktiv 

alternativ (ibid.). I andra hand efterfrågades möte via Skype då denna metod är mest lik det 

ordinarie mötet. Då hållbarhetsrapportering är ett relativt nytt och nischat arbetsområde var 

respondenterna placerade i olika delar av Sverige vilket gjorde besöksintervjuer problematiskt. 

De flesta respondenter föredrog telefonsamtal över Skype vilket gjorde att majoriteten av 

intervjuerna genomfördes över telefon. Telefon- och Skypesamtalen gick smidigt, men det 

uppkom i vissa fall svårigheter gällande ljudet vid inspelningen av samtalen. För att kunna spela 

in samtalen sattes mobilen på högtalare och lades i närheten av en dator vars inspelningsapp 

var igång. Resultatet blev i några fall en brusig intervju, men vars innehåll ändå blev förmedlat.  

 

Innan intervjun sattes igång berättade vi vad intervjun skulle behandla samt frågade ifall 

respondenterna godtog att intervjun spelades in och om respondenterna föredrog att vara 

anonyma. Efter att ha fått klartecken från respondenterna att de var redo inleddes intervjun med 

en kort sammanfattning av studiens innehåll följt av intervjufrågorna. Intervjuguiden varierade 

beroende på vem som intervjuades. Anledningen till det var att respondenterna hade olika 

kopplingar till hållbarhetsrapportering vilket krävde olika intervjuguider för att kunna ställa 

relevanta frågor (se bilagor). Varje intervju inleddes i enlighet med Patel och Davidsons (2011) 

rekommendation med relevanta men lättsamma bakgrundsfrågor om respondenterna. Sedan 

ställdes de frågor som berörde studiens frågeställning. Längden på intervjuerna varierade men 

förhöll sig i snitt på en tidslängd på ca 30 minuter. Den totala intervjutiden uppgick till 5 timmar 

och 10 minuter. 

  

Enligt Patel och Davidson (2011) är det viktigt att vara väl förberedd inför intervjuerna. Det 

görs genom att kontrollera att alla viktiga aspekter finns med i frågeställningarna samt genom 
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att ifrågasätta frågornas relevans och sålla. Larsson (2015) argumenterar också för vikten av att 

läsa på inför intervjun, för att få inspiration till upprättandet av intervjuguiden. I studien 

upprättades därför frågorna med stor omsorg och ändrades ett antal gånger. För att stärka 

frågornas tydlighet och meningsuppbyggnad rådfrågades Johanna Jansson som är 

universitetsadjunkt i svenska på Högskolan i Halmstad. För att inte mista den kvalitativa 

öppenheten i frågorna har det varit av vikt vid skapandet av intervjuguiden att inte ställa ja eller 

nej frågor. I de fall sådana frågor ändå har behövts ställas har de följts av en uppmaning att 

förklara eller berätta mer.  

 

3.3.3 Analysprocessen 

Vid upprättandet av analysen har Jacobsens (2002) mall för analysprocess använts. 

Analysprocessen kan indelas i tre faser: beskrivning, systematisering- och kategorisering samt 

kombination. Det är under beskrivningsfasen viktigt att noggrant beskriva den insamlade 

informationen för att få med väsentliga detaljer att analysera. Därefter övergår processen i 

systematisering- och kategoriseringfasen. I denna fas gallras delar av den beskrivande 

informationen bort, det för att göra det enklare för läsaren av studien att förstå budskapet i 

analysen. I den sista fasen, kombinationsfasen, sker informationstolkningen. Det är här mönster 

kan utläsas mellan det som respondenter har svarat i intervjuer och teori. Redan innan analysen 

påbörjades kunde vi dra paralleller mellan teori och empiri. Genom att gå igenom de olika 

faserna har studiens analysmodell kunnat upprättas, vilken ämnar hjälpa läsarens förståelse för 

hur analysens olika delar hänger samman.  

 

3.4 Validitet och reliabilitet 

För att upprätthålla en viss kvalitet på den insamlade informationen är det viktigt att förhålla 

sig kritisk gentemot den data som används i studien. Det är viktigt att i efterhand reflektera över 

om den vunna information mäter det som studien ämnar mäta och ifall den insamlade 

informationen faktiskt går att lita på (Jacobsen, 2002).  

 

3.4.1 Validitet 

Enligt Jacobsen (2002) innebär en hög validitet att den insamlade datan är relevant och giltig. 

Bryman och Bell (2013) delar upp validiteten i två delar: intern validitet och extern validitet. 

Intern validitet innebär att forskarens insamlade data kongruerar med de teoretiska idéer som 

de resulterar i. För att stärka studiens validitet har den teoretiska referensramens olika delar 

legat till grund för utformandet av intervjuguiden. Det för att öka chansen att de faktorer som 

fångas upp under intervjuerna kan förstås mot den teoretiska informationen. Intern validitet är 

en styrka hos den kvalitativa metoden eftersom forskarens relativt långvariga närvaro och 

delaktighet i samtalet med respondenterna gör det möjligt att säkerställa graden av 

överensstämmelse mellan teori och observation (Bryman & Bell, 2013). Vi valde därför att 

skapa en så personlig kontakt som möjligt med respondenterna genom personligt möte, Skype-

samtal och telefonsamtal för att kunna vara delaktiga i samtalet. Den inre validiteten stärktes 

även genom att intervjufrågorna utformats för att vara öppna och låta respondenterna komma 

med egna erfarenheter och åsikter. Båda författarna till studien har deltagit i alla intervjuer 

vilket har bidragit till att intervjuguiden har följts så långt som möjligt och har lett till att vi har 

kunnat ställa relevanta följdfrågor samtidigt som vi antecknade. Enligt Lundahl och Skärvad 

(1999) är det ofta bra att ha två intervjuare vid viktiga intervjuer då det gör intervjun mer 

effektiv. 

 

Den externa validiteten handlar om möjligheten att generalisera studiens resultat till andra 

situationer och miljöer (Bryman & Bell, 2013). När det gäller kvalitativa undersökningar med 
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ett fåtal intervjuer menar Jacobsen (2002) att det inte går att välja ett urval som svarar för hela 

populationen. Målet med kvalitativa studier är inte att undersöka det typiska och generalisera 

datan utan handlar om att studera något på djupet och upptäcka det unika. Det innebär att det 

kan vara svårt att stärka den externa validiteten i kvalitativa undersökningar. Genom att 10 

stycken intervjuer genomfördes har vi försökt öka studiens generaliserbarhet. Enligt Silverman 

(2006) handlar validitet inom kvalitativ forskning om tillit till den insamlade datan trots 

ovisshet gällande dess sanning. Verkligheten ses alltid ur någons perspektiv och därför 

representerar studiens resultat en verklighet.  

 

I de allra flesta fall innehar förstahandskällor större giltighet jämfört med andrahandskällor. 

Emellanåt kan det hända att förstahandskällan har fått information återberättad för sig och 

förmedlar därmed vidare andrahandsinformation snarare än att förmedla egna tankar och 

upplevelser (Jacobsen, 2002). Bland de intervjuer som utfördes i studien var det en respondent 

som enbart hade arbetat som hållbarhetsansvarig ett år på arbetsplatsen. Det innebar att den 

information som personen förmedlade, inte enbart var sådant som hon själv hade upplevt utan 

var återberättat av vad andra hade varit med om. Samtidigt som förstahandskällan inte till fullo 

förmedlade förstahandsinformation kan hennes bidrag till studien räknas som givande. Det 

eftersom den information hon förmedlade var nära kopplad till förstahandsinformationen och 

dessutom bakgrund till hennes arbete.  

 

3.4.2 Reliabilitet 

Reliabilitet innebär att studien ska ha hög trovärdighet och alltså vara tillförlitlig (Jacobsen, 

2002). Resultatet av studien ska inte ha uppkommit beroende på oavsiktliga omständigheter vid 

genomförandet (Silverman, 2004) utan studien ska kunna upprättas av någon annan och 

resultera i samma utfall (Jacobsen, 2002). Det finns två typer av reliabilitet: intern reliabilitet 

och extern reliabilitet. Den interna reliabiliteten handlar om hur väl forskarna kommer överens 

om hur det de ser och hör ska tolkas, i de fall studien genomförs av fler än en person (Bryman 

& Bell, 2013). Studien har därför innefattat kontinuerliga diskussioner mellan författarna för 

att skapa en gemensam syn på och förståelse för den insamlade datan. Studien har även utgått 

från vedertagna metoder samt öppna sinnen vid utformandet för att skapa en så hög 

tillförlitlighet som möjligt. Extern reliabilitet fokuserar på i hur stor omfattning studien kan 

upprepas (ibid.). Öppenhet och argumentation som är lätt att följa har därför eftersträvats genom 

hela studien för att uppnå hög reliabilitet. Även en tydlig och rättvisande källhänvisning har 

upprättats för att stärka reliabiliteten. 

 

I studien har individuella intervjuer gjorts med de olika respondenterna och då intervjuguiden 
är utformad efter en kvalitativ synvinkel gavs möjligheten för respondenterna att fritt uttrycka 

sina svar. Enligt Jacobsen (2002) finns det en risk att inskränkningar kan uppkomma vid 

individuella intervjuer, vilket kan påverka resultatet. Inskränkningen kallas för intervjuareffekt 

och innebär att respondentens svar kan påverkas av intervjuarens närvaro. Även andra 

inskränkningar i resultatet kan uppkomma som till exempel kontexteffekt som innebär att 

svaren varierar beroende på var intervjun äger rum. För att stärka reliabiliteten har vi varit 

medvetna om att inskränkningar kan uppkomma. För att motverka dessa har intervjufrågorna 

utformats för att inte vara ledande utan istället vara så öppna som möjligt, men samtidigt 

inriktade på ämnet för att kunna mäta det som är tänkt att mätas. På grund av att en intervju 

fördes på engelska har respondentens svar översatts från engelska till svenska, vilket kan ha 

inneburit att brister uppkommit vid översättningen. För att säkerställa en så hög reliabilitet som 

möjligt har respondenterna efter intervjuerna fått läsa igenom sina svar och validera att de 

stämmer överens med deras egna uppfattningar. Enligt Ljungdahl och Skärvad (1999) är det 
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viktigt att alltid få godkännande av respondenterna när det gäller intervjucitat i dokument som 

ska publiceras offentligt.  

 

I studien används också dokumentundersökningar i form av årsredovisningar och 

hållbarhetsrapporter. Enligt Jacobsen (2002) bör tillförlitligheten i alla dokument ifrågasättas. 

För att få en så fullständig bild som möjligt av ämnet som undersöks är valet av de olika 

dokumenten som används viktigt. Användningen av flera olika dokument gör att det som 

undersöks kan ses ur flera synvinklar (Patel & Davidson, 2011). I studien har därför flera olika 

rapporter, vetenskapliga artiklar, böcker och tidningsartiklar använts för att skapa en 

flerdimensionell bild av hållbarhetsrapportering. Enligt Jacobsen (2002) är det minst lika 

gynnsamt att olika källor säger emot varandra som när olika källor delar samma uppfattning 

eftersom båda alternativen ger rum för tolkning.      

 

3.5 Etisk reflektion 

Enligt Jacobsen (2002) kan det vid undersökningar uppstå etiska dilemman. Etiska dilemman 

uppstår till stor del på grund av att respondenternas privata sfär blir invaderad. För att utföra 

undersökningen så etiskt korrekt som möjligt bör tre grundkrav uppfyllas: “informerat 

samtycke, krav på privatliv och krav på att bli korrekt återgiven” (Jacobsen, 2002, s. 483). 

Informerat samtycke innebär att respondenten frivilligt deltar i studien och vet om vilka risker 

som kan uppstå i samband med deltagandet. Valet måste ske utan påtryckningar från andra och 

respondenten har fått full information gällande studiens syfte och användning av uppgifterna. 

Med rätt till privatliv menas att känsligheten av informationen som undersöks måste tas i 

beaktning. I den utsträckning det är möjligt ska respondentens uttalanden återges fullständigt 

och i rätt sammanhang (ibid.).  

 

För att undvika etiska problem har syftet med studien från början och genom hela 

undersökningen presenterats för respondenterna och har inte dolts på något sätt. 

Respondenterna har frivilligt valt att efter förfrågan delta i studien utan påtryckningar. Studien 

undersöker företagens hållbarhetsarbete och den nya lagregleringens påverkan. Det har gjort att 

frågorna inte har varit känsliga eller av privat karaktär vilket i sin tur innebär att studien inte 

har inkräktat på respondenternas privatliv utan har istället berört mer offentlig information. Det 

är enligt Patel och Davidson (2011) viktigt att klargöra på vilket sätt deltagarnas medverkande 

kommer att användas i studien och ge dem möjligheten att vara anonyma. Respondenterna har 

alla givits valet att vara anonyma och har godkänt att intervjuerna spelas in. Informationen från 

intervjuerna har bearbetats för att korrekt återges och spegla respondenternas åsikter gällande 

både fullständighet och rätt kontext. 
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4 EMPIRI 

________________________________________________________________ 
I kapitlet presenteras den data som har samlats in i studien. Datan består av 

hållbarhetsrapporter och årsredovisningar från IKEA, Kinnarps och Mio, samt information 

från fyra intervjuer med personer med olika befattning på de tre möbelföretagen, en intervju 

med ett av företagens underleverantör och fem intervjuer med personer som arbetar med 

hållbarhetsrapportering på revisionsbyråer. Kapitlet är uppdelat i fem avsnitt: först 

presenteras två jämförande tabeller av företagen och följs sedan av den insamlade empirin från 

IKEA, Kinnarps och Mio. Därefter presenteras informationen från de fem revisorerna. Empirin 

från intervjuerna ställs upp enskilt för varje respondent och börjar med en beskrivning av 

personen som följs av underrubrikerna: Hållbarhetsrapportering, lagregleringens påverkan 

samt framtiden. För att förse läsaren med en tydlig jämförelse av informationen avslutas 

empirin med två tabeller där respondenternas svar på de viktigaste områdena, för att kunna 

besvara studiens problemformulering, har sammanställts. 
________________________________________________________________ 
 

4.1 Jämförelse 

Tre svenska möbelföretag som berörs av den nya lagregleringen är IKEA, Kinnarps och Mio. 

För att omfattas av lagregleringen ska företaget haft mer än 250 anställda, 350 miljoner i 

nettoomsättning och 175 miljoner i balansomslutning de två senaste räkenskapsåren (SFS 

2016:947).  

 

Företag Nettoomsättning (2016) Balansomslutning (2016) Antal anställda (2016) 

IKEA1 27 612 109 000 kr 9 507 465 000 kr 6 957 

MIO2 3 167 663 000 kr 975 507 000 kr 441 

Kinnarps3 2 000 310 000 kr 1 664 949 000 kr 1 042 

Tabell 2. Tabellen visar företagens nettoomsättning, balansomslutning och medelantalet anställda för 

räkenskapsåret 2016/2017. 

 

 

Företagen visar alla på sina officiella hemsidor att de arbetar med hållbarhetsfrågor, men 

omfattningen av deras arbete skiljer sig åt. De använder sig dessutom av ett antal olika 

produktmärkningar som har sammanställts i tabellen nedan 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                             
1 IKEA, 2018b 
2 Mio, 2017 
3 Kinnarps, 2018b 
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Märkningar Innebörd Företag de 

används av 

FSC Forest Stewardship Council är en fristående internationell 

organisation som använder sig av sitt certifieringssystem FSC för 

märkning av trä som kommer från skogar som har brukats på på ett 

miljöanpassat, socialt och ekonomiskt hållbart sätt (FSC, 2018). 

IKEA, 

MIO, 

Kinnarps 

PEFC Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes är 

en global oberoende organisation som genom opartisk 

tredjepartscertifiering utvärderar och erkänner skogsstandarder som 

verkar för hållbart skogsbruk 
 på nationell nivå (PEFC, 2018). 

Kinnarps 

EU Ecolabel EUs officiella miljömärke. Produkterna kontrolleras utifrån EU:s 

livscykelperspektiv från råvara till avfall och måste uppfylla stränga 

miljö-, funktions- och kvalitetskrav. Det finns idag 33 olika varor 

och tjänster som kan få märkningen EU Ecolabel (Svanen, 2018). 

Kinnarps 

Oeko-tex® Ett internationellt oberoende certifieringssystem som testar rå-, 

mellan- och slutprodukter i textil under de olika stegen i 

bearbetsningsprocessen (Oeko-tex, 2018).  

Kinnarps, 

Mio 

Care & Fair Märkningen innebär att produkterna har framställts utan illegalt 

barnarbete, under humana arbetsförhållanden och till rättvisa löner 

(Care & Fair, 2018). 

Mio 

CertiPUR CertiPUR är ett certifieringsprogram som testar och analyserar om 

egenskaperna hos polyuretan-skummet som används i sängar och 

möbler är okej ur miljö-, hälso- och säkerhetssynpunkt (Europur, 

2018). 

Mio 

BCI Målet med The Better Cotton Initiative är hållbar 

bomullsproduktionen. Initiativet ska förbättra den globala 

bomullsproduktionen för människorna som producerar den och för 

miljön där den växer (BCI, 2018). 

IKEA 

Tabell 3. Produktmärkningar 

 

4.2 IKEA 
“Att skapa en bättre vardag för de många människorna” (IKEA, 2018a).  

 

IKEA grundades 1943 av Ingvar Kamprad i Elmtaryd i Småland och var då ett postorderföretag. 

Idag är IKEA ett av världens största möbelföretag med varuhus i 29 olika länder (IKEA 2017a). 

IKEA:s koncept bygger på idén att erbjuda heminredningsprodukter som de flesta människor 

ska ha råd med (IKEA, 2018a).  
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4.2.1 IKEA:s hållbarhetsarbete 

IKEA har länge arbetat med hållbarhetsfrågor och har upprättat hållbarhetsrapporter kring 

företagets hållbarhetsutveckling sedan år 2004. År 2016 fick IKEA pris för bästa 

hållbarhetsredovisning (Boman, 2016) och hyllas ofta för sitt omfattande hållbarhetsarbete. 

 

Enligt IKEA är hållbarhet starkt förankrat i företagets strategi och är en integrerad del av 

affärsplanen. Deras hållbarhetsstrategi, People and Planet Positive, handlar om hur de arbetar 

för att göra skillnad för människor och miljön (IKEA, 2017a). De anser sig ha ett socialt ansvar 

gentemot kunder, medarbetare och tillverkarna av deras produkter och de för ett aktivt arbete 

för att användningen av naturresurser ska hanteras på ett hållbart sätt i hela värdekedjan. IKEA-

koncernen försöker bidra till att förbättra jordens klimat och människors arbetsförhållanden och 

har flera uppsatta mål gällande hållbara energiresurser och råvaror. Företaget försöker även 

hjälpa både kunder och medarbetare att leva på ett mer hållbart sätt hemma (IKEA, 2017b).  

 

IKEA har flera helägda dotterbolag och ett av dem är IKEA GreenTech AB. Företagets 

verksamhet går ut på att utveckla bra och prisvärda miljöprodukter. Det görs genom att 

investera i innovativa bolag som har potential att skapa produkter som kan säljas i IKEA:s 

varuhus eller användas av företag som ingår i IKEA-koncernen. Även lokalt i varuhusen jobbar 

IKEA med att skapa en hållbar arbetsplats. Enligt årsredovisningen (2017b) har belysningen i 

varuhusen bytts ut mot LED samt att de erbjuder fler hållbara produkter och lösningar. 

 

IKEA satsar stora resurser på förnybar energi och blev den 27 maj 2015 helt energioberoende i 

de nordiska länderna. De producerar mer energi än vad som förbrukas i varuhusen, lagren och 

övriga byggnader. Målet är att hela verksamheten ska vara energioberoende i augusti år 2020. 

Det görs främst genom vindkraft och solpaneler på varuhustak och byggnader runt om i världen. 

Andelen återvunnet trä och trä från FSC-certifierade skogar som används i produktionen är idag 

77% och målet är att år 2020 ska siffran vara 100% (IKEA, 2018a). IKEA har även ett 

omfattande samarbete med WWF för att göra bomullsodlingen mer hållbar och arbetade 

tillsammans fram Better Cotton Initiative. I oktober 2017 blev IKEA rankade som bäst i världen 

på hållbar bomull av Sustainable cotton ranking (IKEA, 2018a).  

 

IKEA har en uppförandekod, IWAY Standard, som är gemensam för alla deras 

underleverantörer. I standarden anges de minimikrav som ställs gällande miljö, social påverkan 

och arbetsförhållanden. Det kontrolleras regelbundet att leverantörerna och deras 

underleverantörer följer standarden genom både anmälda och oanmälda besök (IKEA, 2018a). 

 

 

4.2.2 Intervju ställföreträdande hållbarhetsansvarig IKEA 

Nina Fall har sedan 2012 arbetat som ställföreträdande hållbarhetsansvarig på IKEA i Sverige. 

Hon har en kandidatexamen i miljöstrategi och en påbörjad master i industriell miljöekonomi. 

Nina jobbar i den del av IKEA som arbetar med försäljningen och hennes arbetsuppgifter består 

av att tydliggöra IKEA:s ambition om en positiv påverkan på människor och planeten och stötta 

och hjälpa kollegor att göra denna visionen möjlig. Hon arbetar också utanför IKEA:s egen 

“affärsbubbla” och för en dialog med och träffar externa kollegor och diskuterar hållbarhet “så 

att vi tillsammans kan bli ännu bättre”. 

 

4.2.2.1 Hållbarhetsrapportering 

Enligt Fall kom IKEA:s första hållbarhetsrapport ut 2004. Rapporten har utvecklats över åren 

och 2012 skedde en stor förändring av rapporten då en ny strategi togs fram och 
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hållbarhetsrapporten utformades efter den. Fall förklarade också att hållbarhetsrapporten inte 

görs specifikt för varje land utan den framställs istället globalt och presenteras på olika språk i 

olika länder. Vissa länder upprättar även kompletterande rapporter. 

 

Fall ser inga stora nackdelar med att redovisa och rapportera företags hållbarhet. Hon menar att 

det kan vara svårt att få med allt i rapporterna och att det görs mycket arbete som inte kommer 

med som ändå är viktigt. Det är också en utmaning att år för år lyckas att exakt specificera vad 

som hänt under just det året eftersom det ofta handlar om långa processer. En nackdel är att 

hållbarhetsrapporten kräver stort arbete men hon menar att det inte är unikt för just hållbarhet 

utan gäller för all redovisning och rapportering.  

 

Fall menar att det ger ett enormt värde, både internt och externt, att upprätta en typ av bokslut 

och summera vad som har gått bra och mindre bra och ta med det till nästa år. “Styrka att det 

finns en riktlinje för hur man ska agera så man kan vara jämförbar mot andra aktörer”. Fall 

anser att det är viktigt att ha ett mätverktyg för att stämma av om företagets mål uppfylls och 

menar att en årlig rapport är en typ av mätverktyg. Det är ett sätt för företaget att följa sin egen 

utveckling. Hållbarhetsrapporten bidrar även till transparens och en dialog med 

intresseorganisationer och andra företag för att stämma av om rätt saker görs och om de görs 

på rätt sätt.  

 

En utmaning med att upprätta hållbarhetsrapportering är enligt Fall att samla in all relevant data 

och sammanställa den på ett sätt som gör det enkelt och tydligt att utläsa vilka framsteg företaget 

har gjort och vilka utmaningar de står inför. Eftersom IKEA är ett stort internationellt företag 

blir det en arbetsutmaning att få det enkelt och smidigt eftersom det är många involverade i 

hållbarhetsarbetet. Fall menar att hållbarhetsarbetet ska vara en naturlig del av medarbetarnas 

arbete och därför bidrar alla medarbetare runt om i världen till företagets hållbarhetsarbete. Det 

innebär ett stort projekt att samla in information kring arbetet och formulera det i en rapport. 

“Det händer mycket på ett år, och det är positivt, och det vill man ju få med i rapporten också”. 

 

4.2.2.2 Lagregleringens påverkan 

Fall menar att eftersom IKEA sedan länge har hållbarhetsrapporterat och är väl igång med 

arbetet innebär inte lagregleringen någon stor förändring för företaget. Den påverkan 

regleringen har på företaget består av att säkerställa att rapporteringen överensstämmer med de 

krav som har beslutats på både EU-nivå och nationell nivå samt att informationen presenteras 

på rätt sätt. Enligt Fall visade det sig att det inte skiljde mycket mellan IKEA:s 

hållbarhetsrapport och lagkraven. Hon är positivt inställd till det lagstadgade kravet på 
hållbarhetsrapportering. “Vi såg det som väldigt välkomnande att denna lagstiftningen kom på 

både europeisk och nationell nivå. För det gör det möjligt för kunder och andra intressenter att 

jämföra bolag med varandra och det blir en mycket bättre transparens i det hela”. Hon uttrycker 

även att det är positivt att den svenska lagregleringen ställer högre krav än EU-direktivet den 

är baserad på och menar att det bidrar till att rapporteringen sker på ett bra och tydligt sätt för 

alla företag och ökar transparensen ytterligare för kunder och intressenter. 

 

4.2.2.3 Intressenters påverkan 

Fall menar att IKEA har en stark tro på att de stora förändringarna som behöver göras i 

samhället inte går att genomföra utan samråd med andra, vilket har lett till att IKEA för en 

löpande dialog med olika intressenter i en mängd olika frågor. Hon menar att hållbarhetsarbetet 

både påverkar och påverkas av intressenter och resultatet av denna påverkan är en del av 

innehållet i hållbarhetsredovisningen. Fall berättar även att intressenternas krav har förändrats 

med tiden men främst att det har utvecklats en närmare och öppnare dialog med organisationer 
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såsom Världsnaturfonden och Greenpeace, där det tidigare mer handlade om att “peka finger åt 

varandra”. Det har skett en stor utveckling i hur de samverkar och Fall trycker på att det enda 

sättet att motverka de riktigt stora utmanande frågorna såsom klimatförändringen är genom 

samverkan.  

 

Kunderna påverkar också väldigt mycket genom sina krav och önskemål. Fall menar att IKEA 

har ett bra system för att ha en dialog med kunderna för att lära sig kring vilka behov och 

utmaningar kunderna stöter på i vardagen. Hon berättar att i Sverige ser de en stor förändring i 

att hållbarhetsrelaterade frågor och krav blir allt vanligare från kunderna. Till exempel får de 

många frågor om kemikalieinnehåll i produkter från barnfamiljer. Det har lett till att IKEA på 

sin hemsida tydligt beskriver hur de arbetar med att få bort de dåliga ämnena från sina 

produkter. 

 

4.2.2.4 Framtiden 

Enligt Fall kommer IKEA:s hållbarhetsarbete ta “stora kliv” i samband med en lansering av en 

uppdatering av företagets hållbarhetsstrategi som innebär nya och ännu ambitiösare mål. Hon 

menar att det är väldigt viktigt eftersom världen står inför stora utmaningar i och med bland 

annat klimatförändringarna. Hon poängterar att svenskens genomsnittliga fotavtryck är enormt 

då vi använder resurser som om vi hade 4,2 planeter. Hon tycker att det är en utmaning som bör 

adresseras på den svenska marknaden och IKEA arbetar därför för att produkterna ska få en 

längre livslängd. Det görs genom att använda förnyelsebara och mer hållbara material och 

genom att stödja att människan använder resurser inom planetens begränsningar. IKEA:s 

uppdaterade strategi handlar därför bland annat om att satsa på att gå från den linjära ekonomin 

till den cirkulära, hållbara, ekonomin. “Det är en av de absolut viktigaste punkterna vi har 

framåt som jag ser det”. 

 

 

4.2.3 Intervju kvalitet- och miljöansvarig Gyllensvaans 
Det privatägda familjeföretaget AB Gyllensvaans Möbler har levererat möbler till IKEA sedan 

1952 där de bland annat producerar den välkända Billybokhyllan (Gyllensvaans möbler, 2018). 

Företagets enda kund är IKEA och hos IKEA innehar företaget leverantörsnummer 1 (T. 

Ryberg, personlig kommunikation, 12 april, 2018). 

 

Tony Ryberg som är kvalitet-och miljöansvarig på Gyllensvaans möbler, har arbetat i företaget 

i 2,5 år. Utöver ansvaret för kvalitet och miljö agerar Ryberg även som kontakt mot IKEA 

gällande miljörelaterade frågor. I övrigt har Ryberg arbetat med kvalitet och miljö sedan 2004 

och han har tidigare arbetserfarenhet från andra av IKEA:s leverantörer. 

 

4.2.3.1 IKEA:s påverkan 

I och med att IKEA är Gyllensvaans enda kund påverkas företaget mycket av IKEA. IKEA 

ställer krav gällande Gyllensvaans verksamhet och dessa krav måste då Gyllensvaans anpassa 

sig efter.  Ryberg säger att företaget har en hel del aktiviteter som de arbetar med under åren 

som “går hand i hand med [...] önskemål från IKEA”. Ryberg tillägger “IKEA påverkar oss ju 

positivt i den bemärkelsen att hålla arbetet igång”.  

 

Under sina år har Ryberg upplevt förändringar i de krav som IKEA ställer och orsaken beror på 

att IKEA:s marknad sträcker sig över större delar av världen och det innebär att de också måste 

anpassa sig till ett flertal olika lagar och regler. I och med de ökade kraven ökar även antalet 

uppföljningar. Enligt Ryberg utförs uppföljningarna genom att leverantörerna får fylla i mallar 
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där frågor kring bland annat miljö, energi, utbildningar och kemikalier behandlas. Mallen 

jämförs sedan med en senare uppföljning för att ta reda på om leverantörens arbete har 

utvecklats.   

 

4.2.3.2 Lagregleringens påverkan 

Trots att IKEA:s krav på leverantörerna har förändrats genom åren upplever inte Ryberg att 

IKEA:s krav på Gyllensvaans möbler har förändrats efter att den nya hållbarhetsregleringen 

kom till. Istället menar Ryberg att då IKEA sedan lång tid tillbaka har arbetat med och 

fortfarande arbetar aktivt med liknande frågor skulle en utveckling i IKEA:s uppföljningar ändå 

ha visat sig, oavsett om lagen hade tillkommit eller inte. IKEA vill ständigt förbättra sig och 

därmed ställs högre krav.   

 

4.3 Kinnarps 
“Vi skapar arbetsmiljöer som leder till framgång och välmående” (Kinnarps, 2018a) 

 

Kinnarps grundades 1942 i orten med samma namn utanför Falköping och är idag den största 
leverantören av arbetsplatslösningar i Europa. Kinnarps erbjuder helhetslösningar inom 

inredning för kontor och offentlig miljö och ansvarar för hela kedjan från produktion till 

leverans och installation. Företaget finns i över 40 länder runt om i världen (Kinnarps, 2018a).  

 

4.3.1 Kinnarps hållbarhetsarbete 

Kinnarps har sedan flera år tillbaka valt att upprätta hållbarhetsrapporter. De arbetar på flera 

sätt med hållbarhetsfrågor och på deras hemsida framgår det till exempel att majoriteten (92%) 

av trävirket de använder är certifierat antingen via FSC, FSC CW eller PEFC. Även majoriteten 

av använda textilier (69%) är certifierade från miljömärkningen Eu Ecolabel eller 

hälsomärkningen Oeko-tex (Kinnarps, 2017). För att upprätthålla sitt goda rykte söker Kinnarps 

ständigt efter nya metoder för att effektivisera sina resurser och bli så hållbara som möjligt. På 

Kinnarps arbetar de med någonting som de kallar The Better Effect Index. I detta index 

behandlas sex olika kategorier som företaget anser kunna påverka hållbarheten i samhället. 

Dessa kategorier fylls sedan i med hur bra eller dåligt företaget har lyckats prestera och 

resultatet delar de sedan öppet med allmänheten för att skapa medvetenhet kring hållbarhet 

bland samhällets invånare.      

 

De olika kategorierna som indexet behandlar är råmaterial och resurser, klimat, rent material, 

socialt ansvarstagande, återvinning och slutligen ergonomi. Alla de produkter som Kinnarps 

säljer bedöms sedan efter detta index. Respektive produkt blir indelad i indexets sex kategorier. 

Därefter kontrolleras hur bra eller dåligt produkten har uppfyllt de olika kraven som finns under 

respektive kategori och tilldelas sedan en siffra mellan noll till tre, där tre är det bästa poänget. 

Poängställningen från de olika kategorierna summeras och divideras därefter med sex för att få 

ut medelvärdet. Uträkningen har nu gjort att produkten hållbarhetsmässigt kan jämföras med 

övriga produkter i Kinnarps sortiment.  

 

I Kinnarps hållbarhetsrapport (2017) beskrivs bland annat att företaget åker ut och granskar 

leverantörerna att reglerna följs. Om så inte är fallet ges leverantörer chansen att rätta till sina 

misstag och om felet ändå inte korrigeras tills nästa granskning säger Kinnarps upp samarbetet 

med leverantören. Kinnarps uttrycker i sin hållbarhetsrapport att det finns svårigheter med att 

genomföra granskningen hos en del leverantörer som till exempel leverantörer från Kina. 
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Rapporten nämner inte orsakerna bakom granskningsvårigheterna. Kinnarps uttrycker också att 

uppföljningarna behöver förbättras.  

 

  

4.3.2 Intervju hållbarhetschef Kinnarps 
Johanna Ljunggren som är hållbarhetschef på Kinnarps ansvarar för företagets strategiska 

hållbarhetsarbete. Utöver att arbeta med strategier och mål utgör kommunikation både internt 

och externt en stor del av Ljunggrens arbete. Ljunggren har arbetat ungefär 5,5 år på Kinnarps 

då hon började arbeta på företaget strax efter att hon tagit sin examen som miljövetare.  

 

4.3.2.1 Hållbarhetsrapportering 

Kinnarps har sedan länge upprättat diverse rapporter för frågor rörande miljö, men det var först 

för några år sedan som Kinnarps började upprätta det som idag går under benämningen 

hållbarhetsrapport. Genom den nya rapporteringen har Kinnarps valt att sätta ihop alla 

produktionsenheter och upprätta en rapport för hela koncernen, istället för att som tidigare 

upprätta en rapport för varje produktionsenhet.  

 

Enligt Ljunggren är fördelen med en hållbarhetsrapport att hållbarhetsarbetet samlas i ett 

dokument. Det är ett sätt att både beskriva arbetet för företaget internt men även för att förmedla 

det man arbetar med externt. Det är även ett effektivt sätt att kommunicera med intressenter och 

visa på viktiga frågors utveckling i företaget. Hon anser att den nackdel som finns med 

hållbarhetsrapportering är att det krävs mycket jobb och resurser för att sammanställa allt arbete 

i en rapport. Hon menar att det även beror på vilken ambitionsnivå företaget har. Hon tror ändå 

att de resurser och den tid som läggs ned på rapporten gör att hållbarhetsfrågan lyfts inom 

företaget och gör att folk i hela organisationen blir mer medvetna om företagets 

hållbarhetsarbete. 

 

4.3.2.2 Lagregleringens påverkan 

Enligt Ljunggren har inte den nya lagregleringen påverkat Kinnarps i någon större utsträckning 

“vi skulle gjort en hållbarhetsrapport ändå”. Den enda påverkan lagregleringen har haft på 

företaget är att Kinnarps nu fokuserar på hela koncernen och rapporterar som en enda enhet till 

skillnad från förut. Det har lett till en utmaning för företaget eftersom arbetsbördan ökar på 

grund av att det krävs underlag från alla enheter, som sedan ska sammanställas till en gemensam 

rapport. Bedömningar ska göras om vad företagets intressenter anser vara mest relevant att ta 

med i rapporten och ställningstaganden måste tas gällande om den data som samlas in från 

diverse enheter kan anses vara korrekt. Ljunggren ser dock fördelar med merarbetet och 

uttrycker att hon tror att den gemensamma rapporteringen kommer skapa ökad klarhet i att de 

olika dotterbolagens produkter faktiskt tillhör företaget. Genom att sammanställa till en 

gemensam rapport börjar de olika enheterna också arbeta mer tillsammans. Det i sin tur innebär 

att företaget undviker dubbelt arbete. Gällande lagförändringen ställer sig Ljunggren positiv då 

hon anser de ökade kraven vara värdefulla.   

 

4.3.2.3 Intressenters påverkan 

Kinnarps har arbetat med icke-finansiella frågor en längre tid och anledningen till att företaget 

började upprätta rapporter gällande miljöfrågor berodde dels på att kunderna krävde att 

företaget skulle inneha ett ledningssystem, men även för att få erkännande för alla de 

miljöinsatser företaget faktiskt bidrog till. Enligt Ljunggren kan hållbarhetsrapportering ses 

som ett trovärdighetsdokument samt ett dokument att få chansen att till intressenter på ett öppet 

och transparent sätt kommunicera ut vad företaget arbetar med. Rapporten kan sedan även 
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användas som underlag då kommunikation sker på andra kanaler. Ljunggren hävdar också att 

rapporteringen kommer kunna hjälpa organisationen internt då den kan ge en större överblick 

över deras hållbarhetsarbete och hur väl de olika enheterna uppnår sina mål samt att 

kommunikation och samarbete internt ökar.  

 

För att ta reda vad intressenterna ställer för krav på företaget använder sig Kinnarps av olika 

undersökningar som till exempel kundnöjdhetsmätning och medarbetarundersökning. Dessa 

undersökningar sammanställs därefter i en intressentanalys och företaget kan då få större klarhet 

i vad som förväntas av dem. På Kinnarps har de sett ett mönster gällande intressenternas krav 

och det är en förändring från att fokusera på rena miljöfrågor till att idag fokusera mer på sociala 

frågor samt ställa kravet att företaget ska hålla koll på att hela värdekedjan sköter sig.  

 

Då företaget befinner sig på utländska marknader konkurrerar de inte enbart med länder som 

producerar produkter på hållbara vägar, utan de konkurrerar dessutom med företag vars 

produktion befinner sig i låglöneländer. Genom att diverse undersökningar utförs får Kinnarps 

en överblick om vad deras kunder efterfrågar samt kräver av företaget och dess produkter. 

Ljunggren säger: “vi vill se till att vi kan konkurrera på lika villkor liksom, det handlar ju om 

affärer faktiskt”.  

   

4.3.2.4 Framtiden 

Enligt Ljunggren kommer framtiden täckas av allt fler diskussioner gällande företagets 

produktlivscykel och därmed vilka krav som ska ställas på leverantörskedjan. Ljunggren utökar 

sitt argument och säger “jag tror man kommer prata mer och mer också om vad som händer 

med cirkulärekonomi och vad som händer med produkterna när man satt råvaror på marknaden 

och ansvaret som vi har för det eller som vi kan erbjuda för att [...] produkterna ska leva längre 

eller kunna [...] återvinnas”. Hon misstänker också att det kommer att ställas fler krav på 

företagens koll i leverantörskedjan. Ljunggren avslutar sedan sitt argument med att “jag tror 

mer och mer öppenhet och transparens”. 

 

 

4.3.3 Intervju miljötekniker Kinnarps 
Ulf Jonsson som är corporate environment engineer (miljötekniker) på Kinnarps har arbetat 

med miljöfrågor under större delen av sitt liv. Bland annat läste han elkraftsteknik och 

naturvetenskap på gymnasiet för att sedan på högskola utbildas till biomedicinsk analytiker. 

Sedan ungdomen har han också varit facklig utbildare och har utbildat både sina kollegor och 

åkt ut till företag för att undervisa fackmedlemmar inom ämnena miljö och arbetsmiljö. 

Gällande den nya hållbarhetsrapporteringen ansvarar Jonsson för att till Johanna Ljunggren 

rapportera in frågor gällande bland annat avfall, energi, kemikalier och koldioxidutsläpp.  

 

4.3.3.1 Hållbarhetsrapportering 

Då Jonsson innehar befattningen miljötekniker tillhör han en av de enheter som ska skicka in 

underlag till hållbarhetschefen för sammanställning. Bland annat rapporterar Jonsson in 

underlag kring avfallshantering, energiförbrukning, transporter, hur stor minskningen är av 

koldioxid och kemikalier, hur stor andel kemikalier som har ersatts av mindre farliga kemikalier 

med mera.  

 

Gällande hållbarhetsrapporteringen har Jonsson märkt av förändringar under de år som han har 

arbetat. Han uttrycker bland annat att kraven har blivit hårdare gällande redovisningar och 

måluppfyllnad, delvis beträffande arbetsmiljö och kemikalier, men även beträffande 
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energifrågor. Orsakerna bakom är dels ökade krav från Kinnarps, men också att Kinnarps 

årligen upprättar en miljörapport till landsting och kommun som i sin tur också ställer hårdare 

krav.    

 

“Fördelar är att vi sammanfattar vårt hållbarhetsarbete under året och vi kan kommunicera både 

internt och externt och nackdelar är att det blir en kostnad för oss”. Jonsson upplyser om att då 

företaget vill arbeta med hållbart företagande ser han flest fördelar, men samtidigt är han 

medveten om att det nya kravet om att upprätta hållbarhetsrapportering kommer att bli en 

konkurrenskostnad med tanke på att konsumenter gärna beställer produkter från andra länder, 

som till exempel Kina där lagkravet inte existerar. “De borde också ha kraven på sig. Vi vill 

jobba med ett hållbart företagande, det vill vi göra, men jag menar, det måste ju ske på lika 

villkor”.   

 

4.3.3.2 Lagregleringens påverkan 

Jonsson har märkt av tydliga förändringar efter att den nya lagen kom. Framförallt då han 

upplever att arbetsbördan har ökat. Anledningen är att det efter lagkravet har införts krav på att 

Jonsson både ska rapportera in uppgifter till Kinnarps och till myndigheterna. Jonsson säger 

“då blir det dubbelarbete för mig, dels i hållbarhetsrapporten för vårt budgetår, och dels för 

myndigheterna då”. Han uttrycker att det blir fler siffror att hålla ordning på eftersom att olika 

siffror ska rapporteras in till de olika enheterna. Anledningen till det beror på att myndigheterna 

använder sig av kalenderår, medan Kinnarps rapport upprättas för deras räkenskapsår som 

sträcker sig från den 1 september till den sista augusti. Rapporteringsförändringarna medför att 

det “då kan […] bli förvirring för oss internt”. I och med den nya lagregleringen har Kinnarps 

dessutom utökat sin personal. Dock fyller deras tjänster mest funktionen att hantera frågor 

gällande miljö och produkter.  

 

4.3.3.3 Framtiden 

Gällande framtiden misstänker Jonsson att myndigheter, kunder och anställda kommer att ställa 

fler krav på Kinnarps, men då han inte upplever att han har en tillräckligt bra överblick väljer 

han att hålla tillbaka med spekulationer.  

 

 

4.4 Mio 
“Mio ska vara det självklara valet när det gäller möbler och heminredning för den pris- och 

kvalitetsmedvetna kunden och alltid leverera ett positivt bemötande” (Mio, 2018). 

Mio startades 1962 som ett samarbetsprojekt mellan ett antal möbelhandlare från södra Sverige 

och Stockholmsområdet för att stärka den egna konkurrenskraften. Idag är Mio en av Sveriges 

ledande detaljhandelskedjor för heminredning och möbler. Företaget har butiker på över 70 

platser i Sverige samt e-handel på nätet. Mio grundar sig på en stark entreprenörskultur och ägs 

och drivs av handlare som utgår från Mios koncept (Mio, 2018).  

4.4.1 Mios hållbarhetsarbete 

Mios årsredovisning (2017) innehåller ingen information kring företagets arbete med hållbarhet 

eller miljöpåverkan och företaget har tidigare heller inte upprättat någon hållbarhetsrapport. 

Den första hållbarhetsrapporten kommer att ges ut i samband med årsredovisningen för 

räkenskapsår 2017. Information om företagets hållbarhetsarbete går dock att finna på Mios 

hemsida. Mio är medvetna om att verksamheten har påverkan på både miljö och samhälle på 

både lokal och global nivå och arbetar för en positiv påverkan. Mio (2018) menar själva på att 

de vill ses som “det goda företaget” och i deras hållbarhetsarbete strävar de efter att göra 
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lönsamma och långsiktiga affärer genom att minimera och ta ansvar för den effekt som 

verksamheten har på människa och miljö. 

 

Mio har flera leverantörer i olika länder och i tillverkningsfasen fokuserar hållbarhetsarbetet 

framförallt på socialt ansvar för tillverkarna av produkterna, minskad miljöpåverkan och 

antikorruptionsarbete. Även kvalitetskrav, god djurhållning och socialt ansvar i de lokala 

samhällena där tillverkningen sker är viktiga punkter på Mios hållbarhetsagenda. Mio har en 

hållbarhetspolicy och en uppförandekod. Uppförandekodens syfte är främst att minska negativ 

påverkan gällande nämnda hållbarhetshänseenden. Koden och policyn ställer även krav på 

företagets leverantörer att följa lagar och regler gällande arbete med farliga kemikalier. För att 

på ett enkelt sätt kunna kontrollera att leverantörerna följer uppförandekoden blev Mio i januari 

2018 medlemmar i BSCI (Business Social Compliance Initiative) som är ett företagsinitiativ 

för ansvarsfulla leverantörskedjor. Genom medlemskapet i BSCI granskas och förbättras de 

sociala arbetsvillkoren i hela Mios leverantörsled. 

För att bidra till en mer hållbar konsumtion är en del av Mios produkter märkta som 

hållbara/miljövänliga. Exempelvis är vissa sängtextilsprodukter och tyger till soffor märkta 

med Oeko-Tex®. En del möbler är gjorda av FSC-märkt trä och sängar har CertiPUR-certifierat 

skum. Mattorna har märkningen Care & Fair som bekämpar barnarbete. Mio skriver även att 

de arbetar med att försöka minimera logistikens miljöpåverkan. Det görs genom att effektivisera 

transporterna och maximera fyllnadsgraden samt genom användandet av euroklassade motorer 

och alternativa transportfordon, som exempelvis tåg. 

 

4.4.2 Intervju hållbarhetsansvarig Mio 
Annelie Larsson som har arbetat med arbetsmiljö, säkerhet och socialt ansvar i över 20 år är 

idag sedan ett år tillbaka hållbarhetsansvarig på Mio. Larsson tog sin magisterexamen i 

tillämpad miljövetenskap 1996 och blev därmed en av Sveriges första miljövetare. Bland 

Larsson arbetsuppgifter ingår “att stötta organisationen, att fortsätta göra goda affärer på lång 

sikt genom att ta ansvar för den miljömässiga och sociala påverkan som vår organisation har”. 

Även att strukturera och systematisera Mios hållbarhetsarbete ingår i uppgifterna. 

 

4.4.2.1 Hållbarhetsrapportering 

Mio har inte sedan tidigare upprättat hållbarhetsrapporter eftersom det inte tidigare har funnits 

någon legal skyldighet att göra det. Under intervjun trycker Larsson på den företagskultur som 

finns i företaget, vilket är att Mio ska vara “det goda företaget”. Enligt Larsson innebär “det 

goda företaget” att de värdesätter agerande framför marknadsföring av företagets goda 

intentioner gällande hållbarhetsarbete och Larsson uttrycker att “det överhuvudtaget är [...] en 

kultur i Mio att verka lite i det tysta. Man vill hellre göra än att prata om det”. 

 

Även då Mio inte tidigare har upprättat hållbarhetsrapportering har de länge arbetat med 

hållbarhetsfrågor. Anledningen är enligt Larsson att det alltid har funnits ett genuint intresse 

hos det familjeägda företaget Mio att arbeta med sådana frågor. “Hållbarhetsarbete handlar ju 

om ekonomiskt långsiktigt ansvar, då tar man kloka beslut som kanske inte alltid på kort sikt 

ger resultat, men som på lång sikt. Det är bra för personal, bra för samarbete med 

leverantörerna”.  
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4.4.2.2 Lagregleringens påverkan 

Då företagskulturen i Mio säger att man hellre ska agera än att externt tala om alla de saker som 

företaget bidrar med, blir den nya regleringens påverkan stor i företaget. Till exempel måste de 

börja förmedla mer om produkters miljöprestanda och ta fram olika nyckeltal och 

resultatindikatorer för viktiga hållbarhetsaspekter. Förutom att ha fått företaget att börja 

upprätta hållbarhetsrapportering, har regleringen även tvingat företaget att ta ställning till 

huruvida Mio ska anpassa företagskulturen till lagkravet. “man blir ju via lagkraven tvungen 

att börja prata om, både det man är bra på, men också det man har kvar att göra [...].  Min 

erfarenhet är att man är väldigt medveten om vad man har kvar att göra, men vill inte gärna 

prata om det man redan har gjort och det man redan är bra på, så det blir vi ju tvungna att ändra 

på”. Larsson ser dock förändringen som något positivt och säger att “jag gillar intentionerna 

bakom hållbarhetsredovisningarna att man också delar med sig av erfarenheter för det behövs i 

hållbarhetsarbetet, visa på goda exempel, vad som funkar, vad som inte funkar”.  

 

Enligt Larsson medför den nya regleringen fördelar i form av att företag faktiskt tvingas fatta 

beslut om vilka hållbarhetsrisker som är de mest väsentliga. Hon utvecklar sitt argument med 

att “det som är viktigt ur hållbarhetssynpunkt [...] det ska vi mäta, om det ska vi tala om vad vi 

gjort och vad vi har kvar”. Samtidigt som regleringen medför en ökad 

hållbarhetskommunikation har Larsson uppmärksammat nackdelar med rapporteringen:   “den 

lämnar ganska mycket, rent legalt, mottagarna får välja mycket själva”. Enligt Larsson ökar 

risken att företag som inte tidigare har arbetat med att upprätta hållbarhetsrapportering gör 

mycket arbete i onödan. Bland annat nämner hon att då Mio enbart håller sig på den svenska 

marknaden kan de inte finna samma nytta i att upprätta en global rapport som andra företag, 

eftersom de inte jämför sig med företag som uppehåller sig utanför nationsgränserna. Det 

medför i sin tur att Mio finner andra nyttor med regleringen och försöker anpassa rapporten 

därefter. Enligt Larsson är inte lagkraven speciellt omfattande och eftersom de sedan länge har 

arbetat med det som den nya rapporteringen ska innehålla, ligger svårigheterna snarare i att 

komma fram till vilket slags budskap Mio vill förmedla. 

 

4.4.2.3 Intressenternas påverkan 

Trots att Mio inte har upprättat en hållbarhetsrapport tidigare har de länge arbetat med 

hållbarhetsfrågor. Anledningen till det tror Larsson beror på att det alltid har funnits ett genuint 

intresse bland företagets ägare. I och med att Mio är en familjeägd verksamhet har de alltid 

strävat efter långsiktig planering och därför har också frågor gällande hållbarhet varit 

väsentliga. “Hållbarhetsarbete handlar ju om ekonomiskt långsiktigt ansvar, då tar man kloka 

beslut som kanske inte alltid på kort sikt ger resultat, men som på lång sikt, det är bra för 

personal, bra för samarbete med leverantörerna [...]”.  

 

Det är dock inte enbart ägarna som har påverkat företaget till att agera hållbart, utan även andra 

intressenter som till exempel kunder, personal, leverantörer, intresseorganisationer, investerare 

och myndigheter. Bland annat ringer kunder in och ställer frågor. Larsson har dock observerat 

att bland de frågor som ställs gällande hållbarhet fokuserar kunderna mest på kemikalier och 

dylikt i företagets produkter och fokuserar desto mindre på företagets sociala ansvar.  

 

I övrigt har Larsson iakttagit att intressenternas krav har blivit allt hårdare med tiden. “[...] 

kraven ökar från alla intressenter”.  Hon beskriver det som att “den här medvetenheten hos 

konsumenter gör ringarna på vattnet”. Genom att konsumenter ställer krav skapas 

uppmärksamhet som politiker senare diskuterar. Politikernas diskussioner genererar senare i att 

lagar skapas, vilket skärper kraven ytterligare.  
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4.4.2.4 Framtiden 

Enligt Larsson är det svårt att uppskatta vad som kommer ske i framtiden. Dels visar 

konsumentundersökningar på att konsumenter blir mer hållbarhetsmedvetna, men samtidigt 

väljer konsumenter att handla in produkter billigt över internet -“Det finns en mottrend i 

samhället”.  

 

4.5 Revisionsbyråer 

4.5.1 Intervju Grant Thornton 1 
Grant Thornton är en revisionsbyrå som främst riktar in sig på små och medelstora ägarledda 

företag. Hållbarhetstjänsterna omfattar dock främst företag som klassas som stora eftersom de 

påverkas av lagkravet. Grant Thornton erbjuder tjänster inom revision, rådgivning, 

ekonomiservice och skatt. Hållbarhetstjänsterna ingår i avdelningen affärsrådgivning och kallas 

för sustainability business services där fyra personer arbetar på heltid. Avdelningen är relativt 

ny och startades upp på riktigt i september 2017. De tjänster som erbjuds på hållbarhetsområdet 

är: rådgivning, granskning, strategi och ESG Due Diligence. Julia Höglund arbetar som 

hållbarhetskonsult på Grant Thornton i Stockholm och tillhör avdelningen för affärsrådgivning. 

Hennes arbetsuppgifter består till största del av rådgivning kring hållbarhetsrapportering. 

 

4.5.1.1Hållbarhetsrapportering 

Enligt Höglund är en stor fördel med obligatorisk hållbarhetsrapportering att företag som 

tidigare tänkt ta tag i hållbarhetsfrågorna men inte kommit igång nu får en anledning att göra 

det. Hon menar att det finns en tidsbrist i företag som gör att de bara tar tag i det som är absolut 

nödvändigt. Lagstiftningen gör nu att hållbarhetsrapportering blir nödvändigt och “det är en 

spark i baken för många företag att ta tag i de här frågorna”. Höglund anser att 

hållbarhetsrapportering är ett bra sätt för företag att identifiera hur det går för företaget, vad 

man behöver jobba på och den hjälper till att sätta upp mål att jobba mot. “Ju mer man 

rapporterar och ju mer transparent man är som företag, desto mer input kan ju intressenterna ha 

på företaget, vilket gör att företaget i sin tur kan utvecklas”.  

 

Höglund menar att transparensen som hållbarhetsrapportering innebär, alltså att vara öppen och 

balanserad i sin rapportering, är väldigt viktig men att den även innebär en stor utmaning för 

företagen. Det beror på att många företag ser rapporten som ett marknadsföringsdokument där 

de endast vill visa sin positiva påverkan på samhället och inte den negativa. Det gör att 

rapporten visar en ganska onyanserad bild av företaget. 

 

4.5.1.2 Lagregleringens påverkan 

Höglund tycker personligen att det är positivt att många fler företag i Sverige måste 

hållbarhetsrapportera jämfört med om den svenska lagen hade kopierat EU-direktivet rakt av. 

“Det är bra eftersom att det inte finns så många företag i Sverige så tycker jag ändå att det är 

rimligt att ställa de kraven”. Hon menar att det sätter bollen i rullning och visar att 

hållbarhetsarbete är viktigt och något att satsa på. 

 

Höglund menar att lagregleringen inte bara påverkar de företag som nu är skyldiga att upprätta 

hållbarhetsrapporter utan att också mindre företag som inte täcks av lagkravet känner av det. 

Det beror på att företagens större kunder, leverantörer och samarbetspartners som innefattas av 

lagkravet börjar granska sitt eget hållbarhetsarbete och då även börjar ställa frågor och skickar 

ut uppförandekoder och liknande för att kontrollera hela värdekedjan. 
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Höglund menar att det är svårt att redan nu säga hur lagen påverkar företagens agerande 

eftersom de flesta rapporter inte har kommit ut än. Det som hon har sett under hösten är att 

många företag har tagit tag i frågorna och utformat arbetsgrupper för att ta tag i uppgiften. Det 

har börjat kommuniceras mer om vilka frågor som är viktiga för företaget. Det hon vill försöka 

få företagen att inse är att hållbarhetsfrågorna ligger hos alla och inte bara hos 

hållbarhetsansvarig och miljöchef. Till exempel ligger arbetsmiljöfrågor hos HR-chefen och 

frågor rörande leverantörskedjan ligger hos inköpschefen. Hon menar att det redan har skett en 

positiv utveckling och att frågan har växt i bredd inom företaget men hur det påverkar deras 

agerande återstår att se. 

 

Lagregleringen tvingar företagen att granska sig själva och se hur de faktiskt jobbar på olika 

områden. Höglund menar att det ofta blir tydligt när det pratas om mångfald och företaget 

kartlägger olika delar och inser att till exempel 97% av de som jobbar där är män i medelåldern. 

När företaget fastställt att så är fallet kan de sedan utvärdera varför det ser ut som det gör. 

 

Det är resurskrävande att hållbarhetsrapportera. Det tar mycket tid och kostar pengar, speciellt 

om externa rådgivare kopplas in. Höglund menar även att företaget kan behöva lägga resurser 

på olika mätdelar och typer av dataprogram för att lyckas samla in den hållbarhetsinformation 

som krävs för upprättande av rapporten. Det kan vara konkurrenshämmande för vissa mindre 

företag att behöva lägga dessa resurser. Å andra sidan menar hon att eftersom lagen inte är 

speciellt specifik kan företagen lägga sig på en väldigt grundläggande nivå vid upprättandet. 

“Man väljer ju ambitionsnivå själv så länge man håller lagkravet”.  

 

Höglund anser att som revisionsbyrå kan de på sätt och vis sätta standard och praxis för hur 

lagen ska tolkas och sedan förmedla det till kunderna och förklara vad som krävs av dem och 

hur de tillämpar det som står i lagen. Höglund berättar även att Grant Thornton har ett samarbete 

med andra revisionsbyråer genom branschorganisationen FAR där de har diskuterat lagens 

innebörd och vad som krävs av företagen. Hon menar att det är viktigt att revisionsbyråerna 

utgår från samma ståndpunkt och kräver samma saker av kunderna för att inte orsaka förvirring 

för vad som faktiskt gäller. 

 

Greenwashing 

Höglund anser att det vid hållbarhetsrapportering alltid finns en risk för greenwashing. Risken 

att företaget skriver om någonting som inte är sant eller redogör för att företaget är hållbart när 

så inte är fallet. Det behöver inte handla om att företaget går ut med information som är falsk 

utan företag är ofta bättre på att trycka på det som de är bra på än det som de behöver jobba på. 

Därför menar Höglund att rådgivare och revisorer har en viktig roll i samhället att fylla genom 

att få företagen att bli mer självkritiska genom att ifrågasätta och peka på delar som inte finns 

med. Enligt Höglund är det många företag som i och med lagstadgandet vill att Grant Thornton 

ska skriva rapporten åt dem och få den överstökad. Det accepteras dock inte, utan 

hållbarhetsrapporteringen är en arbetsprocess som kräver mycket tid och samarbete. “Det finns 

ju alltid någonting negativt med lagstiftande, det finns ju alltid de som inte vill och gör det 

minsta möjliga”.  

 

Höglund anser att det finns en risk att det blir mycket marknadsföring i rapporterna men menar 

också att många företag är medvetna om att det finns en risk i att inte rapportera på ett 

fullständigt sätt. De vet att journalister kommer att gräva och försöka hitta skandaler. Hon 

menar att många därför är ganska rädda för att skriva om saker som inte stämmer. 
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4.5.1.3 Framtiden 

Höglund tror att lagarna kring hållbarhetsrapportering kommer att bli hårdare och hårdare och 

att det kommer sluta med att de flesta företag måste upprätta hållbarhetsrapporter. Hon tror 

även att det bara är en tidsfråga innan hållbarhetsinformationen kommer att granskas på exakt 

samma sätt som den finansiella informationen. 

 

 

4.5.2 Intervju Grant Thornton 2 
Tim Buckby arbetar på Grant Thornton tillsammans med Julia Höglund och sitter i ett business 

advisory team som hanterar majoriteten av hållbarhetsfrågorna i företaget. Han arbetar just nu 

mycket med den nya regleringen och rapporteringen och även en del med GRI-frågor. Han har 

en kandidatexamen från Stockholms universitet i företagsekonomi men kommer ursprungligen 

från Australien. 

 

4.5.2.1 Hållbarhetsrapportering 

Hållbarhetsrapporteringens fördelar för företaget är enligt Buckby att den får dem att titta 

närmare på verksamheten vilket gör att de kan fastställa vilken negativ respektive positiv 

påverkan de har på omgivningen. De kan uppmärksamma problemområden och därigenom 

försöka minska utsläpp som är kopplade till energiförbrukning eller minska avfall. Om de gör 

hållbarhetsrapporten på rätt sätt skapar de även en bättre dialog och ökad involvering med 

intressenterna och skapar ökad medvetenhet hos intressenterna kring deras hållbarhetsarbete.  

 

Nackdelarna är enligt Buckby att om hållbarhetsrapporten inte görs på rätt sätt skapar den 

kostnader för företaget snarare än värde, därför menar Buckby att hans team försöker influera 

sina kunder att göra rapporten ordentlig. Rapporten gör även att företagen måste bli mer öppna 

för allmänheten som då kan granska dem noggrannare. Det är det som är syftet med rapporten 

på lång sikt, att skapa transparens och granskning för att skapa en förändring i företaget. Därför 

anser Buckby att från samhällets synpunkt är rapporteringen enbart positiv eftersom de får 

insyn i företagen och kan se hur företagen påverkar samhället. “So in that way the community 

gets the most, they get more awareness and the company also get more awareness on how to be 

more efficient so it’s a win win I think”. 

 

För revisionsbyråerna leder utökad hållbarhetsrapportering till att de kan erbjuda ytterligare en 

service till sina kunder och bygga en bättre relation. Det skapar mer arbete och behov att att 

lära sig nya saker vilket Buckby menar är positivt enligt vissa men negativt enligt andra. Det 

innebär även att revisorerna hjälper samhället att få mer insyn i om företagen rapporterar korrekt 

eller inte.  

 

4.5.2.2 Lagregleringens påverkan 

Buckby tror att lagregleringen kommer att ha en stor påverkan på företagens agerande. Han 

anser att den sätter igång hållbarhetsarbetet och skapar en medvetenhet kring 

hållbarhetsproblemen i företagen. Lagen innebär att företagen måste uppdatera sina strategier i 

förhållande till hållbarhetsfrågor för att inte förlora konkurrensfördelar. Han menar samtidigt 

att det alltid kommer att finnas en del företag som inte tar rapporten tillräckligt seriöst och han 

tror inte att det är så många företag som välkomnar den nya lagen eftersom företag ofta föredrar 

att bli lämnade ifred. Han tror att om företagen börjar arbeta med hållbarhetsfrågorna kommer 

de med åren att hitta nya aspekter de inte tidigare var medvetna om och bli allt mer ambitiösa i 

sitt rapporterande. Han har redan sett bevis på detta där företag redan börjat planera vad de ska 
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ta med i rapporten nästa år. “That is where you start to see the real change of the report and 

what is does”. 

 

Buckby tycker att det är positivt att den svenska lagregleringen är striktare än EU-direktivet. 

Han anser att EU-direktivet är lite för milt mot resten av Europa. Det borde gå mot en ekonomi 

där alla måste vara mer hållbara, ju fler desto bättre. Han tycker att det ska vara lika för alla och 

att alla borde göra det. “ I think it’s the start of a new beginning, basically”.  

 

Greenwashing 

Buckby tror att många företag kommer att vara väldigt bra på att hållbarhetsrapportera och vara 

transparenta med sin positiva och negativa påverkan på miljö och samhälle. Han misstänker 

samtidigt att inslag av greenwashing kan förekomma i vissa företag. Greenwashing innebär att 

företag säger att de gör saker som de faktiskt inte gör men Buckby tror att de flesta företag är 

medvetna om problemet med att ljuga i sina rapporter. Han misstänker dock att det finns stor 

risk att företag kommer utelämna information om deras negativa påverkan på hållbarhet för att 

få rapporten att se bättre ut. De förstår inte alltid att det kan skapa problem när media och 

intressenter granskar rapporten. “I don’t know if greenwashing is gonna be a problem but 

definitely leaving out the right information will be”. 

 

4.5.2.3 Framtiden 

Buckby tror att kraven på hållbarhetsrapportering kommer att öka i framtiden. “At the moment 

it’s like a pilot run for the directive and they want to come in smoothly in the beginning phase”. 

Han tror att det är viktigt att regleringen till en början inte är så hård för att de företag som 

aldrig har arbetat med hållbarhetsfrågor tidigare ska få chansen att acklimatisera sig. Han anser 

dock att det finns rum för förbättring och tror att lagen kommer bli striktare och kräva mer 

utförlig granskning i framtiden.  

 

 

4.5.3 Intervju EY 
EY är en revisionsbyrå som erbjuder tjänster inom revision, redovisning, rådgivning, skatt och 

transaktioner. Företagets hållbarhetsavdelning kallas climate change and sustainability services 

och erbjuder tjänster inom revision och konsultation gällande hållbarhetsfrågor (EY, 2018). 

Outi Alestalo arbetar som Senior Manager på EY och ingår i en specialistenhet inriktad på 

hållbarhetsfrågor. Hon fungerar som en stödfunktion till revisorsteamen gällande frågor som 

handlar om icke-finansiell rapportering. Just nu arbetar hon mycket med lagkravet för 

hållbarhetsrapportering. 

 

4.5.3.1 Hållbarhetsrapportering 

Enligt Alestalo skapar hållbarhetsrapportering och hållbarhetsredovisning transparens i 

företagen. Den leder även till att företagen ser var i deras arbete det finns brister som behöver 

åtgärdas vilket driver utvecklingen framåt. Redovisning av hållbarhet är i många bolag inte lika 

utvecklat som finansiell redovisning. Det saknas ofta gemensamma definitioner och det kan 

vara svårt att jämföra bolag. Företag mäter ofta faktorer på olika sätt och använder olika 

avgränsningar vilket gör att det blir svårt att följa utvecklingen från ett år till ett annat.  

 

När det gäller frivillig rapportering finns det olika anledningar till att företagen vill redovisa 

hållbarhet. Olika intressentgruppers informationsbehov är en viktig anledning men hållbarhet 

har även en viktig roll i många företags marknadskommunikation. Alestalo menar att det finns 

risk för att hållbarhetsrapporterna inte alltid balanserar mellan framgångar och utmaningar i 
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hållbarhetsarbetet. Företag vill helst inte prata om områden där de inte har nått hela vägen och 

på så sätt kan rapporten få ett större inslag av marknadsföring än redovisning. 

 

4.5.3.2 Lagregleringens påverkan 

Enligt Alestalo är det fortfarande för tidigt att säga vilken påverkan lagstiftningen kommer att 

ha på företagens rapporteringar. Hon menar att lagstiftningens krav är övergripande och att det 

står om vad det är för typ av frågor som ska beröras men att lagstiftningen lämnar utrymme för 

flexibilitet när det gäller hur dessa frågor ska rapporteras. För de stora företagen som oftast 

redan har hållbarhetsredovisningen på plats handlar lagregleringen mer om att se över 

formaliafrågor såsom rapporteringens struktur. Den största påverkan sker på mindre företag 

som inte tidigare har haft någon hållbarhetsrapport och nu måste upprätta en. Det är där 

utvecklingen kommer att ske. De måste nu ta tag i sitt hållbarhetsarbete och se över hur de 

arbetar med olika frågor. Alestalo menar att bolag ofta har hanteringsrutiner för frågor gällande 

till exempel antikorruption men att lagen nu gör att de måste bli mer systematiska och involvera 

uppföljning.  

 

Alestalo berättar att lagregleringen har inneburit mer arbete på revisionsbyrån. Hon menar att 

det beror på att byrån har fått fler frågor av kunderna gällande hållbarhet och många av de 

finansiella revisorerna har efterfrågat stöd från byråns hållbarhetsspecialister. Lagregleringen 

har också bidragit med kompetensutvecklande på företaget “Vi har ju haft väldigt mycket 

interna utbildningar här för att hjälpa våra revisionsteam med vad lagkraven innebär och vad 

det är för frågor som de behöver beakta”. 

 

Greenwashing 

Alestalo menar att då det inte finns någon lagstadgad extern granskning av innehållet i frågorna 

som rapporteras enligt lagkrav lämnas visst utrymme för företagen att ta med den information 

de själva vill. Hon menar dock att det finns vissa intresseorganisationer som motverkar 

missvisande rapporter genom att undersöka de svenska storbolagens arbete i olika frågor. Hon 

tror inte att någon kommer att gå igenom alla företagens hållbarhetsrapporter men menar att de 

stora börsnoterade bolagen kommer granskas av både intresseorganisationer och media vilket 

utmanar missvisande rapporter som kanske är lite för positiva. “[...] men sen är det självklart 

att det finns utrymme för aktörer som inte är seriösa att skriva det ena och det andra utan att 

någon egentligen kontrollerar om det är tillförlitligt, om uppgifterna stämmer”. Hon menar att 

risken för greenwashing finns men att det oftare är en resursfråga inom företaget som påverkar 

hur rättvisande rapporten blir. Det handlar till exempel om vilken kompetens företaget besitter 

och hur kommunikationen fungerar internt inom företaget. 
 

4.5.3.3 Framtiden 

Enligt Alestalo kommer hållbarhetsarbetets framtida utveckling att handla mycket om 

systematisering, att företagen utvecklar sina uppföljningsstrukturer och skapar bättre 

samordning mellan de olika delarna i verksamheten. Hon tror även att när företagen nu har 

påbörjat sitt arbete med hållbarhetsrapportering så kan de lättare utveckla och utvidga arbetet 

de kommande åren.  

 

Hon tror inte att det kommer ske några förändringar i de nya lagkraven, däremot ser hon att 

kraven ökar från flera olika håll. Till exempel ökar kraven från investerare, det kommer ut 

rapporter om hur företag bör arbeta med hållbarhetsfrågor och det kommer nya lagar på andra 

områden som även påverkar hållbarhetsarbetet. “Olika aktörer begär olika saker och det innebär 

ett ganska stort arbete för företagen att försöka justera olika insatser och presentera just den 

typen av information”. 
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4.5.4 Intervju KPMG 
KPMG är en revisionsbyrå som erbjuder tjänster inom revision, redovisning, skatt och 

rådgivning. På hållbarhetsområdet hjälper KPMG företag att upprätta rapporter, granska 

hållbarhetsredovisningar och hjälper företag att sätta strategier och mål (KPMG, 2018). 

KPMG:s delägare Torbjörn Westman är huvudansvarig för den icke-finansiella redovisning på 

KPMG. Han är ordförande i FAR:s specialistgrupp och han är även FARs representant i 

Accountancy Europe där Westman har varit med och arbetat med det nya direktivet på 

europanivå. Westman har tidigare arbetat som finansiell revisor och har en examen 

motsvarande civilekonom, men utbildningen utfördes i England respektive Holland. 

 

4.5.4.1 Hållbarhetsrapportering 

Enligt Westman bidrar hållbarhetsredovisning till att intressenter informeras kring företagens 

aktiviteter, “[...] det är en viktig kommunikationskanal”. Westman berättar att han har sett en 

förändring i företagens rapporteringar då de förr mest fokuserade på bolagets finansiella del till 
att på senare år fokusera mer på icke-finansiell information. Han anser det vara fördelaktigt i 

och med att även icke-finansiell information skapar värde för bolaget och är viktigt för dess 

intressenter. Westman uppmärksammar att om ett företag enbart vill uppfylla lagkravet behöver 

hållbarhetsinformationen inte vara speciellt omfattande. 

 

Enligt Westman kan nackdelar med det nya direktivet uppkomma för de mindre bolagen som 

omfattas av lagen men som enbart består av en enda ägare. Anledningen till att direktivet kan 

missgynna dessa är för att ägaren redan känner till informationen och externt efterfrågas inte 

informationen av intressenter. Rapporten saknar då syfte och kan leda till stora kostnader för 

att producera ett dokument som ingen har nytta av.  “Man kan undra är detta verkligen vettigt 

eller är den en administrativ börda?” 

 

4.5.4.2 Lagregleringens påverkan  

Westman hoppas att det företagen beskriver i sina rapporter också är så de agerar. Om företagen 

inte tidigare har haft några policys rörande hållbarhetsfrågorna blir de nu tvungna att ta fram 

policys för till exempel hur de hanterar medarbetare eller hur de hanterar leverantörer i utsatta 

länder. Det gör “förhoppningsvis [...] att bolagen ändrar agerande eller lägger mer fokus på 

det”. Westman poängterar även att många företag gör väldigt mycket bra, men att de aldrig har 

beskrivit det i en rapport tidigare och att få ner det på papper är deras största utmaning. Westman 

tror att allt fler företag kommer att göra en mer omfattande hållbarhetsrapport än vad lagen 

kräver och att lagen även kommer att öka antalet bolag som väljer att bli granskade då det skapar 

ökad legitimitet för företagen. 

 

Westman tycker främst att det är bra att den svenska lagen omfattar fler företag än vad EU-

direktivet gör. “Många bolag har inte rapporterat på den här typen av data som de egentligen 

borde ha gjort, så jag tycker det är bra”.  

 

Greenwashing 

Westman tror inte att lagregleringen kommer att leda till mer greenwashing än tidigare. Han 

misstänker att det finns enstaka företag som inte har så mycket underlag på de olika 

hållbarhetsområderna som ska finnas med i rapporten och därmed blir “tvingade att koka soppa 

på en spik”. Risken finns att rapporterna blir framkrystade. Trots dessa misstankar anser 

Westman det vara oklart om man skulle kunna kalla ett sådant agerande för “greenwashing” 

och han tror därför inte att företag kommer använda greenwashing i större utsträckning än 

tidigare.  
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4.5.4.3 Framtiden 

Enligt Westman är det svårt att uttala sig om framtiden, framförallt då ett flertal faktorer 

påverkar. Westman är dock övertygad om att den icke-finansiella informationen kommer att få 

allt större vikt och i och med det kommer även den finansiella informationen att påverkas. Till 

exempel kan nya miljölagar införas med ökade avgifter på koldioxid. Westman misstänker även 

att större fokus kommer att läggas på “krångligare” områden att rapportera om såsom mänskliga 

rättigheter och antikorruption jämfört med mindre “krångliga” områden som personal och 

miljö. Han tror speciellt att vi kommer att se en utveckling i arbetet med mänskliga rättigheter, 

som exempelvis barnarbete. Han tror även att granskningen av rapporterna kommer att öka 

eftersom ökade krav på företag gör att det blir allt viktigare med verifiering av innehållet i 

rapporterna. 

 
 

4.5.5 Intervju Deloitte 
Deloitte är en revisionsbyrå som erbjuder tjänster inom audit and assurance, financial advisory, 

risk advisory, redovisning, skatt, consulting och legal. De hållbarhetstjänster Deloitte 

tillhandahåller är strategi, granskning och utformning av redovisningar och rapporter (Deloitte, 

2018). Nina Vikkula innehar befattningen senior sustainability consultant på Deloitte, vilket 

innebär att hon är projektledare för olika granskningsuppdrag där företagens 

hållbarhetsredovisningar granskas mot GRI-rapporteringsramverket. Vidare kontrollerar hon 

att hållbarhetsrapporter innehåller den information som enligt ÅRL (årsredovisningslagen) ska 

finnas med. Vikkula är i grund och botten både ekonom och miljövetare och har arbetat med 

hållbarhet i fyra år. Först arbetade hon ute i en organisation och därefter började hon arbeta som 

konsult. 

 

4.5.5.1 Hållbarhetsrapportering 

Enligt Vikkula finns det flera fördelar med hållbarhetsrapportering. Bland annat uppkommer 

större transparens i det företagen arbetar med och på så sätt får samhället perspektiv på hur det 

står till i de olika företagen. Utifrån företagets synvinkel ser Vikkula hållbarhetsrapportering 

som en chans att marknadsföra sitt hållbarhetsarbete och varumärke, vilket kan generera nya 

kunder. Utifrån revisionsbyråns perspektiv ser Vikkula att det blir allt fler klienter som önskar 

komplettera övriga uppdrag med de hållbarhetstjänster som Deloitte har att erbjuda.  

 

4.5.5.2 Lagregleringens påverkan 

Vikkula menar att då det är första året som hållbarhetsrapporten ska upprättas tror hon inte att 

lagen än så länge har haft någon större påverkan på företags agerande. Det viktigaste för 

företagen har varit att försöka få ihop en rapport och förmedla det man har och inte har 

åstadkommit i företaget. Framöver menar hon att lagregleringen kan leda till utveckling då 

rapporten måste upprättas årligen och innehållsmässigt skilja sig från föregående rapport. 

“ingen vill ju vara sämsta laget [...] alla vill ju rapportera bra resultat så att man får en utveckling 

och intressenterna vill säkert också läsa om den utveckling som har skett”. Enligt Vikkula 

kommer lagregleringen få störst påverka på utvecklingen i företag som inte tidigare har 

hållbarhetsrapporterat, vilket främst är mindre och medelstora företag. 

 

Vikkula tror att en del företag kommer välja att bli granskade mer grundligt än vad lagen kräver, 

till exempel genom att börja rapportera enligt GRI och låta en tredje part granska och bestyrka 

hållbarhetsredovisningen. Det handlar om att stärka trovärdigheten i redovisningen och en 

granskning bidrar till att informationen får större tyngd. “Det blir lättare att tro på det som står 

där för då är det en tredje part som har gått igenom informationen”. 
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Greenwashing 

Eftersom lagen inte innebär att rapporten per automatik blir granskad tror inte Vikkula att 

rapporten bidrar till mindre greenwashing. Hon menar också att lagen gör att fler företag blir 

tvungna att rapportera om hållbarhetsfrågor men hon tror att det är få som vågar ta risken att 

rapportera om något som inte är korrekt information och att lagregleringen därför inte heller 

bidrar till ökad greenwashing. 

 

4.5.5.3 Framtiden 

Då Vikkula har märkt av brister i den nya lagens tydlighet förutspår hon att lagen i framtiden 

kommer att bli mer detaljerad. Hon säger bland annat att klienter har kontaktat revisionsbyrån 

för att få råd om hur de till exempel ska definiera sociala förhållanden “det är kanske inte ett 

begrepp som är helt självklart för alla och inte jättebra förklarad i lagen”. Vikkula fortsätter och 

säger att hållbarhetsrapporterna på så sätt hade blivit mer homogena. Vad gäller de olika delarna 

i hållbarhetsrapporten tror hon inte att någon fråga kommer bli viktigare än någon annan. I 

övrigt misstänker Vikkula att utvecklingen kommer fortsätta att gå mer mot det hållbara hållet 

“tåget går inte längre att stoppa”. Bland annat berättar hon hur frågan kring vegansk kost har 

blivit allt vanligare med åren och “det dyker upp massa spännande initiativ hela tiden”.  
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4.6 Sammanställning av intervjuer 

4.6.1 Möbelföretagen 
 

 
Lagens påverkan Intressenters påverkan Hållbarhets- 

rapporteringens 

utmaningar 

Framtiden 

IKEA 

 

 

Har påverkats i mycket 
liten utsträckning av 

lagregleringen då de 

sedan länge har 

hållbarhetsrapporterat 

Hållbarhetsarbetet både 

påverkar och påverkas av 

intressenter och resultatet av 

denna påverkan är en del av 

innehållet i 

hållbarhetsredovisningen. 

Kunderna påverkar mycket 

genom krav och önskemål 

Stort projekt att 
samla in all relevant 

data och 

sammanställa den på 

ett enkelt sätt där allt 
kommer med 

Försöka hjälpa 

kunderna att leva 

längre tillsammans 

med möblerna. Satsar 

på att gå från den 

linjära ekonomin till 

den cirkulära 

ekonomin 

Gyllensvaans 

 

 

Har ej påverkats av 

lagregleringen då IKEA 

knappt har påverkats 

Gyllensvaans arbete 

påverkas till mycket 

stor del av IKEA:s 

krav  

- - 

Kinnarps -

hållbarhetschef 

 

 

Lagregleringen har 
påverkat genom att 

Kinnarps nu 

hållbarhetsredovisar för 

hela koncernen 

-Eftersom intressenter 
ställer krav på företaget, 

vill Kinnarps visa upp 

vad de åstadkommer och 

få kred för det  

-Intressenterna ändrar 

åsikter och därmed krav 

på vad företaget ska 

arbeta med  

Kinnarps måste 
bedöma vad 

intressenterna anser 

vara mest relevant 

samt svårigheter i att 

sammanställa de 

olika enheternas 

underlag 

-Fler diskussioner 
gällande företagets 

produktlivscykel 

och vilka krav som 

ska ställas på 

leverantörskedjan 
-mer och mer 

öppenhet och 

transparens 
- Går mot en 

cirkulärekonomi 
 

Kinnarps - 

kvalitet- och 

miljöansvarig 

 

Lagregleringen har 

påverkat genom att 

skapa mer arbete för 

företaget, men även nya 
arbetstillfällen  

Olika intressenters krav 

skapar merarbete då 

dubbla rapporter måste 

upprättas 

Hållbarhets- 
rapporteringen 

innebär en 

konkurrenskostnad 
gentemot företag i 

låglöneländer där 

lagkravet inte 

existerar 

Kraven kommer att 

öka mot företaget  

Mio 

 

 

Lagregleringen har 

påverkat i stor 
utsträckning då 

företaget inte 

hållbarhetsredovisat 

tidigare. De har även 
tvingats omvärdera sin 

företagskultur 

-Ägarna har alltid varit 

intresserade av långsiktig 
planering och därmed 

frågor rörande hållbarhet. 

-Övriga intressenter 

påverkar samhället till att 
ställa hårdare krav 

Mio måste ta 

ställning till vilket 
budskap de vill 

förmedla 

Pga. en mottrend i 

samhället blir det 
svårt att förutspå 

framtiden 

Tabell 4. Tabellen visar en sammanställning av respondenternas svar på de fyra mest relevanta 

frågorna för studien. 
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4.6.2 Revisionsbyråerna 
 

 
Lagens påverkan Hållbarhetsrapportering Greenwashing Framtiden 

Grant 

Thornton 

1 

 

 

-Skapar transparens 
-Får företagen att granska 

sig själva 
 

+Får igång arbetet med 

hållbarhetsfrågorna. Bra 

sätt att sätta upp mål. 

Intressenterna blir med 
involverade. 
-Många ser rapporten 

som marknadsföring 

och visar bara de 
positiva aspekterna 

Det finns alltid en risk 

för greenwashing. 

Informationen är inte 

alltid falsk men företag 
är ofta bättre på att 

förmedla det som de är 

bra på än det som de 

behöver jobba på 

-Hårdare regler 
-Alla kommer 

hållbarhetsrapportera -

Mer granskning av 
företagens 

hållbarhetsrapporter 

Grant 

Thornton 

2 

 

 

-Stor påverkan på 
företagens agerande -

Sätter igång 

hållbarhetsarbetet hos 

många företag  
-Skapar medvetenhet 

kring hållbarhetsproblem 

+Skapar insyn i 
företaget. 

Problemområden inom 

företaget 

uppmärksammas. 
Skapar en bättre dialog 

med intressenter 
-Om rapporten görs på 

fel sätt kan den skapa en 
kostnad och inget värde 

för företaget 

Det finns en stor risk att 
företag kommer 

utelämna deras negativa 

påverkan för att få 

rapporten att se bättre ut 

Kraven på hållbarhets- 
rapportering kommer 

att öka och det kommer 

bli hårdare granskning 

av innehållet 

EY 

 

 

-Mest formaliafrågor för 

stora bolag 
-Påverkar mindre företag 
att ta tag i sitt 

hållbarhetsarbete -

Arbetet blir mer 

systematiskt 

+ Skapar transparens. 

Företag upptäcker vad 

de behöver förbättra 
- Svårt att jämföra 

bolag. Rapporterna 

balanserar inte alltid 

mellan positiva och 
negativa aspekter 

Det finns ett visst 

utrymme för oärliga 

aktörer, men det är 
oftare en resursfråga 

inom företaget som 

påverkar hur rättvisande 

rapporten blir 

Ökade krav från olika 

håll och mer 

systematisering och 
uppföljning av 

hållbarhetsarbetet 

KPMG 

 

 

-Påverkar främst företag 
som inte tidigare 

hållbarhetsrapporterat-

Får företag att ta fram 

policys på olika områden  
-Kan bli en kostnad som 

inte skapar värde 

+Skapar bättre 
kommunikation med 

intressenter och ökat 

värde för företaget 
-Kan vara en 
administrativ börda 

Greenwashing kommer 
inte att öka i och med 

den nya regleringen 

-Större vikt kommer att 
läggas vid icke-

finansiell information 
-Större fokus på 

mänskliga rättigheter 
-Ökad granskning 

Deloitte 

 

 

Påverkar främst 

utvecklingen i företag 

som inte har 

hållbarhetsredovisat 
tidigare 

+Större transparens. 

Låter företaget 

marknadsföra sitt 

hållbarhetsarbete 
 

Greenwashing kommer 

inte att påverkas av den 

nya regleringen 

-Kraven kommer att bli 

mer detaljerade 

Tabell 5. Tabellen visar en sammanställning av respondenternas svar på de fyra mest relevanta 

frågorna för studien. 
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5 ANALYS 

________________________________________________________________ 
I kapitlet analyseras empiriunderlaget med hjälp av den teoretiska referensramen. Först 

presenteras en kort sammanfattning av resultatet från studiens empiri. Sammanfattningen följs 

av studiens analysmodell. Analysmodellen har framställts genom att kombinera den teori som 

har använts i studien med insamlat intervjuunderlag med syftet att underlätta förståelsen för 

analysen. De legitimerande och signalerande mekanismerna som har en stark påverkan på 

företags hållbarhetsrapportering har här en viktig roll. I analysen analyseras 

hållbarhetsrapporteringens påverkan på företag i förhållande till ekonomiska, miljömässiga 

och sociala aspekter och de faktorer som påverkar dessa. Fokus läggs även på lagregleringens 

påverkan på samhället. 

________________________________________________________________ 
 

5.1 Sammanfattande analys av empriunderlaget 
Många företag blir i och med lagregleringen tvungna att upprätta hållbarhetsrapporter och 

studiens resultat visar att företagen därmed måste se över sitt arbete med olika hållbarhetsfrågor. 

En del företag har upprättat hållbarhetsrapporter sedan länge och lagregleringen påverkar inte 

dessa företag i lika stor utsträckning som företag som inte tidigare har upprättat 

hållbarhetsrapporter. För de företag som inte har arbetat med hållbarhetsrapportering kan 

lagregleringen få stora konsekvenser eftersom de nu måste avsätta resurser till att samla in data 

för att kunna framställa rapporten. Företagen sätter dock sin ambitionsnivå själva så länge som 

de uppfyller lagkraven, vilket gör att innehållets omfattning kan vara olika från företag till 

företag. Upprättande av rapporten kan bli dyrt och kostnaden motsvarar inte alltid nyttan, vilket 

kan minska företagens konkurrenskraft på marknaden. Å andra sidan kan arbete med 

hållbarhetsfrågor leda till större förtroende hos, och samarbete med, kunder och andra 

intressenter vilket även kan innebära ökad konkurrenskraft och lönsamhet för företagen. 

Studien indikerar även att hållbarhetsrapportering kan hjälpa företag att sätta mål, mäta 

prestationer samt att hantera förändringar. 

 

5.2 Studiens analysmodell 
Analys av teorierna och empirin har resulterat i nedanstående analysmodell över faktorer som 

måste tas i beaktning när lagregleringens påverkan på företag studeras: 
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Figur 5. Studiens analysmodell visar på sambandet mellan de olika delarna som tas upp i analysen. 

 

Enligt Isil och Hernke (2017) består hållbarhetsredovisning av tre olika aspekter: ekonomiska, 

miljömässiga och sociala. Dessa tre aspekter är även grundpelarna i lag (2016:947) om ändring 

i årsredovisningslagen (1995:1554) som påverkar stora företags hållbarhetsrapportering (Prop. 

2015/16:193). Genom analys av referensram och empiri har studien uppmärksammat fyra 

faktorer som påverkar hur företag anpassar sig efter lagregleringen av hållbarhet. 
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5.2.1 Faktorer 

Den faktor som i studien har visat sig vara mest avgörande för i hur stor utsträckning företag 

påverkas av den nya lagregleringen är om de tidigare har upprättat hållbarhetsrapporter och 

vidden av deras hållbarhetsarbete. Företag som tidigare har upprättat hållbarhetsrapporter 

påverkas till liten del av lagregleringen och det handlar mest om att säkerställa att deras rapport 

överensstämmer med lagkravet och att ändra formalia. Störst effekt har lagen på de företag som 

inte tidigare har hållbarhetsrapporterat och inte heller har arbetat med hållbarhetsfrågor i någon 

större utsträckning. Bolagets storlek är en viktig variabel då stora företag ofta länge har 

rapporterat kring hållbarhet medan de mindre företagen som precis hamnar över gränsen för 

lagkravet, mer sällan har hållbarhetsrapportering och resurserna på plats.  

 

En annan faktor som är viktig för lagens påverkan är, enligt resultatet från empirin, företagens 

egna ambitionsnivå för rapporten. Lagkravet är relativt öppet för tolkning och företag kan själva 

välja vilken nivå de vill lägga sig på så länge lagkraven täcks in. Företagens ambitionsnivå kan 

kopplas till både legitimitetsteorin och signalteorin. För att företagen ska ses som legitima måste 

de agera utifrån vad marknaden anser att rapporten ska innehålla. Företagen kan överträffa 

marknadens förväntningar genom att rapportera om ytterligare information vilket signalerar att 

de tar frågorna på allvar och är bättre än sina konkurrenter. 

 

En ytterligare faktor är intressenternas krav på respektive företag. Olika intressenter har olika 

krav på olika företag, vilket gör att företagen måste anpassa sina hållbarhetsrapporter efter vad 

deras specifika, viktigaste intressenter kräver. Det innebär att intressenternas krav på innehållet 

i hållbarhetsrapporten är avgörande för i vilken utsträckning lagregleringen påverkar företagen. 

Detta i enlighet med intressentteorin som innebär att företag alltid påverkas av sina intressenter. 

 

Den sista faktorn som har identifierats som viktig för företags påverkan av lagregleringen är 

om företagen tar in extern hjälp med att upprätta rapporten eller väljer att upprätta den själva. 

Att ta in extern hjälp från exempelvis revisionsbyråer blir ofta dyrt för företag men medför 

samtidigt att de får vägledning kring arbetet och att rapporten blir gjord på ett riktigt sätt. Om 

företag väljer att själva upprätta rapporten finns risk att kompetensen är otillräcklig och att 

rapporten bli missvisande. Att upprätta rapporten själva inom företagen blir dock inte lika 

kostnadskrävande. 

 

5.3 Lagregleringens påverkan på företag 

5.3.1 Sociala aspekter 

Hållbarhetsrapportering har i studien uttryckts vara positivt för medarbetare, leverantörer och 

andra intressenter i och med att den nya lagregleringen får företagen att börja fundera över sitt 

agerande i olika frågor. Det medför att de olika intressenterna gynnas eftersom företagen nu 

måste rapportera kring till exempel hur de arbetar med personalrelaterade frågor som 

jämställdhet, mångfald och personalskydd. Företagen måste även informera om hur de arbetar 

med att förhindra att de mänskliga rättigheterna inskränks samt hur de förser sina medarbetare 

med trygghet (FAR, 2016). Enligt Bellantuono et al. (2016) är det viktigt att det sociala 

ansvarstagandet integreras med företagets affärsstrategi och att företagets intressenter 

involveras i arbetet. Detta görs till exempel av de undersökta möbelföretagen genom diverse 

intressentundersökningar och IKEA menar att hållbarhet har en stor del i företagets 

affärsstrategi och att det till viss del alltid har varit så.  

 

Hållbarhet innebär att företag inte bara tar ansvar för sina egna handlingar utan att de även tar 

ett visst ansvar för sina leverantörer flera steg bakåt i värdekedjan. För att anses vara socialt 



47 
 

ansvarstagande måste företag kontrollera och sätta upp regler för sina underleverantörer 

(Borglund et al., 2012). Studien visar att företag i och med lagregleringen blir tvungna att ta 

fram policys för hur de hanterar medarbetare och leverantörer i utsatta länder. Flera 

respondenter tror att allt större vikt kommer att läggas på icke-finansiell information i framtiden 

och att stort fokus kommer ligga på mänskliga rättigheter. Högre krav förväntas ställas på alla 

steg i leverantörskedjan. Enligt Grafström et al. (2008) beror det på att intressenterna involveras 

allt mer i hållbarhetsfrågorna och påverkar företagen. För att företagen ska överleva på 

marknaden måste de lyssna på sina intressenter (Bellantuono et al., 2016) och agera inom de 

gränser och normer som råder (Deegan & Unerman, 2011). Studien implicerar att de undersökta 

företagen påverkas mycket av olika intressenters krav och behov, vare sig det handlar om 

intresseorganisationer, kunder eller ägare. Enligt Ljungdahl (1999) påverkar även företag 

intressenters syn av företaget genom att redovisa hållbarhetsinformation. Det kan skapa ökat 

förtroende och legitimitet för företaget (Kaya, 2016) vilket enligt både IKEA och Kinnarps är 

en av anledningarna till att de började hållbarhetsrapportera. Enligt Kaya (2016) är 

lagregleringar viktiga eftersom de förser företagsledningen med intressenters uppfattningar om 

vad som är viktigt att fokusera på, vilket manar företagen att följa lagen för att säkerställa deras 

legitimitet. Studien tyder även på att lagarna kring hållbarhetsrapportering överlag kommer att 

bli allt hårdare och mer detaljerade efterhand och kräva allt mer av företagen vilket kan kopplas 

till samhällets ökade krav gällande hållbarhet. 

 

Studien visar att även mindre företag som inte direkt påverkas av det nya lagkravet, och alltså 

inte behöver hållbarhetsrapportera själva, ändå indirekt kan påverkas av det. Lagregleringen 

sätter igång arbetet med hållbarhetsfrågor för de företag som omfattas av lagen vilket även kan 

påverka företagens leverantörer. Det eftersom att företagen nu kommer börja granska 

leverantörernas arbete och sätta nya krav på dem i enlighet med det som ska tas upp i 

hållbarhetsrapporten. Studien tyder dock på att den undersökta underleverantören inte har känt 

av någon påverkan från lagregleringens ikraftträdande eftersom de kontinuerligt har fått krav 

ställda på sig sedan tidigare och har därmed fortlöpande utvecklat sitt hållbarhetsarbete. 

 

Hållbarhetsrapporteringens vikt och omfattning varierar mellan företag och kan enligt 

respondenterna bero på företagens etik och moral då många företag ser rapporten som ett 

marknadsföringsverktyg. Det gör att rapporten ger en onyanserad bild av företagen vilket inte 

är syftet bakom den. I en del företag ses rapporten som ett problem som ska fås ur vägen utan 

att vara för resurskrävande medan andra företag ser det som sin plikt att redovisa företagets 

påverkan på samhället. Resultatet ligger i linje med vad Ljungdahl (1999) konstaterar nämligen 

att en del företag bara är intresserade av att redovisa hållbarhetsinformation om det får en positiv 

effekt på företaget medan andra ser det som ett moraliskt ansvar.  

 

Då den svenska lagregleringen tvingar företag att rapportera om både för- och nackdelar kring 

sitt hållbarhetsarbete, men samtidigt inte kräver att revisorer granskar innehållet i 

rapporteringen har en diskussion i studien varit om den nya lagen kommer att påverka 

användandet av greenwashing. Då intressenter ofta har begränsad information kring företags 

agerande gällande hållbarhetsfrågor föreligger en informationsassymmetri som ger utrymme 

för användande av greenwashing. Företagen kan då vinna konkurrensfördelar utan att ha 

påverkat samhället till det bättre (Berrone et al., 2017). Eftersom att greenwashing påverkar 

företags intressenter till att få en snedvriden bild av företagen anses greenwashing tillhöra 

sociala aspekter. Samudhram et al. (2015) menar att problemet med greenwashing kan 

förebyggas genom att rapporterna lagregleras. I studien framgår det dock att revisorernas 

misstankar är delade gällande om lagregleringens införande skulle förändra användandet av 

greenwashing. En del respondenter tror inte att lagen kommer ha någon effekt på användandet 
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av greenwashing, medan andra hävdar att lagen kommer öka möjligheten för greenwashing och 

misstänker att det finns en risk för att företag drar nytta av det. Respondenterna är dock eniga 

om att det finns en risk att företag ger ut missvisande information vilken snarare grundar sig i 

resursfrågor samt hur hög kompetens företagen har av att upprätta hållbarhetsrapporter än att 

de medvetet manipulerar informationen. Det finns även risk att många företag kommer att 

fokusera för mycket på de positiva delarna och för lite på de negativa delarna av sitt 

hållbarhetsarbete och därmed ge en felaktig bild av företaget i rapporten. Tidigare forskning 

har konstaterat att det är svårt att bedöma vilken effekt hållbarhetsrapporter har på företags 

arbete med hållbarhet eftersom de verkliga intentionerna och underlagen bakom rapporten är 

svåra att spåra (Alänge et al). 

5.3.2 Ekonomiska aspekter 

I och med att alla de tre undersökta möbelföretagen har ansett det vara fullt möjligt att 

kombinera ekonomiska aspekter med sociala- och miljömässiga aspekter utgår de från vad 

Rambaud och Richard (2015) kallar ett positivistiskt synsätt. Det kan bero på att de tre 

möbelföretagen redan sedan långt tillbaka har implementerat det hållbara arbetssättet i sin 

verksamhet. Revisionsbyråerna är eniga om att det är mindre företag som inte tidigare har 

arbetat med hållbarhetsfrågor som påverkas mest av lagen. De måste nu upprätta policys, 

arbetsgrupper och lägga ner både humankapital och ekonomiska resurser för att ta fram den 

data som behövs och för att sedan sammanställa den i en rapport. I studien har det framkommit 

att det kan vara svårt för en del företag som inte sedan tidigare har upprättat hållbarhetsrapporter 

att kombinera sociala- och miljömässiga aspekter med de ekonomiska aspekterna. Bland annat 

kan företag som endast har en eller ett fåtal ägare men ändå omfattas av lagen missgynnas då 

ägarna redan har full insyn i företaget och företagets intressenter inte är intresserade av 

hållbarhetsinformation. Hållbarhetsrapporten medför i deras fall endast en stor kostnad vid 

upprättandet och tillför inget värde till företaget. 

Det finns motstridiga resultat gällande sambandet mellan företags lönsamhet och deras arbete 

med hållbarhetsfrågor (Grafström et al., 2008). Studien tyder på att hållbarhet handlar om 

ekonomiskt långsiktigt ansvar, vilket innebär att företag på kort sikt inte alltid gynnas 

ekonomiskt av sitt hållbarhetsarbete men att det på lång sikt ger avkastning. Rambaud och 

Richard (2015) har även de uppfattningen att arbete med hållbarhet ökar lönsamheten i 

majoriteten av företag. När det gäller obligatorisk hållbarhetsrapportering kom Chen et al. 

(2017) i sin studie fram till att hållbarhetsrapportering ändrar företags agerande och har positiva 

effekter på samhället. De menar dock att företagen får sämre ekonomiska resultat än tidigare 

vilket påverkar aktieägare negativt. Detta ligger i linje med det som motståndarna till TBL 

argumenterar för, nämligen att inblandning från andra faktorer än ekonomiska missgynnar 

företagets verksamhet (Rambaud & Richards, 2015).  För Kinnarps har lagregleringen inneburit 

ett ökat resursbehov av både pengar och arbetskraft eftersom lagregleringen innebär ett 

dubbelarbete för företaget.  

Utöver att både företag och deras intressenter ekonomiskt kan påverkas negativt av 

hållbarhetsrapportering, tyder studien på att det finns risk att den nya regleringen kommer att 

påverka företagens konkurrenskraft till det sämre. Anledningen är att företagen inte enbart 

konkurrerar med bolag på den svenska marknaden som är tvingade av lag att upprätta 

hållbarhetsrapportering. Istället befinner sig flera av deras konkurrenter i länder där krav på 

hållbarhetsåtgärder är näst intill obefintligt. Det innebär att de svenska möbelföretagen behöver 

reservera resurser till hållbara initiativ, medan deras konkurrenter direkt kan investera resurser 

i affärsrelaterade satsningar. Prismässigt kan därför inte företag som tar hållbart ansvar för sin 

verksamhet konkurrera med företag som inte gör det. Enligt proposition (2015/16:193) kan 
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lagregleringen istället leda till ökad konkurrenskraft för de svenska företagen på den 

internationella marknaden genom att de differentierar sig från andra länder tack vare sin 

utökade hållbarhetsrapportering. 

 

Majoriteten av respondenterna i studien är positiva till att den svenska lagen omfattar fler 

företag än EU-direktivet och menar att det visar på värdet av hållbarhetsarbete i samhället. 

Enligt både Kaya (2016) och respondenterna bidrar lagregleringen med transparens som öppnar 

upp kommunikation med intressenterna som får mer information om företagen och som därmed 

kan påverka företagen till att fatta bättre beslut i olika frågor. Även internt kan 

hållbarhetsrapporten skapa mervärde för företagen. Exempelvis har den nya lagregleringen 

bidragit till att företag sammanställer en gemensam rapport, vilket medför att olika enheter i ett 

företag börjar arbeta mer tillsammans och dubbelt arbete undviks. Resultatet från empirin 

styrker även Bellantuonos et al., (2016) argument att hållbarhetsrapporten inte enbart handlar 

om kommunikation eller insamling av data utan att det även hjälper företag att sätta mål, mäta 

prestationer och hantera förändringar. 

 

Upprättandet av hållbarhetsrapporter kräver stort arbete, mycket tid och är kostsamt. Dels 

behöver information sammanställas, dels kan det behövas speciella datorprogram och dels kan 

externa rådgivare behöva kopplas in. I och med att den nya lagen inte är särskilt specifik om 

vad rapporten ska innehålla kan företagen själva bestämma ambitionsnivå. För att öka 

legitimiteten i företag misstänker några av respondenterna att en del företag kommer att vilja 

upprätta mer omfattande rapporter än vad lagen kräver och dessutom få rapporterna externt 

granskade. Utifrån en ekonomisk aspekt är det dock viktigt för företag att inte spendera resurser 

på felaktiga hållbarhetsåtgärder och enligt de undersökta möbelföretagen utförs diverse 

undersökningar för att ta reda på vilka krav intressenterna ställer.  Det är trots allt 

intressenternas värderingar som utgör frågan om vad som uppfattas vara legitimt (Shehata, 

2014).  Resultatet från empirin tyder på att antalet företag som hållbarhetsredovisar kommer att 

öka i framtiden och att även granskningen av informationen i hållbarhetsrapporterna kommer 

att öka. 

 

5.3.3 Miljömässiga aspekter 

Studien tyder på att det finns två olika trender gällande miljömässiga aspekter. Majoriteten av 

respondenterna har noterat att det finns en trend i samhället där både invånare och företag blir 

allt mer medvetna om sin påverkan på samhälle och miljö runt om i världen. Företag börjar ta 

mer ansvar för sitt agerande tack vare både en moralisk drivkraft inom företagen (Ljungdahl, 

1999) men även genom påtryckningar från lagar och intressenter som strävar efter ett mer 

hållbart samhälle (Kaya, 2016). Trots den hållbara riktning som känns av i samhället finns det 

en motsatt trend där internetshoppingen ökar allt mer. Folk vill köpa billigare produkter och vill 

ha dem levererade till sin dörr. Ofta importeras produkterna från länder där arbetskraften är 

billig och hållbarhetsarbetet är obefintligt. Enligt Benedetto, Rugani och Vázquez-Rowe (2014) 

bidrar ökade transporter till en stor miljöpåverkan, främst i form av utsläpp. Mio satsar mycket 

på att minimera företagets miljöpåverkan när det gäller logistik genom att maximera 

fyllnadsgraden i transporterna och använda alternativa transportfordon. 

 

Resultatet från empirin visar att företagens miljömässiga agerande påverkas av intressenter i 

enlighet med intressentteorin. Då intressenter engagerar sig i hållbarhetsfrågor och ställer krav 

på möbelföretagens produkter börjar företagen att anpassa sig efter sina intressenters krav. Då 

till exempel föräldrars intresse av kemikalieinnehåll i produkter uppmärksammades av IKEA 

förändrade de sin hemsida till att tydligare förmedla hur de arbetar med att utesluta farliga 

ämnen från sina produkter. I enlighet med signalteorin signalerar det ut IKEA:s arbete och 
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minskar informationsasymmetrin mellan företag och intressenter samt skapar legitimitet för 

företaget.  

 

Trots att två motsatta trender existerar har alla de undersökta företagen, redan innan den nya 

regleringen infördes, arbetat med miljöfrågor. Bland annat visar resultatet av empirin att de 

undersökta företagen alla använder märkningar för miljö och socialt ansvarstagande på flera 

produkter, vilket signalerar till intressenterna att företagens produkter är hållbara. 

Papadopoulos et al. (2014), som utgår från att samhället går mot att bli mer miljömedvetet, 

menar att miljövänliga produkter börjar ses som ett allt mer lönsamt alternativ. Det eftersom 

företagen vid marknadsföring av sitt hållbarhetsarbete skapar konkurrensfördelar genom 

differentiering vilket genererar pengar. Hållbarhetsstrategierna handlar om utveckling av 

återanvändningsbara material, resurseffektivitet, lägre energianvändning och färre utsläpp. 

Studien tyder på att Papadopoulos et al. (2014) påstående stämmer och bland annat har 

respondenter tryckt på vikten av att gå från en linjär ekonomi till en cirkulär ekonomi där 

materialval och tillverkningsmetoder blir allt viktigare. Respondenterna menar att hållbara och 

återvinningsbara material gör att kunderna kan leva längre tillsammans med sina möbler vilket 

har en positiv påverkan på miljön. Även Borglund et al. (2012) anser att företag i viss mån 

måste ansvara för att produkterna tillvaratas och återvinns i framtiden.  

 

I och med att alla de undersökta företagen redan har anpassat sig i viss mån efter miljötrenden 

tyder studien på att den nya lagregleringen inte påverkar deras arbete med miljöfrågor i någon 

större utsträckning. Istället är arbetet med miljöfrågor redan innefattat i företagens 

affärsstrategier och de hade fortsatt att utveckla sina miljöarbeten, på grund av intressenters 

krav, även om lagregleringen inte hade uppkommit. Lagregleringen tvingar dock företag till att 

hållbarhetsrapportera externt vilket påverkar en del företag till att förändras på ett mer 

djupgående plan. För Mio innebär lagregleringen en ökad kommunikation rörande 

miljömässiga aspekter. Då företagskulturen i Mio säger att man hellre ska agera än att externt 

förmedla företagets aktiviteter, blir den nya regleringens påverkan stor i företaget. Till exempel 

måste de nu börja förmedla mer om produkters miljöprestanda och ta fram olika nyckeltal och 

resultatindikatorer för viktiga hållbarhetsaspekter. Enligt Hummel och Schlick (2016) kan det 

finnas två olika anledningar till att ett företag inte redovisar hållbarhetsinformation externt. De 

menar att enligt voluntary disclosure theory väljer företag som bara till viss del arbetar med 

hållbarhetsfrågor att inte rapportera sitt arbete eftersom att det inte skulle öka företagets 

marknadsvärde. Enligt legitimitetsteorin väljer istället företag att inte redovisa sitt 

hållbarhetsarbete då rapporteringen främst ses som ett marknadsföringsverktyg för företag som 

måste förbättra sitt rykte. Oavsett Mios anledning att inte tidigare hållbarhetsrapportera 

kommer de nu, genom att bryta mot befintlig företagskultur, enligt legitimitetsteorin att öka 

företagets legitimitet eftersom företagets intressenter efter regleringens inträde får tillgång till 

mer information. 

 

De andra två studerade möbelföretagen står inte inför samma djupgående utmaning tack vare 

att de sedan en längre tid tillbaka har valt att kommunicera sina miljöinsatser externt. Detta 

agerande kan förklaras av signalteorin vilken konstaterar att företag som ger ut mer information 

än vad som är obligatoriskt signalerar att företaget är transparent och mer trovärdigt än sina 

konkurrenter (Shehata, 2014). Enligt proposition (2015/16:193) är det dock även efter 

lagregleringens inträde företagens egna vilja att arbeta med hållbarhetsfrågor som är avgörande 

för ett hållbart företagande. Studien visar att företagen, vars kommunikation har varit utbredd, 

snarare står inför utmaningen att lyckas förmedla en större mängd information gällande deras 

hållbarhetsarbete.  
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5.4 Lagregleringens konsekvenser i samhället 
Resultatet från empirin överensstämmer med proposition (2015/16:193) och tyder på att 

lagregleringen tvingar företag att rapportera om sitt hållbarhetsarbete vilket leder till en ökad 

transparens och insyn i företagen. Kommunikation från företagen till allmänheten skapar en 

öppen dialog med intressenter där de lättare kan utvärdera företag, fatta grundade beslut och 

påverka deras agerande vilket leder till främjande av företagens etiska handlande och sociala 

ansvarstagande i olika frågor (Lim & Greenwood, 2017). Förändringen i beteende som 

lagregleringen ska leda till påverkar samhället på ett positivt sätt genom att viktiga aspekter 

såsom arbete med mänskliga rättigheter, miljöpåverkan och antikorruption uppmärksammas 

och blir mer synliga för allmänheten. På så sätt kan samhället som helhet påverkas till att bli 

mer hållbart (Prop. 2015/16:193). Resultatet från empirin visar dock på att lagregleringens 

påverkan på företags agerande ännu är svåra att uppskatta. En del respondenter menar att 

regleringen än så länge bara har fått företagen att ta tag i arbetet med att sammanställa en 

hållbarhetsrapport innan deadline och har inte påverkat deras agerande i hållbarhetsfrågor. 

Andra är säkra på att regleringen kommer att leda till att företag ändrar agerande för att i 

hållbarhetsrapporten visa på sitt engagemang i hållbarhetsfrågorna. 

Enligt studien leder lagregleringen till att fler jobbtillfällen skapas. Dels inom företagen som 

måste hållbarhetsrapportera då de behöver ta in personer med kompetens på området och dels 

inom revisionsbyråer som behöver utveckla nya tjänster för att täcka kundernas 

behov.  Revisorerna får dessutom utökade arbetsuppgifter eftersom att lagregleringen innebär 

att de ska göra ett uttalande i sin revisionsberättelse gällande om hållbarhetsrapporten uppfyller 

lagkraven. För att klara av dessa uppgifter måste kompetensutveckling ske hos alla involverade 

parter. Slutligen signalerar lagregleringen att hållbarhetsarbete är en viktig del av dagens 

företagande och att det blir en allt större fråga i samhället. 
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6 DISKUSSION OCH SLUTSATS
___________________________________________________________________________ 

I kapitlet kommer studiens forskningsfråga att besvaras genom att de argument som analysen 

behandlar utmynnar i slutsatser. Vilken påverkan den nya lagregleringen har på svenska 
möbelföretag utifrån sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter kommer i slutsatsen att 

besvaras. Frågan gällande varför företagen påverkas som de gör kommer besvaras kombinerat 

med de olika aspekterna. Därefter presenteras studiens bidrag för att sedan avslutas med 

förslag till framtida forskning. 

________________________________________________________________ 

En anledning till att företagen påverkas som de gör av lagen beror på omfattningen av 

företagens tidigare involvering och rapportering av hållbarhetsarbetet. IKEA som satsar mycket 

på att redovisa sitt hållbarhetsarbete externt och har gjort det i flera år påverkas i mycket liten 

utsträckning av lagen eftersom de redan behandlar alla regleringens delar i sin 

hållbarhetsrapport. MIO som tidigare inte har publicerat någon hållbarhetsrapport påverkas i 

större utsträckning av lagens ikraftträdande. Trots att Mio tidigare har arbetat med 

hållbarhetsfrågor internt i företaget måste de nu offentliggöra arbetet vilket kräver mycket 

arbete i form av omstrukturering av företagets kultur samt framtagning av information och 

nyckeltal som ska sammanställas i en rapport. Kinnarps som länge har arbetat med 

hållbarhetsaspekter och har producerat hållbarhetsrapporter i några år påverkas i mindre 

utsträckning av lagreglering än MIO men i större utsträckning än IKEA. Kinnarps största 

utmaning i och med lagregleringen har varit att foga samman arbetet från moderbolag till 

dotterbolag i en och samma hållbarhetsrapport. Det har även krävts mer resurser i form av både 

pengar och arbetskraft för att upprätta rapporten enligt lagens bestämmelser eftersom den nya 

hållbarhetsrapporten innebär ett slags dubbelarbete för företaget. Slutsatsen som kan dras av 

detta är att möbelföretag som länge har upprättat hållbarhetsrapporter inte påverkas av 

lagregleringen i särskilt stor utsträckning. Företag som däremot inte har hållbarhetsrapporterat 

påverkas desto mer.  

6.1 Sociala aspekter 
Då den nya lagregleringen tvingar företag att inför allmänheten redogöra för sina handlingar 

påverkas företagen till att fundera mer över sina val av hållbarhetsaktiviteter. Eftersom företag 

inte vill ha dålig uppmärksamhet gynnas företagens intressenter av lagregleringen eftersom den 

motiverar företagen att förbättra intressenternas olika förhållanden, till exempel medarbetarnas 

arbetssituation, beaktandet av mänskliga rättigheter och bättre policyer för företagens 

underleverantörer. På så sätt påverkas inte enbart företag av den nya regleringen, utan även 

samhället påverkas på ett positivt sätt. Då företag strävar efter att uppfattas som legitima finns 

dock risken att de vrider på sanningen. Huruvida den nya lagen påverkar företagen till att ta till 

oärliga åtgärder visade sig i studien vara oklara. En slutsats kan därför dras att det ännu är för 

tidigt att avgöra vilka effekter den nya regleringen har på greenwashing. 

I sin strävan att erhålla bra uppmärksamhet kan företag dra nytta av rapporteringskravet genom 

att skriva en utförlig rapport till deras fördel. Då lagen inte ställer detaljerade krav kring vad 

som ska ingå kan företagen anpassa rapporten efter de budskap de vill förmedla förutsatt att de 

uppfyller lagens grundläggande krav. Genom en mer omfattande rapport kan företagen öka sin 

legitimitet. Beroende på ambitionsnivå blir därför anpassningen till den nya lagen varierande 
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för olika företag och därmed kan slutsatsen dras att ambitionsnivån är en annan anledning till 

att företagen påverkas som de gör av lagregleringen. 

 

Gällande företags relationer till underleverantörer påvisar studien att regleringen har ökat 

medvetenheten om hur underleverantörerna behandlas, vilket i många fall medför förändrade 

arbetsvillkor. Då de studerade möbelföretagens hållbarhetsaktiviteter har utvecklats successivt 

över åren har även deras krav på leverantörerna kontinuerligt förändrats vilket gör att den nya 

lagregleringen inte har påverkat underleverantörerna i särskilt stor 

utsträckning.  Leverantörerna har istället gradvist fått anpassa sig efter nya regler. Eftersom 

möbelföretagen själva inte har upplevt någon större påverkan av den nya lagregleringen kan 

slutsatsen dras att inte heller deras leverantörer bör ha upplevt någon större förändring.  

 

6.2 Ekonomiska aspekter 
Studien tyder på att den nya lagregleringen på kort sikt påverkar företags ekonomiska 

förutsättningar till det sämre, men att den på längre sikt kan gynna dem. Det kan vara mycket 

kostsamt att upprätta hållbarhetsrapporten. Dels ska företagen bekosta utgifter för till exempel 

att ta fram underlag på sina hållbarhetsaktiviteter och nya dataprogram som ska hantera 

informationen och dels måste intressentundersökningar bekostas för att företagen inte ska 

spendera pengar på framtagandet av onödig information. Extern rådgivning är också kostsamt, 

men i studien framgår att rådgivning kan vara en bra investering för företagen då det hjälper 

dem att upprätta hållbarhetsrapporten på ett korrekt sätt. Utan extern rådgivning sparar företaget 

pengar, men riskerar samtidigt att publicera en rapport som är missvisande, då företaget kanske 

inte har kompetensen som behövs för att upprätta en hållbarhetsrapport. Då rådgivning påverkar 

företagens rapport och ekonomi kan en slutsats dras att valet av interna respektive externa 

resurser är en tredje anledning till varför företagen påverkas som de gör av lagregleringen.  

 

Vidare är upprättandet av rapporten mycket krävande då information först ska samlas in från 

olika enheter för att därefter sammanställas till en gemensam rapport. Tidsaspekten är också 

kostsam för företagen i och med att löner ska betalas ut för arbetad tid. Slutligen påverkar 

lagregleringen de svenska möbelföretagen till att konkurrera på ojämlika villkor i förhållande 

till möbelföretag i andra länder där kraven på hållbarhetsrapportering inte är lika hårda. Det 

behöver inte vara negativt då utökad hållbarhetsrapportering kan leda till ökad legitimitet för 

företag vilket för med sig konkurrensfördelar. 

 

6.3 Miljömässiga aspekter 
För att få positiv uppmärksamhet väljer företag att anpassa sina handlingar efter intressenters 

krav och förväntningar. Studien indikerar dock att det finns två motsägelsefulla trender i 

samhället som skapar oklarheter gällande vad som förväntas av företagen. Den ena trenden går 

mot ett cirkulärt samhälle där konsumenter tar hållbarhetsfrågor på stort allvar och där mängden 

ekoprodukter ökar. Den andra trenden visar att konsumenter ofta väljer att köpa billiga varor 

från låglöneländer vars hållbarhetsarbete är nästintill obefintligt. Trots de olika 

samhällstrenderna har de undersökta möbelföretagen sedan länge valt att arbeta med 

miljömässiga aspekter och oavsett om den nya regleringen hade införts eller inte hade företagen 

fortsatt att arbeta med miljörelaterade aktiviteter på grund av krav från intressenter. En slutsats 

är därför att de undersökta möbelföretagens miljöarbete inte påverkas i någon större 

utsträckning av regleringen och att miljöarbetet istället beror på vad intressenter förväntar sig 

av företagen. Intressenterna kan därför ses som en fjärde anledning till varför företagen 

påverkas i den utsträckning som de gör av lagregleringen. Lagregleringen påverkar dock 

möbelföretagen på andra sätt. För Mio vars externa hållbarhetsinformation har varit knapp 
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medför lagen en ökad kommunikation bland annat gällande produkters miljöprestanda och 

företagets olika nyckeltal. För IKEA och Kinnarps å andra sidan vars externa information har 

varit mer omfattande medför lagen istället utmaningar med att förmedla ut en större mängd 

hållbarhetsinformation. 

6.4 Vårt bidrag 
• Lagregleringens påverkan beror på i vilken utsträckning de berörda företagen tidigare

har upprättat hållbarhetsrapportering, vilken ambitionsnivå företagen har gällande

rapporteringen, intressenternas krav på rapporteringen och om företagen använder

externa resurser vid upprättandet av rapporteringen.

• Det finns ett dilemma där vi står inför en framtid som kräver att samhället går mot en

cirkulär ekonomi samtidigt som ohållbara aktiviteter som internethandel från

lågprisländer växer kraftigt.

• Utifrån en social aspekt förväntas lagregleringen främst att påverka att mer hänsyn tas

till de mänskliga rättigheterna och att kontrollen av leverantörskedjan ökar.

• Utifrån en miljömässig aspekt får lagregleringen företag som inte tidigare har

hållbarhetsrapporterat att ta fram nyckeltal och resultatindikatorer gällande sitt

miljöarbete vilket gör dem mer medvetna om sin påverkan på miljön.

• Utifrån en ekonomisk aspekt är lagregleringen kostsam för de företag som inte tidigare

har upprättat hållbarhetsrapporter. Den kan leda till både försämrad konkurrens på

marknaden rent ekonomiskt men även till konkurrensfördelar tack vare legitimitet från

det utökade hållbarhetsarbetet.

6.5 Förslag på framtida forskning 

Hållbarhetsrapportering är ett växande ämne där det finns stora möjligheter att forska mer 

djupgående på flera olika områden gällande lagregleringens utfall. Enligt en av revisorerna i 

studien påverkas en del företag indirekt av den nya lagregleringen. Det beror på att deras kunder 

och samarbetspartner i och med lagregleringen ställer högre krav på dem. Studiens undersökta 

underleverantör menar dock att de inte har känt av någon påverkan av lagregleringen. Ett 

förslag till framtida forskning är därför att undersöka hur underleverantörer indirekt påverkas 

av företag som direkt påverkas av lagen. 

Enligt Alänge et al. (2016) finns det skäl att tvivla på att datan i företags hållbarhetsrapporter 

motsvarar verkligheten. Då företag i år för första gången rapporterar sitt hållbarhetsarbete i 

enlighet med den nya lagregleringen tyder studien på att det ännu är tidigt att undersöka hur 

och om den nya lagregleringen påverkar greenwashing.  Det hade därför varit intressant att i 

framtiden utföra en uppföljande studie på just detta område.  

Vi lever i en värld som blir allt mer globaliserad. Det innebär bland annat att fler resurser 

investeras i hållbarhetsaktiviteter och att obligatorisk rapportering av CSR ökar (Chen et al., 

2017). I studien undersöks hur möbelföretag på den svenska marknaden har påverkats av den 

svenska lagregleringen (2016:947). Den fokuserar därmed inte i särskilt stor utsträckning på 

EU:s direktiv som ligger till grund för studiens undersökta lagreglering. Ett ytterligare förslag 

till framtida forskning är därför att fokusera på EU-direktivet och jämföra hur olika länder inom 

EU har förhållit sig till EU:s lagreglering vid upprättandet av nationella lagar. 
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BILAGOR 
__________________________________________________________________________________ 

Bilaga 1: Intervjuguide hållbarhetsansvariga 
1. Namn?

2. Befattning?

3. Utbildning?

4. Beskriv vad i dina arbetsuppgifter som förknippas med/berörs av det hållbarhetsarbete

som genomförs i företaget.

5. Hur länge har du arbetat med hållbarhetsfrågor?

6. Hur arbetar ni med hållbarhetsfrågor?

7. Hur länge har ni upprättat hållbarhetsrapportering?

8. Hur har rapporteringen förändrats med åren?

9. Anser du att den nya lagregleringen har inneburit en förändring för företagets

rapportering? I sådana fall på vilket sätt? Om inte, beskriv i vilken mån den nya

regleringen har påverkat er rapportering.

10. Vilka är de största utmaningarna vid upprättande av hållbarhetsrapportering?

11. Varför började ni upprätta hållbarhetsrapportering?

12. Hur påverkar intressenter er hållbarhetsrapportering? Vilka intressenter påverkar

mest? Har intressenternas krav förändrats med tiden?

13. Vilka andra influerande faktorer har drivit företagets hållbarhetsarbete framåt?

14. Hur aktivt upplever du att företaget är med att marknadsföra hållbarhetsarbetet?

15. Vad tycker du om att den svenska lagregleringen ställer högre krav jämfört med EU:s

lagreglering?

16. Vad ser du för för- och nackdelar med hållbarhetsrapportering utifrån ekonomiska,

sociala och miljömässiga faktorer?

17. Hur tror du den fortsatta utvecklingen av hållbarhetsarbete kommer att se ut?

18. Hur kontrollerar ni att era underleverantörer följer de lagar och regler som finns?

Bilaga 2: Intervjuguide revisorer och rådgivare 
1. Namn?

2. Befattning?

3. Utbildning?

4. Hur länge har du arbetet med hållbarhet?

5. På vilket sätt kommer du i kontakt med hållbarhetsfrågor?

6. Vilka företag arbetar ni med storleksmässigt? Inom vilka branscher? Är de

nationella/internationella?

7. Vilka olika hållbarhetstjänster erbjuder er byrå? Hur ser arbetsfördelningen mellan
dessa ut?

8. Hur har ni på revisionsbyrån förberett er inför den nya lagregleringen? Har ni fått

någon särskild utbildning?  Berätta.

9. Vad ser du för för- och nackdelar med hållbarhetsrapportering dels utifrån samhället,

företagen och ert eget perspektiv?

10. Vad har regleringen inneburit för dig och revisionsbyrån?

11. Berätta vad du anser kring att revisorer inte behöver granska hållbarhetsrapporterna

något utförligare än att enbart fastställa att de innehåller alla delar.



12. Tror du att den nya lagregleringen kommer att påverka greenwashing på något sätt?

Om ja, på vilket sätt?

13. Tror du att företag kommer vilja att revisor granskar hållbarhetsrapporten mer

grundligt än vad lagregleringen kräver? Om ja, varför?

14. Finns det även företag som inte är tvingade till att upprätta hållbarhetsrapportering

som ändå väljer att göra det? Varför?

15. Hur tror du hållbarhetsrapporteringen påverkar företagens agerande socialt,

ekonomiskt och miljömässigt?

16. Vad tycker du om att den svenska lagregleringen ställer högre krav jämfört med EU:s

lagreglering?

17. Hur tror du den fortsatta utvecklingen av hållbarhetsarbete kommer att se ut?

1. Name

2. Job title?

3. Education?

4. For how long have you been working with sustainability?

5. In what way do you come into contact with sustainability issues at work?

6. What kind of companies do you work with? Size? Industry? National/international?

7. What kind of sustainability services does the firm offer? Which of these is the most

popular?

8. How did your firm prepare you for the new sustainability regulation? Did you get any

kind of education/training?

9. What are the pros and cons of sustainability reporting? For the community, companies

and for auditors?

10. What effects has the regulation had on you and the firm?

11. What do you think about the fact that auditors don’t have to examine the content of the

sustainability report, just make sure that all the required parts are presented?

12. Do you think the regulation will affect greenwashing in any way? Explain.

13. Do you think that companies will want their auditors to examine the sustainability

report more thoroughly than what the law demands? If yes, why?

14. Were there many companies that prepared sustainability reports even before the new

regulation? Has the number increased?

15. In what way do you think sustainability regulations affect how businesses act socially,

economically and environmentally?

16. How do you feel about the Swedish regulation being stricter than the EU directive it’s

based on?

17. How do you think sustainability will develop in the future?



Bilaga 3: Intervjuguide miljötekniker 
1. Namn?

2. Befattning?

3. Utbildning?

4. Hur länge har du arbetat med miljö- och energifrågor?

5. Hur nära samarbete har du med de som upprättar hållbarhetsrapporten?

6. Hur har dina arbetsuppgifter utvecklats över åren?

7. Vilka tillstånd krävs i verksamheten?

8. Upplever du någon förändring gällande tillståndshantering idag jämfört med hur det

var för två år sedan? Om ja, vad tror du det kan bero på?

9. Vilka områden/data bidrar du med som sedan används som underlag till

hållbarhetsrapporten?

10. Upplever du att du har fått striktare eller andra direktiv i dina arbetsuppgifter efter den

nya lagregleringens införande? Om ja, på vilket sätt?

11. Har du på annat sätt påverkats av den nya lagen?

12. Vad ser du för för-och nackdelar med hållbarhetsrapportering dels utifrån samhället,

företagen, men även utifrån ditt eget perspektiv?

13. Vad tycker du om att allt fler företag blir tvungna att hållbarhetsrapportera och därmed

fokuserar mer på miljöaspekter och sociala frågor?

14. Hur tror du den fortsatta utvecklingen av hållbarhetsarbete kommer att se ut i

framtiden?

Bilaga 4: Intervjuguide underleverantör AB Gyllensvaans möbler 
1. Namn?

2. Befattning?

3. Hur länge har du arbetat med miljö/hållbarhetsfrågor?

4. Hur arbetar företaget med miljö/hållbarhetsfrågor?

5. På vilket sätt arbetar ni med IKEA?

6. Hur länge har ni levererat till IKEA?

7. Hur påverkar IKEA ert arbete?

8. Har IKEA:s krav förändrats genom åren? Om ja, på vilket sätt?

9. Har du märkt av förändrade krav i och med den nya lagregleringen? Om ja, på vilket

sätt?

10. Hur kontrollerar IKEA att ni följer deras riktlinjer?

11. Hur ser er rapportering till IKEA ut?

12. Har du märkt av någon förändring i kontrollerna efter att den nya lagregleringen

infördes? Om ja, på vilket sätt?

13. Vad tycker du om att den nya lagregleringen har införts?

14. Hur tror du den fortsatta utvecklingen av hållbarhetsarbete kommer att se ut i

framtiden?
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