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Sammanfattning 

Företags samhällsansvar diskuteras allt mer då allmänheten har blivit mer och mer 

medveten om hur företag påverkar sin omgivning. Hållbarhetsredovisningar har blivit ett 

sätt för företagen att kunna visa hur de jobbar med frågor kring detta och för allmänheten 

har det blivit allt viktigare att företagen är transparenta så att så mycket information som 

möjligt kommer ut. Hållbarhetsredovisning har tidigare varit en frivillig företeelse av 

företag inom Sverige, men genom att en ny lag trätt i kraft har det kommit att bli lagstadgat 

att företag av en viss storlek måste hållbarhetsredovisa framöver.  

 

Studien syftar till att kartlägga huruvida förändringar sker i företags praktiska arbete med 

att upprätta dess hållbarhetsredovisning efter det att Lag (2016:947) om ändring i 

årsredovisningslagen (1995:1554) har trätt i kraft, detta då det även har visat sig att 

förändringar i det praktiska arbetet med att upprätta hållbarhetsredovisningar har haft en 

påverkan på hållbarhetsredovisningars fullständighet och transparens. En kvantitativ metod 

har tillämpats genom en enkätundersökning där företag som omfattas av den nya lagen 

samt har hållbarhetsredovisat sedan innan lagens inträde har fått besvara enkäten. Den 

teoretiska grunden utgörs av tidigare studier inom hållbarhetsredovisning och 

struktureringsteorin för att kunna analysera den data som samlats in.  

 

Studien har visat att vissa företag har behövt förändra sitt praktiska arbete för att upprätta 

dess hållbarhetsredovisning i linje med den nya lagen. Dessa förändringar visade sig ha 

skett i olika delar av företagens praktiska arbete med att upprätta deras 

hållbarhetsredovisning och i olika stor utsträckning.   
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Abstract 

Corporate social responsibility is increasingly being discussed, as the general public has 

become more aware of how companies influence their surroundings in aspects as the 

environment and the society. Sustainability reports have in that sense become a way for 

companies to show how they work with these issues. For the public it has also been 

important that the companies are as transparent as possible so that they can get as much 

information as possible about the companies’ sustainability work. In Sweden it has 

previously been voluntary to have a sustainability report, but now it is a legal requirement 

from the the Swedish Parliament that companies of a certain size must have one. 

 

The study aims to map out whether changes have been made in their practical work to 

establish their sustainability reports after the new law in Sweden has been introduced. 

Changes in the practical work have in previous studies shown to have an effect on the 

completeness and transparency of the sustainability reports. A quantitative method has 

been used in the form of a questionnaire survey where companies covered by the new law 

and companies which had provided sustainability reports before the law have been selected 

to answer. The theoretical basis consists of previous studies in sustainability reporting and 

the structurational theory to help us analyze the data which is collected.  

 

The study has shown that some companies have had to change their practical work to 

provide their sustainability report in line with the new law. These changes have taken place 

in different parts of the business and to a different extent the in the various parts. 
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1. Inledning 

Detta kapitel är en introduktion som inleds med en bakgrund till studieområdet och dess 

problem som därefter avses att diskuteras och preciseras närmare. Utifrån diskussionen 

och preciseringen kommer dessa att förtydligas med en forskningsfråga som studien ämnar 

besvara. Därefter kommer slutligen syftet med denna studie att presenteras. 

1.1 Problembakgrund 

Företag står idag inför stora utmaningar genom den globalisering och klimatförändring som 

har uppstått runt om i världen (Amran & Keat Ooi, 2014). Utmaningarna har lett till 

svårigheter för verksamheter genom de ökade krav som ställs från omvärlden på att företag 

skall ta ansvar för den påverkan som de bidrar till (Amran & Keat Ooi, 2014). Genom detta 

kräver intressenter i en allt högre utsträckning transparens från företag för att kunna få 

information om hur verksamheten påverkar omvärlden ekonomiskt, socialt och 

miljömässigt (Amran & Keat Ooi, 2014). Intressenter eftersöker denna information för att 

få vetskap om hur företags arbete bidrar till en hållbar utveckling (Amran & Keat Ooi, 

2014).  

 

Under år 2015 initierade Förenta Nationerna (FN) en utvecklingsagenda kallad “Agenda 

2030” innehållandes 17 globala mål som syftar till att uppnå en hållbar utveckling runt om 

i världen utifrån sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter (FN, 2017). Ett av de 

många målen är att uppnå en hållbar konsumtion och produktion, vilket innehåller ett 

delmål om att få stora företag att skapa hållbara metoder och inordna 

hållbarhetsinformation i sin årliga rapportering (FN, 2017). Det som eftersöks från detta 

delmål är att få företag att bli mer transparenta kring hur deras verksamhet påverkar 

omvärlden för att bidra till att uppnå en hållbar utveckling (FN, 2017).   

 

Företag har sedan slutet av 1990-talet allt mer börjat redovisa sitt sociala, ekonomiska och 

miljömässiga ansvarstagande genom en rapport utöver den finansiella rapport som företag 

årligen redovisar (Hahn & Kühnen, 2013).  Det vanligaste sättet för företag att göra denna 

typ av rapportering är att upprätta en hållbarhetsredovisning, vilket har blivit ett verktyg 

för företag att använda sig av för att kommunicera sitt ansvarstagande för samhället 

(Frostenson, Helin & Sandström, 2015).   
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Riksdagen beslutade år 2016 att aktualisera ett nytt lagkrav gällande företags 

hållbarhetsredovisning, lagkravet omfattar till skillnad från den tidigare regleringen både 

privat och statligt ägda företag. Lagen trädde i kraft från och med den 1 december år 2016 

och medför att berörda företag från och med nästkommande räkenskapsår är skyldiga att 

upprätta en hållbarhetsredovisning framöver och det uppskattas vara cirka 1600 företag 

som berörs (PWC, 2016). Lagen bygger på ett tidigare direktiv från Europeiska Unionen 

(EU) i syfte att företag av en viss storlek skall rapportera om sitt arbete med 

hållbarhetsfrågor (Riksdagen, 2016).   

 

Den huvudsakliga anledningen till att den nya lagen föreslogs var att uppnå en ökad 

transparens samt göra informationen mer jämförbar mellan hållbarhetsredovisningar 

(Riksdagen, 2016). Organisationen Global Reporting Initiative (GRI) som skapar och 

utvecklar riktlinjer för hållbarhetsredovisning menar att fullständighet är en viktig faktor 

för att kunna uppnå ökad transparens (GRI, 2015). En hållbarhetsrapports transparens 

definieras av GRI (2011) som graden av information inom olika områden och indikatorer 

som delges för att intressenter ska kunna se de påverkningar som dem kan fatta sina beslut 

och göra sina antaganden utifrån. GRI (2011) definierar en hållbarhetsrapports grad av 

fullständighet utifrån huruvida den täcker de olika områdena och indikatorer inom 

rapportens ramar för att tillräckligt väl återspegla ekonomiska, miljömässiga och sociala 

faktorer. GRI (2011) menar att informationsinsamlingen är av stor vikt för hur väl detta 

uppnås, det vill säga hur fullständig hållbarhetsrapporten blir. GRI (2011) menar vidare att 

begreppen transparens och fullständighet är starkt kopplade till varandra. Genom de olika 

definitionerna och förklaringarna från GRI går det dock utläsa att graden av transparens 

mer kännetecknas av hur väl intressenter delges informationen medan graden av 

fullständighet kännetecknas mer av hur väl företags hållbarhetsrapporters information 

täcker olika väsentlighetsområden.  

 

1.2 Problemdiskussion 

När lagkravet från 2016 trädde i kraft så uppstod en diskussion om vad det skulle ge för 

eventuella konsekvenser för de företag som då skulle omfattas av lagen (PWC, 2016). 

Företag som tidigare aldrig gjort en hållbarhetsrapport skulle för första gången göra en 

sådan och de som tidigare gjort en hållbarhetsrapport skulle möjligtvis få ändra på vissa 

rutiner och information i hållbarhetsredovisningen för att nå upp till de nya kraven som 
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ställs på företagen (PWC, 2016). Borglund, Frostenson och Windells (2010) studie kring 

det tidigare lagkravet från 2008 indikerade att lagregleringar av hållbarhetsredovisning 

leder till att det praktiska arbetet med att upprätta dessa förändras. Utifrån tidigare studier 

från Adams (2002) och Dey (2007) menar de att hur och vem som utför det praktiska 

arbetet i företag har betydelse för hur hållbarhetsredovisningar utformas. Adams (2002) 

fann i sin studie att interna organisatoriska förändringar har en inverkan på 

hållbarhetsredovisningars fullständighet, i form av att informationen samlas in på annat 

sätt. Dey (2007) har i sin studie funnit att vilka personer som involveras i processen också 

har en inverkan på hållbarhetsredovisningars fullständighet utifrån att andra aktörer 

involveras i arbetet.   

 

Det visar sig alltså i tidigare studier att det praktiska arbetet med att ta fram 

hållbarhetsredovisningar har en inverkan på hållbarhetsredovisningens fullständighet. 

Fullständighet i sin tur är viktigt för att uppnå ökad transparens enligt organisationen 

Global Reporting Initiative (GRI, 2015) som skapar och utvecklar riktlinjer för 

hållbarhetredovisning. Detta eftersom GRI (2015) menar att ett företag som redovisar en 

fullständig hållbarhetsredovisning åskådliggör sina väsentligaste påverkningarna  utifrån 

ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv.  

 

Det tyder alltså på hur det praktiska arbetet med att ta fram en hållbarhetsredovisning 

genomförs har betydelse för hur fullständig och transparent denna blir. För att det aktuella 

lagkravets syfte om mer transparens ska kunna uppnås borde det betyda att företag behöver 

ändra sitt praktiska arbete. Utifrån ovanstående insikter är denna uppsats av intresse att 

studera och bidra med förståelse om vilken inverkan införandet av ett lagkrav haft på 

företags praktiska arbete med att utforma sin hållbarhetsredovisning. Denna uppsats kan 

därmed hjälpa lagsättarna att få en insikt kring hur de företag som berörs av lagen faktiskt 

har reagerat på denna rent organisatoriskt efter det att den trätt i kraft. Detta då det skulle 

kunna vara ett problem för lagsättarna på förhand och även i nuläget att veta hur företag 

reagerat på lagen då den är så pass ny. 

 

1.3 Forskningsfråga 

Utifrån ovanstående problemdiskussion har följande forskningsfråga utformats: 
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Hur förändras berörda företags praktiska arbete med att upprätta deras 

hållbarhetsredovisningar genom att Lag (2016:947) om ändring i årsredovisningslagen 

(1995:1554) trätt i kraft? 

 

Med förändringar i det praktiska arbetet menas huruvida företag eventuellt behöver skapa 

nya rutiner, rekonstruera sina system eller förändra vilka interna respektive externa 

personer som involveras i arbetet för att hållbarhetsredovisa i enlighet med det nya 

lagkravet. 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att kartlägga förändringar i företags praktiska arbete med att 

upprätta hållbarhetsredovisningar som uppstår genom att en ny lag träder i kraft. 

Kartläggningen av förändringar genomförs för att öka vår kunskap kring vad en lag som 

kräver att företag upprättar hållbarhetsredovisningar har för inverkan på deras praktiska 

arbete. Detta med anledning av att det kan vara av intresse att veta vad en lagstadgad 

hållbarhetsredovisning innebär för företags praktiska arbeten, men också för företagen 

själva som kan få insikt i hur andra företag upplever eventuella förändringar i det praktiska 

arbetet med att upprätta hållbarhetsredovisningar.  
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2. Referensram 

Kapitlet inleds med att presentera den aktuella lagen som trätt i kraft. Detta på grund av 

att ge läsaren en bild av vilka företag som berörs av lagen. Vidare presenteras 

struktureringsteorin som studien inspirerats av och fått sin kontext ifrån för att dela in 

det praktiska arbetet i kategorier om strukturer och aktörer. Sedan har tidigare studier 

som handlar om förändringar i det praktiska arbetet med att upprätta 

hållbarhetsredovisningar till följd av ett nytt lagkrav, presenterats. Vår studie har sedan 

inspirerats av tidigare forskning inom området för att skapa underkategorier till 

strukturer och aktörer. Slutligen presenteras den analysmodell som kommer användas för 

att analysera den insamlade datan. 

 

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

Nedan berörs den aktuella lagens innebörd och vilka företag som berörs av lagen.  

 

Lag (2016:947) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554) trädde i kraft från och 

med 1 december 2016 och skall tillämpas från och med det nästkommande räkenskapsåret 

för första gången av berörda företag. Lagen innebär att företag av en viss storlek (kriterier 

åskådliggörs nedan) enligt denna lag framöver kommer vara skyldiga att upprätta och 

offentliggöra en hållbarhetsrapport. Rapporten  skall innehålla beskrivningar om företagets 

policy i frågor kring hållbarhet och väsentliga risker som företagets verksamhet kan 

kopplas till samt upplysningar utifrån aspekterna miljö, sociala förhållanden, personal, 

mänskliga rättigheter och motverkande av korruption, vilket regleras av 6 kap. 12§ 

Årsredovisningslagen (ÅRL). Lagens syfte är att den skall bidra till att utveckla företags 

arbete med hållbarhetsfrågor genom att göra informationen som redovisas mer transparent 

och öka jämförbarheten mellan olika företags hållbarhetsredovisningar (Prop. 

2015/16:193).  

 

Företag som uppfyller fler än ett av tre följande kriterier omfattas av den nya lagen som 

regleras i 6 kap. 10§ Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554): 

1. Medelantalet anställda har under vardera två senaste räkenskapsår uppgått till mer 

än 250. 

2. Företagets balansomslutning har under vardera två senaste räkenskapsår uppgått till 

mer än 175 miljoner kronor. 
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3. Företagets nettoomsättning har under vardera två senaste räkenskapsår uppgått till 

mer än 350 miljoner kronor. 

 

Bakgrunden till denna lags uppkomst bygger på det tidigare EU-direktivet 2013/34/EU 

(Regeringen, 2016). Direktivets krav var att företag som klassades ha ett “allmänt intresse” 

skulle vara tvungna att upprätta en hållbarhetsrapport, med allmänt intresse avsågs ett 

företag att klassas som det om medelantalet uppgår till 500 anställda under året. Genom 

det högre ställda kravet utifrån EU-direktiv gentemot den nya svenska lagen medför den 

sistnämnda därigenom att fler företag kommer att behöva hållbarhetsredovisa framöver. 

Regeringen menar emellertid att de flesta svenska företag som omfattas av EU-direktivets 

krav redan har en hållbarhetsredovisning. Utifrån detta menade regeringen att Sverige 

behövde ha högre krav än EU-direktivets så att fler företag skulle omfattas av den aktuella 

lagen för att en utveckling av landets hållbarhetsredovisning skulle kunna skapas (Prop. 

2015/16:193).  

 

Denna lags bestämmelser bygger i många fall på principer som företagen måste "följa eller 

förklara". Detta innebär att företagen i de fallen inte är tvungna att följa en viss princip men 

måste i ett sådant fall istället förklara varför man valt att inte följa densamma (Prop. 

2015/16:193). I de fall som företag inte förhåller sig inom lagens ramar återfinns inga 

specifika sanktioner för just detta. Istället är det de befintliga sanktioner som gäller för 

övriga finansiella rapporter som kan göras gällande, exempelvis avgifter för underlåtenhet 

eller försening av att inlämna eller publicera rapporten. Den yttersta påföljden vid en sådan 

situation innebär att företaget ska tvångslikvideras, Regeringen ser dock risken för detta 

scenario som liten (Prop. 2015/16:193).  

 

Undantag till lagen gäller dock för dotterbolag som omfattas av lagen under förutsättning 

att det ingår i en koncern där dess moderföretag har upprättat en hållbarhetsredovisning 

som även omfattar koncernens dotterbolag. Dotterbolaget är dock skyldigt att upplysa om 

detta genom en not i dess årsredovisning, vilket framgår av 6 kap. 10§ 2 & 3 stycket ÅRL. 

 

2.2 Struktureringsteorin 

Giddens (1984) struktureringsteori för en diskussion kring huruvida det är strukturer eller 

aktörer som styr de handlingar som sker i olika sociala system och organisationer. Denna 
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teoris nyckelbegrepp strukturer och aktörer har i denna studie känts relevanta och 

applicerbara på hur företags praktiska arbete med att upprätta dess hållbarhetsredovisning 

eventuellt förändrats. Detta eftersom begreppen strukturer och aktörer kan kopplas till 

tidigare studier som sett förändringar i företags praktiska arbete med att upprätta dess 

hållbarhetsredovisning utifrån tillvägagångssättet för att upprätta den och vilka personer 

som är med och upprättar den. Giddens (1984) struktureringsteori har därigenom influerat 

studiens författare för att kunna kartlägga hur förändringar i det praktiska arbete med att 

upprätta hållbarhetsredovisningar efter införandet av den aktuella lagen skett. Eftersom 

aktörer och strukturer ses som två huvudfaktorer som kan förhindra förändring används 

dessa som en kompass för att kartlägga hur det praktiska arbetet eventuellt har förändrats 

efter den aktuella lagens inträde. 

 

Genom att studien endast influerats av Giddens struktureringsteori (1984) tillämpas denna 

inte i sin helhet som teoretisk grund. Detta innebär att struktureringsteorins innehåll inte 

använts för att analysera det insamlade empiriska materialet i syfte att besvara studiens 

forskningsfråga. Struktureringsteorin har istället tillämpats för att sätta en kontext över hur 

kartläggningen av eventuella förändringar skett, detta utifrån begreppen strukturer och 

aktörer. För att göra kontexten tydligare har vi som författare även valt att bryta ned 

begreppet strukturer till rutiner och system samt begreppet aktörer till interna respektive 

externa aktörer. Detta med stöd av Contrafatto och Burns (2013) studie, vilket beskrivs mer 

ingående nedan.  

 

2.3 Förändringar i det praktiska arbetet med hållbarhetsrapportering 

I nedanstående stycke visas vad förändringar i företags praktiska arbete med att upprätta 

dess hållbarhetsredovisning kan leda till utifrån tidigare studiers upptäckter. Efterföljande 

stycken visar sedan var i företagen som förändringarna kan uppstå och hur dessa kan se 

ut utifrån Contrafatto och Burns (2013) studie. 

 

Det praktiska arbetet med att upprätta hållbarhetsredovisningar kan förändras genom att 

företag förändrar sina organisatoriska rutiner och arbetsprocesser, detta menar Larringa-

González och Bebbington (2001) genom sin fallstudie. När nya lagar eller policys 

implementeras kring arbetet med hållbarhetsredovisning leder det till att företag tvingas 
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förändra sina rutiner, arbetsprocesser och vilka som involveras i det praktiska arbetet kring 

att upprätta dessa och hur processen ska genomföras (Contrafatto & Burns, 2013).  

 

Det interna arbetet och processerna kring att upprätta hållbarhetsredovisningar har visat sig 

kunna ha en inverkan på rapportens fullständighet (Adams, 2002). Tidigare studier inom 

området så som Adams (2002) och Grahovar (2016) har funnit att det interna arbetet kan 

ha en inverkan på vilket innehåll som inkluderas eller exkluderas från rapporten. Detta i 

sin tur tyder på att det interna arbetet har betydelse för hur fullständig den slutliga 

hållbarhetsredovisningen blir.  

 

Tidigare studier har även visat att vilka aktörer som involveras i företags arbete med att 

upprätta dess hållbarhetsredovisning kan ha en påverkan på rapportens fullständighet (Dey, 

2007). Detta visar Dey (2007) och Adams & Mcnicholas (2007) genom deras studier där 

man funnit att vilka personer som deltar i denna process och deras attityd till att 

hållbarhetsredovisa kan påverka rapportens innehåll och utformning. Detta tyder i sin tur 

på att vilka aktörer som involveras i arbetet sannolikt är en faktor som kan påverka hur 

fullständig den slutliga hållbarhetsredovisningen blir. 

 

Sroufe (2017) menar att interna organisatoriska förändringar kring företags praktiska arbete 

med att upprätta hållbarhetsredovisningar till skillnad från tidigare nämnda studier även att 

det har en inverkan på hållbarhetsredovisningarnas transparens. Detta genom att företag 

som förändrar sitt befintliga arbetssätt för hur deras hållbarhetsredovisning upprättas kan 

göra att vilken information som inkluderas eller exkluderas påverkas. På samma sätt menar 

Nazari, Herremans och Waremans (2015) att vilka aktörer som involveras i det praktiska 

arbetet med att upprätta ett företags hållbarhetsredovisning kan ge en inverkan på dess 

transparens.  

 

Ovan beskrivs att vilka interna strukturer och aktörer som används i det praktiska arbetet 

att ta fram en hållbarhetsredovisning har inverkan på vilket innehåll som inkluderas 

respektive exkluderas. Detta indikerar att både strukturer och aktörer kan ha en inverkan 

på hur fullständig och transparent hållbarhetsredovisningen kan bli. Nedan följer en mer 

detaljerad beskrivning av vilka strukturer och aktörer tidigare studier funnit har en inverkan 

på vilket innehåll en hållbarhetsredovisning får. 
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2.3.1 Rutiner 

Contraffato och Burns (2013) förklarar hur nya lagkrav kan förändra arbetsprocessen och 

rutinerna hos företag kring hur de upprättar sin hållbarhetsredovisning, genom exempelvis 

att informationsinsamlingen förändras. Hur informationen till företags 

hållbarhetsredovisningar samlas in varierar mellan olika företag (Frostenson et al, 2015). 

Beroende på hur rutinerna kring informationsinsamlingen ser ut och huruvida de förändras 

påverkar det sedan hur fullständig den slutliga hållbarhetsredovisningen blir (Adams, 

2002).   

 

2.3.2 System 

Enligt Contrafatto och Burns (2013) tenderar den organisatoriska dynamiken kring företags 

arbetsprocess med att upprätta deras hållbarhetsredovisningar att förändras när nya lagar 

och regleringar införs. Contrafatto och Burns (2013) menar att systemen för vilka enheter 

och sektioner som är involverade i det praktiska arbetet med att upprätta 

hållbarhetsredovisningen inom företag förändras. Contrafatto och Burns (2013) visar 

genom sin studie att detta kan ske i form av att nya arbetsgrupper bildas inom företaget, 

fler enheter eller sektorer inom företaget blir involverade och att fler nivåer inom företaget 

involveras i denna arbetsprocess till skillnad från innan.  

 

Contrafatto och Burns (2013) förklarar även att systemen för hur informationsinsamlingen 

är konstruerad för att upprätta företags hållbarhetsredovisningar tenderar att förändras till 

följd av nya lagkrav och regleringar. Vilka system som företag använder sig av för att samla 

in dess information som sedan används för att upprätta dess hållbarhetsredovisning skiljer 

sig från företag till företag (Frostenson et.al, 2015). Till exempel använder vissa företag 

sig av system kopplat till hållbarhetsfrågor, integrerat i den finansiella rapporteringen och 

integrerat med marknadsföringsinformationen (Adams, 2002; Frostenson et.al, 2013).   

 

2.3.3 Interna aktörer 

Contrafatto och Burns (2013) menar att vilka personer som är med och upprättar 

hållbarhetsredovisningen tenderar att förändras när nya lagar och regleringar tillämpas. De 

menar på att de interna aktörerna som är med och upprättar en hållbarhetsredovisningen 

kan förändras till följd av ett nytt lagkrav. Vilka personer som är med och upprättar ett 

företags hållbarhetsredovisning består inte sällan av ett flertal olika personer och kan vara 
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interna likväl som externa aktörer (Adams, 2002). Interna aktörer som är involverade kan 

bland andra vara verkställande direktörer, företagsledning, hållbarhetsansvariga, 

redovisare, human resources- eller investor relations-personal (Larrinaga-González & 

Bebbington, 2001). 

 

2.3.4 Externa aktörer 

Contraffato och Burns (2013) menar även att vilka externa aktörer som är involverade i det 

praktiska arbetet med att upprätta företags hållbarhetsredovisningar tenderar att förändras 

till följd av lagkrav och regleringar. Externa aktörer som är involverade är vanligen 

revisorer och konsulter enligt Frostenson et.al (2015), men inte sällan är även intressenter 

involverade i denna arbetsprocess menar Adams och Whelan (2009).  

 

2.4 Analysmodell 

Utifrån referensramens innehåll har nedanstående analysmodell konstruerats. Syftet med 

denna studie är att undersöka vilka förändringar i företags praktiska arbete med att upprätta 

hållbarhetsredovisningar som uppstår genom att den nya lagen trätt i kraft. Modellen visar 

hur förändringar i det praktiska arbetet med att upprätta hållbarhetsredovisningar kan ha en 

inverkan på hållbarhetsredovisningens fullständighet utifrån tidigare studier. Detta i sin tur 

påverkar hållbarhetsredovisningens jämförbarhet och transparens, vilket var det 

huvudsakliga syftet man ville uppnå genom att införa lagen. Genom den aktuella lagens 

inträde kan det därigenom ha uppstått förändringar i företagens praktiska arbete med att 

upprätta deras hållbarhetsredovisning enligt tidigare studier inom området. Detta genom 

att rutiner, system och tillhörande arbetsprocesser kan komma att förändras. Samtidigt som 

vilka aktörer som är delaktiga med arbetet att upprätta hållbarhetsredovisningar kan 

komma att förändras för att företag ska förhålla sig till lagen och dess krav. Modellen nedan 

visar hur ovanstående resonemang hänger ihop och hur struktureringsteorins 

nyckelbegrepp strukturer och aktörer brutits ned utifrån Contrafatto och Burns (2013) 

studies insikter. Delarna används som en kompass för att kartlägga hur eventuella 

förändringar har skett hos företagen och för att sedan kunna analysera utifrån dessa.  

 



19 
 

 

Figur 1: Analysmodell  

 

Transparens och fullständighet har visat sig påverkas av förändringar i det praktiska 

arbetet utifrån tidigare studier och finns därför med i analysmodellen. Eftersom vi inte 

valt att analysera detta samband har denna koppling istället illustrerats i grått. Detta med 

anledning av att poängtera att det i ett senare led kan påverkas enligt tidigare studier inom 

ämnet. 
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3. Metod 

Metodkapitlet redogör för och motiverar för de val som gjorts i arbetet för att kunna 

besvara problemformuleringen. Kapitlet inleds med att motivera valet av kvantitativ metod 

och hur denna typ av metod har tillämpats i studien genom att skicka ut enkäter. Vidare 

redogörs det kring hur respondenter valts ut och hur vi försökt få ett så högt antal 

svaranden som möjligt. Därefter redogörs det för hur den insamlade datan från enkäterna 

bearbetats och analyserats. Slutligen har författarna säkerställt att studiens kvalité och 

trovärdighet är god genom att redogöra för studiens reliabilitet och validitet, följt av en 

kritisk diskussion kring den i denna studies tillämpade metod. 

 

3.1 Metodval 

En kvantitativ metod har tillämpats i denna studie för att kartlägga hur förändringar sker i 

företags praktiska arbete med att upprätta dess hållbarhetsredovisning efter den aktuella 

lagen införts. Valet att använda kvantitativ metod motiveras av det ger möjlighet att få en 

generell data (Denscombe, 2016) och därmed generell kartläggning av förändringen i 

företagets praktiska arbete efter att den aktuella lagen införts. 

 

För att resultatet ska kunna generaliseras måste urvalet av analysenheter enligt Bryman och 

Bell (2013) dock göras genom ett slumpmässigt tillvägagångssätt, vilket kommer 

redogöras för nedan. Bryman och Bell (2013) menar vidare att generaliseringen enbart kan 

göras inom den population som undersöks i studien. Studiens resultat kan därigenom enbart 

generaliseras till den population som urvalet sedan gjorts från och till exempel inte 

anknytas till företag som är verksamma i något annat land.  

 

Valet att tillämpa en kvantitativ forskningsmetod motiveras även av att resultatet som den 

kvantitativa forskningen skapar är opartiskt genom att resultatet inte påverkas av forskarnas 

eller människors tolkningar som kan göra resultatet missvisande enligt (Denscombe, 2016). 

Det går dock inte med absolut säkerhet garantera att företagen som svarat på enkätfrågorna 

i denna studie tolkat dessa på exakt samma vis, till exempel vad som tolkas som en rutin 

respektive ett system. Genom att de olika frågorna är indelade i olika svarsalternativ anser 

vi dock att risken för att frågorna skulle misstolkas av företagen varit låg med anledning 

av att de kunnat avgöra sitt svar på huvudfrågorna genom att bedöma de olika 

svarsalternativen. 



21 
 

 

3.2 Enkätstudie 

För att kunna kartlägga hur eventuella förändringar har skett i företags praktiska arbete 

med att upprätta dess hållbarhetsredovisning efter den aktuella lagen trätt i kraft har en 

kvantitativ metod tillämpats genom att enkäter skickats ut. Enkäterna har använts för att 

samla in data kring förändringar bland företagens strukturer och aktörer i samband med att 

lagkravet införts. Den data som enkätsvaren tillfört studien har använts för att kartlägga var 

i det praktiska arbetet förändringarna har skett, utifrån företags rutiner, system, interna 

aktörer och externa aktörer. Detta med anledning av att skapa en karta som kan ge oss 

kunskap om hur införandet av den aktuella lagen kan förändra företags praktiska arbete 

med att upprätta dess hållbarhetsredovisning. När företags praktiska arbete med att upprätta 

dess hållbarhetsredovisning förändras visar det sig i tidigare studier att detta ger en 

inverkan på dess fullständighet och transparens.  

 

Enkätfrågorna har konstruerats utifrån tidigare forskning kring förändringar i företag på 

grund av lagar och regleringar inom hållbarhetsredovisning. Enkäten i bilaga 2 innehåller 

elva frågor där några av dessa är följdfrågor till en huvudfråga. Dessa frågor härleddes från 

referensramen och de tidigare studier som gjorts inom ämnet. Frågorna är således 

utformade för att kartlägga huruvida förändringar skett inom företagens strukturer eller 

aktörer och hur den nya lagen har påverkat dessa aspekter. Svarsalternativen till frågorna 

indelades i kryssrutor där den svarande fick kryssa i det eller de svarsalternativ som stämde 

in på just deras företag. Respondenten fick sedan svara på om detta har förändrats efter den 

aktuella lagen trädde i kraft eller om situationen sett likadan ut även innan denna tidpunkt. 

Om det var så att inget av de förvalda svarsalternativen passade överens med deras företag 

så fanns även ett “annat” svarsalternativ där den svarande fick skriva med fri text vad som 

gällde i dess företag för att inga frågor skulle bli obesvarade.  

 

Enkäten skickades ut via mail till respondenten och där har fokus varit att nå ut till 

hållbarhetschefen eller annan person som är ansvarig för eller har en god insyn i respektive 

företags hållbarhetsredovisning. Genom valet av mailkontakt blev även studien mer 

objektiv då vi som skickade ut enkäten inte haft någon möjlighet att påverka studien jämfört 

med om intervjuer hade gjorts då det kan leda till att vi som författare kan tolka 

respondenterna på olika sätt (Denscombe, 2016). Förutom genom den korta text som skrevs 
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med i början av enkäten i hopp om att få så många som möjligt att svara på densamma 

genom att vi angav tydliga instruktioner för hur enkäten skulle besvaras och vad syftet med 

studien var.  

 

3.3 Urval 

Gallo och Christensen (2011) menar genom deras studie att företag som klassas som stora 

skapar större effekter och är mer synliga för allmänheten, vilket de menar leder till ett större 

externt tryck  mot dessa företags hållbarhetsredovisning. Utifrån Gallo och Christensens 

(2011) studie påverkas alltså större företag i en större utsträckning av externt tryck så som 

nya lagar och regleringar. Detta menar tidigare nämnda författare leder till att dessa företag 

behöver förhålla sig till förordningar och bestämmelser i högre utsträckning eftersom att 

dessa har allmänhetens ögon på sig på ett annat sätt gentemot företag av mindre storlek.  

 

Genom ovanstående insikter har stora företag varit de som tagits in i urvalet för denna 

studie för att utifrån syftet skapa ett representativt urval genom tidigare studiers observation 

av att större företag påverkas av nya lagar och regleringar i högre utsträckning. Företagen 

som räknades in i urvalet skulle även utöver att omfattas av den aktuella lagen och klassas 

som ett större företag även ha hållbarhetsredovisat innan de nu enligt lag behövt göra detta. 

Detta med anledning av att kunna kartlägga huruvida deras praktiska arbete med att 

upprätta hållbarhetsredovisningar har förändrats gentemot innan lagens inträde.  

 

Med “större företag” har urvalet i denna studie begränsats till företag vars omsättning 

uppgick till minst 500 miljoner svenska kronor, vilket var det högsta filtret gällande 

omsättningskrav på sökmotorn Allabolag (2018). Genom denna begränsning från filtret 

skapades en population om 2356 företag. För att få en varierad storlek av dessa företag i 

urvalet har ett slumpmässigt urval valt att tillämpas, vilket Denscombe (2016) menar är 

den ideala metoden för att skapa ett representativt urval. Denna typ av urval gör att studiens 

forskare inte kan påverka eller vrida på materialet som skall samlas in (Denscombe, 2016). 

Denscombe (2016) menar vidare att slumpmässigheten dock inte betyder att urvalet görs 

utan någon plan. Det slumpmässiga urvalet kan enligt Denscombe (2016) tillämpas genom 

ett systematiskt urval, vilket i detta fall innebär att var n:te företag från populationen togs 

in i urvalslistan. Detta tillvägagångssätt valdes att tillämpas för denna studie eftersom det 

bidrar till att skapa ett representativt urval som forskaren inte kan påverka utifrån de 
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kriterier som sattes upp för att räknas in i urvalslistan. Detta tillvägagångssätt tillämpades 

genom att välja var 6:e företag, vilket resulterade i en urvalslista om 392 företag.  

 

Ett stort antal av dessa företag fick sedan strykas från urvalslistan eftersom de inte 

uppfyllde alla kriterier för att få ingå i det slutliga urvalet. De kriterier som gjorde att vissa 

fick strykas var för att de inte hade hållbarhetsredovisat sedan tidigare eller omfattades av 

ett moderbolags hållbarhetsredovisning som dotterbolaget därigenom inte upprättat på 

egen hand. Även vissa företag som inte uppfyllde två eller fler av den aktuella lagens 

kriterier för att omfattas av densamma gjorde att de fick strykas från urvalet. Efter denna 

gallring återfanns sedan 190 företag som togs med i det slutliga urvalet.   

 

Det optimala för denna studie hade varit att undersöka alla företag i den givna populationen 

som överensstämmer med de krav som urvalsstrategin ställde. Eftersom denna studie 

genomförs inom ett begränsat tidsspann skulle detta dock inte varit möjligt att genomföra. 

Detta eftersom det skulle varit väldigt tidskrävande att undersöka vilka av de 2365 

företagen i populationen som överensstämmer med ovan nämnda krav, för att sedan kunna 

undersöka samtliga dessa.  

 

3.4 Bortfallsanalys 

Kvantitativa studier i form av enkätundersökningar kritiseras ofta då det finns en stor risk 

för bortfall (Bryman & Bell, 2013). Det finns två typer av bortfall och dessa är interna och 

externa bortfall. Interna bortfall är om den svarande hoppar över en fråga eller om den 

svarar dubbelt på en fråga där endast ett alternativ efterfrågats. Externa bortfall är när 

enkäten inte svaras på överhuvudtaget och det är när personer som var tänkta för 

undersökningen inte deltar i den (Bryman & Bell, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Svarsfrekvens 

 
Antal Procent 

Svarsfrekvens 

77 

företag 40,5% 

Svarsbortfall 

113 

företag 59,5% 

Totalt 

190 

företag 100% 
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För att motverka det externa bortfallets storlek i denna studie konstruerades enkäten genom 

att i dess inledning förklara vad enkätens olika frågor kretsade kring, vad som var syftet 

med att vi genomförde undersökningen och tydligt angivna instruktioner för hur man 

svarar. I inledningen av enkäten betonades även att enkäten utformades på ett kort och 

koncist sätt, detta för att så många svaranden som möjligt skulle kunna avsätta tid för att 

besvara enkäten. Efter det första utskicket av enkäten var svarsfrekvensen från urvalet för 

låg för att använda som empiriskt underlag för att uppnå en god tillförlitlighet. Denna 

problematik motverkades genom att påminnelser skickades till företagen i urvalet. Efter att 

påminnelser skickats till de företag som inte svarat på det första utskicket gav detta ett 

resultat i ett stort antal fler svaranden. Vid sammanställningen av enkätsvaren hade 77 av 

de 190 företag från studiens urval besvarat denna. De företag som svarat på enkäten har 

följt anvisningarna väl och någon problematik i form av ett internt bortfall har lyckligtvis 

därigenom inte uppstått som vi behövt ta ställning till. Många av de företag som inte valde 

att besvara den utskickade enkäten mailade oss och uppgav att detta berodde på att de inte 

hade tid eller resurser för att svara eftersom de får många liknande förfrågningar kring detta 

och har därför valt att avstå. Detta trots att enkäten var kort och koncist utformad med få 

möjligheter att göra utdragna svar som kan vara tidskrävande och därför endast tog ett fåtal 

minuter att besvara. Bland de företag som inte svarade har vi inte hittat något särskilt 

mönster som kännetecknar dessa, exempelvis att företag inom en viss bransch skulle vara 

över- eller underrepresenterade, förutom att några klädföretag svarade på mail “att de inte 

hade tid att besvara enkäten”. Detta innebär att vi inte kan veta ifall vissa specifika 

branscher inte har valt att svara på enkäten och hur det eventuellt skulle kunna påverka 

studiens slutsatser.  Bland de företag som svarat på enkäten har ett flertal mailat oss och 

uppgett att dem tycker det är ett intressant studieområde som vi valt och att vi utformat vår 

enkät väl. Detta indikerar att vår metod för att få in så många svar som möjligt och 

motverka bortfallet i så stor utsträckning som möjligt har varit god.  

 

3.5 Litteratursökning 

För att finna relevanta vetenskapliga artiklar till denna studie gjordes sökningar efter dessa 

genom etablerade databaser som fanns tillgängliga genom Högskolan i Skövdes 

biblioteksverktyg. De databaser som främst använts är Google Scholar och WorldCat 

Discovery. De vetenskapliga artiklar som hämtats därifrån till denna studie har varit 

publicerade med en försäkran om att vara fackligt granskade (peer rewied) för att 
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säkerställa en hög kvalité och att skapa en hög trovärdighet för studien. För att finna 

relevanta artiklar till denna studie har sökord som till exempel: sustainability reporting, 

sustainability accounting, organizational change, institutional change, completeness och 

statutory regulation använts i olika kombinationer.  

 

För att finna relevant litteratur till studien har Högskolan i Skövdes bibliotek och 

Stadsbiblioteket i Tidaholm nyttjats för detta ändamål. För att samla in ytterligare 

information har även elektroniska källor använts i denna studie så som den nya lagens 

proposition och revisionsbyråers hemsidor.   

 

3.6 Reliabilitet och validitet  

Inom den kvantitativa forskningen pratas det ofta om två nyckelbegrepp gällande en studies 

kvalitet och dessa är reliabilitet och validitet. Reliabilitet kan förklaras som hur tillförlitlig 

datan i studien är och hur den mäts, för att därigenom kunna avgöra huruvida studien skulle 

ge samma resultat om den gjordes om på nytt genom samma tillvägagångssätt (Bryman & 

Bell, 2013). Eftersom enkäten i huvudsak utformats genom olika kryssalternativ i de olika 

frågorna, samt att ett stort antal företag har ingått i urvalet inom ett visst storleksspann torde 

träffsäkerheten i det empiriska materialet vara god och reliabiliteten därigenom anses vara 

hög.  

 

Validitet kan enklast förklaras som ett begrepp för hur väl forskarna genom sin studie 

undersöker det som avses att undersökas. Detta kan beskrivas som hur väl den teoretiska 

och operationella delen av studien överensstämmer med varandra (Bryman & Bell, 2013). 

Eftersom att enkätens frågor utformats utifrån iakttagelser och resultat från tidigare 

forskning för att vara anpassas till denna studies syfte torde även en hög validitet finnas för 

denna studie. För att styrka validiteten ytterligare har vi som författare eftersökt de som är 

ansvariga för de olika företagens hållbarhetsredovisningar eller är någon av de personer 

som tillsammans har detta ansvar, för att få svar på vår enkät.   

 

3.7 Operationalisering 

För att kunna analysera våra frågor från enkäten har denna konstruerats genom att studera 

tidigare forskning inom ämnet hållbarhetsredovisning. Dessa studier har behandlat hur det 

praktiska arbetet med att upprätta hållbarhetsredovisningar tenderar att förändras när nya 

lagar och regler implementeras. Delarna från struktureringsteorin har varit till hjälp för att 
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konstruera enkätens frågor genom att de olika frågorna har kunnat hänföras till olika delar 

av företagens praktiska arbete med dess hållbarhetsredovisning. Efter att ha hänfört 

frågorna till olika delar i enkäten kopplat till tidigare studiers insikter har frågorna sedan 

konstruerats genom följdfrågor beroende på vad respondenten svarat på föregående fråga. 

Denna enkätkonstruktion har tillämpats för att studiens insamlade empiriska material skulle 

bli tydligt genom att ge så specifika svar som möjligt kopplat till tidigare studier, för att 

möjliggöra en analys utifrån detta. I vår studie är målet att kartlägga vilka förändringar som 

har skett i det praktiska arbetet med att upprätta hållbarhetsredovisningar efter Lag 

(2016:947) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554) införts. Det empiriska 

materialet som samlats in för att kartlägga dessa förändringar har samlats in genom 

enkätundersökningsprogrammet Google Formulars för att underlätta insamlingsprocessen. 

Detta genom att all data kopplats till ett enda system så att vi sedan kunnat bearbeta och 

sammanställa datan snabbare. Bearbetningen av det insamlade materialet har gjorts genom 

att sammanställa den insamlade datan för att sedan presentera detta genom stapeldiagram 

konstruerade i Excel.  

 

För att analysera förändringarna som sker i företagen måste förändringarna tolkas utifrån 

hur stort procentantal av de svarande företag som uppger sig ha förändrats bland de olika 

delarna rutiner, system, interna aktörer och externa aktörer. Det finns en komplexitet i att 

avgöra när man kan säga sig finna stöd från tidigare studier. De tidigare studier inom 

området som denna studie refererar till har funnit att förändringarna som undersöks 

"tenderar" att uppstå till följd av lagkrav. Gällande analysen av procentsatserna kring 

företags olika förändringar har gränsen för att finna stöd av tidigare forskning inom 

området dragits då 20 procentenheter eller mer uppgett sig ha gjort denna typ av förändring. 

Denna gränsdragning har valts av oss författare utifrån att vi inte ansett att en majoritet av 

företagen måste ha genomgått en specifik förändring för att det ska anses "tendera" att ha 

uppstått förändringar utifrån tidigare studier. Procentantalets storlek har sedan avrundas 

uppåt studien igenom vid de tillfällen som procentsatsernas decimal är lika med eller 

överstiger talet fem för att några procentsatser inte skulle manipuleras eller bli missvisande. 

Genom att avrunda på det viset gjorde även att diagrammen blev tydligare.  
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3.8 Metodkritik 

I denna studie har vi som författare genomgående försökt vara kritiska i de val som gjort 

under arbetets gång. Valet att i denna studie tillämpa en kvantitativ metod för att skapa en 

generell bild av studieområdet gör det möjligt att rikta kritik mot att resultatet saknar en 

djupgående grund. Valet att kartlägga en generell bild av studieområdet gjorde även att vi 

inte valde att rikta in oss mot någon specifik bransch inom studieområdet, vilket kritiker 

kan anse skulle gett ett mer specifikt resultat. Med anledning av att tidigare forskning inom 

detta område är begränsat ansåg vi författare dock att en generell kartläggning lämpade sig 

bättre för att med vår studie bidra med ett övergripande resultat inom studieområdet.  

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                    

Genom att en kvantitativ metod tillämpats där procentsatser måste tolkas möjliggör det en 

kritik kring vad som är att anse som en låg respektive hög procentsats och i vilka lägen 

man i resultatet kan anse sig ha stöd från vad tidigare studier sett. I denna studie har vi valt 

att sätta en gräns för vad vi tolkar som ett stöd från tidigare studiers insikter eller inte. 

Denna gränsdragning kan tolkas subjektivt och vi som författare har därför genomgående 

i analysen försökt motverka detta problem genom att analysera de olika förändringarna 

ingående genom att inte enbart ta hänsyn till om det är över eller under gränsen. Detta 

oaktat om förändringen kraftigt över- eller understiger gränsdragningen som satts upp för 

att ge en heltäckande analys av respektive förändring genom att belysa alla förändringar 

oavsett om det är en stor majoritet eller minoritet. Detta gjordes även med anledning av att 

syftet varit att kartlägga förändringarna och därigenom skapa en bred helhetsbild av 

studieområdet. I de fallen det varit en stor majoritet eller minoritet har vi även försökt att 

vara väldigt tydliga med att betona detta så att läsaren på något vis inte skulle misstolka 

hur stor andel det rörde sig om. 
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4. Empiri och analys 

Detta kapitel visar svaren från de företag från urvalet som besvarat enkäten kring huruvida 

deras praktiska arbete med att upprätta deras hållbarhetsredovisning förändrats efter Lag 

(2016:947) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554) trätt i kraft. I samma kapitel 

analyseras sedan det empiriska materialet direkt under figurerna. 

 

Empirin och analysen nedan är kategoriserad utifrån de olika delarna rutiner, system, 

interna aktörer och externa aktörer för att behålla en röd tråd genom studiens alla delar 

och för att kunna belysa vart förändringar har skett. De olika delarna har analyserats 

genom att förhålla denna studies empiriska material gentemot tidigare studier inom 

området. 

 

4.1 Rutiner 

 

 

Figur 3: Förändring i företags rutiner 

 

Studiens resultat överensstämmer i stora delar med Contraffato och Burns (2013) studie 

om att lagkrav kan leda till förändringar i rutiner. Samtidigt visar uppsatsen som 

komplement till Conrafatto och Burns (2013) insikt att denna förändring i praktiken endast 

sker i en mindre andel av företagen. Det visar sig i denna studie att 33 procent av de 

svarande företagen efter den aktuella lagens inträde har förändrat sina rutiner kring hur 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Nej

Ja

1) Har ni förändrat tillvägagångssättet/rutinerna för hur 
informationen som används för att upprätta er 

hållbarhetsredovisning samlas in efter lagens inträde?
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informationsinsamlingen sker. Det bör därigenom tas i beaktning att 67 procent av 

företagen inte har förändrat sina rutiner till följd av den nya lagen. Genom att hela 33 

procent har behövt göra detta tyder dock på att vissa företag behövt förändra deras praktiska 

arbete med att upprätta dess hållbarhetsredovisning. 

 

 

 

 

Figur 4: Hur rutinerna har förändrats 

 

Denna studie har även funnit att de företag som har förändrat sina rutiner kring det praktiska 

arbetet med att upprätta dess hållbarhetsredovisning har gjort det på flera olika vis. Detta 

visar sig genom att 58 procent av dessa förändrat vilken information som samlas in. 42 

procent har förändrat vilka som sammanställer och kontrollerar den insamlade 

informationen. 35 procent har förändrat vilka som bearbetar den insamlade informationen 

och 31 procent har förändrat vilka som samlar in informationen samt att 27 procent har 

förändrat sina rutiner på något annat sätt. Frostenson et al. (2015) menar att hur 

informationen som samlas in till företags hållbarhetsredovisningar varierar från företag till 

företag. Detta kan denna studie inte styrka genom den kartläggning som gjorts. Däremot 

visar denna studie som komplement till Frostenson et al. (2015) att även vilka förändringar 

som sker kring företagens informationsinsamlingen varierar utifrån vad som nämnts ovan. 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Annat alternativ

Vilka som sammanställer eller kontrollerar
informationen har förändrats

Vilken information som samlas in har förändrats

Vilka som bearbetar informationen som samlas in har
förändrats

Vilka som samlar in informationen har förändrats

Hur informationen samlas in har förändrats

Om svaret är ja på föregående fråga; markera nedan vad som 
förändrats gentemot innan lagens inträde. (Flera svarsalternativ kan 

markeras)
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4.2 System 

 

 

Figur 5: Genom vilka system företag samlar in dess information 

 

Denna studie visar i enlighet med Frostenson et al. (2015) vilka system företag använder 

sig av för att samla in informationen till dess hållbarhetsredovisning varierar mellan olika 

företag. Detta styrks av att flertalet svaranden då de uppgett att de använder ett annat system 

än de fasta alternativ som angivits i frågan i form av exempelvis en manuell insamling och 

en kombination av de fasta alternativen. Majoriteten av de svarande uppger dock att de 

använder sig av ett system kopplat till hållbarhetsfrågor eller ett system integrerat med den 

finansiella rapporteringen. Detta då 63 procent uppger sig använda ett system kopplat till 

hållbarhetsfrågor och 36 procent använder sig av ett system integrerat med den finansiella 

rapporteringen, vilket även Adams (2002) och Frostenson et al. (2013) menar är vanligast. 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Genom ett annat system

Genom ett system integrerat med
marknadsföringsinformation

Genom ett system integrerat med den finansiella
rapporteringen

Genom ett system kopplat till hållbarhetsfrågor

2) Hur sker insamlingen av information som används för att upprätta 
er hållbarhetsredovisning? (Flera svarsalternativ kan markeras)
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Figur 6: Företag som ändrat eller bytt system sedan lagen trädde i kraft 

 

 

Denna studies resultat gällande att företag tenderar att förändra sina system för att samla in 

informationen till dess hållbarhetsredovisning till följd av nya lagar är inte i enlighet med 

Contrafatto och Burns (2013) insikter. Detta genom att 92 procent av företagen inte har 

förändrat sitt system för att samla in informationen till dess hållbarhetsredovisning efter 

den aktuella lagens inträde. Denna studie motsäger därigenom Contrafatto och Burns 

(2013) påstående om att företag tenderar att förändra sina system för att samla in 

information till dess hållbarhetsredovisning. Det bör dock tas i beaktning att åtta procent 

av företagen faktiskt har förändrat sina system efter den aktuella lagens inträde. Detta 

indikerar därigenom ändå att ett fåtal företag behövt förändra sitt praktiska arbete utifrån 

detta hänseende likt Contrafatto och Burns (2013) menar.  
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Följdfråga: Har detta system ändrats eller bytts ut mot ett annat 
sedan den nya lagen trädde i kraft?
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Figur 7: Förändring av företags arbetsprocess för hur information samlas in 

 

Denna studie visar även hur företags system för hur den organisatoriska dynamiken av 

arbetsprocessen med att upprätta dess hållbarhetsredovisning förändrats efter den aktuella 

lagens inträde, gentemot innan denna tidpunkt. Detta visar sig genom att 29 procent av de 

svarande företagen uppger att detta på något vis har förändrats efter lagens inträde. 

Contrafatto och Burns (2013) menar i sin studie att denna typ av förändring tenderar att 

uppstå hos företag när nya lagar eller regleringar införs kring hållbarhetsredovisning. 

Contrafatto och Burns (2013) menar att detta kan ske genom att fler enheter inom företaget 

involveras, fler nivåer inom företaget involveras eller att nya arbetsgrupper skapas 

gentemot innan.  
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Nej
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3) Har arbetsprocessen för hur informationen samlas in till er 
hållbarhetsredovisning förändrats efter den nya lagens inträde?
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Figur 8: Hur systemet för informationsinsamlingens arbetsprocess förändrats 

 

Contrafatto och Burns (2013) studies insikter understryks av denna studie genom att 70 

procent av de som uppgett att de gjort någon förändring utifrån detta perspektiv att de 

involverar fler nivåer inom företaget gentemot innan. Samtidigt har 44 procent av dem 

uppgett att fler sektorer involveras gentemot innan. Även 44 procent uppger att nya 

arbetsgrupper har skapats inom företaget efter lagen trätt i kraft. Det ska dock tas i 

beaktning att 71 procent av de svarande företagen inte har gjort någon förändring av detta 

slag efter att lagen trätt i kraft. Dock har hela 29 procent gjort någon form av förändring 

och de allra flesta av dessa svarande har gjort det på något av de sätt som Contrafatto och 

Burns (2013) observerat, samtidigt som inget av de svarande företagen uppgav det motsatta 

av vad Contrafatto och Burns (2013) säger, det vill säga att färre nivåer eller färre sektorer 

inom företaget involveras gentemot innan. 

 

 

 

 

4.3 Interna aktörer 
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Annat alternativ

Färre sektorer/enheter inom företaget är involverade
än tidigare

Fler sektorer/enheter inom företaget är involverade
än tidigare

Färre nivåer inom företaget är involverade än tidigare

Fler nivåer inom företaget är involverade än tidigare

Nya arbetsgrupper har skapats för att samla in
informationen

Om svaret på förgående fråga är ja; hur har denna förändring skett? 
(Flera svarsalternativ kan markeras)
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Figur 9: Interna aktörer som ansvarar för att upprätta företags hållbarhetsredovisning 

 

Det visar sig i denna studie att 82 procent av företagen har hållbarhetsansvariga som är 

ansvariga för hur hållbarhetsredovisningen ska upprättas. 51 procent har företagsledning 

som ansvariga och 43 procent har verkställande direktör. Investor relations-personal och 

redovisare används i nästan samma utsträckning där den förstnämnda används av 18 

procent och den sistnämnde av 16 procent. Sedan återfinns human resources-personal på 

14 procent och annan typ av befattning på 25 procent. Eftersom det går att markera flera 

av svarsalternativen till frågan så är det många företag som har kombinationer av 

befattningarna ovan men att det är främst de hållbarhetsansvariga som har ansvaret för hur 

hållbarhetsredovisningen ska upprättas då hela 82 procent svarade dessa på frågan. 

Larringa-González och Bebbington (2001) studies insikter om att vilka interna aktörer som 

involveras och är ansvariga för hur företags hållbarhetsredovisning upprättas varierar 

understryks därigenom av denna studies resultat. Genom att företag i många fall har svarat 

att kombinationer av olika befattningar ansvarar för att upprätta dess 

hållbarhetsredovisning understryker denna studie även Adams (2002) studie om att det ofta 

kan vara fler än en intern aktör som har detta ansvar. 
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upprättas? (Flera svarsalternativ kan markeras)
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Figur 10: Företag som förändrat vilka interna aktörer som ansvarar för att upprätta dess 

hållbarhetsredovisning 

 

Elva procent av företagen har i denna studie svarat att det har förändrat vilka interna aktörer 

som ansvarar för dess hållbarhetsredovisning efter den aktuella lagen trätt i kraft. Det finns 

därigenom en viss förändring att ha i beaktning men samtidigt har hela 89 procent av 

företagen inte förändrat sina interna aktörer, vilket är en stor majoritet. Genom att denna 

stora majoritet inte har förändrat sina interna aktörer motsäger den till stor del Contrafatto 

och Burns (2013) studie där man menar att företags interna aktörer förändras till följd av 

nya lagar och regleringar. Genom att elva procent av företagen ändå har genomgått en 

förändring utifrån detta perspektiv indikerar det dock ändå att Contrafatto och Burns (2013) 

insikter i sin studie stämmer till en viss grad. Resultatet från vår studie visar dock tydligt 

att majoriteten av företagen inte förändrar sina interna aktörer efter den aktuella lagen trätt 

i kraft. 

 

4.4. Externa aktörer 
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Nej, ansvarsfördelningen för detta har förändrats
sedan lagen trädde i kraft

Ja, samma personer ansvarar för detta som innan
lagen trädde i kraft

Följdfråga: Är det samma personer som är ansvariga för detta nu 
som innan lagen trädde i kraft



36 
 

 

Figur 11: Företag som tar hjälp av eller interagerar med externa aktörer för att upprätta 

dess hållbarhetsredovisning 

 

Denna studie visar att de flesta av företagen interagerar eller tar hjälp av någon form av 

extern aktör för att upprätta dess hållbarhetsredovisning, vilket understryker Frostenson et 

al. (2015) studies insikter om att många företag gör på det viset. Detta visar sig i denna 

studie genom att 79 procent av företagen uppger att de involverar någon form av extern 

aktör i det praktiska arbetet med att upprätta dess hållbarhetsredovisning 

 

Figur 12: Vilka externa aktörer företag tar hjälp av eller interagerar med för att upprätta 

dess hållbarhetsredovisning 
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Företagen som involverar någon form av extern aktör i upprättandet av dess 

hållbarhetsredovisning använder sig främst av konsulter och revisorer, vilket visar sig i 

form av att 73 respektive 54 procent av företagen uppger detta. Genom att denna studie 

visar att företagen i störst utsträckning använder sig av konsulter och revisorer för att 

upprätta dess hållbarhetsredovisning understryker det Frostenson et al. (2015) studies 

insikter om att det huvudsakligen är just dessa typer av externa aktörer som företag 

involverar. Denna studie visar även att 25 procent av företagen som involverar någon form 

av extern aktör för att upprätta dess hållbarhetsredovisning involverar intressenter för detta 

ändamål. Genom att 25 procent uppger sig involvera intressenter är det långt ifrån en 

majoritet av företagen som gör på detta vis. Det visar dock att ett flertal av företagen 

involverar intressenter i detta arbete och understryker samtidigt Adams och Whelan (2009) 

studies insikter där de menar att företag inte sällan involverar intressenter.  

 

 

Figur 13: Företag som förändrat vilka externa aktörer de tar hjälp av eller interagerar 

med för att upprätta dess hållbarhetsredovisning 

 

Denna studie visar att 18 procent av företagen som involverar någon form av extern aktör 

i sitt praktiska arbete med att upprätta dess hållbarhetsredovisning har förändrat vilken eller 

vilka externa aktörer som involveras efter den aktuella lagens inträde. Genom att 82 procent 

av dessa inte förändrat sina externa aktörer motsäger det till viss del Contrafatto och Burns 

(2013) studies insikter. Detta genom att Contrafatto och Burns (2013) menar att vilka 

externa aktörer som involveras i arbetet med att upprätta företags hållbarhetsredovisningar 
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Följdfråga: Har dessa aktörer involverats även innan lagen trädde i 
kraft?
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kan förändras till följd av nya lagar och regleringar. Genom att nästan en femtedel av 

företagen ändå har förändrats utifrån detta hänseende visar denna studie att Contrafatto och 

Burns (2013) studies insikter stämmer till en viss grad. Genom att 82 procent av företagen 

inte förändrats utifrån detta hänseende visar denna studie dock att en tydlig majoritet inte 

förändrat sina externa aktörers involvering efter den aktuella lagens inträde. 

 

4.5 Sammanfattning 

 

   Andel företag som har förändrat i procent 

Rutiner 33% 

System (informationsinsamlingen) 8% 

System (arbetsprocessen) 29% 

Interna aktörer 11% 

Externa aktörer 18% 

 

Figur 14: Andel som har förändrat i procent 

 

Diagrammet ovan illustrerar en översiktsbild över hur stor andel av företagen som uppger 

sig ha förändrat deras praktiska arbete av hur deras hållbarhetsredovisning upprättas nu 

gentemot innan den aktuella lagens inträde. Det visar sig i denna studie att de svarande 

företagen uppger att förändringar i deras praktiska arbete med att upprätta dess 

hållbarhetsredovisning har skett bland strukturerna i högre omfattning än bland aktörerna, 

efter att den aktuella lagen trätt i kraft. Inom strukturerna är det främst i rutinerna och i 

arbetsprocessernas system som förändringar har skett. Bland aktörerna är det relativt lika 

mellan hur många interna och externa aktörer som har förändrats, men att det har skett en 

lite större förändring bland de externa aktörerna. 

 

Förändringar i det praktiska arbetet med att upprätta hållbarhetsredovisningar har skett i 

flertalet företags rutiner och system efter att den aktuella lagen trätt i kraft. Adams (2002) 

pratar i sin studie om hur företags interna arbetssätt för att upprätta dess 

hållbarhetsredovisning kan förändras. Genom att denna typ av förändringar i företags 

rutiner och system uppstått hos vissa företag kan de utifrån Adams (2002) studie ses som 

att deras interna arbetssätt för hur deras hållbarhetsredovisning upprättas har förändrats. 
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Adams (2002) har även i sin studie funnit att denna typ av förändringar kan påverka 

fullständigheten av företagens hållbarhetsredovisningar, vilket även Adams och 

Mcnicholas (2007) sett i en senare studie. 

  

Förändringar kring vilka olika typer av aktörer som deltar i det praktiska arbetet med att 

upprätta hållbarhetsredovisningar har även skett i flertalet företag. Genom att denna typ av 

förändringar har uppstått i vissa företags involvering av olika interna och externa aktörer 

har dessa företag utifrån Dey (2007) studie förändrat vilka som involveras i deras praktiska 

arbete med att upprätta dess hållbarhetsredovisning. Förändringar i företags upprättande av 

dess hållbarhetsredovisning av detta slag menar Dey (2007) genom sin studie kan påverka 

fullständigheten av hållbarhetsredovisningen. Detta belyser även Adams och Mcnicholas 

(2007) i sin studie där de menar att vilka personer som involveras i detta arbete är en stor 

faktor till hur fullständig hållbarhetsredovisning blir.  

 

Med stöd utifrån ovan nämnd forskning kan förändringarna i företags praktiska arbete med 

att upprätta dess hållbarhetsredovisning efter den aktuella lagens inträde som denna studie 

kartlagt därigenom ge en inverkan på företags hållbarhetsredovisningars fullständighet.  
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5. Slutsats 

Denna studies avslutande kapitel inleds med att presentera de slutsatser som författarna 

kunnat härleda från analysens resultat. Sedan ges förslag till framtida studier inom 

området för att föra forskningen framåt. Slutligen framförs studiens samhälleliga och 

etiska aspekter. 

 

5.1 Avslutande diskussion 

Studien har med hjälp av en enkätundersökning kartlagt förändringar i företags praktiska 

arbete med att upprätta hållbarhetsredovisningar efter att Lag (2016:947) om ändring i 

årsredovisningslagen (1995:1554) trätt i kraft. Denna studie visar att förändringar har skett 

i samtliga av de fyra områdena av det praktiska arbetet rutiner, system, interna aktörer och 

externa aktörer. Det är dock ingen majoritet av företagen som genomgått någon typ av 

förändring inom de olika områdena. Förändringarna inom de olika områdena har även visat 

sig ha skett i en varierande grad. I några delar har det enbart varit en tydlig minoritet som 

förändrats efter den aktuella lagens inträde, dock är det ändå flertalet företaget som har 

genomgått förändringar av olika slag, vilket vi belyser genom denna studie. Vår 

kartläggning av hur den aktuella lagen har påverkat berörda företags praktiska arbete med 

att upprätta hållbarhetsredovisningar har lett till en ny kunskap om hur just Lag (2016:947) 

om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554) har påverkat svenska företags praktiska 

arbete med att upprätta hållbarhetsredovisningar.  

 

Till skillnad från Contrafatto och Burns (2013) studie så visar vår studie att förändringar 

sker bland vissa företag men att det endast är en minoritet av de svarande företagen som 

genomgått förändringar. Vad detta beror på har denna studie inte stöd för men det är troligt 

att lagen är så pass ny att den inte hunnit sätta sina spår än. Det kan alltså hända att företag 

blir tvungna att förändra sitt praktiska arbete med att upprätta hållbarhetsredovisningar i 

efterhand om de märker att deras nuvarande arbetssätt inte räcker till. Det visar sig också 

att det är betydligt fler förändringar i rutiner än system, något som tidigare studier inte 

upplevt. Vad det beror på har denna studie heller inte något stöd för men en anledning 

skulle kunna vara att det är svårare och trögare att genomföra en systemförändring. 

 

Eftersom det tidigare visat sig att förändringar i det praktiska arbetet med att upprätta 

hållbarhetsredovisningar lett till att fullständigheten påverkas, kan det i denna studie antas 
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att det gäller även här. Med förändringar i det praktiska arbetet så kan det alltså leda till att 

företagen får en fullständigare hållbarhetsredovisning (Adams, 2002; Dey, 2007; Adams 

och Mcnicholas, 2007) vilket då även förändringarna i det praktiska arbetet efter inträdet 

av Lag (2016:947) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554) kan leda till. 

 

När förändringar sker i det praktiska arbetet med att upprätta hållbarhetsredovisningar kan 

det också leda till att hållbarhetsredovisningarna blir mer transparenta (Sroufe, 2017). 

Nazari et al. (2015) menar även att vilka aktörer som är involverade kan påverka 

transparensen. Resultatet från vår studie kan inte säkerställa att transparensen påverkas då 

en dokumentstudie inom området hade varit att föredra, men transparensen kan ändå antas 

påverkas enligt tidigare studier. Både fullständigheten och transparensen kan alltså antas 

påverkas efter införandet av den aktuella lagen även om det endast är en minoritet av 

företagen som förändrat sitt praktiska arbete efter införandet av Lag (2016:947) om ändring 

i årsredovisningslagen (1995:1554) och det gäller då endast just de företag som har 

förändrat något. 

 

Syftet med att införa Lag (2016:947) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554) var 

från regeringens sida att öka transparensen och jämförbarheten i företags 

hållbarhetsredovisningar (Regeringen, 2016). Genom att öka fullständigheten i företags 

hållbarhetsredovisningar kan det leda till att även transparensen ökar, eftersom att dessa 

två parametrar är starkt kopplade till varandra (GRI, 2015). Som redan sagts så antas 

transparensen påverkas genom förändringar i det praktiska arbetet med att upprätta 

hållbarhetsredovisningar. Detta leder till att det ena av de två syftena med att införa lagen 

möjligen kan uppfyllas i framtiden. Det är dock ingen snabb lösning än så länge då lagen 

av vårt resultat att döma inte lett till att en majoritet av företagen har förändrat sitt praktiska 

arbete med att upprätta hållbarhetsredovisningar. Vad gäller jämförbarheten som är det 

andra syftet med lagen, så kan det också antas påverkas och i det här fallet öka då alla nu 

måste förhålla sig till samma riktlinjer, för att upprätta hållbarhetsredovisningen i linje med 

den nya lagen. Detta kan då leda till att de flesta hållbarhetsredovisningarna liknar varandra 

mer och mer, vilket även kommer göra det lättare att jämföra dem med varandra.  

 

Att majoriteten av företagen inte har förändrat något i deras praktiska arbete med att 

upprätta hållbarhetsredovisningen kan man se på utifrån två olika perspektiv. Antingen så 

är de redan tillräckligt bra och då blir även hållbarhetsredovisningarna fullständiga och mer 
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transparenta. Eller så tror de bara att de kommer klara av de nya kraven utan att de 

egentligen kommer kunna göra det, utan att förändra något. Om så är fallet kan förändringar 

ske i framtiden, vilket då skulle kunna leda till ökad fullständighet, transparens och 

jämförbarhet. Hur som helst så är det svårt att förutspå om lagen kommer uppnå det syfte 

som gjorde att den först implementerades, men att de förändringar som denna studie har 

sett, även om det endast är av en minoritet, skulle kunna leda till att det blir en ökad 

fullständighet, transparens och jämförbarhet.  

 

5.2 Förslag till framtida studier 

Studiens resultat visar att företags praktiska arbete med att upprätta dess 

hållbarhetsredovisning tenderar att förändras till följd av att Lag (2016:947) om ändring i 

årsredovisningslagen (1995:1554) trätt i kraft. Enligt tidigare forskning har denna typ av 

förändringar en inverkan på hållbarhetsredovisningarnas fullständighet och transparens. 

Genom att syftet till att implementera den aktuella lagen var att öka företags 

hållbarhetsredovisningars transparens och jämförbarhet anser vi som författare till denna 

studie att det skulle vara intressant att vidare utforska om lagen fått den effekt som 

åsyftades. Det vill säga huruvida berörda företags hållbarhetsredovisningar blivit mer 

transparenta och jämförbara genom lagens inträde. Detta skulle kunna göras genom en 

dokumentstudie där forskarna jämför företags senaste hållbarhetsredovisningar med de 

som offentliggjorts innan lagen trätt i kraft.  

 

Eftersom denna studie genomförts med ett kvantitativt metodval i form av en 

enkätundersökning skulle även en kvalitativt genomförd studie genom djupgående 

intervjuer vara ett intressant bidrag till forskningen. Detta genom att intervjua de ansvariga 

kring företags hållbarhetsredovisningar för att kunna få mer ingående information och 

fånga komplexiteten kring det praktiska arbetet med att upprätta dessa. För att 

förhoppningsvis utveckla tankegångarna som kan skapa en ökad förståelse för detta 

studieområde. 

 

Ett annat alternativ till framtida studier skulle kunna vara att göra en kvantitativ metod där 

vilka förändringar som sker kopplas till bransch för att sedan göra djupare intervjuer om 

varför förändring sker respektive inte sker i olika branscher. Detta med anledning av att 
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kunna utveckla resultatet från vår studie vidare och se varför det sker förändringar i 

specifika branscher.  

 

5.3 Samhälleliga och etiska reflektioner    

Hållbarhet är ett ämne som blivit en viktig fråga för många i dagens samhälle och att företag 

tvingas upprätta en hållbarhetsredovisning har därigenom blivit allt mer förekommande. 

Denna studie visar att vissa företag behövt förändra sitt praktiska arbete med att upprätta 

sin hållbarhetsredovisning i en varierande grad av arbetets olika delar. Kartläggningen av 

förändringar i företags praktiska arbete med att upprätta deras hållbarhetsredovisning enligt 

lag kan uppmärksammas ur ett samhälleligt perspektiv. Det skulle exempelvis kunna leda 

till att det inom en snar framtid utförs analyser eller liknande för att se hur företag anpassar 

sin organisation för att kunna nå upp till lagens krav och det kan leda till att andra företag 

kan lära sig av detta som hamnar i en liknande situation. Detta skulle vara bra för att minska 

oron för företagen att behöva göra en hållbarhetsredovisning och vad det skulle innebära 

för deras praktiska arbete för att klara av att hållbarhetsredovisa i enlighet med den aktuella 

lagen. Samtidigt som olika utvärderingar och jämförelser mellan berörda företags 

hållbarhetsredovisningar innan, respektive efter lagens inträde, kan uppmuntras för att 

undersöka om dessa har utvecklats inom det tidsintervallet. Detta vore positivt eftersom 

samhället gärna ser att företagen förmedlar en hållbarhetsredovisning av god kvalitet till 

dess intressenter i enlighet med lagens syfte.  
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Bilaga 1 - Individuella reflektioner 

Sebastian Holm 

Hållbarhet är något som jag i största allmänhet alltid varit intresserad av. När jag och min 

kompis Albin som sedan länge tänkt att vi skulle skriva vår C-uppsats tillsammans fick upp 

ögonen för hållbarhetsredovisning bestämde vi ganska omgående att detta var ett område 

som vi ville skriva vår uppsats inom. Detta kom vi överens om så pass snabbt eftersom att 

vi båda kände att det är ett intressant områdesval och något som är aktuellt och viktigt i 

dagens samhälle som vi lever i. Samtidigt som det passade väldigt bra med vår inriktning 

mot just redovisning. 

Innan vi började med denna uppsats hade jag personligen ingen större uppfattning om hur 

denna tid skulle komma att bli. Från tidigare studenter hade jag hört väldigt olika 

erfarenheter från hur de upplevde denna tid och jag visste därav inte riktigt vad jag skulle 

förvänta mig av den här terminen. Med facit i hand kan jag nu konstatera att denna tid varit 

framförallt väldigt lärorik. Det har varit tidpunkter då skrivandet känts som att allt rullar 

på enligt plan blandat med tidpunkter då allt känts som en enda stor uppförsbacke. Vi hade 

under arbetet en problematik kring huruvida vi skulle genomföra denna uppsats med en 

kvalitativ eller kvantitativ metod, vilket gjorde att vi tappade tid i vår planering. Efter flera 

diskussioner kom vi sedan tillsammans fram till att en kvantitativ metod lämpade sig bäst 

för det som vi ville undersöka och fick därefter rekonstruera vårt arbete utefter det, eftersom 

vi först tänkt tillämpa en kvalitativ metod. Efter denna process fick vi jobba väldigt hårt 

och lägga ned många extra timmar varje vecka för att komma i fas med planeringen igen. 

Genom att vi hela tiden stöttat varandra och lagt ner väldigt mycket tid på detta arbete 

kändes det sedan som bitarna en efter en började falla plats. 

Personligen tycker jag att metodkursen som vi läst parallellt med examensarbetet varit 

väldigt givande under arbetets gång. Eftersom att man hela tiden fått feedback och kunnat 

bolla tankar med andra studenter som skriver sin C-uppsats, samtidigt som vi haft en 

väldigt bra grupp i metodkursen som varit behjälpliga och resonabla.  

Mitt och Albins arbete har enligt mig fungerat bra under hela resans gång trots att vi inte 

alltid tyckt likadant och därigenom diskuterat en hel del för att kunna komma fram till den 
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bästa vägen att gå, vilket nog gynnat vårt arbete i det långa loppet. Detta har säkerligen 

underlättats av att vi känt varandra sedan långt innan vi började studera tillsammans på 

Högskolan i Skövde då vi vet var vi har varandra och inte varit rädda för att diskutera saker 

och ting. Överlag tycker jag därigenom att arbetet har fungerat mycket bra oss emellan och 

är nöjd med det som vi presenterat från denna intensiva uppsatsperiod.  

Albin Fredriksson 

Det var efter i höstas när vi hade CSR kursen som jag fick upp ögonen för hållbar 

utveckling och framförallt hållbarhetsredovisning. Detta då det kopplade lite mer till min 

inriktning som är redovisning och det gjorde att det ganska snabbt blev ett ämne jag ville 

veta mer om. De förkunskaper man hade inom ämnet var även till fördel när uppsatsen 

skulle skrivas. Att min kompis Sebastian också ville skriva om detta gjorde inte saken 

svårare. Vi kom ganska snabbt överens om att skriva tillsammans och att skriva om just 

hållbarhetsredovisning. 

När vi startade kursen i januari hade jag egentligen ingen uppfattning om hur det skulle 

vara att få göra en egen C-uppsats förutom att man hade fått testa på det litegrann genom 

kursen individuell fördjupning. Det har varit väldigt mycket upp och ner för oss med 

skrivandet och vissa perioder har det varit ganska tungt att skriva på arbetet. Det har varit 

väldigt tidskrävande men också väldigt roligt och lärorikt i många stunder. Man har lärt sig 

både att arbeta självständigt men också att kunna arbeta mycket med en annan person. Där 

har man lärt sig att kunna argumentera för de saker man själv tycker verkar bra men 

samtidigt lärt sig att kunna lyssna och ta in vad en annan person tycker och tänker för att 

tillsammans komma till den bästa idén. Vi fick flera gånger fundera över om vi skulle ha 

en kvalitativ eller kvantitativ metod där vi i början var väldigt inne på att en kvalitativ 

metod passar bäst. Efter många diskussioner kom vi dock fram till att en kvantitativ metod 

ändå passade bäst och det var där vi landade tillslut, vilket också känns rätt så här i 

efterhand.  

Metodkursen som har pågått parallellt med uppsatsskrivandet har varit väldigt givande 

enligt mig. Där har vi haft en bra grupp som har gett oss bra feedback på arbetet igenom 

och överlag har man fått bra tips från den kursen på vägen. Att presentera och opponera 

har också varit en bra grej att träna på i de sammanhangen.  
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Mitt och Sebastians samarbete har enligt mig fungerat bra och vi har försökt dela upp 

arbetet så bra det har gått. Vi har försökt utnyttja varandras kvaliteter så bra som möjligt 

för att kunna göra uppsatsen så bra som möjligt. I vissa perioder har det varit lite lugnare 

och i vissa perioder har vi fått jobba på ordentligt. Överlag tycker jag det har fungerat 

väldigt bra och är nöjd med vad vi har presterat.  
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Bilaga 2 - Enkät 

 

1) Har ni förändrat tillvägagångssättet/rutinerna för hur informationen som används för 

att upprätta er hållbarhetsredovisning samlas in efter lagens inträde? 

 

• Ja 

• Nej 

 

Om ja; markera nedan vad som förändrats gentemot innan lagens inträde. 

(Flera svarsalternativ kan markeras) 

 

- Hur informationen samlas in har förändrats 

- Vilka som samlar in informationen har förändrats 

- Vilka som bearbetar informationen som samlas in har förändrats 

- Vilken information som samlas in har förändrats 

- Vilka som sammanställer eller kontrollerar informationen har förändrats 

- Annat alternativ: 

 

2) Hur sker insamlingen av information som används för att upprätta er 

hållbarhetsredovining? (Flera svarsalternativ kan markeras). 

 

- Genom ett system kopplat till hållbarhetsfrågor 

- Genom ett system integrerat med den finansiella rapporteringen 

- Genom ett system integrerat med marknadsföringsinformation 

- Genom ett annat system: 

 

Följdfråga: Har detta system ändrats eller bytts ut mot ett annat sedan den nya lagen 

trädde i kraft? 

 

- Ja  
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- Nej, samma system används nu som innan lagen trädde i kraft 

 

3) Har arbetsprocessen för hur informationen samlas in till er hållbarhetsredovisning 

förändrats efter den nya lagens inträde? 

 

• Ja 

• Nej 

 

Om svaret på frågan är ja; hur har denna förändring skett? 

(Flera svarsalternativ kan markeras) 

 

• Nya arbetsgrupper har skapats för att samla in informationen 

• Fler nivåer inom företaget är involverade än tidigare 

• Färre nivåer inom företaget är involverade än tidigare 

• Fler sektorer/enheter inom företaget är involverade än tidigare 

• Färre sektorer/enheter inom företaget är involverade än tidigare 

• Annat:  

 

4) Vilka personer är ansvariga för hur er hållbarhetsredovisning ska upprättas? 

(Flera svarsalternativ kan markeras) 

 

• Verkställande direktör 

• Företagsledning 

• Hållbarhetsansvariga 

• Redovisare 

• Human Resources 

• Investor Relations 

• Annan befattning: 
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Följdfråga: Är det samma personer som är ansvariga för detta nu som innan lagen 

trädde i kraft?  

 

• Ja, samma personer ansvarar för detta som innan lagen trädde i kraft. 

• Nej, ansvarsfördelningen för detta har förändrats sedan lagen trädde i kraft 

 

5) Tar ni hjälp av eller interagerar med externa aktörer för att upprätta er 

hållbarhetsredovisning?  

 

• Ja 

• Nej 

 

Om svaret är ja; isåfall vilka? 

(Flera svarsalternativ kan markeras) 

 

• Revisorer 

• Konsulter 

• Intressenter 

• Annan extern aktör: 

 

Följdfråga: Har dessa aktörer involverats även innan lagen trädde i kraft? 

 

• Ja 

• Nej, vilka externa aktörer som involveras har förändrats efter lagen trätt i kraft.  

 

 

 


