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Abstract 

 

Sustainability reporting covers more companies starting from January 1st, 2017, affecting the 

work procedure of many of the concerned companies. The construction industry has a major 

impact on all sectors of the economy and thus the implementation of sustainable processes is 

essential. The purpose of this study is to describe and analyse how the new legal requirements 

for sustainability reporting are perceived in companies in the construction industry. 

Furthermore, the study will identify motives for performance indicators, in addition to the fact 

that legal requirements make it necessary. A qualitative study was conducted with empirical 

data gathered through semi-structured interviews. The study applies a case study-oriented 

method and respondents from Derome AB, Bygg Z AB, HSB and SEHED 

Byggmästargruppen AB were interviewed. This study is based out of theories presented in 

law on sustainability reporting and regulations, motivational theories, performance indicator 

theory and change of work theory. Based on the study, it was found that all companies were at 

an early stage of sustainability reporting and therefore no performance indicators had been 

chosen, instead, focus areas were identified. The conclusion thus resulted in the existence of 

external as well as internal motives for selected focus areas. Examples of motives that 

emerged were conformity with laws and regulations, stakeholder perspective and tracking 

progress towards set goals. The company's background and knowledge varied as they had 

different experience in sustainability reporting before the new legal requirement was 

introduced. The study identified similarities in companies' implementation of sustainability 

reports in the sense that the change work was currently deliberately, centralized and 

management-led. Differences in implementation were identified, among other things, in the 

communication, the type of work method and the choice of international guidelines. 
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Sammanfattning 
 

Ett nytt EU-direktiv gällande hållbarhetsredovisning omfattar sedan 1 januari 2017 fler 

företag än tidigare, vilket leder till ett förändringsarbete hos större företag. Byggbranschen har 

stor inverkan på samhällets hållbarhet och därför finns ett behov av att implementera 

direktivet genomgående i dessa verksamheter. Studiens syfte är att beskriva och analysera hur 

större företag går tillväga vid införandet av lagkrav gällande hållbarhetsrapportering. Vidare 

blir syftet även att identifiera olika motiv som kan finnas vid val av resultatindikatorer, utöver 

att lagkrav gör det nödvändigt. En kvalitativ studie har genomförts med empiri i form av 

semistrukturerade intervjuer. Valet av forskningsstrategi resulterade i en fallstudieorienterad 

metod av ett flertal företag. Respondenter från Derome AB, Bygg Z AB, HSB och SEHED 

Byggmästargruppen AB har medverkat i studien. I teoriavsnittet presenteras lagen om 

hållbarhetsrapportering, internationella regelverk, motivorienterade metoder, teorier kring 

resultatindikatorer och förändringsarbeten. Utifrån studien framgick att samtliga företag 

befann sig i ett tidigt stadie av hållbarhetsrapporteringen och därför hade inte 

resultatindikatorer valts, istället identifierades fokusområden. Slutsatsen resulterade därmed i 

att det fanns externa likväl som interna motiv till valda fokusområden. Exempel på motiv som 

framkom var konformitet med lagar och regler, intressentperspektivet och att spåra framsteg 

mot uppsatta mål. Företagens bakgrund och kunskaper varierade då de hade olika erfarenhet 

av hållbarhetsrapportering innan det nya lagkravet infördes. Studien identifierade likheter i 

företagens implementering av hållbarhetsrapporterna i form av att förändringsarbetet för 

närvarande sker avsiktligt, centraliserat och ledningsstyrt. Skillnader i implementeringen 

identifierades bland annat i företagens kommunikation, typ av arbetssätt och val av regelverk.  
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1. Inledning 

Inledningsvis presenterar kommande avsnitt bakgrunden till studiens ämne samt definitionen 

av hållbarhet. Vidare presenteras en problemdiskussion som sedan mynnar ut i det syfte och 

de frågeställningar som studien avser att besvara. 

1.1 Bakgrund 

Att företag är involverade i hållbarhetsfrågor är idag ett omtalat och välkänt ämne (Arroyo, 

2012). Organisatoriska förändringar och ett ökat allmänt intresse för hållbarhetsfrågor har gett 

upphov till en ny redovisningstrend som synts under det senaste årtiondet menar Arroyo 

(2012). Det har funnits tvetydiga instruktioner kring hanteringen av dessa frågor, vilket kan 

förklara varför många företag valt att begränsa sig till den ekonomiska hållbarheten som 

exempelvis kan ta form i mätning av ekonomisk effektivitet (Arroyo, 2012). Förändringar 

under senare år har dock resulterat i att företag fått högre press att aktivt ta ansvar för sina 

verksamheter, sett ur ett socialt och miljömässigt perspektiv. Vidare har globala förändringar 

även lett till att nya standarder tagits fram, vilka syftar till att implementera, vägleda och ge 

stöd i företagens hållbarhetsredovisning (Vigneau, Humphreys & Moon, 2015).  

 

Trots att det har gått 30 år sedan Förenta Nationerna (FN) definierade begreppet “hållbar 

utveckling”, är ämnet i högsta grad relevant. Definitionen för begreppet lyder som bekant 

”utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillfredsställa sina” (Regeringen, 2016a). Hållbarhet har blivit en viktig 

parameter för intressenter och därför behöver företag implementera och kommunicera 

hållbarhet i sin affärsstrategi. Att integrera hållbarhetsredovisning i samband med 

årsredovisningen gör att hållbarhetsdata enklare kan sammankopplas med företagens 

kärnverksamhet, vilket syftar till att skapa en tydligare och mer transparent redovisning 

(Offerman, 2014). Forskare har dock sett brister i informationen om hur företag anpassar 

redovisningen för att passa dess hållbarhetsstrategi. Dock framgår det inte om rapporteringen 

sker som svar på hållbarhetsstrategi eller om det är för att möta samhällets förväntningar. 

Motiven till hållbarhetsredovisning hos företag finns alltså inte helt explicit uttryckt (Arroyo, 

2012). 

 

Den svenska regeringen presenterade år 2016 att fler svenska företag enligt lag kommer att bli 

tvungna att upprätta en hållbarhetsredovisning från 1 januari 2017. I samband med 

introduktionen förväntas företag vara transparenta och öppet redovisa det dagliga arbetet med 

hänsyn till mänskliga rättigheter, miljöaspekter, arbetsvillkor, jämställdhet och korruption 

(Regeringen, 2016b). Tillämpning av internationella riktlinjer antas bli ett villkor för 

framgångsrika företag och förväntas vara en utgångspunkt för företagen. Den nya regelbördan 

ska vara proportionerlig, därav kommer större företag omfattas av beslutet. Det huvudsakliga 

syftet är att hållbarhetsrapporten ska användas internt på samma sätt som den finansiella 

rapporteringen (Regeringen, 2016a). Efter införandet av nytt lagkrav kommer det även att 
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ställas organisatoriska krav på företagen då förändring uppstår. Det krävs ett 

förändringsledarskap för implementering av processer och tillvägagångssätt som gör 

genomförandet av förändringen realiserbar. Förändringsledarskap ställer krav på insikten om 

vilket sammanhang och omgivning företaget befinner sig i. Därmed påverkas olika branscher 

på olika sätt och variationer skulle även kunna uppstå inom samma bransch (Jacobsen, 2013). 

 

1.2 Problemdiskussion 

För att förstå förändring inom redovisning måste förhållandet mellan organisationen och den 

sociala kontexten tydliggöras (Arroyo, 2012). Skapandet av en förändring är ett svar på 

förändrade sociala, ekonomiska, sociala eller miljömässiga faktorer (Alsharari, Dixon & El-

Aziz Youssef, 2015). Arroyo (2012) menar vidare att det otydligt om förändring inom 

redovisning svarar gentemot en planerad introduktion av hållbarhetsstrategi, externa 

påverkningar kring miljö och sociala aspekter eller om det är företagets sätt att möta 

allmänhetens avtryck. Skeptiker har ifrågasatt om denna trend är företagens genuina skifte 

mot ansvarstagande eller en reaktion för att bibehålla verksamhetens legitimitet (Thomas & 

Lamm, 2012). 

 

Många frågor som uppstått kring hållbarhetsrapportering har gett upphov till funderingar 

gällande förhållandet mellan extern och intern rapportering (Pérez-López, Moreno-Romero & 

Barkemeyer, 2015). Enligt Pérez-López et al. (2015) har de externa påtryckningarna betonats 

vid implementeringsprocessen av hållbarhetsrapportering. Vid senare undersökningar har 

dock interna motiv, som exempelvis motivering av personal och förbättring av riskhantering, 

också identifierats. Då det finns olika metoder för hållbarhetsrapportering är det viktigt att 

företag tar hänsyn till både externa och interna motiv (Pérez-López et al., 2015; Eklund, 

2012).  

 

Valet av resultatindikatorer är en del av implementeringsprocessen i 

hållbarhetsrapporteringen (ÅRL SFS 2016:947) och både interna och externa motiv kan tas i 

beaktning vid valet av resultatindikatorer (Eklund, 2012). Ett företags val av indikatorer kan 

exempelvis avgöras av vilka intressenter företaget väljer att lägga sitt huvudsakliga fokus på 

(Eklund, 2012). Ur ett hållbarhetsperspektiv är det viktigt att föra en dialog med företagets 

intressenter och det är därmed av betydelse att identifiera de intressenterna med störst 

inverkan på företaget (Wenblad, 2001).  

 

Perez et al. (2015) menar att externa motiv har genererats utifrån bland annat frågor om 

legitimitet samt företagets förhållande till sina intressenter. Ett internt motiv kan exempelvis 

handla om att upplysa medarbetare om hållbarhetskonsekvenser medan ett externt motiv kan 

följa som ett resultat av lagändring. Ett legitimitetstsorienterat motiv visar på att det finns 

skillnader mellan hur ett företag driver verksamheten och samhällets sociala förväntningar. 

Tidigare forskning indikerar att legitimitet är en förklaring till en ökad rapportering av 

hållbarhetsarbete. Att inkludera hållbarhetsinformation i samband med årsredovisningen 

syftar till att mildra samhällets intresse och visar att företaget möter samhällets sociala 
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förväntningar. Vidare indikerar detta att legitimitet varit en förklaring till ökad rapportering 

av hållbarhetsarbete (Lanis & Richardson, 2012). 

 

Son, Kim, Chong & Chou (2011) visar att byggbranschen påverkar den hållbara utvecklingen 

i hög grad och att effekterna på miljön är påtagliga. Företag i byggbranschen påverkar miljön 

genom hela fortgången av ett projekt, därför bör hållbarhet inkluderas genom hela processen 

och alla delaktiga involveras (Son et al., 2011). Yttre ekonomiska påtryckningar utgörs delvis 

av höga krav på kostnadseffektiva byggprojekt, vilket tydligt ställs i relation till kvaliteten på 

byggmiljön (Srdic & Selih, 2011). Srdic & Selih (2011) menar att utan en grundläggande 

förståelse för hållbarhet kan företag inte leverera hållbart på längre sikt. Son et al. (2011) 

diskuterar möjligheten för ytterligare förbättring genom rättslig reglering, vilket nu införts i 

Sverige och EU genom lagen om hållbarhetsrapportering. Enligt lagkrav ska “centrala 

resultatindikatorer som är relevanta för verksamheten” väljas. I övrigt finns inga restriktioner 

uttryckta, vilket skapar utrymme och frihet för tolkning när det gäller valet av 

resultatindikatorer (ÅRL SFS 2016:947). 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att beskriva och analysera hur större byggföretag förbereder sig och går 

tillväga inför kommande lagkrav gällande hållbarhetsrapportering.  

 

Syftet besvaras med hjälp av följande frågeställningar; 

 

• Vilka motiv finns till val av resultatindikatorer i hållbarhetsrapporteringen hos 

byggföretag? 

 

• Hur har företag i byggbranschen gått tillväga vid implementeringen av 

hållbarhetsrapporter? 
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2. Metod 

I detta kapitel presenteras val av ämne och fallföretag samt en motivering till val av 

forskningsstrategi och metod presenteras. Den teoretiska referensramen tydliggörs och 

kriterier för kvalitativa studier diskuteras.  

 

2.1 Tillvägagångssätt  

2.1.1 Val av ämne  

Det valda ämnet hållbarhetsrapportering har sin grund i ett nytt lagkrav och är idag 

högaktuellt för företag som uppfyller kriterierna och därmed räknas som större företag. Hur 

företag väljer att arbeta och redovisa hållbarhet är ett omdiskuterat ämne med många aspekter 

och intressenter. Företagen befinner sig i dagsläget i arbetet inför den obligatoriska 

hållbarhetsrapporten som ska upprättas för verksamhetsåret 2017. Därav fanns ett intresse av 

att få klarhet i hur de olika företagen organiserar sig samt hur de valt att gå tillväga i det 

hållbarhetsarbete som nu startats. Detta resulterade i den första frågeställningen som handlar 

om motiv och resultatindikatorer. Med anledning av uppfattningen om att resultatindikatorer 

utgör en stor del av hållbarhetsrapporten samtidigt som indikatorerna upplevs relativt fria att 

tolka fanns ett intresse av att titta närmare på dessa. Motiven ansågs viktiga att studera initialt 

då de kan vara avgörande för hur arbetet kring hållbarhetsrapporten fortsättningsvis kommer 

att ta form. Vidare kom fråga två att handla om hur företagen gått tillväga med 

implementeringen för att uppnå en godkänd hållbarhetsrapport. 

 

2.1.2 Val av fallföretag 

Val av företag kom från tanken att byggbolagen idag är mycket omtalade sett ur ett 

hållbarhetsperspektiv då branschen har stor påverkan på samtliga hållbarhetsaspekter. 

Byggbolagen driver stora projekt och deras arbete är viktigt både för privatpersoner och andra 

företag. Mycket resurser och kapital förbrukas och omsätts samtidigt som antalet anställda 

ofta är högt. Det ses därför som betydelsefullt att företagen i byggbranschen arbetar med 

hållbarhet ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. Tanken var att hitta en 

bransch där det nya lagkravet gällande hållbarhetsrapportering verkligen är aktuellt och ställer 

krav på förändring, därmed ansågs byggbranschen vara ett lämpligt val för denna studie. 

 

Tidigare kontakt fanns med ett företag inom byggbranschen, vilket också blev en bidragande 

faktor till valet av bransch. Övriga företag identifierades och valdes efter att ha säkerställt att 

de uppfyllt kriterierna för att omfattas av den nya lagen om hållbarhetsrapportering. 

Kriterierna för att räknas som ett större företag och omfattas av lagkravet innebär att 

medelantalet anställda ska vara fler än 250 stycken, balansomslutningen uppgå till mer än 175 

miljoner kronor och att nettoomsättningen överstiger 350 miljoner kronor. Minst två av 

kriterierna ska vara uppfyllda de två senaste räkenskapsåren för att lagkravet ska bli gällande 

(ÅRL SFS 2016:947). Studien har valt att omfatta företag som tidigare arbetat aktivt med 

hållbarhetsrapportering men även företag som tidigare inte gjort det. Anledningen till detta är 

för att se om det finns likheter och/eller skillnader i olika intentioner gällande 
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hållbarhetsrapporter. Även för att se om det uppstår några större skillnader i 

förändringsarbetet, dess arbetsprocesser och innehållet i hållbarhetsrapporter, på grund av 

variation i erfarenheter. 

 

Fallföretagen i denna studie är företag verksamma inom den svenska byggbranschen. Vidare 

innefattas de byggföretag som uppfyller kriterierna för det nya lagkravet, det vill säga, större 

företag.  

 

Företagen som har medverkat i studien framgår nedan: 

  Hållbarhetsrapporterat innan lagkrav 

Bygg Z AB Nej 

Derome AB Nej 

HSB Ja  

SEHED Byggmästargruppen AB Nej 
Tabell 1: Studiens medverkande företag samt en redogörelse för om respektive företag hållbarhetsrapporterat 

innan lagkrav eller inte (Egenkonstruerad tabell 2017). 

Fortsättningsvis kommer Bygg Z AB benämnas som Bygg Z, Derome AB som Derome och 

SEHED Byggmästargruppen kommer enbart hänvisas till som SEHED. Värt att nämna är 

även att användningen av ordet förändring syftar till den förändring som sker i samband med 

det nya lagkravet gällande hållbarhetsrapportering. 

 

2.2 Forskningsstrategi 

Den strategi som använts för denna forskning är en fallstudieorienterad metod av flera 

företag. Ett utmärkande drag för fallstudier är att ett eller ett färre antal objekt studeras. 

Genom att fokusera på ett eller ett fåtal studieobjekt kan forskaren erhålla insikter och ges 

större utrymme att gå in på djupet, vilket inte skulle uppnåtts vid användning av en annan 

strategi (Denscombe, 2016). Med fallstudie som tillvägagångssätt är det inte möjligt att 

generalisera studiens resultat till några populationer. Målet är snarare att erhålla en djupare 

förståelse för de specifika fallen och att kunna generalisera till teoretiska påståenden. Vid 

fallstudier ska inte heller urvalsundersökningar genomföras (Denscombe, 2014). Denna studie 

omfattas av ett färre antal företag, i ett försök till att få en förståelse och kvalitativ bild när det 

kommer till de medverkande företagen, dess hållbarhetsrapportering, motiv till val av 

resultatindikatorer och tillvägagångssätt i förändringsarbetet. Denna förståelse yttrar sig 

inledningsvis genom att studiens frågeschema utformats specifikt för de medverkande fallen. 

Utifrån resultaten som framkommit ur intervjuerna har de medverkande företagen kunnat 

analyseras i relation till studiens teoretiska referensram. Detta innebär en ökad förståelse dels 

för respektive företag men även för företagen i förhållande till varandra, vilket redogörs för i 

studiens analys och slutsatser. Studien har kunnat beskriva och analysera likheter och 

skillnader kring motiv till val av fokusområden för resultatindikatorer samt ett flertal olika 

aspekter av företagens tillvägagångssätt vid implementeringen av hållbarhetsrapporten.  



 6 

 

2.2.1 Val av metod 

Denna studie tillämpar en fallstudieorienterad metod, fallstudie som forskningsstrategi är 

vanligen använt inom samhällsforskning och förknippas ofta med kvalitativ forskningsmetod 

(Denscombe, 2016). Inför studien valdes en kvalitativ metod och huvudfokus låg därav på ord 

snarare än siffror. Metoden handlar följaktligen om att analysera och dra slutsatser utifrån 

erfarenheter (Creswell, 2014) där vikt läggs vid särskilda kvaliteter och särdrag hos de fall 

som undersöks (Rienecker & Jörgensen, 2014). Kvalitativa forskare gör ansats till att förstå 

bakomliggande mönster istället för att försöka få data att passa med tankar som forskaren haft 

tidigare (Bryman & Bell, 2013). Kvalitativ forskning ses ofta som mer ostrukturerad än 

kvantitativ forskning, detta för att den kvalitativa forskningen vill finna innebörd och begrepp 

som ökar empirin (Bryman & Bell, 2013). Vid användning av en kvalitativ metod är det av 

betydelse att utforma specificerade frågeställningar och ett väl avgränsat syfte då studien 

annars kan bli extensiv och resultaten svårtolkade (Rienecker & Jörgensen, 2014). Denna 

studie syftade endast till de kvalitativa aspekterna av hållbarhetsrapporteringen och därmed 

uteslöts de kvantitativa delarna. En kvalitativ forskningsansats ansågs bäst lämpad då studien 

lade fokus vid att skapa en förståelse för hur val av resultatindikatorer motiverades och hur 

företagen arbetade inför upprättandet av hållbarhetsrapporten.  

 

Fortsättningsvis präglades studien av semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att 

intervjuaren utgår från ett frågeschema som innefattar det område intervjuerna behandlar i 

stort. Intervjuaren har vidare möjlighet att utforma nya frågor allt eftersom intervjuerna pågår 

(Bryman & Bell, 2013). Respondenten ges därmed möjlighet att utveckla sina svar och vikt 

läggs vid hur respondenten väljer att svara (Denscombe, 2016). Denna typ av datainsamling 

kan inspirera till nya idéer och ge ytterligare information som bidrar till en ökad förståelse för 

forskaren (Alvesson & Deetz, 2000). Intervjufrågor utformades i samband med att 

informationssökning gjordes kring det valda ämnet. Frågorna togs fram för att stödja samt 

besvara studiens syfte och frågeställningar. Vid intervjutillfällena ställdes de frågor som 

formulerats i frågeschemat och vid behov ställdes kompletterande frågor, om respondenternas 

svar till exempel upplevdes som otydliga. De frågescheman som använts återfinns i bilaga 1 

och bilaga 2. Då HSB hållbarhetsrapporterat tidigare var det nödvändigt att göra mindre 

justeringar i frågeschemat som användes vid intervjun med detta företag, vilka återfinns i 

bilaga 1. 

 

2.2.2 Genomförande 

Intervjufrågor formades utifrån studiens syfte samt de frågeställningar som satts upp. Hänsyn 

togs även till innehållet i de valda teorierna som legat till grund för studien. Initialt ställdes 

frågor i syfte att samla in grundläggande data om respondenten, dess relation till företaget 

samt kring hållbarhet i allmänhet. Vidare delades frågorna upp i tre huvudavsnitt, vilka vidare 

präglade strukturen som sattes upp i avsnitten teori, empiri och analys. De tre huvudavsnitten 

utgjordes av motiv och resultatindikatorer, regelverk samt förändringsarbete.  

 

Avsnittet om motiv och resultatindikatorer berörde bland annat frågor kring motiv till val av 

resultatindikatorer, vilket kunde kopplas till valda teorier kring interna och externa motiv. 
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Teorier kring resultatindikatorer pekade bland annat på att indikatorerna ska väljas i syfte att 

mäta måluppfyllelse, därför ställdes även frågor kring företagens mål. Även den avslutande 

delen i avsnittet existerar i syfte att understödja perspektivet på resultatindikatorer genom 

bland annat legitimitets- och intressentteorin. Avsnittet regelverk behandlade i stort vilket 

regelverk som valts för upprättandet av hållbarhetsrapporten samt varför regelverket valdes. 

Dessa sågs som relevanta områden då de påverkar vilken riktning det kommande 

förändringsarbetet kommer att ta. Val av regelverk kan också ses som ett grundelement för 

rapporteringen. Vidare ställs frågor kring hur hållbarhetsrapporteringen kommer utföras, det 

vill säga, internt eller externt samt motiven till detta. Huruvida ett visst regelverk valts kan 

kopplas till om företaget väljer att anlita en extern part eller inte, därför ställdes dessa frågor i 

anslutning till varandra.  

 

Sista huvuddelen i frågeschemat handlade om själva förändringsarbetet, där ansågs det 

lämpligt att ställa frågor kring hur hållbarhetssituationen såg ut innan det nya lagkravet för att 

förtydliga och faktiskt kunna visa på att en förändring skett. Fortsättningsvis ställdes bland 

annat frågor om förändringsarbetet ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. 

Socialt i fråga om huruvida det nya lagkravet kommunicerats ut till anställda och ekonomiskt 

på så sätt om företaget påverkas av lagkravet kostnadsmässigt. Ur ett miljömässigt perspektiv 

ställdes frågor kring hur arbetet sett ut tidigare. Sammanfattningsvis utformades detta avsnitt i 

frågeschemat i syfte att stöda frågeställningen hur byggföretagen gått tillväga vid 

implementeringen av hållbarhetsrapporten. Avslutningsvis ansågs intressant att fråga 

respondenterna om förhållandet mellan hållbarhetsrapportering och jämförbarhet.  

 

Kontakt med de medverkande företagen togs via mail, vilka valdes utifrån uppfyllda kriterier 

där information införskaffats från hemsidan www.Allabolag.se. Undantagsvis togs kontakten 

med Bygg Z initialt via telefon då studiens författare haft kontakt med en representant från 

företaget tidigare. Under intervjuerna deltog en respondent per tillfälle, i förberedande syfte 

skickades frågorna till respondenterna innan intervjutillfällena. Detta ansågs nödvändigt då 

hållbarhetsrapportering var ett nytt område för större delen av företagen. Med anledning av att 

dessa företag inte arbetat med hållbarhetsrapportering tidigare fanns alltså ett syfte att i förväg 

låta företagen ta fram den information som kom att efterfrågas under intervjuerna. Detta kan 

bidra till att svaren som ges blir mer genomtänka och får större relevans för studien. Flertalet 

respondenter bad även om att få intervjufrågorna i förväg då de ansåg att de själva behövde 

förbereda sig och ta fram material. En nackdel med att skicka ut frågorna i förväg är att svaren 

som ges eventuellt inte blir lika spontana som de annars skulle ha blivit. Respondenterna 

hinner tänka igenom sina svar och kan utelämna sådant som eventuellt kunnat framkommit 

om frågorna inte hade erhållits i förväg. Att låta respondenterna ta del av frågeschemat i 

förväg kan därmed innebär att intervjuerna tar en mer strukturerad form. I de fall 

respondenterna inte hade möjlighet att delta i en personlig intervju genomfördes dessa istället 

per telefon. Fortsättningsvis följer mer specificerad information om respektive 

intervjutillfälle. 
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En personlig intervju med respondenten från Bygg Z ägde rum 2017-04-27 och varade cirka 

60 minuter. Intervjun spelades in och transkriberades med syftet att i efterhand kunna 

återskapa samtalet och bevara respondentens ord.  

 

Intervjun med Derome pågick 45 minuter och genomfördes 2017-04-26 via telefon. Samtalet 

spelades in och transkriberades och kompletterande frågor, i förtydligande syfte, skickades till 

respondenten via mail kort efter intervjutillfället. Respondenten var tämligen fåordig och 

svarade kort och koncist på de frågor som ställdes men i efterhand insågs dock att vissa av 

svaren som fåtts behövde förtydligas. 

 

Respondenten från HSB intervjuades personligen 2017-05-02. Samtalet spelades in för att i 

efterhand kunna lyssna och återskapa respondentens egna ord. Intervjun varade ungefär 75 

minuter. Svaren som gavs var nyanserade och välutvecklade. Vanligt förekommande var att 

respondenten svarade på frågorna med hjälp av kunskaper och erfarenheter utifrån 

tidigare arbete med hållbarhetsrapporteringen.  

 

Intervjun med SEHED hölls 2017-05-02, datainsamlingen gjordes över telefon och samtalet 

spelades in samt transkriberades. Detta för att inte gå miste om detaljer och i syfte att undvika 

missuppfattningar. Respondenten var självgående och pratade fritt men tappade vid flera 

tillfällen fokus på den ställda frågan, vilket resulterade i att intervjun pågick 85 minuter. 

 

Vidare bearbetades intervjuerna och sammanställdes i en empiridel, varje företag var för sig. I 

nästkommande avsnitt analyserades empiri i förhållande till valda teorier. Analysen mynnade 

sedan ut i en slutsats där syftet och frågeställningarna besvarades. Avslutningsvis diskuterades 

den metod och de resultat som framkommit ur studien och förslag på fortsatt forskning 

presenteras.  

 

2.2.3 Primär- och sekundärdata 

I första hand baseras studien på primärdata som insamlats från semistrukturerade intervjuer, 

genomförda både hos företag som år 2017 tvingas upprätta hållbarhetsrapportering och hos 

företag som upprättat hållbarhetsrapportering sedan tidigare. Sekundärdata har använts i form 

av årsredovisningar från medverkande företag samt befintlig hållbarhetsrapport från HSB.  

 

2.3 Motiv för metodval  

Studiens syfte är att beskriva och analysera hur större företag förbereder sig och går tillväga 

vid införandet av lagkrav gällande hållbarhetsrapportering. Detta ledde till att en kvalitativ 

metod valdes. Denna metod ansågs lämpligast för att besvara syftet och frågeställningarna. 

Studiens vikt lades vid ord och känsla snarare än siffror och kvantifiering, vilket ledde till att 

den kvalitativa metoden valdes.  
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Som tidigare nämnts valdes semistrukturerade intervjuer för insamling av primärdata, vilket 

förenklade interaktionen med respondenterna. Då det fanns en intervjuguide underlättade 

detta för att behålla den röda tråden under intervjuernas gång och skapade en öppen miljö där 

både intervjuarna och respondenterna hade möjlighet att ställa förtydligande frågor.  

 

2.4 Kriterier för kvalitativ forskning  

2.4.1 Tillförlitlighet   

Tillförlitligheten berör hur trovärdiga resultaten av studien är sett utifrån den sociala 

verkligheten. Tillförlitliga resultat ligger i att forskaren efterföljer regler, redogör för och 

stämmer av med respondenter att verkligheten har uppfattats på ett korrekt sätt (Bryman & 

Bell, 2013). För att uppnå en hög grad av tillförlitlighet i studien mottog respondenterna 

frågorna innan intervjutillfället med anledning av att ämnesområdet var relativt nytt för större 

delen av de medverkande företagen. Intervjuerna spelades in för att undvika 

missuppfattningar och minska risken för att missa detaljer. Kontakten med respondenterna 

behölls under studiens gång om eventuella frågor skulle dyka upp. Detta för att kunna reda ut 

och förtydliga svar som upptäcks vara oklara under det fortsatta arbetets gång. 

 

2.4.2 Överförbarhet   

Om en studie är överförbar eller inte handlar om huruvida resultaten i studien går att applicera 

i andra kontexter eller miljöer. Avgörande för om resultaten är överförbara eller inte handlar 

således om hur kraftiga och fylliga redogörelserna är för detaljerna (Bryman & Bell, 2013). I 

denna studie var syftet att undersöka ett fåtal företag inom byggbranschen och gå djupare in 

på dessa fall. I en fallstudie är resultaten inte generaliserbara till populationen och därför 

kommer studiens resultat inte kunna appliceras på andra fall. 

 

2.4.3 Pålitlighet 

Pålitligheten innebär att forskningsprocessen är omfattande och fullständig, från början till 

slut i alla faser. Hög pålitlighet uppnås om liknande resultat uppstår om studien genomförs 

vid ett senare tillfälle. Den utförliga beskrivningen av processen och tillvägagångssättet är 

nödvändigt för pålitlighet i resultaten (Bryman & Bell, 2013). Denna studie genomförs i ett 

tidigt skede av införandet av nytt lagkrav om hållbarhetsrapportering, därför erhålls troligen 

ny kunskap och erfarenhet med tiden och resultaten kan därmed variera. Denna studie ser inte 

till effekterna av hållbarhetsrapportering då det inte går att undersöka för tillfället. Detta gör 

att syftet för studien troligen inte kommer vara lika relevant och vanligt att betrakta i 

framtiden. 

 

2.4.4 Konfirmering  

Konfirmering svarar mot objektivitet, vilket innebär att personliga uppfattningar och 

värderingar inte får påverka studiens genomförande eller slutsatser. För att studiens resultat 
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ska kunna bekräftas måste det gå att säkerställa att författarnas egna åsikter inte är inblandade 

(Bryman & Bell, 2013). Vid semistrukturerade intervjuer förekommer öppna frågor, vilket 

kan ge rum för tolkningar från båda parter. För att minska den risken ställdes kontrollfrågor 

vid tveksamheter gällande tolkningar av svar. Upptäcktes tveksamheter i efterhand gjordes en 

återkoppling till respondent. För att uppnå en högre grad av objektivitet var strukturen för 

intervjuerna av betydelse för studien.  
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3. Teoretisk referensram 

I följande avsnitt presenteras den teori som legat till grunden för studien. Det som 

presenteras under detta avsnitt kommer senare att användas för analys av empirin. 

3.1 Lagstiftning 

3.1.1 Lag om hållbarhetsrapportering 

Hållbarhetsrapporten skall innehålla de upplysningar om hållbarhet som krävs för att förstå 

företags ställning, resultat, utveckling samt konsekvenser som uppkommer på grund av att 

verksamheten bedrivs. Dessa upplysningar behandlar socialt ansvarstagande, miljö, personal, 

mänskliga rättigheter och förhindrandet av korruption (ÅRL SFS 2016:947). Lagkravet 

omfattar de företag som uppfyller två av tre kriterier under företagets två senaste 

räkenskapsår: 

 

- Medelantalet anställda > 250 stycken 

- Balansomslutning > 175 miljoner kronor 

- Nettoomsättningen > 350 miljoner kronor (ÅRL SFS 2016:947) 

 

Det som ska innefattas i rapporten är: företagets affärsmodell, en beskrivning av företagets 

policy och granskningsförfaranden som utförts på området samt resultatet av policyn. En 

redogörelse av väsentliga risker kopplade till företagets verksamhet och dess hållbarhetsarbete 

ska också framgå. Viktigt att framhålla är hur företaget hanterar de eventuella riskerna som 

kan tänkas uppstå. Avslutningsvis kräver lagen att företaget väljer ut och hanterar centrala 

resultatindikatorer väsentliga för verksamheten (ÅRL SFS 2016:947).  

 

Hållbarhetsrapporten kan upprättas i anslutning till förvaltningsberättelsen, alternativt som en 

handling separat från årsredovisningen och ska vara revisorn tillhanda samtidigt som 

årsredovisningen. Väljer företaget att redovisa hållbarhetsrapporten separat måste de upplysa 

om detta i en not i årsredovisningen. Undantag från kravet att hållbarhetsredovisa gäller för 

dotterbolag och dess dotterbolag om koncernen redan upprättar en hållbarhetsrapport (ÅRL 

SFS 2016:947). 

 

3.2 Internationella riktlinjer för hållbarhetsrapportering 

3.2.1 Global Reporting Initiative  

En av Global Reporting Initiatives (GRI) fundamentala idéer är att förse företag med 

information för kontinuerlig utveckling och förbättring, betonat på sambandet mellan social, 

ekonomisk och miljömässig prestanda. Riktlinjerna är i huvudsak avsedda att användas i hela 

företaget, men kan även tillämpas om det finns ett syfte att öka och integrera användningen av 

riktlinjerna mer med tiden. GRI vänder sig främst till företag och organisationer som vill 

rapportera arbetet externt men även för företag som vill uppnå en användbar översiktsbild av 

det egna företaget (Hedberg & von Malmborg, 2003).  
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Vad som ligger till grund för organisationens arbete är GRI:s Sustainability Reporting 

Standards. Denna standard är den mest använda för upprättande av hållbarhetsrapporter 

(Global Reporting Initiative, u.å.A). Det finns även en branschspecifik manual inriktad på 

byggsektorn, vilken kan användas som komplement för företag som rapporterar enligt GRI. 

Exempel på innehåll den branschspecifika rapporten bör inkludera är redovisning av indirekt 

ekonomisk påverkan, energianvändning, arbete för jämställdhet och hur företaget arbetar med 

antikorruption (Global Reporting Initiative, 2014). 

 

Forskning visar på ett gap mellan den avsedda och faktiska användningen av standarder. 

Istället för att främja förändring mot en ansvarsfull global ekonomi genom 

hållbarhetsrapportering, används GRI av vissa företag som en rapporteringsövning och 

utvärdering av företagets CSR-arbete. Ramverket används då mer som en ledningsstandard 

snarare än en rapporteringsstandard. Användningen av GRI är tänkt att resultera i ökat 

ansvarstagande och öppenhet hos företagen. I vissa fall leder det enbart till en skenbar 

transparens, vilket med stor sannolikhet inte är hållbart i längden (Vigneau et al., 2015). 

Forskare har även funnit ett samband mellan företag som påstår sig rapportera enligt GRI och 

mängden information intressenter tilldelas. Klettner et al. fann att företag som rapporterar fullt 

enligt GRI tydliggör hur interaktion sker med intressenter kring det aktuella området (Klettner 

et al., 2013). 

 

3.2.2 Corporate Social Responsibility 

Corporate Social Responsibility (CSR) innebär att företag tar samhällsansvar för sin påverkan 

inom den verksamma miljön. Det är ett sätt att integrera miljö, socialt ansvar och mänskliga 

rättigheter i verksamheten och företagsstrategin (CSR Sweden, u.å.). Trots det kan CSR vara 

svårdefinierat då arbetet är starkt korrelerat med exempelvis storleken på ett företag (Klettner 

et al., 2013). CSR har inverkan på den positiva uppfattningen av företag, ökad lojalitet hos 

kunder och en kultur av ”att göra rätt” har skapats (Kanji & Chopra, 2010). En aspekt för att 

effektivt ta hänsyn till intressenter vid beslutsfattande är att implementera CSR-arbete i 

organisationen (Klettner, Clarke & Boersma, 2013). Det har skapats en debatt kring vilka 

företagen tillämpar CSR för och vissa forskare menar att det i huvudsak görs för att uppnå 

legitimitet (Hedberg & von Malmborg, 2010). CSR-relaterade frågor kan bygga legitimitet 

men lika lätt förstöra det koncept ett företag är uppbyggt kring.  

 

Under kommande århundrade förutspås det att CSR kommer bli icke-separerbart från 

organisationer. Det kan få en positiv inverkan på legitimitet och intressenters uppfattning, 

vilket kan ge en positiv effekt på den finansiella ställningen (Werther Jr & Chandler, 2005). 

Att företag tar socialt ansvar i samhället kan därmed gynna tillflödet av kapital. En annan 

aspekt är att CSR-arbete klargör företags hållbarhetsarbete för marknaden, vilket gynnar 

skapandet av transparens (Cheng, Ioannou & Serafeim, 2014). Avslutningsvis menar dock 

Klettner et al. (2013) att många av företagens CSR-arbete ofta endast visar sig vara en 

omformulering av redan existerande aktiviteter.   
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3.3 Motiv för hållbarhetsrapportering 

3.3.1 Motiv  

Många företag använder idag internationella riktlinjer för rapportering men likväl finns 

företag som väljer att tillämpa hållbarhetsredovisning på en mer simpel nivå. Grunden till 

detta ligger i bristen på konsensus gällande definitioner samt underliggande rationaliseringar 

(Pérez-López, Moreno-Romero & Barkemeyer, 2015). Trots att externa faktorer länge blivit 

uppmärksammade gällande hållbarhetsredovisning börjar interna motiv träda fram allt mer. 

Externa motiv kan ha en kraftfull och tvångsmässig inverkan på redovisningen. Dock är det 

nödvändigt för företagen att ha intern struktur och resurser för att underlätta 

hållbarhetsredovisningen, samt för att säkerställa informationskvaliteten (Nazari, Herremans 

& Warsame, 2015).  

 

Vidare presenterar Pérez-Lopez et al. (2015) tänkbara externa och interna motiv till 

hållbarhetsrapportering. Externa motiv som presenteras är konformitet med lagar och regler, 

intressentperspektivet, förmågan att kommunicera prestationer samt ryktesfördelar och 

trovärdighet. Interna motiv som framhålls är identifiering av affärsmöjligheter, förbättring av 

riskhantering och operativ utveckling, motivering av personal, större medvetenhet gällande 

hållbarhetskonsekvenser samt förbättrad förmåga att spåra framsteg mot specifika mål (Pérez-

López et al., 2015). I branscher som enligt samhället har hög grad av miljöpåverkan har 

forskare funnit att det finns hög grad av benägenhet att hållbarhetsrapportera (Haddock-Fraser 

& Fraser, 2008). Campbell (2003) gör liknande uttalande angående legitimitetsteorin som 

förutspår att företag utsatta för miljömässig kritik, frivilligt kommer redovisa information som 

möter eller avböjer den kritiken. Detta kan liknas vid Pérez-Lopez et al. (2015) presentation 

av externa motiv. 

 

Ledning och styrelse bör vara väl integrerade i arbetet för att uppnå en förbättrad redovisning 

och rapportering. Forskarna tydliggör vikten av att ledningen säkerställer att lagar, regler, 

industristandarder och företagets policy uppfylls samt att intressenter specificeras (Nazari et 

al., 2015). Dessa kan ses i likhet med Perez-Lopez motiv till hållbarhetsrapportering. Chefer 

har ofta uppfattningar av sociala förväntningar på redovisning från samhället. Lagstadgade 

krav ger uttryckta villkor för att uppfylla det sociala kontraktet, medan icke-lagstadgade krav 

ger icke-uttryckta förväntningar av samhället (Lanis & Richardson, 2012). 
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Externa motiv 

Konformitet med lagar & regler 

Intressentperspektivet 

Kommunicera prestationer & ryktesfördelar 

Trovärdighet 

  

Interna motiv 

Identifiering av affärsmöjligheter 

Förbättring av riskhantering 

Förbättring av operativ utveckling 

Motivering av personal 

Ökad medvetenhet om hållbarhetskonsekvenser 

Spåra framsteg mot uppsatta mål 
Tabell 2: Externa och interna motiv till hållbarhetsrapportering (Egenkonstruerad tabell 2017).  

 

3.3.2 Intressentsorienterade motiv 

Enligt tidigare forskning utvecklades hållbarhetskonceptet som en reaktion på intressenters 

krav. Hållbarhetsinformation är en viktig del för att engagera intressenter och görs ofta genom 

en rapport (Herremans, Nazari & Mahmoudian, 2016). Inom intressentteorin ska företagets 

samtliga intressenter vägas in även om företagets lönsamhet minskar (Smith, 2003). 

Målsättningen inom teorin är att skapa stabilitet mellan vinstmaximering och den långsiktiga 

förmågan att vara ett existerande, välfungerande och därmed ett hållbart företag (Smith, 

2003). 

 

Variationer i redovisning av hållbarhetsinformation beror på hur informationen används för 

att engagera intressenter. Forskare har funnit olika kännetecken gällande 

hållbarhetsrapporteringen i relation till företags engagemangsstrategi. Dessa utgörs av 

tydlighet vid identifiering av intressenter, direkt kommunikation, bredden av intressenters 

involvering, insamling av feedback samt användningen av intressenters engagemang för eget 

lärande (Herremans et al., 2016). Företag skapar möjlighet att leverera information som 

överensstämmer med normerade krav genom att fokusera på ett begränsat antal fokusområden 

som företaget kan påverka (Clifton & Amran, 2011). Ett stort urval av intressenter kräver 

dock att företag ständigt måste tillhandahålla transparent information om flera dimensioner av 

sociala och ekonomiska aspekter samt miljöprestanda, vilket hållbarhetsrapporten då kan 

underlätta och förtydliga (Herremans et al., 2016).  

 

Smith (2003) menar att intressentteorin redogör för att företagets ledning har två huvudsakliga 

uppgifter. Dels att intressenters etiska rättigheter inte kränks men även att upprätthålla 

stabilitet hos intressenters legitima intressen när det gäller beslutsfattande (Smith, 2003).  

 

3.3.3 Legitimitetsorienterade motiv 

Teori kring legitimitet har fundamentalt tillämpats för att förklara ett företags upplysningar 

om miljöprestanda och CSR-investeringar i allmänhet. Pittroff (2014) menar att 

legitimitetsteorin lägger fokus på ett socialt kontrakt. Det innehåller särskilda förväntningar 
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samhället har på ett företags optimala beteende. Lanis och Richardsson (2012) bekräftar det 

genom att redogöra för att legitimitetsteorin löser det sociala ansvaret genom att företagets 

hållbarhet blir en dialog med samhället. Lanis och Richardson (2012) menar också att ett 

företags legitimitet riskeras om chefer inte lyckas redovisa att företaget arbetar i enlighet med 

samhällets förväntningar. Företagets värderingar måste därmed stämma överens med 

samhällets värderingar och normer för att företaget ska överleva på längre sikt (Pittroff, 

2014).  

 

Tidigare forskning visar att redogörelse för miljöupplysningar kan användas för att uppnå 

legitimitet i fall då upplysningarna möter samhällets förväntningar (Campbell, 2003). Detta 

kan ses som ett sätt för samhället att bevaka och förhindra förekomst av exempelvis 

redovisningsskandaler eller miljöförstöring i verksamheter (Campbell, 2003). Förväntade 

sociala normer och värderingar uppfattas olika av företag, vilket innebär etablering av 

varierande strategier för uppfyllande av förväntningar och legitimitet (Pittroff, 2014). 

 

3.4 Resultatindikatorer 

Val av lämpliga resultatindikatorer är ett viktigt element för organisationers mätning, 

hantering och kommunikation av hållbarhet (Karcagi-Kováts, 2012). Enligt GRI ska 

resultatindikatorer tillhandahålla jämförbar information om miljömässiga, ekonomiska och 

sociala resultat för verksamheter. Indikatorerna ska ge en överskådlig bild av verksamhetens 

arbetssätt (GRI, 2006). Pavláková-Docekalová och Kocemanová (2015) har i deras studie 

funnit att intressenter inte längre endast är intresserade av ekonomisk prestation, utan att ett 

företags påverkan på miljö och samhälle också är viktigt. Företagets intressenter kräver 

transparens i information inför beslutstagande (Pavláková-Docekalová och Kocemanová, 

2015). Likt det redogör Karcagi-Kováts (2012) för att lämpliga indikatorer bör tas fram 

tillsammans med huvudintressenter. Här framhålls även värdet av ett mindre antal indikatorer, 

dagens redovisningsstandarder vill finna balans mellan väsentlighet och transparens 

(Pavláková-Docekalová & Kocemanová, 2015). Det är fördelaktigt att välja antal indikatorer 

noggrant, då användning av för många kan bli kostsamt och till viss del även vilseledande 

(Bergling & Duell, 2007). En annan fördel med resultatindikatorer är att det sammanfattar 

verksamhetens hållbarhetsarbete samt ger en snabb och jämförbar bild av företaget 

(Pavláková-Docekalová & Kocemanová, 2015).  

 

Alla organisationer har ett eller flera mål beroende på vilken miljö de är verksamma inom 

samt beroende på vilka intressenter som finns menar Popova & Sharpanskykh (2010). Mål är 

en förutsättning för en verksamhets överlevnad, för säkerställning av att mål uppfylls används 

resultatindikatorer, vilka ska möta målen. Resultatindikatorer speglar organisationens 

verklighet och ska verka som ett mått och reflektera ledningens vision om företagets framtid 

(Popova & Sharpanskykh, 2010). Verksamheter kan ha uttryckt ett vagt uttryckt mål, för att 

underlätta vid framtagningen av resultatindikatorer bör alltså företagets mål specificeras. I en 

annan situation kan företaget ha tagit fram resultatindikator utan motsvarande mål. Vid 

specificering av mål kan det bli uppenbart vilken resultatindikator som är relaterad till det 
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specificerade målet alternativ om någon indikator saknas (Popova & Sharpanskykh, 2010). 

Företaget bör ha i åtanke att välja indikatorer som kan främja olika perspektiv av målet. Flera 

faktorer kan vara bidragande till förändring, därför kan hänsyn tas till flera indikatorer om 

nödvändigt (Bergling & Duell, 2007).  

 

Zhao, Zhao, Davidson & Zuo (2012) konstaterar att ett företags sociala ansvar blir allt 

viktigare inom byggbranschen. Tydligare ramar för indikatorer skapar inte bara en bättre 

förståelse om viktiga faktorer som påverkar hållbarhetsprestanda. Det bidrar även till att 

företagen utvecklar konkurrensfördelar genom att öppet visa och ge medel för bedömning av 

hållbarhetsengagemang (Zhao, Zhao, Davidson & Zuo, 2012). 

 

3.5 Förändringsarbete inom redovisning och rapportering 

Förändring av redovisningsvillkor ökar fokus på kommunikation, kontroll, registrering och 

analys av finansiell samt organisatorisk information (Carlström, 2016). Sulaiman & Mitchell 

(2005) menar på att inom redovisningsförändring läggs vikt vid att förändringar måste 

integreras i befintliga rutiner för att uppnå effektivitet. För att uppnå en fullständig och 

omfattande förståelse för vad förändringen verkligen innebär, är behovet av legitimitet och 

efterliknelse av andra företag viktigt. Förmågan att integrera ny redovisningsteknik på ett 

sådant sätt att den inte blir alltför beroende av redovisningssystemet i sin helhet är också av 

betydelse (Sulaiman & Mitchell, 2005). Vidare konstaterar Sulaiman & Mitchell (2005) att 

omständigheterna i olika förändringar kan vara komplexa och variera. På grund av detta ses 

tillit, makt och organisationspolitik som betydande faktorer (Sulaiman & Mitchell 2005). 

Fortsättningsvis har Jansen (2011) funnit två typer av förändring inom redovisning, avsiktlig 

och oavsiktlig. Den avsiktliga sker som resultat av ändring i redovisningsinformation och 

oavsiktlig sker mer stegvis. Den avsiktliga förändringen kan beskrivas som mer radikal 

medan en oavsiktlig sker mer inkrementellt (Jansen, 2011).  

 

Vidare menar Liguori och Steccolini (2011) att redovisningsförändringar ofta identifieras som 

ett resultat av yttre påverkningar, exempelvis som resultat av nya lagstadgar. Genom att 

upprätta en hållbarhetsrapport hålls organisationen ansvarig inför interna och externa 

intressenter då företaget bevisar sitt ansvarstagande (Lodhia & Hess, 2014). En förklaring till 

förändring gentemot att företag upprättar hållbarhetsrapporter sägs i vissa fall återfinnas i 

bland annat legitimitetsteorin och intressentteorin (Lodhia & Hess, 2014), vilka presenterades 

under rubrik 3.3.2 Intressentorienterade motiv samt 3.3.3 Legitimitetsorienterade motiv. Vid 

val av lämplig förändringsstrategi ska bakomliggande interna och externa faktorer med störst 

betydelse för den uppkomna situationen kartläggas (Liguori & Steccolini, 2011). Samverkan 

mellan anställda på ett företag och externa konsulter är av vikt under företagens 

lärandeprocess. Konsulten kan ses som en central roll när det kommer till organisatorisk 

utveckling och framgång, även inom redovisningsområdet (Massey & Walker, 1999). 

Konsulters kvalifikationer gällande projektkompetens och förändringshantering underlättar 

företagets arbete med att leverera resultat i tid och i enlighet med budget (Caldwell, 2003). 
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Enligt Massey & Walker (1999) kan alltså en förändring ske internt eller externt, eller i 

kombination med varandra. 

 

För att kunna förstå och leda en förändringsprocess finns det två huvudsakliga 

förändringsstrategier som kan tillämpas enligt Jacobsen (2013). I verkligheten tenderar 

strategierna att överlappa varandra trots de kan påstås stå i motsats till varandra (Jacobsen, 

2013). Jacobsens (2013) första strategi E (ekonomi) beskrivs som dirigerande och 

uppgiftsinriktad. I denna strategi finns ett “top-down”-perspektiv, vilket innebär att den 

formella ledningen står i centrum och driver igenom förändringen. Vidare innebär detta att 

förändringen initialt kommer uppifrån och rör sig nedåt i organisationshierarkin. Detta visar 

på en ledningsstyrd förändring (Jacobsen 2013; Orgland 1997). Å andra sidan innebär den 

andra strategin, strategi O (organisation), att medarbetarna sätts i fokus. Det är viktigt att 

ledningen ser den enskilda individen och agerar delegerande, motiverande och stöttande i 

förändringsprocessen (Jacobsen, 2013). Vidare präglas strategi O av ett “bottom-up”-

perspektiv, vilket innebär att medarbetarna får mer självständighet och inflytande i 

förändringsprocessen där målet är att medarbetarna själva ska känna att de äger förändringen 

(Jacobsen 2013; Orgland 1997). Även Blackmore (2011) redogör för vikten av det 

emotionella perspektivet vid förändring och påpekar vidare att organisationer är beroende av 

kollektiva kunskaper, kommunikation och positiva relationer för att vara fortsätta vara 

konkurrenskraftiga i sin miljö. Detta perspektiv visar därmed på en medarbetarstyrd 

förändring. Förändringen kan alltså även beskrivas i termer av att vara centraliserad eller 

decentraliserad, i olika utsträckningar (Jacobsen, 2013).     

 

Avslutningsvis kan en ledares tillvägagångssätt reflekteras i sättet som denne använder 

redovisningsdata. Beroende på hur ledningen definierar den egna rollen samt de anställdas 

roller resulterar detta i att mönster skapas, samt avgör hur måluppfyllelse sker och hur 

kommunikationskanaler utformas. Beroende på om ledningen väljer att kommunicera ut 

hållbarhetsrapporteringen eller att hålla det hos sig själva gör att en öppen alternativt stängd 

miljö skapas (Jansen, 2011).  
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4. Empiri 

I följande avsnitt ges en presentation för respektive företag och en sammanställning av 

empirin från samtliga intervjuer. Företagspresentationerna består av data insamlat från 

respektive företags webbsida och empirin utan källhänvisning kommer från intervjuerna. 

Avsnittet avslutas med en sammanfattning av den data som insamlats.  

 

4.1 Företagen storleksmässigt 

  Bygg Z Derome HSB SEHED 

Storlek, år 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

Nettoomsättning, mkr 2 491 1 905 5 499 4 710 1 173 1 153 791 690 

Balansomslutning, mkr 5 988 5 428 3 106 2808 5 121 4 689 362 272 

Medelantal anställda 307 289 1 459 1260 398 1 185 199 163 

                  

Tabell 3: En översiktbild av företagen storleksmässigt utifrån de kriterier som krävs för att klassas som ett större 

företag där siffrorna är hämtade utifrån respektive företags årsredovisning (Egenkonstruerad tabell 2017). 

 

Storleken på respektive företag mäts i denna studie utifrån de kriterier som klassificerar 

organisationer som större företag. Detta med anledning av att kriterierna avgör huruvida 

hållbarhetsrapportering måste upprättas eller inte. Kriterierna för att räknas som ett större 

företag och omfattas av lagkravet innebär att medelantalet anställda ska vara fler än 250 

stycken, balansomslutningen uppgå till mer än 175 miljoner kronor och att nettoomsättningen 

överstiger 350 miljoner kronor. Minst två av kriterierna ska vara uppfyllda de två senaste 

räkenskapsåren för att lagkravet ska bli gällande (ÅRL SFS 2016:947). Källhänvisning till 

siffrorna i tabell 3 återfinns i respektive företagspresentation. Att utläsa ur tabell 3 är Derome 

störst då två av tre kriterier överstiger de övriga företagens siffror när det kommer till 

nettoomsättning och medelantalet anställda. HSB är större än Derome gällande 

balansomslutning medan nettoomsättning samt medelantal anställda alltså är mindre poster. 

HSB poster är i övrigt större än Bygg Z och Derome på alla tre punkter. Därefter kommer 

Bygg Z, vilka är mindre än Derome sett till samtliga poster. SEHED är i denna studie minst 

storleksmässigt jämfört med övriga företag. 

 

4.2 Bygg Z AB 

4.2.1 Företagspresentation 

Bygg Z är belägna i Stockholm och tillhandahåller förvaltningstjänster för fastighetsägare i 

länet (Bygg Z AB, u.å.A). Bolaget arbetar aktivt genom hela fastighetens utvecklingsprocess 

och hållbarhet återfinns löpande i verksamheten genom projektering, produktion och 

förvaltning. Bolaget har ett BF9K-certifikat, vilket är ett certifikat inom byggbranschen för 

ledningssystem. Vidare innebär detta att bolaget konsekvent och metodiskt arbetar med att 
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genom förbättringar minska miljöpåverkan. Det handlar även om att kunna möta kundernas 

behov och förväntningar samtidigt som arbetet sker på ett effektivare sätt (Bygg Z AB, u.å.B). 

 

Räkenskapsåret 2016 hade Bygg Z ett medelantal på 307 anställda. Nettoomsättningen 

uppgick till 5 988 mkr och balansomslutningen låg på 2 491 mkr. Därigenom uppfylls 

samtliga av kraven för hållbarhetsrapportering för bolaget (Bygg Z AB årsredovisning, 2016). 

 

Respondenten för Bygg Z har varit Sara Söderberg som är affärsområdeschef för 

Byggmästare Z, vilket är ett av dotterbolagen i Bygg Z AB koncernen. Som 

affärsområdeschef ansvaras det för alla byggen som bolaget utför, från nyproduktion till 

renoveringar av befintliga fastigheter. Respondenten sitter i ledningsgruppen som ansvarar för 

upprättandet av hållbarhetsrapport för hela koncernen.  

 

4.2.2 Hållbart ansvarstagande i byggbranschen 

Företaget delar in hållbarhet i tre delar, miljö, social och ekonomisk hållbarhet och menar att 

andra företag i branschen troligtvis gör det samma. Nämnda delar är korrelerade och den 

ekonomiska hållbarheten måste finnas med i hållbarhetsarbetet. För att arbeta med miljöarbete 

måste företag få något tillbaka och inte endast stå med utgifter. Det skapas en cirkel som 

miljö, social och ekonomisk hållbarhet täcker. Bygg Z hållbarhetsarbete har tidigare inte varit 

definierat, genom hållbarhetsrapporteringen kommer det dock att förtydligas. Företaget har 

nyligen gjort en energikartläggning för att se var i organisationen energiförbrukningen är som 

störst. Vid nyproduktion använder sig företaget av noga valda material som är miljövänliga 

och sparar energi. 

 

4.2.3 Motiv 

Intressenter som Bygg Z identifierar för hållbarhetsredovisningen är boenden, Stockholm 

stad, övriga kommuner, leverantörer, styrelse, ägare, medarbetare, kunder och politiker. Stor 

vikt läggs vid intressenter som medarbetare samt kommuner som företaget vill bygga i. Idag 

utförs kundundersökningar med fastighetsägare för att lista vilka parametrar som är viktiga, 

där återfinns miljö alltid högt upp på listan. Bygg Z menar att miljöaspekt är en miniminivå 

som ska vara uppnådd, det är inte längre något som går att konkurrera med. Ett 

hållbarhetsarbete som inkluderar miljö, sociala och ekonomiska delar kan dock skapa 

konkurrensfördelar. Hållbarhetsarbete och dess rapportering uppges enligt respondenten vara 

viktigt för bolagets fortlevnad. 

 

Beroende på vad intressenter ser som viktiga delar inom hållbarhetsarbete kommer Bygg Z att 

välja rätt produkter för det dagliga arbetet. Redan idag byggs hus som är självförsörjande 

gällande energi. Respondenten tror att kunder som tycker den faktorn är viktig kommer att 

söka sig till Bygg Z. Fler frågor som hur och var delar tillverkas kan komma på tal under året. 
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För att undvika att företag uppger att det finns ett hållbarhetsarbete för att uppnå legitimitet 

uttrycker respondenten att kontinuerliga förbättringar bör ingå i lagstiftningen. Även för att 

komma över miniminivån, vilket respondenten tycker är att arbeta miljövänligt. Det framgår 

tydligt att respondenten inte upplever att hållbarhetsarbete eller hållbarhetsrapportering görs i 

syfte att uppnå legitimitet. 

 

4.2.4 Resultatindikatorer 

Resultatindikatorer har inte fastställts än men respondenten ger uttryck för att cirka 3–5 

stycken resultatindikatorer kommer väljas, vardera indikatorn för vartdera området. Fokus 

kommer ligga på ett mindre antal indikatorer istället för att arbeta ur ett brett perspektiv. 

Interna motiv för resultatindikatorer kommer vara att välja utifrån hur arbetet och 

verksamheten ser ut i dagsläget. Externa motiv för indikatorer kommer baseras på vad 

intressenter uppger som viktigt, vilket kommer att tas fram genom kundundersökningar. Då 

kommunen ser den miljömässiga delen som viktig ur ett hållbarhetsperspektiv kommer det 

läggas fokus här då kommunen är en betydelsefull intressent. Även energikartläggningen och 

den sociala delen diskuterades vid valet av resultatindikatorer. Ur ett socialt perspektiv nämns 

jämställdhet samt medarbetarna i organisationen.  

 

4.2.5 Val av regelverk 

Bygg Z kommer att upprätta en hållbarhetsredovisning i enlighet med GRI och högsta 

ansvarig för genomförandet är ekonomidirektören. GRI har valts då det ses som det vanligast 

förekommande valet av regelverk samt på grund av rekommendation från deras revisorer.  

 

Genomförandet av förarbetet och rapporteringen kommer ske internt men med stöd från en 

extern konsult. Den externa konsulten kommer hålla i workshops och leda företaget framåt i 

processen. Fördelar med att genomföra största delen av arbetet internt är att det skapas ett 

definierat hållbarhetsarbete samt att det blir uppmärksammat hos ledningen. 

Hållbarhetsrapporteringen skapar extra arbete för medarbetare som tilldelats nya uppgifter. 

Det är dock ett medvetet val att hålla förändringsarbetet internt då det gör att kunskapen 

stannar inom organisationen. 

 

Under 2017 läggs den nya hållbarhetsinformationen fram för första gången och under 

kommande år finns intentionen att rutiner arbetas fram, vilket ska göra arbetet mer effektivt. I 

dagsläget kommer hållbarhetsrapporteringen ta fokus från upprättandet av affärsplanen, som 

också ska presenteras detta år och gälla för nästkommande fyra år. Problematiken med detta 

är att det ännu inte finns definierat hur hållbarhetsarbetet ska fortgå, vilket gör det svårt att 

implementera i affärsplanen. 

 

4.2.6 Förändringsarbete 

Företaget påbörjade arbetet inför hållbarhetsrapporteringen under hösten 2016. Då det under 

föregående år konstaterades att Bygg Z var tvungna att upprätta en hållbarhetsrapport, togs ett 

beslut om att koncernen skulle upprätta en rapport gemensamt. Företaget ser positivt på det 
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nya lagkravet då det definierar och skapar ramar för hållbarhetsarbetet och dess rapportering i 

organisationen. Förhoppningen och ambitionen är att energikartläggningen ska kunna 

användas vid framtagningen av handlingsplan för energiminskning. Vidare blir detta en 

bidragande faktor vid val av resultatindikatorer.  

 

I dagsläget kommuniceras inte lagkravet ut till anställda utan diskuteras endast inom 

ledningsgruppen. Respondenten saknar uppfattning om hur detta kommer tas emot av 

medarbetare. För genomförandet av det nya lagkravet har en projektgrupp bildats och en 

extern konsult har anlitats för vägledning. I projektgruppen återfinns en ledningsrepresentant 

från varje dotterbolag.  

 

Bygg Z kommer till viss del påverkas kostnadsmässigt av lagkravet men det kommer inte röra 

sig om avgörande belopp. I samband med hållbarhetsrapporteringen kommer föreläsningar 

och workshops att hållas. I framtiden finns förhoppningar om att hållbarhetsrapporteringen 

resulterar i att intressenter får mer underlag att jämföra företag på. Hållbarhetsarbetet och dess 

rapportering blir då något företagen konkurrerar med. Som arbetsgivare upplevs det att 

hållbarhetsarbete har blivit viktigare för medarbetare och arbetssökande. Det ger ett mervärde 

för organisationen att vara socialt engagerade, istället för att endast fokusera på att generera 

pengar.  

 

Gällande hållbarhetsarbete och vinstmaximering uttrycker respondenten igenkänning mellan 

vinst och hållbarhetsarbete, snarare än termen vinstmaximering. Upprättandet av 

hållbarhetsrapport tillför kostnader men utesluter inte företaget från att göra stora vinster. På 

lång sikt kan det vara enklare att få balans mellan vinst och hållbarhetsarbete. Ekonomiska 

fördelar och hållbarhetsarbete går hand i hand, den vinst som genereras behöver inte vara i 

direkta kronor. Vinst kan mätas i andra former, exempelvis genom att fler intressenter söker 

sig till företaget eller att fler bygguppdrag tilldelas. 

 

4.3 Derome AB 

4.3.1 Företagspresentation 

Deromegruppen är familjeägt och består av industri- och handelskoncernen Derome AB samt 

Fastighetskoncernen Derome Förvaltning AB. En gemensam nämnare för samtliga bolag i 

koncernen är trä och företagen arbetar med hela kedjan ”från skog till färdigt hus” (Derome, 

u.å.A). Ett kärnvärde för företaget är miljömedvetenhet, det arbetas aktivt för att material ska 

kunna återanvändas eller återvinnas för att minska resursåtgången. Företaget är ISO 14001-

certifierade och erbjuder miljömärkta trävaror som utvinns från närliggande områden, för 

varje träd som huggs ned planteras ett nytt (Derome, u.å.B). Nettoomsättningen för år 2016 

var 5 499 mkr, balansomslutningen 3 106 mkr och antal anställda var 1 459 stycken (Derome 

årsredovisning, 2016), vilket gör att företaget uppfyller lagkravet på alla tre punkter. 
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Respondenten för Derome har varit Mikael Frejdeman som arbetar som miljöchef på 

företaget. Tidigare har respondenten arbetat med hållbarhetsfrågor indirekt i olika 

chefsbefattningar men antog rollen som miljöchef första januari 2013. 

 

4.3.2 Hållbart ansvarstagande i byggbranschen 

Vid frågan gällande definitionen av hållbarhet hänvisar respondenten till företagets tre 

kärnvärden. Dessa kärnvärden kommuniceras internt och ses som direkta faktorer kopplade 

till hållbarhet. Det första kärnvärdet är enkelhet, vilket bland annat innebär att företaget 

strävar efter att använda affärsmässiga lösningar, vara lättillgängliga och enkla att göra affärer 

med. Miljömedvetenhet är en annan del i företagets arbete där Derome verkar för en hållbar 

utveckling genom att minska miljöpåverkan som uppstår i samband med att verksamheten 

bedrivs. Företaget arbetar även aktivt med miljöfrågor genom att miljöengagemang 

efterfrågas från partners. Det tredje kärnvärdet, även kopplat till hållbarhet är långsiktighet. 

På denna punkt lägger företaget fokus på återinvesteringar i företaget, kundnytta genom 

dialoger samt kvalitet genom kostnadseffektiva lösningar och leveranssäkerhet. 

Respondentens uppfattning gällande definitionen av hållbarhet i byggbranschen är att det 

läggs vikt vid miljöaspekten men att även sociala faktorer involveras och får en viktigare roll.  

 

4.3.3 Motiv 

Intressenter som identifierats för hållbarhetsredovisningen är ägare, medarbetare, 

leverantörer, kunder, kundernas kunder, samarbetspartners (konsulter), allmänheten, media, 

myndigheter samt lagstiftande organ. Arbetet med att tillfredsställa intressenter sker genom en 

tät och dokumenterad dialog med samtliga parter. Kommunikationen ska ske på ett enkelt 

sätt, vid behov görs avstämningar och olika typer av problemlösningar. Derome ser samspelet 

mellan hållbarhetsarbete och att uppfylla intressenternas krav som något mycket viktigt att 

finna stabilitet i.  

 

När det kommer till val av framtida leverantörer konstaterar respondenten att bolaget har 

definierade krav i samarbetsavtalens villkor med leverantörerna. Detta styr leverantörernas 

åtaganden i miljö- och hållbarhetsfrågor. Trots detta uttryckte respondenten vagt att val av 

leverantörer ändå kan påverkas i framtiden. 

 

Gällande förhållandet mellan hållbarhet och legitimitet anser respondenten att företag som 

endast väljer att redovisa enligt lag och inte lever upp till vad som påstås, kommer att bli 

“avslöjade”. Det krävs därmed att arbetet görs på ett korrekt sätt från början för att arbetet ska 

fungera långsiktigt. Hållbarhetsarbetet tillsammans med det traditionella arbetet, det vill säga 

att leverera rätt produkt med rätt kvalitet vid rätt tidpunkt, har betydelse för ett företags 

fortlevnad enligt respondenten. 
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4.3.4 Resultatindikatorer 

Resultatindikatorer som preliminärt valts inom företaget är mätning av energiförbrukning, 

kemikalieanvändning och avfallsvolymer. Sociala aspekterna, såsom Code of Conduct och 

jämställdhetsplaner har även täckts in. Sett ur ett intressentperspektiv är byggmaterialet en 

resultatindikator som fokuseras på. Deromes huvudråvara är trä, vilket ses som ett hållbart 

byggmaterial som skapar en ökad mängd affärstillfällen för företaget. Medarbetarindex är av 

betydelse sett ur ett intressentperspektiv då det återspeglar företagets arbetsmiljö. Fokus ligger 

på aspekter och områden där företaget har störst påverkan. Motiv till valet av 

resultatindikatorer är att dessa ska spegla verksamhetens miljöpåverkan och primärt uppfylla 

krav som ställs utifrån lagstiftningen. Krav och önskemål från kunder är också viktigt, samt 

företagets ambitioner om att vara en attraktiv arbetsgivare.  

 

Det långsiktiga målet med hållbarhetsarbetet är ett ständigt arbete där företaget söker efter 

förbättrings- och besparingspotential i interna processer. Derome strävar efter att ligga i 

framkant avseende produktutveckling, inriktat på minskad klimatpåverkan samt 

energieffektivisering. Gällande arbetet med utveckling av verksamheten identifieras flera 

olika delmål. Det handlar om allt från projektplaner för byggnation av nya typer av bostäder 

till utvecklingsplaner med branschkollegor och forskningsinstitut och så vidare. 

 

4.3.5 Val av regelverk 

Respondenten konstaterar att införandet av hållbarhetsrapporter ökar transparensen mellan de 

berörda bolagens redovisningar och i det avseendet ökar också jämförbarheten. Dock är det 

företagen själva som avgör vad som är väsentligt för verksamheten att redovisa, därför kan 

hållbarhetsredovisningen till en början bli ganska spridd. 

 

För att upprätta en godkänd hållbarhetsrapport görs arbetet hos Derome internt. Företaget 

uppfyller kraven för hållbarhetsrapporteringen utan att ta hjälp av externa konsulter eller 

genom att anamma internationella riktlinjer. På grund av detta finns det ingen mening att söka 

stöd externt, kompetensen finns inom företaget och därmed kan även kostnader kopplat till 

detta sparas. En fördel Derome ser med att upprätta hållbarhetsarbetet internt är att det gör att 

företaget och anställda tänker till en extra gång samt funderar över det hållbarhetsarbete som 

bedrivs.  

 

4.3.6 Förändringsarbete 

Deromes hållbarhetsarbete kommer inte att ställas inför större förändringar efter införandet av 

nytt lagkrav. Ett hållbarhetsarbete upprättas i dagsläget, förändringen framöver blir således att 

definiera och sammanfatta det nuvarande arbetet i en hållbarhetsrapport. Kraven som finns 

definierade i den nya lagen finns det idag mål och rutiner för redan, det återstår endast att 

paketeras. Det nuvarande hållbarhetsfokus som finns kommer fortsätta genom policys och 

processer. Ansvariga för hållbarhetsrapporteringen i Derome är ekonomichefen, en 

kommunikatör samt respondenten, det vill säga miljöchefen. Tillsammans sammanställer 

parterna hållbarhetsrapporten.  
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Information kring hållbarhetsfrågor har publicerats som en del av förvaltningsberättelsen till 

revisorerna gällande verksamhetsåret 2016. För verksamhetsåret 2017 kommer en publik, 

förhållandevis enkel hållbarhetsrapport att ges ut. Hållbarhetsrapporten kopplat till ”lagen om 

hållbarhetsredovisning” blir en kortfattad sammanfattning av resultatindikatorer och 

hållbarhetsarbetet som inkluderas i förvaltningsberättelsen för den finansiella rapporteringen. 

 

Lagkravet har i dagsläget inte kommunicerats ut till anställda, hållbarhetsinformation i 

allmänhet kommuniceras dock dagligen genom exempelvis dialog mellan chef och 

medarbetare, intranät, interna policys och mål. Företaget lägger vikt vid att redovisa och 

kommunicera ut goda exempel på lyckade åtgärder inom koncernen, tydliga arbetsrutiner och 

kompetenshöjning. Respondenten betonar betydelsen av att skapa förståelse 

bland anställda om varför företaget arbetar med hållbarhet, vilket ska genomsyra hela 

verksamheten. Medarbetarnas inställning till nytt lagkrav ser respondenten som en viktig 

fråga hos allt fler anställda, medan andra medarbetare aldrig riktigt kommer ha större intresse 

i frågan. 

 

Den nya hållbarhetsredovisningen har en mindre påverkan på Derome kostnadsmässigt. Då 

företaget arbetat med miljöpåverkan och hållbarhetsfaktorer i många år, kommer den framtida 

hållbarhetsrapporteringen inte att tillföra mervärde för bolaget. Det blir endast ”en ny 

förpackning av resultatet”. Huruvida vinstmaximering och hållbarhetsarbete går att kombinera 

svarar respondenten att hållbarhetsarbete, framförallt miljöarbete, framöver kommer att vara 

en förutsättning för vinstmaximering. Hållbarhetsarbete genererar kapital och när en ökad 

förståelse för detta uppnås blir fler företag bli angelägna att använda arbetet som 

konkurrensmedel. 

 

4.4 HSB 

4.4.1 Företagspresentation 

HSB bygger och förvaltar bostäder och arbetar med att utveckla lösningar för skapande av 

bekvämare boenden (HSB, 2015). HSB arbetar med miljö, klimat och energi utifrån 

nationella mål och är certifierade enligt ISO-14001. Det uppges att HSB:s ambition är att 

minska koldioxidutsläpp med 50% till 2023 (HSB, u.å.). Under 2016 hade HSB 398 anställda, 

en nettoomsättning på 1 173 mkr och balansomslutningen uppgick till 5 121 mkr (HSB 

årsredovisning, 2016). HSB uppfyller därav alla kriterier för att omfattas av nytt lagkrav.  

 

Anna Bengtsson arbetar som hållbarhetschef på HSB Stockholm och har haft denna roll sedan 

2015 då positionen först introducerades. Respondenten har arbetat på HSB Stockholm i 17 år 

och har tidigare sysslat med verksamhetsutveckling och strategisk styrning. Under tiden på 

HSB har Anna inofficiellt haft ansvar för hållbarhetsfrågor, framför allt social hållbarhet. 
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4.4.2 Hållbart ansvarstagande i byggbranschen 

Vid en övergripande definition av hållbarhet hänvisar respondenten till FN:s definition att ”vi 

ska tillgodose våra behov utan att äventyra framtida generationers möjligheter att tillgodose 

sina”.  HSB har utifrån detta arbetat fram egna definitioner och en egen hållbarhetsstrategi 

med fokusområden som är relevanta för företaget och dess intressenter. Uppfattningen 

gällande definitionen av hållbarhet inom branschen är att byggnader ska stå länge, per 

definition läggs fokus vid långsiktighet. Hållbarhet inom byggbranschen har från början och 

under en längre tid varit inriktat på miljöfrågor, kopplat till certifieringar eller nyproduktion. 

Fokus och ansvar riktas numera mot den sociala aspekten. Företagen lägger vikt vid hur 

fastigheter byggs, vilken påverkan det har på samhällsstrukturerna och hur trygghet kan 

byggas in i bostadsområden. 

 

År 2008 tog HSB fram sin första hållbarhetsredovisning på eget initiativ, utan påverkan av 

lagkrav. Som resultat av att alla 29 regionala föreningar upprättar separata årsredovisningar 

har hållbarhetsredovisningen blivit ett sätt att skapa en gemensam rapportering för hela 

företaget. Detta har underlättat arbetet med att få föreningarna att arbeta åt samma håll. 

Hållbarhetsredovisningen ses som ett sätt för föreningarna att lära av varandra och att både 

internt och externt offentliggöra de aktiviteter företaget utför. 

 

4.4.3 Motiv 

Intressenter som definierats för HSB:s hållbarhetsredovisning är ägare, kunder, leverantörer, 

samarbetspartners, medarbetare samt samhället i stort. Samhällsperspektivet har blivit en allt 

viktigare aspekt för HSB. Företaget vill vara en aktiv aktör inom samhället, driva debatt, 

företräda bostadsrätten och öka sitt engagemang inom bostadspolitik. 

 

För närvarande förs intressentdialoger där kund- och medarbetarnöjdhet undersöks. Trots det 

kommer det nya lagkravet förändra arbetet för att tillfredsställa intressenter. Dialoger med 

föreningsmedlemmar har påbörjats och utifrån dessa har ett framtidsprogram formulerats 

innehållande tankar och idéer från medlemmar. I framtiden ska detta breddas och det finns en 

vision om att även inkludera leverantörer i större utsträckning. Ett starkare samarbete mellan 

intressenter kan uppstå där parterna inte enbart ställer krav på varandra utan också opererar 

tillsammans. 

 

Idag för HSB mycket dialoger med leverantörer och har en uppförandekod som ställer krav på 

leverantörerna. Det läggs vikt vid leverantörsuppföljning och ett strukturerat arbetssätt. 

Respondenten menar att trots pågående dialoger kan nästintill alla aktörer behöva arbeta mer 

med sina leverantörer. Frågan är dock hur många led bakåt det är relevant att gå. HSB har 

främst svenska leverantörer och inom Sverige finns mycket som redan är lagstadgat, vilket 

kan vara till fördel för leverantörerna.  

 

Vissa företag är duktiga på att kommunicera hållbarhet men vid närmare granskning är 

hållbarhetsarbete inte alltid så konkret som det uppges vara. Respondenten menar att detta 

inte är hållbart i längden och säger att i HSB:s fall upplevs det som det varit tvärtom. HSB har 
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på vissa punkter brustit i information till intressenter om hållbarhetsarbetet. Genom att 

upprätta hållbarhetsrapporten ska åtaganden redovisas enligt lag och förhoppningsvis öka 

transparensen samt minska risken för att företag endast ger sken av att hållbarhetsarbete sker.  

 

HSB menar att hållbarhetsarbete är avgörande för ett företags fortlevnad. Det är inte ett 

välgörenhetsarbete utan är även till nytta för affärer, att inte göra saker på andras bekostnad 

utan det ska finnas ekonomisk långsiktighet i att arbeta hållbart. Hållbarhet är en förutsättning 

för att finnas kvar i längden. 

 

4.4.4 Resultatindikatorer 

Resultatindikatorer valdes preliminärt efter att en väsentlighetsanalys genomförts och 

kopplades till identifierade fokusområden. Fyra fokusområdena formuleras som 

resurseffektivitet, klimatpåverkan och klimatanpassning, tillväxt av hållbara tjänster och 

produkter samt att vara en viktig aktör för det hållbara samhället. Utifrån dessa har ett antal 

mål och nyckeltal brutits ut. Utöver detta betonar respondenten även ytterligare sociala 

aspekter såsom jämställdhet och medarbetarnas välmående. Externa motiv för 

resultatindikatorer har varit att visa det HSB faktiskt gör medan interna motiv har varit att 

involvera de anställda i processen. Resultatindikatorerna ska främst uppfylla intressenternas 

krav. Respondenten anser att valet av indikatorer är öppet för tolkning, vilket gör 

hållbarhetsrapporteringen fri att utforma frånsett de direktiv som finns i hållbarhetslagen. 

Enligt lagstiftning ska endast ett antal indikatorer väljas och visa att hållbarhetsarbetet skett 

på ett någorlunda strukturerat sätt. HSB drar paralleller mellan resultatindikatorerna och 

intressenterna, vad intressenterna förväntar sig och var intressenter vill att företaget ska 

befinna sig. 

 

HSB har en ständigt pågående målbild om att vara en viktig aktör i bostadsbranschen med det 

bästa anseendet sett ur ett hållbarhetsperspektiv. Mål sätts även efter lagar och regler som tas 

fram på statlig nivå. En del av målet är att HSB ska halvera sitt koldioxidutsläpp till år 2023. 

Respondenten anser att i alla beslut som fattas ska företagets mål finnas i bakhuvudet och 

genomsyra det dagliga arbetet på alla olika plan i organisationen. 

 

4.4.5 Val av regelverk 

Tidigare har HSB använt GRI som utgångspunkt för hållbarhetsrapportering. Vid upprättande 

av hållbarhetsrapport enligt lag måste HSB arbeta mer systematiskt och strukturerat. För att 

göra arbetet mer enhetligt och jämförbart med andra aktörer eftersträvas fullständig 

rapportering enligt GRI. Hos HSB finns förhoppning och intresse för utformning av 

branschgemensamma indikatorer, riktlinjer och metoder att jämföra sinsemellan. 

 

Företaget har i begränsad utsträckning fått vägledning av en extern part då det finns mycket 

tolkningsfrågor och formuleringar som behövde redas ut. En konsult kopplat till GRI har 

tagits in för handledning men den största delen av arbetet görs internt. Konsulten hjälpte 

bland annat till med tankesätt och val av indikatorer. Troligen kommer det inte finnas någon 

löpande konsultkontakt då HSB har mycket resurser och kompetens inom området. Eventuellt 

kan företaget ta hjälp av en extern part efter något år för att se om arbetet sker på rätt sätt. 
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HSB ser fördelar i att äga egna frågor och att arbeta med hållbarhetsrapporten inom företaget, 

vilket gynnar HSB i längden. Det kan dock vara betydelsefullt att emellertid få stöd och 

guidning av extern part och få en utomståendes perspektiv. Respondenten anser att utan att 

upprätta en genuin intern hållbarhetsrapport missgynnas organisationen när det kommer till 

ägandeskap och delaktighet. 

 

4.4.6 Förändringsarbete 

Förarbetet inför nytt lagkrav startade under 2016 med en väsentlighetsanalys. HSB tog stöd av 

ISO-26000 och identifierade relevanta områden för verksamheten och för intressenter. I 

väsentlighetsanalysen identifierades när en fråga blir tillräckligt viktig för att prioriteras i ett 

hållbarhetsarbete. Utifrån väsentlighetsanalysen togs en hållbarhetsstrategi samt 

fokusområden fram och val av resultatindikatorer diskuterades. Då organisationen består av 

många delar tog det cirka ett halvår att förankra beslut samtliga i ledningsgrupper. 

 

Lagkravet kommuniceras ut till anställda i dagsläget och är en pågående process. Initialt har 

information gått ut till chefer på företaget. Det räcker inte med att hållbarhetsansvariga driver 

arbetet, det måste implementeras genom hela organisationens dagliga arbete. För tillfället 

bedrivs mycket arbete för att höja medvetandegraden gällande hållbarhet och dess 

rapportering i organisationen. Val som görs och beslut som fattas ska göras med medvetenhet 

och kunna motiveras. Konsulthjälp kommer anlitas för att reda ut begrepp kopplade till 

hållbarhetsrapporten och resultatindikatorer. 

 

HSB som arbetsgivare har uppmärksammat att hållbarhetsarbetet har lett till nytt intresse vid 

rekryteringar. Företaget lägger fokus på värderingar och strävar efter att generera nytta för 

medlemmar och bosparare. Detta innebär att hållbarhetsrapporten kan vara en 

konkurrensfördel vid rekrytering av personal. Ytterligare mervärde av 

hållbarhetsrapporteringen kommer då riktlinjerna bli mer tydliga från stat och myndigheter. 

Kommande hållbarhetsarbete kan dock tillföra mervärde för organisationen i form av 

affärsnytta och konkurrensfördelar trots allt. 

 

Kostnadsmässigt kommer det inte att ske någon större förändring med lagkravet då mycket av 

arbetet har gjorts tidigare. Första åren av upprättandet kommer hållbarhetsredovisningar inte 

göra företag mer jämförbara. Arbetet kommer vara spretigt då företagen laborerar med 

infallsvinklar, formuleringar och indikatorer. På längre sikt är dock uppfattningen att 

rapporterna kommer bli mer jämförbara, vilket underlättar för bolag och för konsumenter. 

 

Respondenten anser inte att vinstmaximering och hållbarhetsrapportering ska ställas emot 

varandra. HSB fokuserar inte på att vinstmaximering ska ge utdelning i kontanter utan att 

vinster ska återinvesteras. Trots det krävs det att HSB genererar pengar för att kunna leverera 

medlemsnytta. Någon form av vinst och långsiktighet är nödvändigt, samt att affärsnytta finns 

i åtanke. 
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4.5 SEHED Byggmästargruppen AB  

4.5.1 Företagspresentation 

SEHED har tre verksamhetsområden, fasadrenovering, fönster och balkonger (SEHED AB, 

u.å.A). Verksamheten startades på 1960-talet och hette Hed Fasad innan de slogs ihop med 

byggnadsfirman SE Puts och Murning år 2010, de bildade då SEHED AB. Företaget 

renoverar allt ifrån äldre fastigheter och kulturfastigheter till skolor och sjukhus (SEHED AB, 

u.å.B). Organisationen verkar för att säkerställa ett professionellt arbetsutförande samt att 

högkvalitativt arbete utförs. År 2016 omsatte SEHED AB 791 mkr i netto, 

balansomslutningen uppgick till 362 mkr och antal anställda var 199 stycken (SEHED 

årsredovisning, 2016).  

Respondenten för SEHED AB var Pål Wingren som är ägare, sitter i ledningen och tidigare 

har engagerat sig i miljöfrågor. 

 

4.5.2 Hållbart ansvarstagande i byggbranschen 

Hållbarhet för SEHED är att leverera produkter med lång livscykel och högkvalitativt arbete 

som utförs effektivt. Verksamheten måste vara ekonomiskt hållbar och se till intressenters 

intressen. Det hänvisas till branschorganisationer som definierar hållbarhet, samt att det 

internt finns en miljö- och jämställdhetspolicy. Företaget lägger stort fokus på miljöaspekten 

när det kommer till hållbarhet. Respondenten upplever även att hållbarhet definieras på 

liknande sätt hos andra aktörer inom byggbranschen. Vidare följer ett resonemang om att 

stora företag troligen har lättare att upprätta en hållbarhetsredovisning än mindre företag. 

Mindre företag kommer tvingas att klara av att upprätta en hållbarhetsredovisning. 

 

4.5.3 Motiv 

Intressenter som identifierats för hållbarhetsrapporten är kunder, leverantörer, anställda, 

finansiärer/ ägare, staten och kommuner. SEHED försöker leva upp till intressenters krav 

genom att skapa en intressant arbetsplats för medarbetare och leverera produkter av hög 

kvalitet till kunder. Långsiktigt ser SEHED det som viktigt att arbeta med hållbarhet då 

företag som inte gör det riskerar att bli utkonkurrerade. Istället för vinstmaximering använder 

respondenten begreppet ekonomisk lönsamhet, vilket är viktigt att balansera med 

hållbarhetsrapporteringen. Idag arbetar verksamheten med leverantörer som tar fram 

produkter som ger SEHED möjlighet att bygga hållbart i den utsträckning att det kan lämnas 

en garantitid. I framtiden är det oklart hur val av leverantörer kommer se ut, kunder kommer 

vara någon som värderar hållbarhet högt, där SEHED:s arbetssätt och kompetens passar in.  

 

På kort sikt finns en risk för att hållbarhetsarbete samt rapportering görs ur ett 

legitimitetssyfte, i det långa loppet måste det dock implementeras i organisationen för att 

fungera. Frågor som då uppstår är inte om hållbarhet ska implementeras utan hur 

organisationen ska motiveras. Ett lägsta gräns är att leva upp till krav som ställs på en 

bransch. 



 29 

 

4.5.4 Resultatindikatorer 

Exakta resultatindikatorer har ännu inte fastställts dock nämner respondenten säkerhet, 

koldioxidutsläpp, el- och bensinförbrukning som viktiga aspekter för verksamheten. Även 

företagets jämställdhetspolicy betonas av respondenten. Slutresultatet av indikatorer kommer 

att diskuteras fram under ledningsgruppsmöten och vikten läggs vid att beslutet ska 

genomsyra organisationen. SEHED kommer även följa branschorganisationers 

rekommendationer då det finns ett intressentfokus från branschorganisationer. SEHED:s 

långsiktiga plan för hållbarhetsarbete är att fortsätta leverera produkter av hög kvalitet och ta 

samhällsansvar. Processer ska utvecklas för att involverandet av hållbarhetsarbetet och 

rapporteringen ska bli mer effektivt. 

 

4.5.5 Val av regelverk 

Respondenten uppger att det ännu inte fastställts vilket regelverk som kommer väljas. 

Verksamhetens intention är att följa Sveriges Byggindustriers rekommendationer, samt föra 

en diskussion med anlitad revisionsbyrå. Regelverk som nämns av Sveriges Byggindustrier 

enligt respondenten är GRI, EU:s miljölednings- och revisionsordning (Emas), FN Global 

Compact, ISO-26000 och Integrated Reporting (IR). Det tilläggs även att GRI har 

branschspecifika manualer, vilka kan underlätta och användas som komplement till 

standardmanualen. Även om det inte finns en slutgiltig plan för arbetet över året, finns det en 

plan om att upprättandet av hållbarhetsrapporten kommer genomföras internt men med stöd 

från extern part. I framtiden är SEHED:s ambition att genomföra hållbarhetsrapportering helt 

internt då det kan öka medvetenheten kring hållbarhet inom organisationen. 

 

För implementering av lagkrav kommer branschorganisationer och revisorer spela stor roll. 

SEHED kommer även att hämta inspiration och guidas av andra större företag som idag 

upprättar hållbarhetsrapporter. 

 

4.5.6 Förändringsarbete 

Företagets hållbarhetsarbete innan lagkravets framträdande var begränsat till en miljö- och 

jämställdhetspolicy. Det fanns även en BF9K-certifiering, vilket är ett lednings- och 

produktcertifieringssystem inom byggbranschen. I takt med lagändringen kommer SEHED:s 

befintliga arbete att förfinas. Det har påbörjats en utbildning av anställda på byggarbetsplatser 

kring uppföljning och interna kontroller där även hållbarhetsarbete kommer att 

implementeras. Idag har det nya lagkravet gällande hållbarhetsrapporteringen inte 

introducerats för de anställda men att involvera medarbetare kommer ske i senare skede. 

Något förarbete inför just lagkravet har ännu inte påbörjats förutom den tidigare nämnda 

BF9K-certifieringen samt miljö- och jämställdhetspolicyn. Även resultatindikatorer har 

företaget börjat titta på men i begränsad utsträckning. 

 

Inledningsvis kommer hållbarhetsrapportering resultera i fler och högre kostnader. SEHED 
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kommer verka för att effektivisera processerna för att därmed göra besparingar. Det finns en 

förhoppning om att hållbarhetsrapporterna bidrar till att företag blir jämförbara på fler punkter 

än i dagsläget, vilket kommer att gynna kunder. Vid anbud och anlitande av byggföretag ska 

kunden ha möjlighet att väga in andra viktiga aspekter och inte enbart pris. 

Hållbarhetsrapportering ger mervärde till organisationen genom att möjlighet ges att redovisa 

det dagliga arbetet utöver den finansiella aspekten. Det finns även önskan om att 

organisationen kommer attrahera och anställa fler med rätt kompetens i samband med 

hållbarhetsredovisningen. I det stora bidrar det vidare till att en attraktivare arbetsplats 

utvecklas. 

 

Sett ur ett vinstperspektiv är det möjligt att uppnå högre grad av vinst om en aspekt åsidosätt, 

exempelvis hållbarhetsrapportering. Vidare säger respondenten att det finns ett korrelerande 

förhållande mellan vinst och hållbarhet. Det går exempelvis att generera vinst genom att 

motivera för kunden varför just ett företags produkt eller arbete är bättre än någon annans, här 

blir hållbarhetsmotivet och dess rapportering viktig. 

 

4.6 Sammanfattning av empiri 

Tabell 4: Sammanfattning av de grundläggande delarna i empirin (Egenkonstruerad tabell 2017). 

Utifrån tabell 4 är HSB, som tidigare nämnt, det enda utav företagen som 

hållbarhetsrapporterat tidigare medan det är nytt för övriga bolag. De motiv som Bygg Z, 

HSB och SEHED finner till att hållbarhetsrapportera är både interna och externa. Derome 

skiljer sig på detta område mest från de andra företagen och har främst ett fokus på de externa 

motiven. 

Vid val av resultatindikatorer ligger huvudsakligt fokus hos samtliga företag på miljön samt 

sociala aspekter. Bygg Z samt HSB poängterar även den ekonomiska aspekten som en viktig 

infallsvinkel. Företagen är överens om att resultatindikatorerna primärt ska uppfylla lagkravet 

men ser även att intressenterna är en viktig del i processen. Medverkande företag ser 

förändringsarbetet kring hållbarhetsrapporteringen som en omfattande process bortsett från 

  Bygg Z Derome HSB SEHED 

Hållbarhetsrapportering har skett tidigare Nej Nej Ja Nej 

Motiv (interna vs. externa) 

Internt & 

externt 

Främst 

externt 

Internt & 

externt 

Internt & 

externt 

Resultatindikatorer 

Valts 

preliminärt 

Valts 

preliminärt 

Valts 

preliminärt Inte valt 

Val av regelverk GRI Inget  GRI Inte valt 

Grund för val av regelverk Vanligt   Vanligt Vanligt 

Internt vs. externt utförande av förändring 

Internt, 

stöd externt Internt 

Internt, 

stöd externt 

Internt, 

stöd externt 

Kommunikation till medarbete Nej Nej Delvis Nej 

Kostnadsmässig påverkan Mindre Mindre Nej Initialt 
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Derome, vilka menar på att allt redan finns i företaget och att det nu bara ska paketeras samt 

slutföras.  

Utifrån tabell 4 kan även utläsas att GRI har valts som regelverk för HSB och Bygg Z med 

motiveringen att GRI är det vanligast förekommande regelverket. SEHED har i dagsläget inte 

valt regelverk ännu men kommer att gå efter rekommendationer från branschpraxis. Derome 

avstår helt från att använda något regelverk. Vidare redogör samtliga företag förutom Derome 

att hållbarhetsrapporteringen till största del kommer att ske internt men att externt stöd 

kommer användas till en början. Derome uppger att all nödvändig kunskap som 

hållbarhetsrapporteringen kräver finns inom företaget.  

 

Medverkande företag identifierar kunder, medarbetare, myndigheter samt kommuner som 

deras främsta intressenter och tillkännager att det är viktigt att kommunicera med dessa. Bygg 

Z och HSB menar att beroende på vad intressenterna anser som viktigt formar det dagliga 

arbetet. Derome poängterar att företag som endast ger sken av att jobba hållbart men i 

praktiken inte gör det kommer att bli “avslöjade”. Bygg Z menar att det inte upplevs som att 

hållbarhetsrapportering görs i syfte att uppnå legitimitet. Vidare anser HSB att 

hållbarhetsarbete är nödvändigt för företags överlevnad och att det därmed inte räcker med att 

hållbarhetsrapportera ur ett legitimitetssyfte. I SEHED:s uttalande om att hållbarhetsarbete 

kontra legitimitet redogörs det för risk att hållbarhetsrapportera utifrån ett legitimitetssyfte 

finns på kort sikt men på lång sikt är det något som måste implementeras i organisationen. 

 

HSB det enda företaget som ansåg att de inte kommer att drabbas av några extra kostnader, 

vilket kan kopplas till att de tidigare arbetat med hållbarhetsrapporering. Vidare anser SEHED 

att det inledningsvis kommer uppstå extra kostnader för företaget då de startar upp och börjar 

implementera hållbarhetsrapporten i företaget. Avslutningsvis menar Bygg Z och Derome på 

att hållbarhetsrapporteringen kommer ha en mindre kostnadsmässig påverkan. 
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5. Analys 

Följande avsnitt behandlar analysen som baseras på studiens teori- och empirikapitel. 

Rubriceringen följer det tema som skapades i frågeformulären. 

5.1 Hållbart ansvarstagande i byggbranschen 

I likhet med Son et al. (2011) och Zhao et al. (2012) ser HSB likväl som Bygg Z att 

byggbranschen gått från att enbart fokusera på miljöfrågor till att inkludera ett socialt och 

ekonomiskt ansvar. Son et al. (2011) menar att företag inom byggbranschen haft stor 

miljöpåverkan och därför har fokus också länge funnits där.  

 

Vidare påstår Zhao et al. (2012) att företagen börjat ta ett större ansvar för de sociala och 

ekonomiska frågorna. I enlighet med GRI ska fokus huvudsakligen ligga på dessa tre 

områden. Sammantaget tyder detta på att ett bredare och öppnare tankesätt från företagens 

sida har utvecklats, vilket hållbarhetsrapporteringen enligt regeringen (2016a) och Offerman 

(2014). I förlängningen pekar det mot att hållbarhetsarbete och dess rapportering blir icke-

separerbart från organisationer, vilket Werther Jr och Chandler (2005) också påstår. CSR 

Sweden (u.å) framhåller att ett företag ska ta samhällsansvar för den påverkan företaget har 

inom den verksamma miljön. Deromes kärnvärde, miljömedvetenhet, kan liknas vid CSR:s 

konstaterande om att ta ansvar där störst påverkan sker, det vill säga i deras fall inom 

miljöområdet. Även SEHED:s fokus att leverera produkter med lång livscykel och med 

högkvalitativt arbete kan liknas vid att företaget vill ta ansvar för miljön, alltså där företaget 

har störst påverkan. Både Derome och SEHED nämner den sociala biten som allt viktigare 

men på ett grundligt plan. 

 

Haddock-Fraser & Fraser (2008) fann ett samband mellan benägenhet att 

hållbarhetsrapportera och vilken grad av miljöpåverkan företaget har. Ju högre miljöpåverkan 

desto större benägenhet att hållbarhetsrapportera. Att HSB upprättat hållbarhetsrapporter 

innan lagkrav kan ses i likhet med Haddock-Fraser & Fraser (2008) samband då 

byggbranschen har en stor påverkan på miljön. Vidare går det dock inte att hitta ett samband 

mellan övriga företags benägenhet att hållbarhetsrapportera då det inte gjorts tidigare. Utifrån 

detta går inte Haddock-Fraser & Frasers (2008) samband att applicera i denna studie då 

varken Bygg Z, Derome eller SEHED har hållbarhetsrapporterat tidigare. När det talas om 

hållbarhet inför upprättandet av kommande rapportering menar SEHED att mindre 

organisationer kommer ha svårare att upprätta rapporten. Mindre organisationer kommer 

tvingas att klara av lagkravet. Det resonemanget kan föras samman med Klettner et al. (2013) 

redogörelse för att andelen ansvar ett företag kan ta är starkt beroende av storleken på 

företaget. Detta argument är dock inte hänförbart till övriga företag då det inte kommit på tal.  
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5.2 Motiv 

  Bygg Z Derome HSB SEHED 

Externa motiv         

Konformitet med lagar & regler X X X X 

Intressentperspektivet X X X X 

Kommunicera prestationer & 

ryktesfördelar X   X   

Trovärdighet X   X   

  

Interna motiv 

Identifiering av affärsmöjligheter X   X   

Förbättring av riskhantering         

Förbättring av operativ utveckling       X 

Motivering av personal X   X X 

Ökad medvetenhet om 

hållbarhetskonsekvenser X   X X 

Spåra framsteg mot uppsatta mål X X X X 
Tabell 5: Identifierade externa och interna motiv hos samtliga företag medverkande i studien (Egenkonstruerad 

tabell 2017, baserad på Campbell 2003; Pérez-Lopez et al. 2015; Herremans et al. 2016; Nazari et al. 

2015; Lanis & Richardson 2012). 

 

De motiv för resultatindikatorer som respondenterna angett liknar i hög grad de motiv som 

tidigare forskning funnit för hållbarhetsrapportering (Campbell, 2003; Pérez-Lopez et al., 

2015; Herremans et al., 2016; Nazari et al., 2015; Lanis & Richardson 2012). Denna studie 

har alltså funnit samband mellan företagens motiv för resultatindikatorer och andra forskares 

motiv för hållbarhetsrapportering. Därav finner studien ingen anledning att göra skillnad på 

dessa i analysen. Kategoriseringen av externa respektive interna motiv kommer 

huvudsakligen från intervjufrågorna från avsnittet Motiv och resultatindikatorer. Samtliga 

företag såg intressentperspektivet som viktigt, vilket bekräftades genom de svar som gavs 

kring företagens intressenter. Svaren pekade på att stor hänsyn tas till intressenternas krav. 

Konformitet med lagar & regler är ett motiv som ligger till grund för att samtliga företag ska 

kunna fortsätta bedriva sina verksamheter i enlighet med det nya lagkravet gällande 

hållbarhetsrapportering. Det interna motivet att spåra framsteg mot uppsatta mål framkom 

dels genom frågorna kring företagens mål men även vid frågan om de externa och interna 

motiven företagen hade vid val av resultatindikatorer. Övriga motiv framkom vid frågan ”Hur 

har resultatindikatorer valts och vilka interna och externa motiv finns för valda 

resultatindikatorer?”.  

 

Att utläsa från tabell 5 identifierar samtliga företag, bortsett från Derome, ett flertal interna 

motiv utöver de externa, vilket står i enlighet med Nazari et al. (2015) som förklarar att 

interna motiv till hållbarhetsrapportering har börjat träda fram tydligare. Vidare menar Nazari 

et al. (2015) även att externa motiv kan ha en tvångsmässig inverkan på redovisningen i 

företag, vilket var fallet för alla medverkande företag förutom HSB som frivilligt upprättade 

hållbarhetsrapportering innan lagen om hållbarhetsrapportering trädde i kraft. Nazar et al. 

(2015) menar att det är nödvändigt för företag att skapa intern struktur för att förenkla den nya 
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redovisningen samt för att säkerställa kvaliteten av rapporten. Samtliga företag poängterar 

vikten av att befästa det kommande hållbarhetsarbetet i interna processer bortsett från 

Derome, som uppger att det redan är involverat i det dagliga arbetet. 

 

Herremans et al. (2016) redogör för att hållbarhetskonceptet i grunden utvecklats som en 

reaktion på intressenternas krav. Samtliga företag i studien framhäver intressenterna som en 

viktig del när det kommer till valet av resultatindikatorer och hållbarhetsrapportering visar det 

på att intressenternas engagemang står starkt. Som Smith (2003) diskuterar är målsättningen 

inom intressentteorin att skapa stabilitet mellan vinstmaximering och företagets förmåga att 

existera på lång sikt. Utifrån studiens resultat går detta dock inte att tillämpa fullt ut. Ingen av 

företagen ser begreppet vinstmaximering som applicerbart i nutid. Vad alla företag dock 

uttryckte var att hållbarhetsarbetet och dess rapportering kommer vara avgörande för 

fortlevnaden. 

 

Att variationer i redovisningen uppstår menar Herremans et al. (2016) beror på hur 

information används för att engagera intressenter. Vidare innebär det att intressenter som 

åläggs fokus bidrar till att skapa variation. Medverkande företag identifierar liknande 

intressenter, vilka är kunder, ägare, medarbetare och leverantörer. SEHED och Bygg Z ser 

även kommuner som en intressent. Samtliga företag förutom SEHED nämner också politiker. 

Utöver detta nämner bland annat SEHED även finansiärer, Derome uppger media och Bygg Z 

tillkännager styrelsen. Hur identifiering, involvering och kommunikation med intressenter 

sker bidrar också till hur och vad som tas upp i hållbarhetsrapporten. I stora drag sker 

kommunikation och dialoger på ett liknande sätt mellan företagen och dess intressenter men 

naturligtvis finns differenser mellan kommunikation och dialog. Enligt Herremans et al. 

(2016) skapar detta skillnader i redovisningen och därmed i förarbetet och resultatet av 

slutliga hållbarhetsrapporter. Samtliga företag har fokus på flertal intressenter, vilket kräver 

att företagen löpande redovisar en transparent hållbarhetsinformation, vilket underlättas med 

en hållbarhetsrapport.     

 

Lanis & Richardson (2012) redogör för lagstadgade och icke-lagstadgade krav, där 

lagstadgade krav ger uttryckta villkor för att uppfylla sociala kontrakt medan icke-lagstadgade 

krav skapar förväntningar från samhällets sida. Då lagen om hållbarhetsrapportering infördes 

och blev obligatorisk år 2017, kan detta liknas vid Lanis & Richardson (2012) lagstadgade 

krav. SEHED och Bygg Z ser hållbarhetsarbete som ett lägsta krav att leva upp till. HSB 

menar att hållbarhetsrapporteringen inte ses som ett välgörenhetsarbete utan att det snarare är 

till nytta internt i företaget. Inte heller Derome ser hållbarhet som ett sätt att uppnå legitimitet. 

Lanis & Richardson (2012) menar här på att legitimitet finns närvarande oavsett om företag 

säger sig arbeta med hållbarhet på grund av legitimitet eller inte. Att följa och anpassa företag 

efter lagkrav gör att legitimiteten ändå är finns där.   
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Klettner et al. (2010) redogör för att implementering av CSR i företaget är ett effektivt sätt att 

ta hänsyn till företagets intressenter vid beslutsfattande. Samtliga företag i studien arbetar 

med någon form av CSR-rapportering innan hållbarhetsrapporten blev lagkrav och uppger 

benägenhet i att ta intressenter i beaktning. Vidare menar Kanji & Chopra (2010) att CSR 

visar positiva sidor av ett företag och ökar lojaliteten hos kunder. Arbetet företagen utför här 

kan liknas vid Lanis & Richardson (2012) icke-lagstadgade krav, som innebär att företagen 

verkar för att leva upp till samhällets förväntningar. Värt att nämna är dock att ett flertal andra 

motiv till hållbarhetsrapporteringen uppgetts från samtliga företag. 

 

Avslutningsvis kan konstateras att i motsats till Pérez-Lopez et al. (2015) var det ingen av 

företagen som belyste motivet förbättring av riskhantering och samtliga företag bortsett från 

SEHED åskådliggjorde inte heller förbättring av operativ utveckling som ett motiv.  

5.3 Resultatindikatorer 

  Bygg Z Derome HSB SEHED 

Identifierade fokusområden         

Resurseffektivitet X X X X 

Klimatpåverkan & klimatanpassning X X X X 

Tillväxt av hållbara tjänster & produkter X X X   

Att vara en viktig aktör för ett hållbart 

samhälle X   X X 

Sociala faktorer X X X X 

Ekonomiska faktorer X       
Tabell 6: Identifierade fokusområden hos samtliga företag (Egenkonstruerad tabell 2017). 

 

Då alla företag ännu inte färdigställt valet av resultatindikatorer identifierades istället 

fokusområden utifrån företagens redogörelse för vilka resultatindikatorer som preliminärt 

kommer att väljas. I tabell 6 framgår samtliga fokusområden för de resultatindikatorer som 

identifierats hos byggbolagen samt vilka av företagen som riktar sig till respektive 

fokusområde. Detta står i enlighet med Liguori och Steccolini (2011) som betonar vikten av 

att kartlägga fokusområden under en förändringsprocess för att lyckas med förändringen. De 

identifierade fokusområdena härstammar från de frågor som ställts i avsnittet Motiv och 

resultatindikatorer i frågeschemat och huvudsakligen från frågan om vilka resultatindikatorer 

som har valts. Samtliga av företagen nämnde då vikten av att resultatindikatorerna återspeglar 

miljömässiga motiv såsom resurseffektivitet, klimatpåverkan och klimatanpassning samt 

tillväxt av hållbara tjänster och produkter. Fokusområdet att vara en viktig aktör för ett 

hållbart samhälle samt sociala faktorer identifierades även från frågorna kring intressenter. 

Ekonomiska faktorer kommer dels från frågan om hur lagkravet påverkar företagen 

kostnadsmässigt men kunde hos Bygg Z även återfinnas i frågorna om hur resultatindikatorer 

valts samt vilka resultatindikatorer som kommer att väljas. Detta med motiveringen att det 

måste finnas någon typ av ekonomisk vinning sett ur ett hållbarhetsperspektiv. Nedan 

redogörs mer specifikt för de olika fokusområdena för respektive företag.  
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Hos Bygg Z återfinns samtliga fokusområden medan studien hos HSB identifierat alla 

fokusområden förutom de ekonomiska faktorerna. Hos Derome och SEHED har samtliga 

fokusområden identifierats förutom två vardera, se tabell 6. Inledningsvis konstaterar Bygg Z 

att resultatindikatorer inte fastställts men diskuterar ändå samtliga av de fokusområden som 

listats i tabell 6. Bygg Z talar om resurseffektivitet och klimatpåverkan & klimatanpassning 

utifrån den energikartläggning som gjorts där företaget identifierade vilka områden i 

organisationen som energiförbrukningen är störst, vilket leder till att de kan effektivisera 

resursförbrukningen. Fortsättningsvis använder sig företaget av noga utvalda material som är 

miljövänliga, vilket visar på tillväxt av hållbara produkter. De sociala aspekter som Bygg Z 

diskuterar är bland annat medarbetarindex. Avslutningsvis identifieras att vara en viktig aktör 

för ett hållbart samhälle då respondenten för Bygg Z talar om deras arbete med att ta ansvar 

och bygga in trygghet i samhället. Utifrån intervjun med HSB diskuterades huvudsakligen de 

fokusområden som företaget valt snarare än specifika resultatindikatorer. De fokusområden 

som nämns är effektiv resursanvändning, klimatpåverkan & klimatanpassning, tillväxt av 

hållbara tjänster och produkter, samt att vara en viktig aktör för det hållbara samhället. I 

samband med detta diskuteras bland annat medarbetarnas välmående samt 

jämställdhetsaspekter, vilket även visar på sociala faktorer.   

 

De resultatindikatorer som Derome preliminärt valt, energiförbrukning, kemikalieanvändning 

och avfallsvolymer, stämmer överens med parametrar som Karcagi-Kováts (2012) säger är 

viktiga element för mätning och kommunikation av hållbarhet. Dessa kan kopplas till 

fokusområdena resurseffektivitet och klimatpåverkan & klimatanpassning. Vidare redogör 

Derome för sociala faktorer så som Code of Conduct och jämställdhetsplaner. Avslutningsvis 

påpekar Derome även betydelsen av tillväxt av hållbara produkter där företaget lägger vikt 

vid att använda ”rätt” byggmaterial. Fortsättningsvis nämner respondenten för SEHED att 

exakta resultatindikatorer ännu inte fastställts men likt studiens övriga företag går det att 

identifiera fokusområdena resurseffektivitet och klimatpåverkan & klimatanpassning. Detta 

genom att SEHED pratar om resultatindikatorer som koldioxidutsläpp, el- och 

bensinförbrukning samt att utveckla effektivitet i sitt arbete och rapportering. Hos SEHED har 

även fokusområdet att vara en viktig aktör för ett hållbart samhälle identifierats då de lägger 

stor vikt vid att ta ansvar i samhället. Avslutningsvis återfinns sociala aspekter hos SEHED då 

respondenten beskriver att deras jämställdhetspolicy kommer bli mätbar i 

hållbarhetsrapporten, vilket går att utläsa från tabell 6. 

 

Enligt GRI ska indikatorerna ge en översiktlig bild av organisationen, arbetet med detta har 

påbörjats hos både Derome och HSB. Derome poängterar sociala aspekter och menar att trä 

som byggmaterial är hållbart utöver tidigare nämnda indikatorer. HSB har gjort en 

väsentlighetsanalys med anledning av att identifiera fokusområden för att sedan välja 

resultatindikatorer. Likt vad Pavláková-Docekalová och Kocemanová (2015) kommit fram till 

väljs resultatindikatorer inte enbart utifrån ekonomiska aspekter hos respondenterna. Bygg Z, 

Derome och HSB diskuterar alla att resultatindikatorer kommer väljas med utgångspunkt i 

vad både interna och externa intressenter anser vara viktigt. Det kan ses som att företagen 

ökar intentionen om transparens och igenkänning, även Karcagi-Kováts (2012) presenterar att 
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indikatorer bör tas fram i samarbete med intressenter. SEHED presenterar likt Derome utsläpp 

och förbrukning som potentiella indikatorer, samt att indikatorer som väljs ska genomsyra 

organisationen. Det återspeglas i vad GRI (2006) säger kring att återge en överskådlig bild av 

verksamheten. 

 

Att Bygg Z och HSB uppger ett fåtal indikatorer gör det möjlighet att dra en parallell till att 

Pavláková-Docekalová & Kocemanová (2015) framhåller vikten av få indikatorer för balans 

mellan väsentlighet och transparens. Även Bergling och Duell (2007) framhåller fördelar med 

ett fåtal indikatorer för att undvika vilseledning och onödiga kostnader. Derome och Bygg Z 

uppger en intention om återspegling av dagsläget, vilket Pavláková-Docekalová & 

Kocemanová (2015) menar är en av fördelarna med resultatindikatorer. Vidare menar 

Pavláková-Docekalová & Kocemanová (2015) att indikatorerna kan ge en jämförbar bild av 

verksamheter. Samtliga företag har identifierat liknande fokusområden för resultatindikatorer, 

vilket ökar möjligheterna att kunna jämföra företagen ur ett hållbarhetsperspektiv. Samtliga 

företag konstaterar även vikten av intressenternas behov. Intressenter är idag intresserade av 

en bred och jämförbar bild av verksamheter, vilket ses som positivt både för företagen och 

intressenterna (Pavláková-Docekalová & Kocemanová, 2015). 

 

HSB och Derome talar om tydliga mål inom organisationen, vilket Popova & Sharpanskykh 

(2010) menar ska spegla ledningens vision om framtiden. Forskarna menar att indikatorer 

som väljs ska möta mål som sätts upp (Popova & Sharpanskykh, 2010). Genom att Derome 

valt exempelvis energiförbrukning som en indikator möter det företagets mål gällande 

besparing i interna processer. HSB:s långsiktiga mål uppges vara att företaget ska vara en 

viktig del i bostadsbranschen, genom väsentlighetsanalysen har det brutits ut fokusområden 

för senare val av indikatorer. Popova & Sharpanskykh (2010) menar att företag kan framhålla 

vaga mål för att enklare kunna välja resultatindikatorer, samtliga företag förutom Bygg Z 

diskuterar långsiktiga mål och indikatorer kopplade till dessa. Huruvida målen är vagt 

uttryckta eller inte kommer möjligen kunna utläsas i ett senare skede hos företagen. Bygg Z 

uppgav inga långsiktiga mål i samband med diskussionen kring resultatindikatorer men det 

betyder nödvändigtvis inte att företaget inte satt upp några. Popova & Sharpanskykh (2010) 

uttrycker att i fall då företag valt resultatindikatorer kan det vid specificering av mål bli 

uppenbart vilka indikatorer som motsvarar ett visst mål. 

 

Då SEHED ännu inte valt några resultatindikatorer blir en analys av företaget vagt, sett ur 

detta perspektiv. När företaget diskuterar resultatindikatorer nämns inget om interna 

intressenter som exempelvis medarbetare utöver jämställdhetspolicyn, vilket kan leda till att 

företag går miste om den synvinkeln. Popova & Sharpanskykh (2010) redogör för att företag 

bör vara uppmärksamma på att olika indikatorer kan främja olika perspektiv av ett mål. 

 

HSB uttrycker att det idag är fritt att välja resultatindikatorer, vilket även gör det fritt för 

tolkning och rapportering. Zhao et al. (2012) menar att tydligare ramar för resultatindikatorer 
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bidrar till bättre förståelse av hållbarhetsprestanda men också konkurrensfördelar som skapar 

underlag för bedömning. Då lagen inte uttrycker kraven för resultatindikatorer tydligare än 

vad som görs kan valet av resultatindikatorer tolkas fritt, bortsett från de direktiv som ges i 

hållbarhetslagen. Trots att valet av resultatindikatorer är löst uttryckt i lagen om 

hållbarhetsrapportering framgår av intervjuerna att företagens fokusområden liknar varandra. 

 

Vid valet av resultatindikatorer går det att se likheter med Pérez-López et al. (2015) externa 

och interna motiv till att hållbarhetsrapportera i allmänhet. Samtliga företag ser att 

indikatorerna ska uppfylla den aktuella delen i lagkravet, vilket motsvarar en av Pérez-López 

et al. (2015) externa motiv, det vill säga konformitet med lagar och regler. Hur företagen valt, 

samt väljer indikatorer präglas av intressentperspektivet, vilket också är en av Pérez-López et 

al. (2015) externa motiv. Motiven intressentperspektiv samt konformitet med lagar och regler 

stärks av Nazari et al. (2015) redogörelse för att ledning och styrelse ska vara integrerade i 

förändringsarbetet och samt att intressenter ska involveras. Hållbarhetsrapporteringen 

återfinns i dagsläget på ledningsnivå inom samtliga företag och intressenter tas in för räkning. 

Då Bygg Z tidigare inte haft ett väldefinierat hållbarhetsarbete anser företaget nu att 

hållbarhetsrapporten och resultatindikatorerna ger en chans att kommunicera dess arbete och 

prestationer. Detta kan likställas med Pérez-López et al. (2015) externa motiv gällande 

ryktesfördelar och trovärdighet, vilket även HSB anser är en bidragande faktor till att 

framöver utöka och utveckla valda indikatorer.  

 

För Bygg Z ses resultatindikatorerna som en del att vidare kunna generera affärsmöjligheter 

samt motivera personal och skapa större medvetenhet om hållbarhetskonsekvenser. HSB 

menar att indikatorerna ska spegla och visa vad verksamheten faktiskt gör inom hållbarhet. 

Internt sett menar respondenten på att valet av indikatorer kan få igång “motorn i arbetet”, 

vilket kan likställas med de interna motiven som precis nämndes. Hur indikatorerna lyckas 

motiveras hos personal ses också som viktigt enligt SEHED. Sett utifrån ett internt perspektiv 

är ett motiv den operativa utvecklingen då SEHED hoppas att processer och rutiner i 

framtiden kommer att gynnas. En förhoppning är att valet av resultatindikatorer ökar 

medvetandegraden av hållbarhetskonsekvenser inom organisationen, även dessa motiv 

motsvarar interna motiv till hållbarhetsrapportering enligt Pérez-López et al. (2015). Analysen 

visar på att det finns stora likheter mellan företagens val av fokusområden men även mindre 

skillnader som att exempelvis Bygg Z belyser de ekonomiska aspekterna.  

 

5.4 Val av regelverk 

HSB likväl som Bygg Z har valt att upprätta hållbarhetsrapporterna med hjälp av GRI som 

regelverk. Anledningen till valet av GRI grundas i att regelverket generellt sätt är vanligast att 

använda när det kommer till hållbarhetsrapportering, vilket GRI (2006) själva också uppger. 

Regelverket används initialt främst med syftet att underlätta redovisningen externt då 

hållbarhetsrapporten är obligatorisk att offentliggöra menar Bygg Z och HSB. Samtidigt 

konstaterar företagen att det finns interna motiv där rapporten skapar en användbar och 
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definierad översiktsbild av företagens arbete, vilket stämmer överens med Hedberg och von 

Malmborgs (2003) teori om anledningen till att GRI ska tillämpas. 

 

Då HSB upprättat hållbarhetsrapporter tidigare läggs fokus på utveckling och förfining av 

tidigare hållbarhetsarbete, vilket även kan kopplas till Hedberg och von Malmborgs (2003) 

förklaring om GRI:s intention att riktlinjerna kan implementeras med tiden. Då HSB tidigare 

använt GRI som riktlinje för upprättandet av hållbarhetsrapportering kan det ses som att 

företaget använt regelverket likt en ledningsstandard snarare än en rapporteringsstandard. 

Vigneau (2015) menar att detta ofta misstolkas vid användandet av regelverket. HSB har 

presenterat att kommande hållbarhetsrapporter nu kommer gå helt i enlighet med GRI, 

därmed kommer det övergå i till en rapporteringsstandard. Enligt Vigneau (2015) ska GRI 

användas för att öka ansvarstagande och öppenhet, vilket också kan tänkas öka 

jämförbarheten mellan olika företag i framtiden. Detta kan knytas till respondentens 

uppfattning om att företagens hållbarhetsredovisningar på lång sikt kommer bli mer enhetliga. 

 

Derome har valt att göra allt arbete gällande hållbarhetsrapporteringen internt och kommer 

därför inte att anamma något regelverk enligt respondenten. Företaget uppger dock att de 

arbetar för att ta samhällsansvar inom den miljö de är verksamma i, vilket de också kommer 

att fortsätta göra i framtiden. Derome arbetar även med att integrera hållbarhetsarbetet i 

affärsstrategin, vilket står i enlighet med hur CSR vill att företagen ska arbeta med 

riktlinjerna. Att Derome inte valt att tillämpa några internationella riktlinjer visar enligt Pérez-

Lopéz et al. (2015) på att företaget väljer att tillämpa en hållbarhetsrapport på en mer 

grundläggande och simpel nivå.  

 

SEHED har ännu inte fastställt valet av regelverk för hållbarhetsredovisningen. Dock 

motiveras att valet kommer göras med hjälp av anlitad konsultbyrå samt i enlighet med 

Sveriges Byggindustriers rekommendationer. GRI framhålls bland annat som ett vanligt 

förekommande alternativ, vilket även finns tillgängligt med branschspecifika manualer. För 

tillfället finns en plan om att hållbarhetsredovisningen skall genomföras internt med stöd 

externt, vilket Massey & Walker (1999) förespråkar är mycket viktigt för att lärandeprocessen 

kring hållbarhetsrapportering ska gå till på rätt sätt från början.   

 

Samtliga företag anammar delar av CSR-arbetet i allmänhet då företagen på något vis har 

arbetat med hållbarhet tidigare och anpassat arbetet efter hur branschen påverkar miljön. Sett 

utifrån nettoomsättning, balansomslutning samt antal anställda på företagen går det konstatera 

att företagen är av olika storlek. Enligt Klettner et al. (2013) påverkar storleken hur och i 

vilken utsträckning olika företag arbetar med CSR. Företagen har alltså olika förutsättningar 

och därför bör finnas i åtanke att ta hänsyn till en rad olika faktorer. CSR kan dessutom tolkas 

och definieras på olika sätt av olika företag (Klettner et al., 2013).   
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5.5 Förändringsarbete 

  Bygg Z Derome HSB SEHED 

Förändringsarbete         

A, Avsiktlig vs. oavsiktlig förändring Avsiktlig Avsiktlig Avsiktlig Avsiktlig 

B, Projekt vs. vardagligt arbete Projekt Vardagligt Projekt Projekt 

C, Centraliserad vs. decentraliserad 

förändring Centraliserad Centraliserad Centraliserad Centraliserad 

D, Ledningsstyrd vs. medarbetarstyrd 

förändring Ledningsstyrd Ledningsstyrd Ledningsstyrd Ledningsstyrd 

E, Förändring i öppen vs. stängd miljö Stängd Stängd Relativt stängd Stängd 

F, Radikal vs. inkrementell förändring Radikal Inkrementell Radikal Radikal 

G, Internt vs. externt utförande av förändring Internt, Internt Internt, Internt, 

  stöd externt   stöd externt stöd externt 

Tabell 7: Översiktsbild av hur förändringsarbetet ser ut i de medverkande företagen (Egenkonstruerad tabell 

2017, baserad på Jansen 2011; Massey & Walker 1999; Jacobsen 2013; Orgland 1997; Blackmore 2011; 

Sulaiman & Mitchell 2005). 

 

Utifrån tabell 7 ovan går att utläsa hur de väsentligaste delarna i förändringsarbetet i dagsläget 

ser ut hos de olika företagen. Tabell 7 redogör för vad som framkommit i analysen av teori 

och empiri, vilket förklaras nedan. Användningen av ordet förändring syftar till den 

förändring som sker i samband med det nya lagkravet gällande hållbarhetsrapportering.  

Att implementeringen av hållbarhetsrapporteringen sker avsiktligt har en tydlig koppling till 

att samtliga företag är medvetna om det nya lagkravet. Detta kräver förändringar i deras 

befintliga redovisningsinformation, vilket bland annat går att utläsa från frågorna i avsnittet 

Förändringsarbete. Huruvida förändringsarbetet sker i form av ett projekt eller redan är en 

del av företagens vardagliga arbete illustrerades också genomgående i avsnittet 

Förändringsarbete i frågeschemat och tydliggjordes speciellt i frågan om det krävs att 

företagen genomför några förändringar från tidigare hållbarhetsarbete. Samtliga företag ansåg 

att hållbarhetsrapporteringen inledningsvis kräver en form av projekterat arbete förutom 

Derome som specifikt svarade att arbetet kring hållbarhetsrapporten redan var ett arbete som 

fanns förankrat i företagets vardagliga arbete. Att förändringsarbetet för närvarande är 

centraliserat och ledningsstyrt framgår tydligt i frågan om det nya lagkravet kommunicerats 

ut till anställda samt hur de anställda kommer att involveras i förändringen. I samtliga företag 

startar förändringsarbetet på ledningsnivå och sprids sedan nedåt i organisationen. Under 

intervjuerna framgick även att HSB var det enda företaget som informerat övriga medarbetare 

om det nya lagkravet gällande hållbarhetsrapporteringen. HSB är därmed det enda företaget 

som inte arbetar i en helt stängd miljö i dagsläget. Om förändringen ses som radikal eller 

inkrementell har också kunnat utläsas ur frågan om det krävs några förändringar från tidigare 

hållbarhetsarbete men även löpande genom frågorna i avsnittet Förändringsarbete. 

Hållbarhetsredovisningen kommer innebära en omfattande förändring för samtliga företag 

förutom Derome, vilka såg detta som en mindre förändring där övriga medarbetare stegvis 

kommer involveras. Huruvida företagen arbetar internt eller externt med 

hållbarhetsrapporteringen härstammar avsnittet Regelverk i frågeschemat och mer specifikt 
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från frågan kring vem som kommer implementera hållbarhetsarbetet, det vill säga, om det 

kommer göras internt eller om en extern part kommer att anlitas.  

 

A, Avsiktlig vs. oavsiktlig förändring 

Redovisningsförändringarna som företagen genomför är enligt Jansen (2011) av avsiktlig 

form då den nya hållbarhetslagen resulterar i att företagen måste genomföra förändringar i sin 

redovisningsinformation. Detta kan också kopplas till Liguori och Steccolinis (2011) 

resonemang att redovisningsförändringar ofta sker på grund av yttre påverkar, som till 

exempel i detta sammanhang att lagkrav förändrats. Beroende på hur cheferna som genomför 

redovisningsförändringen definierar den egna rollen samt medarbetarnas roll leder till att 

olika resultat att ges (Jansen, 2011). Jansen (2011) och Carlström (2016) menar att 

redovisningsförändring innebär ett ökat fokus på kommunikation, kontroll och registrering, 

vilket påverkar hur förändringen fortgår samt i vilken utsträckning måluppfyllelse nås. Fokus 

på kommunikation och registrering kan liknas vid Deromes påstående att befintligt 

hållbarhetsarbete definieras genom processer.  
 

B, Projekt vs. vardagligt arbete 

Derome menar på att hållbarhetsrapporten inte innebär några större förändringar, utan är 

redan en del i företagets vardagliga arbete. Detta står i motsats till Caldwell (2003) 

resonemang då han menar att det underlättar att bedriva projektarbete vid implementering av 

en förändring i ett företag. För Bygg Z finns en definierad projektgrupp för genomförandet, 

kvar är att skapa kommunikationskanaler internt. Även HSB har en projektgrupp för 

genomförandet av hållbarhetsrapporten, vilka syftar till att kommunicera ut förändringen, 

vilket har påbörjats. SEHED har vid intervjuns tillfälle inte definierat start eller olika roller 

för förändringens genomförande, vilket gör det svårt att dra några paralleller till studiens 

teori. Dock framgår att hållbarhetsrapporten kommer att inleda ett nytt projekt för företaget då 

de är nya när det kommer till att hållbarhetsrapportera. Bygg Z, HSB och Derome har i 

enlighet med Caldwell (2003) argumentation valt att upprätta ett projektarbete, vilket enligt 

Caldwell (2003) förenklar företagens förutsättningar att kunna leverera resultat i tid och enligt 

budget.  

 

C, Centraliserad vs. decentraliserad förändring 

I enlighet med Jacobsen (2013) och Orgland (1997) kan påstås att förändringen initialt sker 

utifrån strategi E med ett ”top-down” perspektiv då förändringen utgår centralt ifrån och 

kommer att förmedlas och dirigeras nedåt i organisationshierarkin. Bygg Z, Derome och HSB 

påpekar dock vikten av att de anställda involveras i förändringen och att den befästs i det 

dagliga arbetet. För att ledningen ska kunna lyckas med detta måste individerna i 

organisationerna övertygas, därav konstateras att Jacobsens (2013) och Orglands (1997) 

strategi O sannolikt kommer att bli aktuell. Vidare kommer då ett ”bottom-up”-perspektiv 

vara av betydelse för att få med de anställda i förändringen (Orgland, 1997). Även Sulaiman 

& Mitchell (2005) menar att förändringen måste integreras i befintliga rutiner för att bli 

effektiv samt att det finns tillit till de som driver förändringen, vilket stärker Jacobsen (2013) 

och Orglands (1997) resonemang kring att den operativa kärnan är viktig att övertyga då 
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dessa är avgörande för om förändringen accepteras eller inte. Utifrån detta anseende har HSB 

kommit längre än övriga företag då de påbörjat kommunikationen till de anställda. 

 

D, Ledningsstyrd vs. medarbetarstyrd förändring 

Lodhia & Hess (2014) poängterar vikten av att organisationen upprättar en hållbarhetsrapport 

för att bevisa sitt ansvarstagande för sina interna och externa intressenter. Denna studie tyder 

dock på att större delen av företagen är i ett för tidigt stadium i processen för att detta ska ha 

hunnit ske. Trots att alla företag menar att både interna och externa intressenter är viktiga är 

det alltså bara HSB påbörjat detta arbete där kommunikationen till de anställda är en 

pågående process. Det betyder att hos tre av fyra företag befinner sig det organisatoriska 

beslutet fortfarande på ledningsnivå och återstår att förmedlas till övriga medarbetare. Då 

förändringen startats hos ledningen i samtliga företag tyder detta på en ledningsstyrd 

förändring (Jacobsen 2013; Orgland 1997).  

 

E, Öppen vs. stängd miljö 

Som nämnts i stycket ovan utgår förändringen gällande införandet av hållbarhetsrapportering 

från ledningsnivå och har ännu inte börjat kommuniceras ut till anställda helt och hållet. Detta 

innebär att hållbarhetsrapporteringen för närvarande verkar i en stängd miljö hos ledningen i 

Bygg Z, Derome och SEHED. Eftersom att medarbetare har blivit informerade om det nya 

lagkravet och att innebörden av detta är en pågående kommunikationsprocess i HSB opererar 

företaget i en mer öppen miljö. Dock har de anställda inte informerats fullständigt, vilket 

innebär att miljön fortfarande är relativt sluten. I vilken miljö en förändring verkar är ofta upp 

till ledningen och vilka kommunikationskanaler de använder (Jansen, 2011).  

 

F, Radikal vs. inkrementell förändring 

Enligt Derome innebär lagkravet gällande hållbarhetsrapportering inte någon större 

förändring för företaget. Likt Sulaiman och Mitchells (2005) redogörelse för hur viktigt det är 

att förändring befästs i rutiner menar Derome att det redan finns i rutiner i det dagliga arbetet. 

Detta tolkas som att förändringen sker inkrementellt i företaget, då respondenten betonar att 

inte radikala förändringar krävs. Bygg Z och HSB uppger att handlingsplaner och 

strukturering av befintligt arbete ska göras för att skapa ett nytt arbetssätt som Sulaiman och 

Mitchell (2005) påstår är nödvändigt för effektivitet. Bygg Z och HSB betonar även 

betydelsen av att integrera förändringen i det dagliga arbetet och genomgående i 

organisationen, likt Sulaiman och Mitchells (2005) konstaterande. SEHED menar att 

befintligt arbete ska förfinas men vaga svar gavs kring hur förändringsarbetet ska fortgå. Det 

är av vikt att förståelse för omfattningen av förändring görs förstådd då omständigheter kan 

vara komplexa menar Sulaiman och Mitchell (2005). Detta tyder på att SEHED behöver 

utveckla sin förståelse för vad förändringen innebär i just deras fall. Utifrån respondenterna på 

Bygg Z, HSB och SEHED redogörs för att en mer omfattande, radikal förändring kommer att 

krävas. 

 

G, Internt vs. externt utförande av förändringen 

Bygg Z, HSB och SEHED har anlitat en extern konsult i samband med 

hållbarhetsredovisningen. Bygg Z menar att den externa konsulten nu inledningsvis håller i 
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workshops och fortsättningsvis är anställd i syfte att driva företagets hållbarhetsrapportering i 

rätt riktning. Detta står i enlighet med Massey & Walkers (1999) teori om att en extern 

konsult är av vikt under företagets lärandeprocess. I HSB:s fall tas en extern konsult in, främst 

i syfte att redogöra för samt tolka begrepp som är nya för företaget, vilket enligt Massey & 

Walkers (1999) också hjälper företaget i dess lärandeprocess. Utifrån Bygg Z och HSB:s 

respondenter framgår att konsulten initialt har en viktig roll i organisationens 

redovisningsförändring (Massey & Walker, 1999) och kommer även att vara av betydelse 

under företagets löpande processer. Enligt Bygg Z och HSB underlättar konsultens 

projektkompetens för företagen att kunna hantera förändringen samt för att de ska bli klara i 

tid, vilket Caldwell (2003) också påpekar att en extern konsult ska bidra med. I övrigt sköter 

Bygg Z och HSB hållbarhetsrapporteringen internt.  

 

Då Derome anser sig ha all kompetens inom företaget för upprättandet av 

hållbarhetsrapportering kommer en extern konsult inte att användas. Detta står i motsats till 

Massey & Walker (1999) samt Caldwells (2003) resonemang att konsulter bör tas in i 

företagets lärandeprocess. Respondenten för SEHED uppger att en extern part ännu inte 

anställts men att företaget kommer att göra det under året. SEHED uppgav inte i vilket syfte 

den externa konsulten kommer anställdas men att det finns att det finns en ambition om att 

endast genomföra hållbarhetsrapporten med interna medel i framtiden. Då ingen extern 

konsult anställts ännu kan ingen djupare analys av företagets val fastställas mer än att 

konsulten planeras anställas i företagets lärandeprocess (Massey & Walker, 1999).   
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6. Slutsats och slutdiskussion 

I detta avsnitt presenteras studiens slutsatser där en redogörelse för studiens två 

frågeställningar görs och följs sedan av respektive slutsats. Vidare följer en slutdiskussion 

där egna tankar och reflektioner kring studiens metod och resultat presenteras. Kapitlet 

avslutas med förslag på fortsatt forskning. Användningen av ordet ”förändring” syftar till 

den förändring som sker i samband med det nya lagkravet gällande hållbarhetsrapportering. 

 

6.1 Slutsats 

Vilka motiv finns till val av resultatindikatorer i hållbarhetsrapporteringen hos 

byggföretag? 

Företagen befann sig under intervjuernas tillfällen i ett tidigt stadie av 

hållbarhetsrapporteringen, vilket gjorde det svårt att dra slutsatser kring resultatindikatorer då 

ingen av företagen hade fastställt sina val helt och hållet. Vad som dock kunde identifieras 

hos företagen var istället fokusområden. 

 

Utifrån denna studie dras slutsatsen att det finns externa likväl som interna motiv till valda 

fokusområden och att det finns både likheter och skillnader i företagens motiv. Inledningsvis 

identifierades ett motiv som inte framgick i de teorier som framställts i studiens teoriavsnitt. 

Detta innebar att samtliga av företagen var överens om förhoppningarna om en ökad 

transparens och öppenhet mellan företag i samma bransch. De interna och externa motiv som 

identifierats av Campbell (2003), Pérez-Lopez et al. (2015), Herremans et al. (2016) och 

Nazari et al. (2015) står i samstämmighet med företagens motiv till fokusområden. Hos Bygg 

Z och HSB identifierades lika många interna som externa motiv. SEHED hade fler interna än 

externa motiv medan Deromes motiv främst fokuserade på det externa motivet att uppfylla 

den nya hållbarhetslagen.  

 

De mest framträdande motiven till val av fokusområden var Campbell (2003), Pérez-Lopez et 

al. (2015) och Nazari et al. (2015) externa motiv att uppfylla lagkravet och Herremans et al. 

(2016) och Pérez-Lopez et al. (2015) externa motiv att ta hänsyn till intressenter. Pérez-

Lopez et al. (2015) interna motiv att spåra framsteg mot uppsatta mål kunde också 

identifieras. Dessa motiv var samtliga företag överens om. Dock framgick inte alltid 

företagens mål helt tydligt, vilket antydde att företagen gått ut hårt men inte kommit så långt 

som förväntat. Fortsättningsvis var samtliga företag förutom Derome överens om Pérez-

Lopez et al. (2015) interna motiv att öka medvetenheten om hållbarhetskonsekvenser och att 

motivera medarbetarna. Övriga externa motiv som identifierades hos Bygg Z och HSB var 

Campbell (2003), Pérez-Lopez et al. (2015) och Nazaris et al. (2015) motiv att kommunicera 

prestationer & ryktesfördelar samt att öka företagens trovärdighet. Bygg Z och HSB var även 

överens om Pérez-Lopez et al. (2015) interna motiv identifiering av affärsmöjligheter. 

Avslutningsvis var SEHED ensamma om att i enlighet med Pérez-Lopez et al. (2015) ha 

motivet förbättring av operativ utveckling. I motsats till Pérez-Lopez et al. (2015) nämnde 

ingen av företagen motivet förbättring av riskhantering. 
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Hur har företag i byggbranschen gått tillväga vid implementeringen av 

hållbarhetsrapporter? 

Utifrån studiens analys framgick det att samtliga företag befann sig i ett tidigt stadie av 

hållbarhetsrapporteringen. Företagens bakgrund och kunskaper varierade då de hade olika 

erfarenhet av hållbarhetsrapportering innan det nya lagkravet infördes. Studien har identifierat 

likheter i byggföretagens arbete med implementeringen av hållbarhetsrapporterna. I och med 

att hållbarhetsrapporteringen främst upprättades med anledning av den nya hållbarhetslagen, 

sker förändringsarbetet (a) avsiktligt för de studerade företagen enligt Jansen (2011). I 

enlighet med Jacobsen (2013) och Orgland (1997) är förändringen för närvarande (b) 

centraliserad och (c) ledningsstyrd då det finns en intention om att kommunikation gällande 

den nya hållbarhetslagen ska ske från ledningsnivå och nedåt i organisationshierarkin.  

 

Även skillnader i företagens arbete med implementeringen av hållbarhetsrapporterna 

identifierades, vilket visar på att det finns olika sätt att arbeta med implementeringen av 

hållbarhetsrapporterna på. De identifierade skillnaderna inkluderade (a) kommunikation till 

medarbetare, vilket påbörjats hos HSB men inte hos övriga företag. Detta visade även på en 

mer öppen (b) typ av miljö hos HSB än hos de andra företagen som för tillfället inte 

informerat sina medarbetare om den nya hållbarhetslagen. Enligt Jansen (2011) och Carlström 

(2016) är kommunikation i ett tidigt stadium en kritisk aspekt som påverkar hur förändringen 

fortlöper, vilket därför ses som en fördel för HSB. Vidare skiljde sig även förändringsarbetet i 

synen på (c) typ av arbetssätt som krävs för att upprätta hållbarhetsrapporten. Detta innebar 

att samtliga företag bortsett från Derome såg implementeringen av hållbarhetsrapporten som 

ett projekt medan Derome menade på hållbarhetsarbetet redan fanns i företagets vardagliga 

rutiner. Derome skiljde sig även från de andra företagen i synen på förändringens (d) 

omfattning, där Derome ansågs sig stå inför en inkrementell förändring då det enda som 

återstod var att ”paketera” de sista delarna i arbetet. Övriga företag såg upprättandet av 

hållbarhetsrapporten som en mer omfattande och radikal förändring som måste implementeras 

genomgående i företagen. Enligt Jansen (2011) har därmed samtliga företag förstått vikten av 

att befästa förändringen i sina befintliga rutiner. I likhet med Caldwell (2003) och Massey & 

Walker (1999) resonemang gällande (e) typ av utförande har samtliga företag förutom 

Derome valt att utföra arbetet internt med externt stöd från konsulter. Derome väljer att enbart 

upprätta hållbarhetsrapporten med interna resurser. Under studiens gång har även (f) val av 

regelverk visat sig vara en skillnad i företagens arbete med implementeringen av 

hållbarhetsrapporterna, vilket är av vikt för hur företagens arbete med hållbarhetsrapporten 

fortlöper. Bygg Z och HSB har valt att följa GRI:s internationella standarder medan SEHED 

ännu inte fastställt sitt val av regelverk. Derome skiljer sig återigen från de övriga företagen 

då de valt att inte följa något regelverk alls.  
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6.2 Slutdiskussion 

6.2.1 Metoddiskussion 

 

Tillförlitlighet 

Att samtliga intervjuer spelades in och sedan transkriberades, bidrog till att problem angående 

tvetydigheter eller oklarheter kunde undvikas i viss utsträckning. Vid tveksamheter som 

upptäcktes under intervjuerna ställdes kontrollfrågor till respondenterna för öka 

tillförlitligheten. I efterhand upptäcktes dock att alla svar ändå inte var helt tydliga då 

respondenterna inte hade tillräckligt med kunskap kring samtliga av de frågor som ställdes. 

Detta med anledning av att företagen fortfarande befann sig i ett inledande stadie av 

förändringsprocessen, detta ledde till att studiens tillförlitlighet sjönk.  

 

Överförbarhet 

För denna studie är överförbarheten låg, dels för att det är en kvalitativ studie som baseras på 

författarnas uppfattning om vad som ska undersökas men även för att en fallstudie inte går att 

generalisera till någon population. I och med att studien utfördes nära inpå ett nytt lagkrav 

bidrar även detta till komplikationer med att kunna överföra resultaten till en ny studie. Att 

upprepa denna studie skulle innebära mängder av nya data som troligtvis skulle få resultaten 

att se annorlunda ut. En upprepning av studien vid ett senare tillfälle skulle även innebära att 

respondenterna besitter ny kunskap som inte fanns då denna studie ägde rum. 

 

Pålitlighet 

På grund av att upprättandet av hållbarhetsrapporter är ett nytt lagkrav där erfarenheterna och 

kunskaperna inte är hundraprocentiga hos företagen kan resultaten av denna studie inte ses 

som stabila över tid. Skulle studien göras om på nytt skulle resultaten med största sannolikhet 

variera från denna studie. Studiens pålitlighet kan även ha påverkats negativt i form av att 

olika kontrollfrågor ställts till olika respondenter. Detta med anledning av att varje respondent 

formulerat sig på olika sätt och att olika motfrågor även kommit från respondenternas sida.  

 

Konfirmering 

För att minska risken för inblandning av skribenternas egna åsikter ställdes öppna frågor vid 

intervjutillfällena. För att öka objektiviteten ytterligare spelades intervjuerna in och 

skribenterna stämde av med varandra internt att sammanställningen av empirin stämde 

överens med vad respondenterna sagt. Det kan dock vara svårt att säkerställa studiens 

objektivitet helt och hållet då författarna har läst samma teorier och gemensamt sammanställt 

frågeformulär.  

 

Källkritik 

Inledande i studien används källor i form av artiklar, vetenskapliga artiklar samt böcker. Det 

är inte alltid helt enkelt att avgöra varifrån informationen ursprungligen kommer ifrån och om 

det finns några bakomliggande motiv. Det kan alltså finnas en inneboende risk för 

felaktigheter och vinklad information när det kommer till källor. Med detta i åtanke har källor 

som inte är vetenskapligt granskade endast använts i begränsad utsträckning. I teoriavsnittet 
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har ett kritiskt förhållningssätt tillämpats genomgående och källorna består till största del av 

vetenskapliga artiklar.  

 

Då en kvalitativ forskning genomförts har empiri samlats in i form av primärdata. Den 

primärdata som består av semistrukturerade intervjuer går att ifrågasätta då endast en anställd 

från varje företag medverkat i studien. Det finns möjlighet att svaren skulle avvika eller skilja 

sig om ett flertal anställda intervjuades. Studiens objektivitet går inte att helt och hållet 

säkerställa då det finns en sannolikhet att respondenternas egna tankar och värderingar till 

viss del skulle kunna vara involverade. Detta kan även leda till att resultaten inte blir 

upprepningsbara. Vad som också kan ha påverkat insamlade data i empirin är att respektive 

frågeschema skickades till respondenterna innan intervjutillfällena, vilket exempelvis kan ha 

bidragit till att intervjuerna förlorat en del av sin spontanitet. 

 

Underlag för företagsbeskrivningarna baseras på sekundärdata publicerad på företagens egna 

hemsidor. Då detta är utgivet av anställda inom organisationen finns vissa skäl till att vara 

kritisk till typen av information. Med detta i åtanke har endast grundläggande fakta om 

företagen hämtats från respektives hemsida. Presentationerna av företagen har även 

kompletterats med material från intervjuer samt årsredovisningar. Vid användningen av 

årsredovisningar fanns ett kritiskt förhållningssätt då det säkerställdes att dessa var granskade 

och godkända av auktoriserade revisorer. 

 

6.2.2 Resultatdiskussion 

Något som inledningsvis problematiserade arbetet var att många företag inte var redo att 

besvara frågor kring hållbarhetsrapportering på grund av det tidiga stadiet de ansåg sig 

befinna sig i. Många av frågorna som sammanställts i frågeschemat uppgav flertalet företag 

att det inte fanns vana vid att diskutera, därav avböjde de från att medverka i studien. Dock 

fanns ändå ett intresse att undersöka hur långt företagen kommit för närvarande och vad detta 

kunde tänkas bero på. Respondenterna för studien har därför varit anställda på högre 

positioner i företagen och empirin skulle därav delvis kunna tolkas som en målbild för hur 

företagen vill att resultatet ska bli eller upplevas. På grund av detta har studien inte kunnat 

belysa hur det ser ut bland övriga medarbetare. Då studien genomförts samma år som lagkrav 

blev gällande stötte undersökningen även på problem med de företag som valde att delta i 

studien, då vissa beslut ännu inte hade hunnit tas i ett så tidigt stadie av 

implementeringsprocessen. Vidare kan detta ha bidragit till att studien inte fått det djup som 

önskats. För att kompensera detta ställdes kontinuerligt kontrollfrågor under intervjuernas 

gång, även uppföljningsfrågor ställdes till samtliga företag vid senare tidpunkt i förhoppning 

om att arbetet kommit längre. Trots detta kvarstod vissa delar som aningen spekulativa, 

exempelvis företagens val av resultatindikatorer och regelverk samt målen med 

hållbarhetsrapporteringen. Vid intervjuerna mottogs ibland svar där företagen redogjorde för 

hur de planerade att ta arbetet med hållbarhetsrapporten vidare snarare än vad de hade gjort i 
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dagsläget. Detta med anledning av att de inte kommit så långt som förväntats i processen med 

upprättandet av hållbarhetsrapporten.  

 

De forskare vars redogörelse för resultatindikatorer som vi läst har poängterat att syftet med 

resultatindikator är att kunna uppfylla mål (Popova & Sharpanskykh, 2010; Bergling & Duell, 

2007). När resultatindikatorer diskuterades på intervjuerna namngavs de inte tillsammans med 

ett långsiktigt mål, förutom under intervjun med Derome och HSB. Dock angavs målen inte 

mer specifikt än i form av att kontinuerligt söka förbättrings- och besparingspotential i 

interna processer respektive att vara en viktig aktör med ett bra hållbarhetsanseende. Vid 

samtliga intervjuer framgick inte sambandet mellan resultatindikatorer och mål på ett helt 

tydligt sätt. En potentiell anledning till detta är att företagen vid intervjutillfällena fortfarande 

var i ett tidigt skede i processen.  

 

I empirin identifierades företagens interna och externa motiv till valda fokusområden i 

enlighet med Campbell (2003), Pérez-Lopez et al. (2015), Herremans et al. (2016) och Nazari 

et al. (2015). Detta resulterade i att Bygg Z och HSB hade samma antal interna som externa 

motiv. Vidare hade SEHED fler interna än externa motiv medan Derome främst lade fokus 

vid det externa motivet att uppnå konformitet med den nya hållbarhetslagen. Vad som dock är 

viktigt att ta hänsyn till är att tyngden i dessa olika motiv inte har mätts i denna studie. Detta 

skulle exempelvis kunna innebära att trots att SEHED hade fler interna än externa motiv 

utesluts inte möjligheten att de externa motiven tillsammans väger mer än de interna motiven. 

Då Bygg Z, Derome och HSB inte hållbarhetsrapporterade innan lagkrav skulle det externa 

motivet att uppnå konformitet med lagar och regler kunna väga tungt vid valet av 

fokusområden.  

 

Vid analysen av förändringsarbetet som framställs i tabell 7 upptäcktes i efterhand att vissa av 

de olika variablerna liknade varandra medan andra utgjorde en tydlig skillnad. Exempelvis 

blev centraliserad vs. decentraliserad och ledningsstyrd vs. medarbetarstyrd starkt 

korrelerade och överlappade varandra till stor del. Dock tillägger ledningsstyrd vs. 

medarbetarstyrd, aspekten om varifrån förändringen startade, det vill säga, på ledningsnivån. 

 

En aspekt gällande GRI värd att nämna är en del av den kritik som riktas mot regelverket. 

Vigneau et al. (2015) diskuterade hur användarna av regelverket ofta misstolkar det. Att det 

ger en skenbar transparens och att det används som en ledningsstandard istället för 

rapporteringsstandard. Intressant här var att flera av företagen antydde att de trodde fallet kan 

vara så hos företag men att de själva var noga med att konstatera att det inte stämde i deras 

egna fall.  

 

Utifrån studien framgick även att det finns en viss skillnad i kunskapen om 

hållbarhetsrapportering hos företagen, SEHED uttryckte sig exempelvis generellt mindre 

tydligt när det gällande val av regelverk och resultatindikatorer. Detta innebar att ett flertal 

frågor fick ställas i förtydligande syfte. Detta kan tolkas som att SEHED kommer börja på en 

mer grundläggande nivå än exempelvis HSB som hållbarhetsrapporterat tidigare. Då samtliga 
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företag finner lagen om hållbarhetsrapportering som relativt fri att tolka kan detta 

inledningsvis bidra till varierande resultat och utformning av hållbarhetsrapporterna.  

 

Avslutningsvis finns det en enighet hos samtliga respondenter att hållbarhetsrapporter i 

framtiden kommer göra företag inom specifika branscher mer öppna och transparenta, vilket 

innebär att jämförbarheten kommer att öka. Dock finns även uppfattningen att den nya lagen 

är relativt fri att tolka. Därför finns reflektioner kring att rapporteringen i början kommer vara 

spretig och varierande. I jämförelse med den finansiella rapporten som granskas noggrant 

framgår det dock inte mer specifikt hur granskning av hållbarhetsrapporten kommer ske. 

Samtliga företag antyder att de har förhoppningar om att även hållbarhetsrapporten kommer 

granskas likt årsrapporten. Detta med anledning av att rapporterna ska bli mer jämförbara 

företag sinsemellan. Men även för att kunna kontrollera att företagen faktiskt arbetar med de 

punkter som de avser arbeta med. Då byggbranschen på många punkter, ur ett 

hållbarhetsperspektiv, kan arbeta för att bidra till en hållbar utveckling är det av vikt att 

företagens hållbarhetsrapportering granskas.  

 

6.3 Fortsatt forskning 

För närvarande har brister i forskningen identifierats på valt område. Samtliga studerade 

företag befinner sig i ett tidigt skede i implementeringsprocessen av 

hållbarhetsrapporteringen. Företagens resultatindikatorer varierar och är inte fullständigt 

fastställda ännu. Resultatindikatorerna är av intresse i framtida studier då företagen kan 

förväntas ha fått större erfarenhet och hunnit bli mer familjära med hållbarhetsrapportering i 

helhet. Vårt förslag till fortsatt forskning är att studera utvecklingen av resultatindikatorernas 

användning inom en specifik bransch. Dels för att se vilka indikatorer som företagen använder 

sig av och dels för att se hur de använder sig av dem i det praktiska hållbarhetsarbetet. Detta 

för att identifiera om resultatindikatorerna bidrar till en utveckling av företagens 

hållbarhetsarbete och därmed även om indikatorerna de facto bidrar med nytta för företagen. 

Studien skulle även innebära att en jämförelse görs mellan de olika företag i den studerade 

branschen. Resultaten från denna studie kan stötta förslaget om fortsatt forskning då det 

skapats en grund för de motiv som finns till val av fokusområden samt vilka likheter och 

skillnader som fanns i arbetet inför upprättandet av hållbarhetsrapporten.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjufrågor - företag som redan upprättar hållbarhetsrapporter  

Inledande frågor 

• Vilken är din position på företaget?  

• Hur länge har du arbetat på denna position?  

• Hur definierar ert företag hållbarhet? 

• Hur ser ni på definition om hållbarhet inom byggbranschen? 

 

Motiv och resultatindikatorer 

• Vilka intressenter identifieras för er hållbarhetsredovisning? 

• Hur arbetar ni idag för att tillfredsställa era intressenter, kommer arbetssättet 

förändras? 

• Hur ser ni på samspelet mellan hållbarhetsarbete och att uppfylla krav från olika 

intressenter? Är hållbarhetsarbete är en viktig del för företags fortlevnad? 

• Vilka resultatindikatorer har ni valt? Har dessa ändrats efter införandet av lagkravet? 

• Hur har resultatindikatorer valts och vilka interna respektive externa motiv finns för 

valda resultatindikatorer? 

• Vems krav ska resultatindikatorerna uppfylla? 

• Hur kommer ni gå tillväga för att implementera lagkravet i organisationen? 

• Har ni några långsiktiga planer för ert hållbarhetsarbete? 

• Finns det etappmål för att uppnå detta mål? 

• Hur ser ni på förhållandet mellan legitimitet och hållbarhetsarbete? 

• Hur ser ni på vinstmaximering och hållbarhetsarbete? 

 

Regelverk 

• Vilket/ vilka regelverk kommer ni använda för hållbarhetsredovisning? Vilket/vilka 

regelverk har ni tidigare använt? 

• På vilka grunder har valet av regelverk gjorts? 

• Vem utför/ kommer utföra hållbarhetsarbetet? Görs det internt eller kommer ni 

anställa en extern part för detta? 

• Vilka för- och nackdelar identifieras med det val som gjorts? 

 

Förändringsarbete 

• Hur länge har ert företag upprättat hållbarhetsrapportering? 

• Hur såg företagets hållbarhetsarbete ut innan lagkrav? Krävs några förändringar från 

tidigare hållbarhetsarbete? 

• Är lagkravet något som kommunicerats till anställda? Hur kommer anställda 

involveras i förändringen? 

• Hur har förarbetet sett ut inför lagändringen? 

• Hur påverkar lagkravet ert företag kostnadsmässigt? 

• Tillför hållbarhetsrapporteringen mervärde för organisationen? 

• Hur ser ni på framtida val av leverantörer och kunder i samband med det nya 

lagkravet? Kommer någon förändring ske? 

 

Övrigt 

• Gör införandet av hållbarhetsrapporter berörda bolag och dess rapporteringar mer 

jämförbara?  



 

Bilaga 2 

Intervjufrågor - företag som inte upprättat hållbarhetsrapporter tidigare 

Inledande frågor 

• Vilken är din position på företaget?  

• Hur länge har du arbetat på denna position?  

• Hur definierar ert företag hållbarhet? 

• Hur ser ni på definition om hållbarhet inom byggbranschen? 

 

Motiv och resultatindikatorer 

• Vilka intressenter identifieras för er hållbarhetsredovisning? 

• Hur arbetar ni idag för att tillfredsställa era intressenter och kommer ert arbetssätt att 

förändras? 

• Hur ser ni på samspelet mellan hållbarhetsarbete och att uppfylla krav från olika 

intressenter? Är hållbarhetsarbete är en viktig del för företags fortlevnad? 

• Vilka resultatindikatorer har ni valt alternativt kommer ni att välja?  

• Hur har resultatindikatorer valts och vilka interna respektive externa motiv finns för 

valda resultatindikatorer? 

• Vems krav ska resultatindikatorerna uppfylla? 

• Hur kommer ni gå tillväga för att implementera lagkravet i organisationen? 

• Har ni några långsiktiga planer för ert hållbarhetsarbete? 

• Finns det etappmål för att uppnå detta mål? 

• Hur ser ni på förhållandet mellan legitimitet och hållbarhetsarbete? 

• Hur ser ni på vinstmaximering och hållbarhetsarbete? 

 

Regelverk 

• Vilket/ vilka regelverk kommer användas för att upprätta en godkänd 

hållbarhetsrapport? 

• På vilka grunder har valet av regelverk gjorts? 

• Vem utför/ kommer utföra hållbarhetsarbetet? Görs det internt eller kommer ni 

anställa en extern part för detta? 

• Vilka för- och nackdelar identifieras med det val som gjorts? 

 

Förändringsarbete 

• Hur såg företagets hållbarhetsarbete ut innan lagkrav? Krävs några förändringar från 

tidigare hållbarhetsarbete? 

• Hur har ert förarbete sett ut? 

• Har det nya lagkravet kommunicerats ut till anställda? Hur kommer anställda 

involveras i förändringen?  

• Hur påverkar det lagkravet ert företag kostnadsmässigt? 

• Tillför den kommande hållbarhetsrapporteringen mervärde för organisationen? 

• Hur ser ni på framtida val av leverantörer och kunder i samband med det nya 

lagkravet? 

 

Övrigt 

• Gör införandet av hållbarhetsrapporter berörda bolag och dess rapporteringar mer 

jämförbara?  

 


	1. Inledning
	1.1 Bakgrund
	1.2 Problemdiskussion
	1.3 Syfte och frågeställningar

	2. Metod
	2.1 Tillvägagångssätt
	2.1.1 Val av ämne
	2.1.2 Val av fallföretag

	2.2 Forskningsstrategi
	2.2.1 Val av metod
	2.2.2 Genomförande
	2.2.3 Primär- och sekundärdata

	2.3 Motiv för metodval
	2.4 Kriterier för kvalitativ forskning
	2.4.1 Tillförlitlighet
	2.4.2 Överförbarhet
	2.4.3 Pålitlighet
	2.4.4 Konfirmering


	3. Teoretisk referensram
	3.1 Lagstiftning
	3.1.1 Lag om hållbarhetsrapportering

	3.2 Internationella riktlinjer för hållbarhetsrapportering
	3.2.1 Global Reporting Initiative
	3.2.2 Corporate Social Responsibility

	3.3 Motiv för hållbarhetsrapportering
	3.3.1 Motiv
	3.3.2 Intressentsorienterade motiv
	3.3.3 Legitimitetsorienterade motiv

	3.4 Resultatindikatorer
	3.5 Förändringsarbete inom redovisning och rapportering

	4. Empiri
	4.1 Företagen storleksmässigt
	4.2 Bygg Z AB
	4.2.1 Företagspresentation
	4.2.2 Hållbart ansvarstagande i byggbranschen
	4.2.3 Motiv
	4.2.4 Resultatindikatorer
	4.2.5 Val av regelverk
	4.2.6 Förändringsarbete

	4.3 Derome AB
	4.3.1 Företagspresentation
	4.3.2 Hållbart ansvarstagande i byggbranschen
	4.3.3 Motiv
	4.3.4 Resultatindikatorer
	4.3.5 Val av regelverk
	4.3.6 Förändringsarbete

	4.4 HSB
	4.4.1 Företagspresentation
	4.4.2 Hållbart ansvarstagande i byggbranschen
	4.4.3 Motiv
	4.4.4 Resultatindikatorer
	4.4.5 Val av regelverk
	4.4.6 Förändringsarbete

	4.5 SEHED Byggmästargruppen AB
	4.5.1 Företagspresentation
	4.5.2 Hållbart ansvarstagande i byggbranschen
	4.5.3 Motiv
	4.5.4 Resultatindikatorer
	4.5.5 Val av regelverk
	4.5.6 Förändringsarbete

	4.6 Sammanfattning av empiri

	5. Analys
	5.1 Hållbart ansvarstagande i byggbranschen
	5.2 Motiv
	5.3 Resultatindikatorer
	5.4 Val av regelverk
	5.5 Förändringsarbete

	6. Slutsats och slutdiskussion
	6.1 Slutsats
	6.2 Slutdiskussion
	6.2.1 Metoddiskussion
	6.2.2 Resultatdiskussion

	6.3 Fortsatt forskning

	Källförteckning
	Bilagor
	Bilaga 1
	Bilaga 2


