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Sammanfattning  
Hållbarhet har blivit ett viktigt område i samhället vilket har medfört att det 
efterfrågas hållbarhetsrapportering av företagen. Det krävs en standard 
som företagen kan utgå ifrån när de utför hållbarhetsrapportering. 
Hållbarhetsrapporteringsstandarder finns för stora företag men har länge 
efterfrågats för SMEs. Numera finns det även för SMEs eftersom Nordic 
Sustainability Reporting Standard (NSRS) lanserats. Syftet med den här 
studien är att analysera varför Nordic Sustainability Reporting Standard har 
utvecklats, hur standarden har utvecklats, vilka aktörer som varit 
involverade, vad standarden innehåller och möjligheterna till att 
institutionalisera standarden. Studien använder kvalitativa 
forskningsmetoder i form av dokumentanalys och semistrukturerade 
intervjuer. Studiens resultat visar att många aktörer är delaktiga när en 
standard tas fram i Norden. Det finns tre huvudaktörer: NSRS-
organisationen, NAF och Nordic Innovation. Utöver dessa deltar även 
branschorganisationer och andra externa aktörer. Genom att NSRS-
organisationen involverat flera aktörer ökar sannolikheten att standarden 
kommer institutionaliseras på marknaden och ge företagen som använder 
standarden legitimitet. Studien kommer med fyra bidrag. Det första bidraget 
är att studien undersöker hållbarhetsrapportering i SME-segmentet. Det 
andra bidraget är att interaktioner vid regelskapande i Norden förklaras. Det 
tredje bidraget är att ge en förståelse för SMEs hur de ska använda NSRS. 
Det sista bidraget är att NSRS innehåll presenteras av en extern part.   
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Abstract  
Sustainability has become an important area in society, which has led to a 
demand for sustainability reporting by companies. A standard is required 
that companies can use as a basis when performing sustainability reporting. 
Sustainability reporting standards exist for large companies but have long 
been in demand for SMES. Nowadays, it is also available for SMEs as the 
Nordic Sustainability Reporting Standard (NSRS) has been launched. The 
purpose of this study is to analyze why the Nordic Sustainability Reporting 
Standard has been developed, how the standard has been developed, 
which actors have been involved, what the standard contains and 
opportunities to institutionalize the standard.The study uses qualitative 
research methods in the form of document analysis and semi-structured 
interviews. The results of the study show that many actors are involved 
when a standard is developed in the Nordic region. There are three main 
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reporting in the SME segment. The second contribution is that interactions 
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1. Inledning 
År 2021 utgav Nordic Accountant Federation (NAF) 1  en nordisk standard för 

hållbarhetsrapportering i små och medelstora företag (SME) (Nordic Sustainability 

Reporting Standard (NSRS), u.d.). Den icke-finansiella informationen är på väg att 

bli lika viktig som den finansiella informationen i företagens redovisning 

(Lennartsson, 2021). Accountor (2021) anser att hållbarhetsrapportering kan bli 

viktigt även för mindre företag i upphandlingar och offertförfrågningar. De menar 

även att det kan bli krav för alla nordiska företag att registrera sina klimatavtryck 

(Accountor, 2021). SME-segmentet omfattas ännu inte av lagkrav kring 

hållbarhetsrapportering, men större organisationer som har SMEs som 

underleverantörer kan kräva det ändå. De flesta SMEs i Sverige är 

underleverantörer till större företag och påverkas därmed om det blir aktuellt med 

ett lagkrav (Srf Konsulterna, u.d.). De flesta hållbarhetsrapporteringsstandarder är 

anpassade för större företag och deras resurser. Det medför en rad svårigheter för 

SMEs att följa en specifik standard när rapportering utförs på grund av deras 

begränsade resurser (Balans, 2007). Till följd av det här undviker en majoritet av 

SMEs att hållbarhetsrapportera (Lennartsson, 2016).  

 

Företagarna2 genomförde två undersökningar hos sina medlemmar år 2015 och år 

2019 (Faronline, u.d.). Den första undersökningen visade att 86 % av 

småföretagarna tyckte att det var viktigt att företag arbetar hållbart och tar 

samhällsansvar. Redan hälften av respondenterna i undersökningen arbetade 

hållbart på något vis. SMEs hade sett flera positiva effekter av det såsom 

konkurrensfördelar. Det efterfrågades dock strukturer, konkreta verktyg och 

praktiskt stöd (Faronline, u.d.). Det är något som även Lennartsson (2016) 

 
1 NAF är en sammanslutning av de auktoriserade revisorernas organisationer i Danmark, Finland, Island, 

Norge och Sverige (Srfkonsult, u.d.).  

2 Företagarna är Sveriges största organisation för små och medelstora företag. De företräder över 60 000 

företagare och samhällsbärare och 250 föreningar (Företagarna, u.d.).  



 

 2 

uppmärksammat när hon förklarar att många mindre företag är bra på att arbeta med 

hållbarhetsfrågor men betydligt sämre på att rapportera arbetet. Större företag 

tenderar att arbeta med olika aspekter för syns skull. Medan mindre företag, såsom 

SMEs, ofta arbetar med uppgifter som är bra för affärerna (Lennartsson, 2016). Den 

andra undersökningen bekräftade ett starkt engagemang och vilja att arbeta mer 

aktivt med hållbarhet bland småföretagen. Där konstaterades det återigen att 

vägledning angående hållbarhet är viktigt för de mindre företagen (Faronline, u.d.).  

 

Apelman (2021) påpekade att standarder inom redovisning finns för att kunna 

minimera företagens valmöjligheter och öka harmoniseringen. Däremot minskar 

harmoniseringen när det finns flera olika standarder att välja mellan. 

Hållbarhetsrapportering har under det senaste decenniet varit under ständig 

förändring (Apelman, 2021). GRI lanserades som en standard i Sverige först i slutet 

av 2016, men fanns i andra länder redan från år 1997 (Laine, et al., 2022). Utöver 

GRI finns det ett flertal andra standarder som företag kan välja att använda sig utav, 

exempelvis UN Global Compact (UNGC). Båda dessa är exempel på standarder 

som är anpassade för stora företag (Ledarna, u.d.).  

 

Vad det gäller hållbarhetsrapportering i SME-segmentet kan det ställas flera 

relevanta frågor som behöver belysas ytterligare. Många nya frågor uppkommer när 

en ny standard utvecklas och lanseras på marknaden. Det är därför högst relevant 

att studera hur aktörer ser på möjligheten att institutionalisera en ny nordisk 

standard. Det är även relevant att studera anledningen till att NSRS har utvecklats 

samt hur processen fungerat.  

 

1.1. Problematisering 

Det finns en omfattande akademisk litteratur som berör hållbarhetsrapportering (Se 

Bilaga 1). Denna litteratur är kraftigt växande och grenar ut sig i flera olika områden 

(Christensen et al., 2019). Litteraturen angående hållbarhetsrapportering i mindre 

företag är mer begränsad än den som berör hållbarhetsrapportering i större företag 

(Se Bilaga 1). Den här studiens problematisering är strukturerad genom att börja 
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med hållbarhetsrapportering generellt. Därefter presenteras hållbarhet i SME-

segmentet och sedan presenteras GRI och UNGC. Syftet med studiens 

problematisering är att försöka identifiera ett forskningsgap.  

 

1.1.1. Hållbarhetsrapportering 

I Sverige finns numera lagstadgat vad en hållbarhetsrapport ska innehålla, vilket 

omfattar krav på fem områden som ska rapporteras. De företag som inte omfattas 

av lagkravet har möjlighet att hålbarhetsrapportera frivilligt (Wolniak & Hąbek, 

2013; Lenartsson, 2016). Företags hållbarhetsarbete kan ses ur tre dimensioner; 

ekonomisk, miljömässig och social dimension (ESG) (Christensen, Hail, & Leuz, 

2019). De tre dimensionerna stödjer tillsammans hållbar utveckling och därmed kan 

dimensionerna påverka varandra. Till exempel om företaget fokuserar på att 

minimera förbrukningen av resurser bidrar det till mindre utgifter och därmed även 

en ökad lönsamhet (Verksamt, 2022). Christensen et al. (2019) menar dock att det 

finns ytterligare en dimension som anses vara den viktigaste, rapporteringens 

omfattning. Det är viktigt både när det gäller bredden på den rapporterade 

informationen och rapportens avsedda målgrupp (Christensen et.al. (2019).  

 

Christensen et al. (2019) påpekade att hållbarhetsrapportering har ofta som syfte att 

förbättra välfärden eller göra företagsaktiviteterna mer hållbara. Å ena sidan kan 

rapporteringen ske utifrån aktieägarnas intresse och öka deras välfärd. Å andra 

sidan behöver det inte alltid betyda att företagets fasta värde maximeras samtidigt 

som aktieägarnas välfärd ökar. Den redovisade hållbarhetsinformationen kan vara 

användbar för investerare för att uppskatta företags lönsamhet i framtiden eller för 

att bedöma företagets risker. I och med det anpassas den rapporterade 

informationen utifrån företagens affärsverksamheter och investerarnas intressen 

(Christensen et al., 2019).  

 

Informationen som presenteras i en hållbarhetsrapport kan variera beroende på 

vilka val företaget gör och hur företaget hållbarhetsarbetar (Christensen et al., 

2019). Enligt Christensen et al. (2019) bör en hållbarhetsrapport omfatta mätning, 
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offentliggörande och kommunikation av företagets hållbarhetsarbete. 

Hållbarhetsrapporten bör dessutom omfatta risker och policyer. Företaget kan välja 

att be en revisor eller annan extern granskare att intyga att den presenterade 

informationen är pålitlig och relevant (Christensen et al., 2019). Om företaget väljer 

att inte ha en extern granskning av hållbarhetsrapporteringen kan det minska 

pålitligheten av informationen (Delmas & Cuerel, 2011). Hittills har lagstiftning för 

SMEs inte omfattat extern kontroll. Det innebär att företagen inte behöver ha extern 

kontroll av den rapporterade informationen vilket ökar risken för greenwashing. 

Det är viktigt att försöka minimera risken för greenwashing eftersom det vilseleder 

intressenter och andra användare av rapporten (Delmas & Cuerel, 2011; 

Investopedia, 2022). Ett försök till att utesluta vilseledning är att implementera 

standarder som ska följas när en hållbarhetsrapportering utförs (Dunklint, 2021). 

Standarderna styr även hur informationen ska rapporteras för att maximera 

pålitligheten (Christensen et al., 2019). 

 

Att redovisa en tillförlitlig och relevant hållbarhetsrapport ökar företagets 

transparens och förtroende. Om en extern granskning av informationen utförs ökar 

trovärdigheten ännu mer (KPMG, u.d.) Genom att redovisa sitt hållbarhetsarbete 

via en hållbarhetsrapport vill företag uppnå högre mål än att maximera sitt 

marknadsvärde. Det kan bland annat handla om att möta intressenternas 

förväntningar och behov (Christensen et al., 2019). Det här menar även Svernlöv 

(2018) som förklarade att företagsstrategier idag inte enbart handlar om att skapa 

vinst till aktieägarna. Vidare skriver Svernlöv (2018) att företag dessutom fokuserar 

på hållbarhet, vilket har blivit en nyckelkomponent för ett framgångsrikt företag. 

Blowfield och Murray (2019) menar att den främsta anledningen till att redovisa en 

hållbarhetsrapport är att det är lagstadgat i de flesta länder och att det inte finns 

några ytterligare bakomliggande orsaker. Benn och Bolton (2011) instämmer med 

Christensen et al. (2019) att företag behöver visa transparens och ansvar utöver 

finansiell prestation som en följd av samhällets förväntningar. På så vis är det 

många företag som väljer att hållbarhetsrapportera frivilligt (Christensen et al., 

2019). 
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1.1.2. Hållbarhetsrapportering i SME 

SMEs är företag som inte räknas som stort företag3 i Sverige (Svenskt näringsliv, 

u.d.). Laine et al. (2022) menar att mindre bolag storleksmässigt var för sig är små 

men tillsammans har de en stor miljö- och ekonomiskpåverkan. Globalt utgör SMEs 

95 % av världens företag och står för 52 % av den globala ekonomin. SME-

segmentet står endast för 10 % av den totala hållbarhetsrapporteringen. Små och 

medelstora företag har ofta begränsade resurser och det kan vara ett hinder för en 

bra hållbarhetsrapportering (Laine et al., 2022). Dessutom menar Blowfield och 

Murray (2019) att SMEs är i behov av effektivare och enklare metoder för 

hållbarhetsrapportering. De flesta SMEs omfattas inte av något lagkrav för 

hållbarhetsrapportering utan mindre bolag som hållbarhetsrapporterar gör det 

frivilligt. Däremot omfattas SMEs som har värdepapper på en reglerad marknad av 

lagkrav för hållbarhetsrapportering (La Torre et al., 2020). De omfattas av EU-

direktivet, Non-Financial Reporting Directive (NFRD)4, som är ett försök till att 

harmonisera hållbarhetsrapportering. EU-direktivet föreslår att företag ska 

rapportera enligt GRI för att uppnå jämförbarhet (La Torre et al., 2020). Enligt La 

Torre et al. (2020) kan en obligatorisk rapportering öka transparens och företagens 

ansvarsskyldighet.  

 

Med tanke på att 99,9 % av Sveriges företag är SMEs är det viktigt att studera deras 

hållbarhetsrapportering och att de har lämpliga standarder att följa (Marin-

Hernandez & Ortiz-Martinez, 2022; Ekonomifakta, 2022). Att endast förenkla 

standarder för större företag fungerar inte eftersom det minimerar möjligheten att 

kunna jämföra hållbarhetsrapporter mellan företag (Balans, 2010). Det har redan 

forskats mycket kring koppling mellan hållbarhetsrapportering och SME-segmentet 

till följd av att hållbarhet är ett aktuellt ämne (Rossi & Luque-Vilchez, 2020). Det 

har även gjorts ett flertal studier där olika standarder satts i kontext med SMEs 

(Ortiz-Martinez & Marin-Hernandes, 2021).  

 
3 Reglering om vad ett stort företag är presenteras i institutionalia.  

4 NFRD är ett utkast till CSRD (Westman, u.d.).  



 

 6 

1.1.3. Frivilliga standarder för hållbarhetsrapportering  

Hållbarhetsarbete måste komma inifrån och därmed är företagens vilja samt deras 

ambitioner det viktigaste (Lennartsson, 2016; Ansvarsfullt.se, u.d.). Viljan att 

genomföra hållbarhetsrapportering existerar bland SMEs enligt Apelman (2021). 

GRI lanserade Corporate Sustainability and Reporting for Competitive Business 

(CSRCB) som är en förenklad standard anpassad för SME-segmentet. CSRCB 

gäller dock endast i ett fåtal länder där Norden inte ingår. Det medför att svenska 

och nordiska SMEs fortfarande har svårigheter med att hitta en bra standard att följa 

(Globalreporting, u.d.). Således är det högst relevant att studera hur NSRS förhåller 

sig till GRI och UNGC.  

 

Nya standarder har utvecklats löpande för hållbarhetsrapportering. De flesta av 

standarderna är utvecklade globalt och anpassade för stora företag. Standarder som 

utvecklats europeiskt eller lokalt är mindre uppmärksammade i litteraturen 

(Tschopp & Huefner, 2015). I nuläget berör majoriteten av den nya litteraturen stora 

företag och det nya EU-direktivet5 som även det berör större företag (La Torre et 

al., 2020). En del litteratur tar utgångspunkt i specifika frivilliga internationella 

standarder som utvecklats för hållbarhetsrapportering (Tschopp & Huefner, 2015). 

Studien utgår från två standarder, GRI och UNGC, för att få ett jämförande 

perspektiv.  De två standarderna valdes eftersom det är de standarder som de flesta 

börsnoterade bolag i Sverige rapporterar i enlighet med. Ytterligare en orsak till att 

de två standarderna valdes var att SME-segmentet i viss utsträckning använder sig 

frivilligt utav standarderna (Jansson & Linden, 2019).  

 

Boiral och Henri (2017) påstår att GRI och UNGC har dock fått en del kritik genom 

åren.  GRIs fokus ligger på kvalitativa aspekter som riskerar att vara ospecificerade 

och omätbara vilket tar bort möjligheten att presentera konkret information (Boiral 

& Henri, 2017). GRI lämnar även utrymme för företagen att göra en egen tolkning 

och välja fritt vad som ska presenteras i hållbarhetsrapporten. Vidare kan det leda 

till greenwashing och att företaget väljer att enbart rapportera det positiva (Boiral 

 
5 Vilka som omfattas och vad direktivet innebär, beskrivs i institutionalia.  
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& Henri, 2017). Kritik mot UNGC har mestadels bestått av dess låga inträdeskrav. 

Kritiker menar att företag utnyttjar de låga inträdeskraven för att använda sig av 

greenwashing (Voegtlin & Pless, 2014). Annan generell kritik som riktats mot båda 

standarderna är att de inte är anpassade för SMEs resurser (Ansvarsfullt.se, u.d.). 

Utifrån de här aspekterna behöver det bli lättare för SMEs att hållbarhetsrapportera.  

 

Enligt Tamm Hallström (1996) antyder vissa teorier att standarder är ett exempel 

på uttryck för vissa externa påtryckningar företagen har, i detta fall kring hållbarhet. 

Det är fortfarande frivilligt att följa standarder när hållbarhetsrapporter utförs, men 

trots det blir organisationer standardiserade. Vidare förklarar Tamm Hallström 

(1996) att det finns gemensamma uppfattningar om vad som är rationellt och 

acceptabelt och hur organisationer anpassar sig. Åsikterna har kritiserats eftersom 

de saknar en förklaring på hur kraven faktiskt uppträder och utvecklas (Tamm 

Hallström, 1996) Av den orsaken är det viktigt att undersöka hur NSRS utvecklats 

och varför.  

 

Sammanfattningsvis belyser ett flertal artiklar att det är brist på forskningsstudier 

kring SMEs relaterat till hållbarhetsrapportering samt hur utvecklingen av 

hållbarhetsrapporteringsstandarder genomförs. Det tas inte upp i artiklarna att det 

behövs forskning kring NSRS eftersom standarden fortfarande är ny på marknaden 

(Tschopp & Huefner, 2015; Se Bilaga 1). På så vis finns det är forskningsgap kring 

utvecklingen av standarden och institutionalisering.  

 

1.1.4. Regelskapande på regional nivå 

Standarder som utvecklas på en regional nivå tenderar att bli mindre 

uppmärksammade och svårare att institutionalisera (Tschopp & Huefner, 2015). År 

2018 presenterades en undersökning som visade att standarder utvecklade av en 

organisation tillsammans med företag sprider och tillämpar kunskap effektivt 

(Nordic Sustainability Reporting Standard, u.d.). Ortmann (2010) menar att 

utvecklingen av en standard behöver ske i samspel med företag för att kunna motta 

feedback. Det är viktigt med konstruktiv kritik från företag för att organisationen 

som skapar standarden ska kunna undvika avvikelser som kan leda till negativa 



 

 8 

konsekvenser (Ortmann, 2010).  På grund av att det framkommer att regionala 

standarder tenderar att bli mindre uppmärksammade är det relevant att studera hur 

NSRS ska lyckas institutionaliseras. 

 

1.1.5. Tidigare litteraturs förslag på framtida forskning 

Det finns ett flertal tidigare studier som behandlar hållbarhetsrapportering i större 

företag. Det finns dock även tidigare studier om hållbarhetsrapportering i SMEs (Se 

Bilaga 1). Bland annat har Ortiz-Martinez och Marin-Hernandez (2021) och Rossi 

och Luque-Vilchez (2020) studerat hållbarhetsrapportering i SMEs. Båda studierna 

har använt intressentteorin och institutionell teori som utgångspunkt för deras 

analyser. Ortiz-Martinez och Marin-Hernandez (2021) analyserade europeiska 

SMEs som hållbarhetsrapporterar i enlighet med GRI och vilka risker som 

medföljer.  Undersökningens resultat presenterade att rapporter görs frivilligt och 

att SMEs väljer att presentera hållbarhetsinformation som inte medför risker. 

Slutligen presenterar de förslag till framtida forskningsprojekt där de vill inkludera 

fler företag och analysera mer detaljer i rapporterna. Rossi och Luque-Vilchez 

(2020) hade som syfte att analysera processen för hur hållbarhet inkluderas i 

redovisning. De visar att det finns olika faktorer och organisatoriska egenskaper 

som påverkar hur hållbarhet interageras i redovisningen. Författarna vill i framtida 

studier se frågan i andra sammanhang, exempelvis miljöer med ett annat 

förhållningssätt till hållbarhetsrapportering.  Linders (2018) ställer frågor såsom: 

hur regler skapas, av vem, hur regler och förordningar sprids. Det ställs även frågan 

gällande hur organisationer antar regler och förordningar och hur organisationer får 

legitimitet av sina regleringsförsök.   

 

Det har genom problematiseringen identifierats två gap i litteraturen. Det första 

handlar om att det saknas studier som analyserar utvecklingen av regionala 

standarder, i det här fallet en nordisk standard. Denna sorts studie kan ge förståelse 

av involverade aktörer och deras intresse. Det andra gapet är att skapa en förståelse 

för de involverade aktörernas institutionella drivkrafter för institutionalisering av 
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en ny standard. Av den anledningen är det relevant att studera den nya nordiska 

standardens utveckling samt institutionaliseringen på marknaden.  
 

1.2. Syfte 

Syftet med den här studien är att analysera varför Nordic Sustainability Reporting 

Standard har utvecklats, hur standarden har utvecklats, vilka aktörer som varit 

involverade, vad standarden innehåller och möjligheterna till att institutionalisera 

standarden.  
 

1.3. Frågeställning 

Hur fungerar det när en ny nordisk hållbarhetsrapporteringsstandard utvecklas? 

Varför har Nordic Sustainability Reporting Standard utvecklats och hur ska 

standarden institutionaliseras?  
 

1.4. Avgränsning 

Studien har valt att fokusera på SMEs hållbarhetsrapportering och av den 

anledningen har det uppkommit tre avgränsningar. Den första avgränsningen sker 

mot de företag som omfattas av lagkravet för hållbarhetsrapportering enligt ÅRL. 

Den andra avgränsningen som gjorts är att endast jämföra NSRS med GRI och 

UNGC trots att det finns ett flertal andra standarder. GRI och UNGC valdes 

eftersom det är de standarder som flest företag i Sverige använder. Den tredje 

avgränsningen som gjort är att endast studera regelskapande på en regional nivå 

eftersom det är på den nivån NSRS befinner sig.  
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2 Institutionalia 

Studiens frågeställning är att redogöra för hur det fungerar när en ny nordisk 

hållbarhetsrapporteringsstandard utvecklas, varför NSRS har utvecklats och hur 

standarden ska institutionaliseras. Eftersom studien avser att undersöka hur 

standarden utvecklats, är det lämpligt att först presentera förutsättningarna. Först 

redogörs för vilka som omfattas av lagstiftning och vad det innebär. Sedan 

presenteras definitionen av SME och därefter de frivilliga standarder 

undersökningen har utgått från.  

2.1 Små och medelstora företag (SME) 

Ett vanligt förekommande begrepp när små och medelstora företag diskuteras är 

SME (Svenskt näringsliv, u.d.). Av Sveriges 1 150 000 företag utgör SME 99,9 % 

enligt den svenska definitionen för ett stort företag (Ekonomifakta, 2022; Svenskt 

näringsliv, u.d.). SME definieras olika beroende på vilket land som studeras. Även 

i Sverige finns det olika definitioner, men alla utgår från antalet anställda, 

omsättning och/eller balansomslutning (Svenskt näringsliv, u.d.). Se tabell 1 för 

definitionen av stort företag i ÅRL och av EU-kommissionen. Definitionerna för 

vad som är ett stort företag handlar om att företag ska överstiga minst två av de tre 

punkterna. Mindre företag är de som inte uppfyller kraven. Det vill säga företag 

med högst 49 anställda, högst 79 miljoner kronor i omsättning och/eller högst 39 

miljoner kronor i balansomslutning (SFS 1995:1554). EU-kommissionen 

involverar fler svenska företag i deras definition än vad ÅRL gör, eftersom kraven 

är lägre. Deras definition av SME är de företag med högst 249 anställda, högst 527 

miljoner kronor i omsättning och/eller 453 miljoner kronor i balansomslutning 

(European Commission, u.d.). Den här studien utgår från företag enligt definitionen 

i ÅRL. 

 

  



 

 11 

Tabell 1 

Svenska definitioner av stort företag. 

Kommentar: Baserad på Valuta (2022), European Commission (2022) samt SFS (1995:1554).  
 

SMEs dominerar både i näringslivet och på arbetsmarknaden. Segmentet står i 

Sverige för 65 % av anställningarna i privata bolag och 60 % av näringslivets 

omsättning. Med tanke på hur stor andel SME utgör och företagens 

omvärldspåverkan är det väsentligt för segmentet att utföra hållbarhetsrapportering 

(Ansvarsfullt.se, u.d.).  

 

Europeiska kommissionen vill skapa en gemensam definition för SME bland 

medlemsländerna. Enligt Europeiska kommissionen (2006) är det är viktigt med en 

gemensam definition för interaktioner mellan nationella åtgärder och 

gemenskapsåtgärder för SMEs. Av den anledningen ger Europeiska kommissionen 

stöd till SMEs för ekonomisk tillväxt, ekonomisk och social gemenskap samt för 

att främja arbetstillfällen. En viktig faktor till kommissionens engagemang kring 

SME-segmentet är att mindre bolag sägs vara ”den europeiska ekonomins motor”. 

På så vis är SMEs en central del i Europa och har en väsentlig roll i skapandet av 

konkurrenskraft och sysselsättning. Trots det har SMEs ofta problem med att låna 

pengar och få kapital vilket leder till begränsade resurser som kan minska tillgången 

till innovationer och ny teknik (Europeiska kommissionen, 2006).  

 

2.2 Tre nivåer av reglering 

Reglering av hållbarhetsrapportering kan ske på tre nivåer: global, europeisk och 

lokal nivå. Den globala nivån består av privata redovisningsstandarder som sedan 

kan bli antagna av stater (Wolniak & Hąbek, 2013). Vidare består den europeiska 

 Årsredovisningslagen EU-kommissionen 
Anställda 50 250 

Omsättning 80 miljoner kronor 527 miljoner kronor 

Balansomslutning 40 miljoner kronor 453 miljoner kronor 
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nivån av EU som ger direktiv till medlemsstaterna.6  Direktiven implementeras 

sedan i lokala lagstiftningar. Till sist finns den lokala nivån som är det specifika 

landets lagstiftning. I denna studie består den lokala nivån av ÅRL (Melville, 2019).  

 

På den globala nivån befinner sig frivilliga standarder, som exempelvis GRI och 

UNGC (Arevalo & Aravind, 2015). Interaktionen mellan globala frivilliga 

standarder och exempelvis regional reglering är att EU-direktiv kan komma att 

rekommendera att företag använder en viss global frivillig standard. Vidare till den 

lokala nivån för Sverige finns bland annat FAR som förser svenska företag med 

olika rekommendationer inom redovisning (Arevalo & Aravind, 2015). Utöver 

FAR finns även Sveriges egna lagar som förser svenska företag med lagstiftning 

för hur de ska hållbarhetsrapportera (Se Figur 1; Arevalo & Aravind, 2015). Den 

här uppsatsen berör en ny nivå inom området, närmare bestämt den nordiska nivån 

genom den nya standarden.  

 

Figur 1 

NSRSs resa. 

 
Kommentar: Baserad på Sonnerfeldt och Pontoppidan (2022), Wolniak och Hąbek (2013). 

 

 
6 Till exempel CSRD som är ett nytt EU-direktiv (Plan A, 2022).  
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2.3 Lagstadgad hållbarhetsrapportering 

På europeisk nivå sker det ständigt förändringar kring regleringen av 

hållbarhetsrapportering. EU har de senaste åren tagit fram en taxonomi, CSRD, för 

hållbara investeringar. Regeringskansliet (2022) förklarade att syftet med 

taxonomin är att investerare enklare ska kunna genomföra hållbara investeringar 

genom ett klassificeringssystem som taxonomin innehåller. EUs taxonomi ska 

hjälpa EU att komma närmre sitt klimatmål och gröna tillväxtstrategi 

(Regeringskansliet, 2022). Till följd av taxonomin har Sverige gjort förändringar 

på lokal nivå via ÅRL. I propositionen (2021/22:11) föreslår regeringen några olika 

åtgärder till följd av EU:s taxonomi. Förslaget som rör hållbarhetsrapportering var 

att införa en upplysningsbestämmelse i ÅRL om ytterligare bestämmelser om vad 

en hållbarhetsrapport ska omfatta. Lagändringarna trädde i kraft den 1 januari 2022, 

samtidigt som EU:s taxonomiförordning tillämpades (Regeringskansliet, 2021).  I 

ÅRL (SFS 1995:1554) 6 kap. 12a§ står det numera följande:  

I artikel 8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
2020/852 av den 18 juni 2020 om inrättande av en ram för att 
underlätta hållbara investeringar och om ändring av förordning 
(EU) 2019/2088 finns ytterligare bestämmelser om innehållet i 
hållbarhetsrapporten för ett företag som ska upprätta en 
hållbarhetsrapport enligt 10 § och som  är ett företag av allmänt 
intresse enligt artikel 2.1 a-c i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, 
koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om 
ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG 
och om upphävande av rådets direktiv 78/66/EEG och 
83/340/EEG, och under det senaste räkenskapsåret i genomsnitt 
har haft fler än 500 anställda (SFS 1995:1554).  

 

Det är endast stora företag och företag av allmänt intresse som omfattas av lagkravet 

för hållbarhetsrapportering. Således är de flesta hållbarhetsrapporteringsstandarder 

avsedda och anpassade för stora företags resurser. I ÅRL (SFS 1995:1554) förklaras 

vilka som omfattas av lagkravet samt ska två av tre av följande kriterier uppfyllas:  

medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två 
senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 250, företagets 
redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste 
räkenskapsåren uppgått till mer än 175 miljoner kronor, 
företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de 
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två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 350 miljoner 
kronor.  
 

2.3.1 Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) 

Kommissionen antog förslaget gällande att ersätta det nuvarande direktivet om 

hållbarhetsrapportering, NFRD, i april 2021. Direktivet ska tillämpas av alla större 

företag och alla bolag som är noterade på reglerade marknader förutom 

mikroföretag (European Commission, u.d.). Bolagen ska lämna en 

hållbarhetsrapport i förvaltningsberättelsen som en del av årsredovisningen (Fi, 

2021). Den rapporterade informationen kräver mer granskning genom fler 

detaljerade rapporteringskrav (European Commission, u.d.). Granskningen ska ske 

utav en tredje part, exempelvis företagets revisor eller annan extern granskare (Fi, 

2021). Ytterligare ett krav i direktivet är att företagen ska ”tagga” den rapporterade 

informationen digitalt. På så vis blir informationen maskinläsbar och lätt tillgänglig 

i kapitalmarknadsfackets handlingsplan (European Commission, u.d.). 

 

Wajon och Hinrichsen (2021) förklarar att det inte ställs nya rapporteringskrav på 

SMEs genom Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), förutom de 

med värdepapper noterade på reglerade marknader. De SMEs som omfattas av 

lagkravet kan använda sig av förenklade standarder. Europeiska kommissionen 

föreslog även att det ska utvecklas separata standarder för SMEs eftersom de inte 

omfattas av lagkravet. På så vis ska även SMEs få möjlighet att frivilligt 

hållbarhetsrapportera. Dessa standarder ska vara förenklade och göra det lättare för 

SMEs att rapportera informationen till sina intressenter. Vidare hjälper det SMEs 

att utvecklas till ett hållbart företag (Wajon & Hinrichsen, 2021).  

 

2.4 Frivilliga standarder 
Trots den omfattande regleringen som finns för hållbarhetsrapportering handlar 

hållbart företagande i huvudsak om att ta ansvar för en hållbar utveckling. 

Sammanfattat handlar det om att spara egna resurser och minska den negativa 

miljöpåverkan (Verksamt, 2022). Genom att rapportera hållbarhetsarbete i enlighet 
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med en standard, utöver reglering i lagstiftning, blir det möjligt för intressenter att 

uppskatta och jämföra företagens hållbarhetsrapportering på ett mer ändamålsenligt 

sätt (Chan, 2021). Det finns en del olika standarder företagen kan välja att använda 

sig utav för att veta vad deras rapport ska innehålla (Laine et al., 2022). De flesta 

standarder som är tillgängliga idag är anpassade för stora företag. Med anledning 

av att majoriteten av världens bolag är SMEs har de en avgörande roll för 

hållbarhetsutvecklingen. Därmed behöver även SME ha ett regelverk som hjälper 

dem i deras hållbarhetsarbete (Globalreporting, 2020). SMEs kan välja att använda 

sig av GRI. Det är dock inte optimalt eftersom det inte är anpassat utifrån deras 

resurser och förutsättningar. Av den här anledningen krävs en 

hållbarhetsrapporteringsstandard anpassad för SMEs (Ortiz-Martinez & Marin-

Hernandez, 2021). 

 

2.4.1 Global Reporting Initiative (GRI) 

GRI är ett standardiseringsorgan som hjälper olika bolag att förstå samt förmedla 

sin klimatpåverkan, korruption och mänskliga rättigheter (KPMG, u.d.). 

Organisationer kan välja att hållbarhetsrapportera i linje med GRI-standarderna, 

använda vissa specifika standarder eller delar av dess innehåll (Globalreporting, 

u.d.). GRIs riktlinjer för hållbarhetsredovisning är ett effektivt verktyg för att bygga 

bra relationer med företagets intressenter när hållbarhetsrapporteringen utförs. 

Riktlinjerna är medför även att företagen kan tillgodose sin intressenters 

informationsbehov. År 2013 uppdaterade GRI sina riktlinjer med krav att 

genomföra en väsentlighetsanalys för att företag ska kunna identifiera de betydande 

frågorna som uppstår gällande hållbarhet (KPMG, u.d.). Standarderna kan tillämpas 

för alla företagsstorlekar. Det möjliggör även för företag att få en bättre överblick 

över sina processer och ökar förståelsen för vad konsekvenserna av företagens 

arbete blir. GRI möjliggör även en utveckling av företagets kapacitet angående 

hållbarhetsrapportering (Ortiz-Martinez & Marin-Hernandez, 2021).  
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2.4.2 United Nations Global Compact (UNGC) 

UNGC lanserades år 2000 med syfte att samla en global rörelse inom näringslivet 

för att arbeta med hållbarhet. Idag är UNGC världens största hållbarhetsinitiativ 

med 170 medlemsländer (Global compact, u.d.; Arevalo & Aravind, 2015). Arbetet 

som ska genomföras bygger på UNGCs tio grundläggande principer som är 

kopplade till mänskliga rättigheter, arbetsrättigheter, miljö och anti-korruption. 

Medlemmarna ska även arbeta utifrån FN:s 17 mål för hållbar utveckling (Global 

compact, u.d.). UNGC eftersträvar två kompletterande mål: att samordna de tio 

principerna i affärsaktiviteter globalt och att verka som ett stöd för bredare FN-mål, 

inklusive millennieutvecklingsmålen (Arevalo & Aravind, 2015). Enligt Arevalo 

och Aravind (2015) kan UNGC ses som ett globalt nätverk som omfattar alla 

nätverk på en lokal nivå runt om i världen. På så sätt ökar det globala nätverket 

frekvensen av interaktion och möjlighet till direkta relationer mellan deltagare 

(Arevalo & Aravind, 2015). 

 

2.4.3 Nordic Sustainability Reporting Standard (NSRS) 

NSRS är en nordisk förenklad hållbarhetsrapporteringsstandard avsedd för SMEs. 

Standarden är utvecklad av branschorganisationer i Norden, i nära samarbete med 

redovisningsbranschen och är finansierad av Nordic Innovation. NSRS är ett 

verktyg som ska öka väsentligheten och transparensen i hållbarhetsrapporteringen 

för SME-segmentet (Nordic Sustainability Reporting Standard, u.d.; Srf 

Konsulterna, u.d.).  

 

En viktig aspekt som tas upp i standarden är omvandlingen från en linjär till en 

cirkulär ekonomi. 7  Professionella redovisningskonsulter vill genom standarden 

hjälpa sina kunder att kunna mäta cirkulariteten och därefter kunna dokumentera 

mätningen i en hållbarhetsrapport (Nordic Sustainability Reporting Standard, u.d.). 

 
7 En cirkulär ekonomi är en form av kretslopp som använder så lite som möjligt av jordens resurser 

(Bollebygd, 2020). Motsatsen är en linjär ekonomi då man tillverkar, använder och slänger produkterna 

(Jansson H. , 2020).  
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NSRS har utvecklats genom att kombinera befintliga standarder, användares behov 

och verkligheten såsom branschspecifika utmaningar. Under utvecklingen har 

fokus varit på användarvärde och förenkling på grund av bristen på 

hållbarhetsstandarder för SMEs och deras resurser (Srf Konsulterna, u.d.). Enligt 

Nordic Sustainability Reporting Standard (u.d.) har en del av NSRS utveckling skett 

i en process med flera intressenter. Det har visat sig att deltagande metoder har varit 

framgångsrika när det gäller att skapa specifik information om ett visst tema. I detta 

fall en ny standard där flera intressenter är delaktiga (Tamm Hallström, 1996). 

Intressenter kan vara fokusgrupper, deltagande undersökningar, berättelsesamling 

eller liknande. Den information som genereras av intressenterna fungerar som en 

grund för analys vid utvecklingen av en ny standard (Nordic Sustainability 

Reporting Standard (NSRS), u.d.).  

 

Huvudanvändarna av standarden anses vara SMEs, redovisningskonsulter och 

affärsrådgivare på intern nivå. Det finns även ett antal externa användare, vilka är 

intressenter såsom investerare och stora företag som kontrollerar sin värdekedja. 

Bland de externa användarna ingår dessutom andra aktörer som vill inhämta 

kunskap om företagets miljöpåverkan och jämföra det med andra företag (Srf 

Konsulterna, u.d.; Nordic Sustainability Reporting Standard, u.d.)  

 

Företag som tänker hållbart i deras affärsmodell kan skapa en stor konkurrensfördel 

(Rossi & Luque-Vílchez, 2021). NSRS-organisationen vill att nordiska företag ska 

hjälpas åt att tänka mer hållbart för att minimera deras klimatpåverkan. Om det är 

fråga om ett stort nordiskt företag kan de även påverka sina underleverantörer. Det 

leder till att det kan behövas utveckla en produkt och tjänst som är klimatneutrala. 

Inom en snar framtid kommer alla nordiska företag att behöva en databas för sina 

klimatavtryck samt rapportera cirkularitet och mätning (Nordic Sustainability 

Reporting Standard, u.d.). Mindre företag har svårt att ta till sig befintliga 

standarder eftersom alla standarder som finns idag kopplat till 

hållbarhetsrapportering är riktade för stora företag. Det är främst på grund av den 

anledningen som det idag behövs en nordisk rapporteringsstandard för SMEs 

(Nordic Sustainability Reporting Standard, u.d.).   
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NSRS Framework består av flera olika komponenter (Nordic Sustainability 

Reporting Standard (NSRS), 2021). De olika komponenterna är: NSRS 

avancemangsnivåer, NSRS byggstenar och NSRS process. Avancemangsnivåerna 

består av Nivå 1, Nivå 2 och Nivå 3. Rapporteringskraven är planerade att öka för 

varje avancemang. Det möjliggör för organisationer att börja med de grundläggande 

principerna för hållbarhetsrapportering och sedan utvecklas. På så vis är ramverket 

utformat för att kontinuerligt uppmuntra SMEs att avancera i nivå (Nordic 

Sustainability Reporting Standard (NSRS), 2021). NSRS Nivå 1 lanserades i 

oktober 2021. Nivå 2 och 3 har ännu inte blivit tillgängliga för användning (Nordic 

Sustainability Reporting Standard (NSRS), u.d.).  

 

Standardens byggstenar visas i figur 2. Byggstenarna omfattar de väsentliga ämnen 

som NSRS täcker. De ingår i NSRS Framework i ett försök att optimera 

hållbarhetsrapporteringen genom att förbättra kvaliteten, effektiviteten och 

lämpligheten för SMEs i Norden (Nordic Sustainability Reporting Standard 

(NSRS), 2021). Den första byggstenen är anpassning där behovet av att nå 

harmonisering genom likartad hållbarhetsrapportering över olika ramverk tas upp. 

Därmed är NSRS byggd på andra befintliga standarder för att jämförelsen ska vara 

möjligt om ett företaget använder sig av NSRS och ett företag av exempelvis GRI. 

Organisationerna som implementerar NSRS kommer därför att rapportera i linje 

med ett antal tidigare kända ramverk. Den andra byggstenen är proportionalitet 

vilket innebär att det bör finnas proportionalitet mellan hållbarhetsrapporteringen i 

förhållande till organisationen. Den tredje byggstenen är väsentlighet som omfattar 

betydelsen av ett specifikt ämne för en organisation och därmed om rapporteringen 

av det ämnet är relevant. Den fjärde byggstenen omfattar klimat, social och 

ekonomisk risk. Det innebär en del av hållbarhetsrapporteringen är att bedöma 

risker och möjligheter för ett långsiktigt perspektiv. Den femte byggstenen berör 

integrerat tänkande. Det kräver att hållbarhet integreras i organisationens 

beslutsfattande, ledning och strategi. Den sjätte byggstenen är planetära gränser och 

det är ett koncept som kommer av behovet av hållbar utveckling och byggstenen 

(Nordic Sustainability Reporting Standard (NSRS), 2021).  
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Byggstenarna återspeglas i NSRS upplysningskrav genom nyckeltal och 

upplysningar baserade på hållbar utveckling. Den sista byggstenen är cirkulär 

ekonomi vilket är en motsats till den linjära ekonomin. Syftet med cirkulär ekonomi 

är att minimera resursinsatser, avfall, föroreningar och koldioxidutsläpp genom 

bättre produktivitet och längre användning av resurser (Nordic Sustainability 

Reporting Standard (NSRS), 2021).  

 

Den tredje komponenten av NSRS Framework är NSRS process.  Den består av en 

hel rapporteringscykel där en färdig NSRS hållbarhetsrapport är slutprodukten. 

Processen är cyklisk och det innebär att den upprepas årligen av organisationen (Se 

Figur 10). Det finns olika processer för de olika nivåerna och det medför att endast 

processen för Nivå 1 är tillgänglig än (Nordic Sustainability Reporting Standard 

(NSRS), 2021).  

 

Figur 2 

NSRS byggstenar. 

 
Kommentar: Baserad på Nordic Sustainability Reporting Standard (2021).  
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3 Teoretisk referensram 

I följande avsnitt presenteras studiens teoretiska referensram. Den bygger på 

intressentteorin, legitimitetsteorin och institutionell teori som identifierats genom 

problematiseringen (Se Bilaga 1). Teoriernas syfte är att ligga till grund när 

intervjuguider skapas och sedan återkoppla empiriska data till teorierna.  

 

Uppsatsens problematisering står till grund för den utvalda teoretiska 

referensramen. Det är de här tre teorierna som är vanligast att använda vid studier 

kring hållbarhetsrapportering. Ett flertal studier använder det här teoretiska 

ramverket eller delar av det (Se Bilaga 1; Fernando & Lawrence, 2014). Studien 

kommer därmed använda sig av tre olika teorier: intressentteorin, legitimitetsteorin 

och institutionell teori. Enligt Fernando och Lawrence (2014) till det likheter mellan 

de tre olika teorierna. En bredare politisk ekonomiteori ligger till grund för de alla 

tre teorierna. Enligt den teorin är samhälle, politik och ekonomi oskiljaktiga. På så 

vis kan inte ekonomiska händelser undersökas effektivt om inte sociala och 

politiska perspektiv beaktas. Eftersom de tre teorierna har samma grundtanke 

utvecklades de med små variationer (Fernando & Lawrence, 2014).  

 

3.1 Intressentteori 

Utgångspunkten i intressentteorin är företags relationer. Teorin skapades utifrån 

shareholder theory och blev en motsats till den teorin, som endast fokuserar på 

företagets aktieägare (Kristen, 2021). Enligt Kristen (2021) involverar 

intressentteorin i princip alla som berörs av företaget och dess verksamhet. Som 

framgår i figur 3 är det inte enbart aktieägare som berörs och berör företaget, utan 

även ägare, anställda, kunder, företagsledare, samhället, finansiärer och 

leverantörer. Enligt intressentmodellen är det viktigt för företaget att fokusera på 

alla intressenter för ett långsiktigt hållbart företag (Kristen, 2021; Fernando & 

Lawrence, 2014).  
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Figur 3 

Intressentteori.  

 
Kommentar: Inspiration från Kristen (2021).  
 

En viktig del av intressentteorin är att företaget ska ta hänsyn till intressenternas 

behov och krav. Enligt teorin kan företag få negativa konsekvenser på lång sikt trots 

kortsiktig vinst om de genomför projekt som inte accepteras av en intressent 

(Freeman, 2010). Ju mindre hänsyn företaget tar till intressenterna, desto större 

sannolikhet att företaget konkurreras ut. Det är därför viktigt för företag att skapa 

bra relationer med intressenter och möta deras förväntningar på ett optimalt sätt. 

Det kan krävas ansträngning för företaget att tillgodose flera intressenters behov 

samtidigt, eftersom de kan ha olika förväntningar på företaget (Kristen, 2021; 

Fernando & Lawrence, 2014). Företag prioriterar generellt intressenter som har stor 

inverkan på företaget såsom finansiärer, anställda, leverantörer och samhället. Över 

tid kan det förändras vilka intressenter som anses vara viktiga och även 

intressenternas förväntningar på företaget. Vidare betyder det att företag måste 

anpassa företaget och ta åt sig intressenters uppdaterade förväntningar och behov 

(Deegan, 2014).  
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3.1.1 Intressentteorin kopplat till hållbarhetsrapportering 
En återkommande förväntning i dagens samhälle är att företag arbetar hållbarhet 

och rapportera sitt hållbarhetsarbete. Några av de vanligaste frågorna att diskutera 

kring hållbarhet är bland annat utsläppsmål i enlighet med modern klimatvetenskap, 

plan för att motverka korruption och undvika skada på den biologiska mångfalden 

samt kartlägga klimatrisker för verksamheten regelbundet (Jakobsson, 2021). 

Enligt intressentteorin är det viktigt att företagen möter de förväntningar som ställs 

för att tillgodose sina intressenters önskningar, vilket tenderar att omfatta 

hållbarhetsarbete. Om företaget rapporterar hur de arbetar med hållbarhet finns det 

möjlighet att vinna konkurrensfördelar. Det kan bland annat handla om att tilltala 

leverantörer, personal samt kunder (Fernando & Lawrence, 2014; Freeman, 2010).  

 

Enligt Fernando och Lawrence (2014) kan intressentgruppen anställda ha 

förväntningar kring arbetsmiljö vilket kan omfatta krav på hållbarhetsarbete från 

företaget.  Leverantörer kräver också att de behandlas på ett bra sätt likt de anställda. 

Intressentgruppen leverantörer har dock ett eget ansvar jämfört med anställda 

eftersom deras egna verksamheter också behöver drivas på ett etiskt och rättvist 

sätt. I intressentgruppen samhället kan det ingå personer som bor i landet, staden 

eller området där ett projekt eller företaget är verksamt. Bland de personerna finns 

vanligtvis miljöintresserade personer vilket betyder att företaget behöver uppdatera 

dem och anpassa projektet eller företaget efter deras behov och förväntningar 

(Fernando & Lawrence, 2014). För gruppen kunder är den viktigaste frågan hur 

företag arbetar med hållbarhet, men även att företagen faktiskt hållbarhetsarbetar. 

Ett annat viktigt område för gruppen kunder är hur företagets produkter påverkar 

miljön och samhället. Företagen bör tydligt rapportera hur de hållbarhetsarbetar och 

varför kunderna ska välja deras produkt eller tjänst utifrån ett hållbarhetsperspektiv 

(Verksamt, 2022). 

 

Ett företag behöver tillgodose ytterligare intressentgruppers behov (Se Figur 3). Det 

är vanligtvis olika områden i fokus beroende på vilken intressentgrupp som ska ta 

del av informationen företaget ger ut (Freeman, 2010). Enligt Företagarna (u.d.) 

samt Fernando och Lawrence (2014) är transparens och dialog en central del för ett 
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bra hållbarhetsarbete enligt de flesta intressentgrupper. En annan viktig aspekt är 

att rapportera och marknadsföra hur företaget står i relation till miljöansvar och 

socialt ansvar (Fernando & Lawrence, 2014). 

 

3.2 Legitimitetsteori 

Legitimitetsteorin är fokuserad på relationen mellan företaget och samhället det 

verkar i. Grundtanken med teorin är att det är viktigt för företag att anses vara 

legitima av samhället (Deegan, 2014). Enligt Kristen (2021) uppnås legitimitet 

genom att följa de gränser och normer som är etablerade internt i företaget och 

externt i samhället. Samhället ska i legitimitetsteorin ses som en helhet istället för i 

olika intressentgrupper som i intressentteorin (Kristen, 2021; Deegan, 2014). Trots 

helhetsbilden kan grupper eller individer påverka eller påverkas av företagets 

framgång och målsättning. Företag uppnår ofta legitimitet genom transparens och 

att rapportera deras arbete på ett tillförlitligt sätt (Hummel & Schlick, 2016). När 

företag söker legitimitet kan det dock uppstå en konflikt mellan legitimitet och 

uppfattningen om ansvar gentemot intressenter. Konflikten uppstår när företag 

väljer vad som ska presenteras istället för att ge ut information till de som har rätt 

att veta. Till följd av att företagen är medvetna om intressenternas behov och deras 

värderingar kan legitimiteten bibehållas i företagen (Deegan, 2014).   

 

3.2.1 Legitimitetsteorin kopplat till hållbarhetsrapportering 

När företag vill bekräfta sin legitimitet behöver företaget redovisa väsentlig och 

relevant information. Bland annat kan hållbarhetsrapportering anses vara viktig att 

utföra när företag redovisar sitt hållbarhetsarbete och prestationer. Enligt Delas och 

Cuerel (2011) finns det företag som går till överdrift gällande deras 

hållbarhetsarbete vilket kan minska företagets legitimitet genom greenwashing. 

När företag går till överdrift hindrar det konsumenternas möjlighet att kunna skilja 

på vilka påståenden som är sanna och vilka som är vilseledande. Greenwashing 

anses vara ett sätt för företag att vilseleda intressenter att tro att företaget och dess 

verksamhet är miljövänliga trots att så inte är fallet (Delmas & Cuerel, 2011). Det 
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leder till att konsumenterna oftare blir misstänksamma mot flera typer av 

miljöaktiviteter, som i sin tur medför att företag kan förlora sin legitimitet (Chen & 

Chang, 2013). För att minska risken för greenwashing kan en extern granskning ske 

av den rapporterade icke-finansiella informationen (Lennartsson, 2020). Om 

företag använder greenwashing som en kompensation för sämre hållbarhetsarbete 

kan en konsekvens bli att konsumenters förtroende och deras vilja att skapa relation 

med företaget försämras. Ett försämrat förtroende av konsumenter leder till att 

företag inte får legitimitet av samhället (Chen & Chang, 2013).  

 

Frivillig hållbarhetsrapportering är möjligt för de företag som inte omfattas av 

lagkravet såsom SMEs som inte är noterade på en reglerad marknad. Enligt 

Wolniak och Hąbek (2013). kan frivillig hållbarhetsrapportering vara ett sätt för 

företaget att öka sin legitimitet och visa transparens i dess verksamhet. I figur 4 

visas några för- och nackdelar med att använda sig utav frivillig 

hållbarhetsrapportering. En viktig fördel med frivillig hållbarhetsrapportering 

kopplat till legitimitetsteorin är efterlevnaden av samhällets förväntningar och 

normer. En annan är industrins intresse, att företaget ska skapa legitimitet i den 

aktuella branschen (Wolniak & Hąbek, 2013). Den främsta nackdelen som kommer 

tas upp i denna studie med frivillig hållbarhetsrapportering är företagens 

otillräckliga resurser. När SMEs utför en frivillig hållbarhetsrapportering trots brist 

på resurser kan det leda till greenwashing och bidra till minskad trovärdighet. 

Tillslut leder det även till brist på legitimitet för företaget av samhället (Wolniak & 

Hąbek, 2013). Enligt Hummel och Schlick (2016) tenderar företag som inte utför 

bra hållbarhetsarbete att inte redovisa lika mycket information baserat på 

legitimitetsteorin. Det här med anledning av att företag försöker dölja deras riktiga 

prestation och därmed skydda sin legitimitet (Hummel & Schlick, 2016).  
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Figur 4  

För- och nackdelar frivillig hållbarhetsrapportering. 

 
Kommentar: Baserad på Wolniak & Hąbek (2013).  

 

3.3 Institutionell teori 

Institutionell teori försöker förklara varför människor samt organisationer gör saker 

och på vilket sätt det utförs. Det finns ett flertal situationer och olika beteenden som 

påverkas genom människors preferenser. I den institutionella teorin förklaras 

därmed människor och organisationer som icke rationella och den yttre påverkan är 

centralt (Eriksson-Zetterquist, 2009). Rowan och Meyer (1977) grundade denna 

teori för att förklara hur människor agerar och är irrationella. De förklarar även att 

människor ibland genomför saker för att de måste, för att någon organisation eller 

dylikt tvingar dem (Rowan & Meyer, 1977).  

 

Institutioner kan ses som spelets regler som både möjliggör och begränsar 

mänskligt beteende (Scott, 2008). Enligt La Torre et al. (2020) har lokala 

institutioner och kultur en inverkan på kunskap och attityder. Transparensen i 

intressentdialogen påverkas på så vis av kunskap och attityder samt är relaterad till 

moraliska normer och företagsbeteende (La Torre et al., 2020). Institutioner är 

sociala strukturer som har en hög makt och ska bidra med stabilitet och mening till 
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det sociala livet. En del av den institutionella teorin förklarar hur dessa institutioner 

påverkar individer och organisationer (Scott, 2008). Enligt teorin blir organisationer 

mer och mer lika varandra vilket förklaras med tre olika processer som bidragit till 

likheterna (Se Figur 5). Den första är tvångsisomorfism som innebär att 

organisationer antar normer med anledning av påtryckningar från andra 

organisationer och från samhället i allmänhet. Den andra är mimetisk isomorfism, 

som innebär att organisationer avsiktligen imiterar och kopierar varandra för att öka 

sin legitimitet. Den sista är normativ isomorfism som talar för att organisationer 

indirekt antar normer och värderingar från andra organisationer i dess miljö (Rowan 

& Meyer, 1977). Enligt Arevalo och Aravind (2015) kan antagandet av globala 

modeller ses som ett mimetiskt beteende av lokala och globala aktörer som inte 

alltid har kapaciteten eller förmågan att implementera modellerna.  

 

Figur 5 

Isomorfism. 

  
 
Kommentar: Baserad på Rowan och Rowan (1977), Scott (2008) och Tamm Hallström (1996).  
 

3.3.1 Regelskapande 

Regelskapande är ett fokusområde inom institutionell teori. Ämnet växte fram 
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Ortmann (2010) är standarder regler som fastställer exempelvis modeller eller ett 

beteende. Standarder handlar om normativa nivåer oavsett om det gäller kvalitet 

eller kvantitet, precision eller värde, teknik eller moral (Ortmann, 2010). Per 

definition är standarder fortfarande frivilliga och kan anses vara ett exempel för hur 

krav uppfattas av ett flertal organisationer. Det finns liknande uppfattningar om vad 

som är rationellt, acceptabelt och vad organisationer anpassar sig efter. Därmed 

tenderar organisationer att bli mer lika och standardiserade (Tamm Hallström, 

1996). 

 

Enligt Ortmann (2010) är begreppet regler ett mer allmänt begrepp, med andra ord 

är standarder en del av regler. Varje regel definierar dock en standard. Både regler 

och standarder anses ha en betydelse för organisationer och samhället som helhet. 

På grund av drift kan regler och standarder anpassa sig till förändringar. I ett flertal 

fall kan det vara fördelaktigt. Ibland kan den anpassas medvetet med små steg som 

i exempelvis politik. Det kan dock vara en nackdel i vissa fall och leda till negativa 

konsekvenser. Ortmann (2010) menar att en negativ konsekvens är när det är för 

sent att bli medveten om problemet vilket benämns som ett ”inte ännu/inte längre”-

problem. Problemet beskriver en situation där det sker en övergång från ”inte ännu” 

till ”inte längre”. Ett sådant problem kan uppstå vid en drift som är omärkbar till en 

början. Sedan när driften är synbar, går det inte utesluta det eftersom det under tiden 

blivit oåterkalleligt (Ortmann, 2010). Varje drift bestäms inte av positiv feedback. 

Däremot är positiv feedback ofta avgörande för processen. Problemet med ”inte 

ännu/inte längre” syftar på möjligheten att förhindra avvikelser som kan vara 

oåterkalleliga om de inte upptäcks i tid.  Det är viktigt att en slutgiltig standard inte 

har avvikelser eftersom det kan leda till negativa konsekvenser (Ortmann, 2010).  

 

Ur ett institutionellt perspektiv noterar organisationer olika krav i dess miljö. Tamm 

Hallström (1996) menar att organisationer tenderar att anpassa sig till kraven för att 

uppnå legitimitet. Av den anledningen är organisationer beroende av sin omgivning 

och behöver anpassa sig efter den. Kraven som ställs kan finnas i både formella och 

tvingande regler såsom lagstiftning eller mer informella såsom normer och 

institutioner. Ett vanligt krav idag är att organisationer ska vara rationella och 
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moderna (Tamm Hallström, 1996). Det finns olika aktörer när både tvingande regler 

och informella normer utvecklas. Det finns olika aktörer både när tvingande regler 

och informella normer utvecklas (Eberlein et al., 2013). Eberlein et al. (2013) har 

skapat ett ramverk som betonar interaktioner mellan aktörer i olika system. I 

huvudsak är ramverket dock institutionalistiskt eftersom det antar aktörers intressen 

och preferenser. Aktörerna varierar när det gäller regleringskapacitet men varje 

funktion kan bli utfört av flera olika aktörer (Eberlein et al., 2013).  

 

3.3.2 Institutionell teori kopplat till hållbarhetsrapportering 

Det går att se en koppling mellan hållbarhetsrapportering och institutionell teori 

utifrån de tre isomorfismerna. Företag påverkas av olika aspekter beroende på 

vilken isomorfism som ligger till grund (Scott, 2008). Tvångsisomorfism kommer 

från externa källor exempelvis lagstiftning (Rowan & Meyer, 1977). Större företag 

har tvingande påtryckningar angående hållbarhetsrapportering eftersom det är 

lagkrav för dem vilket det inte är för SMEs. Mimetisk isomorfism är när företag 

tenderar att kopiera andra framgångsrika företag (Rowan & Meyer, 1977). Till 

exempel när ett företag väljer en hålbarhetsstandard genom att imitera ett känt 

företags hållbarhetsrapportering. Normativ isomorfism grundar sig i att de flesta 

personer som utför exempelvis redovisning har som grund samma utbildning, regler 

och krav (Rowan & Meyer, 1977).  

 

3.3.3 Institutionaliseringen av en ny standard 

Enligt Delmas och Montes-Sancho (2011) kan företag få blandade signaler från en 

ny standard om det är brist på harmoni i olika beståndsdelar under utvecklingen av 

standarden. När en standard antas för första gången kan tvingande och normativa 

påtryckningar motverka varandra. Påtryckningarna behöver därför vara enhetliga 

med varandra i den tidiga fasen av antagandet av en ny standard. I de senare faserna 

har normativa påtryckningar den viktigaste rollen. Det finns en del utmaningar med 

att institutionalisera en ny standard (Delmas & Montes-Sancho, 2011).  
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Sammanfattningsvis kan alla tre teorierna tydligt kopplas samman (Fernando & 

Lawrence, 2014). Genom att förstå sina intressenter och uppfylla deras behov och 

förväntningar blir företaget mer långvarigt på marknaden. Det medför att företaget 

blir mer trovärdiga i samhället och i intressenternas ögon (Deegan, 2014). Ett sätt 

för företagen att bli mer legitima i samhället är att använda sig utav standarder vid 

rapportering. Av den anledningen är det viktigt att nya standarder institutionaliseras 

på marknaden för hållbarhetsrapportering i SME-segmentet och ge legitimitet till 

företag som använder sig av en viss standard. På så vis tilldelas företaget legitimitet 

eller bibehåller den legitimitet som funnits för företaget. Institutionell teori kopplas 

samman genom att förklara varför människan i vissa situationer agerar som den gör. 

Det vill säga teorin ger en uppfattning av varför företaget tilldelas legitimitet genom 

att vara på ett visst sätt eller varför företaget väljer att dela den specifika 

informationen men inte en annan information (Wolniak & Hąbek, 2013). Alla tre 

teorierna kan kopplas samman för att besvara studiens frågeställning.  
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4 Metod 
I följande avsnitt presenteras studiens metod. Inledningsvis redogörs för studiens 

vetenskapliga metod. Därefter presenteras den empiriska metoden. Avslutningsvis 

presenteras en reflektion om metodvalet och studiens trovärdighet samt 

tillförlitlighet.  

4.1 Vetenskaplig metod 

När en studie genomförs måste många val tas utifrån flera olika alternativ. En bra 

studie kan genomföras via flera olika metoder. För att redogöra för hur denna studie 

genomförs i linje med syftet motiveras besluten kring vetenskaplig metod nedan.  

 

4.1.1 Forskningsparadigm 

Forskningsparadigm är ett filosofiskt tankesätt över hur kunskap inom forskning 

bildas samt hur forskning utvecklas. För att paradigmens tankesätt och mönster ska 

kunna användas effektivt är det viktigt att fundera över vilket paradigm som passar 

bäst till den specifika undersökningen (Oates et al., 2022).  

 

Den här studiens syfte var att undersöka hur och varför NSRS utvecklats, vilka 

aktörer som varit involverade, vad standarden innehåller och möjligheten att 

institutionalisera NSRS. Syftet uppnåddes med kvalitativa data bestående av 

intervjuer och dokumentanalys. Metoden utgick från ett interprevistiskt synsätt 

eftersom syftet skulle uppfyllas genom en tolkningsprocess (Saunders et al., 2009). 

För att förstå institutionaliseringen och utvecklingen av en ny standard behövs det 

involveras aktörer för att genomföra en tolkningsprocess av ett komplext ämne.   

 

4.1.2 Forskningsstrategi 

Den här studien använder sig av en kvalitativ forskningsstrategi vilket innebär att 

ord har använts som analysenhet. Undersökningen har genomförts med intervjuer 

som sedan har kompletterats med dokumentanalys. Med tanke på att studien 

använder sig av två olika metoder, det vill säga både intervjuer och 
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dokumentanalys, är undersökningen en så kallad triangulering  (Densombe, 2018; 

Shorten & Smith, 2017; Bryman & Bell, 2017; Bowen, 2009). Den här studien vill 

analysera ett område som det inte finns tidigare kunskap om. Därav är studien enligt 

Creswell et al. (2003) explorativ. När en explorativ studie utförs är det vanligt att 

den kvalitativa data kombineras med kvantitativa data. Kompletteringen görs för att 

förstå sambandet i den insamlade data (Creswell et al., 2003). I den här studien 

kommer det endast användas kvalitativa data. På grund av att syftet handlar om att 

kunna beskriva och förstå utvecklingen och institutionaliseringen av NSRS samt 

vilka aktörer som involverats.  

 

4.1.3 Forskningsansats 

Uppsatsens forskningsansats förklarar förhållandet mellan teori och empiri. Det 

vanligaste är att förklara det utifrån deduktiv, induktiv eller abduktiv analysstrategi. 

I deduktiv analysstrategi har teorier en avgörande roll och det är vanligt att 

formulera och testa hypoteser. I induktiv analysstrategi är det empiriska materialet 

utgångspunkten och teorierna har en mindre roll. Det empiriska materialet är 

utgångspunkten för begrepp och modeller (Denzin, 2009; Lind, 2019). Den här 

uppsatsen applicerar en abduktiv analysstrategi vilket anses vara en kombination av 

induktiv och deduktiv analysstrategi (Nehls, 2021; Lind, 2019). För att uppfylla 

studiens syfte ansågs abduktion vara den mest lämpliga analysstrategin.  Det går att 

få en bred förståelse genom teorierna och genom det empiriska materialet ges en 

djupare förståelse. 

 

Studiens utgångspunkt är teorier som identifierats i ett flertal andra uppsatser som 

berör samma ämne (Se Bilaga 1; Fernande & Lawrence, 2014). Ansatsen har på så 

vis varit deduktiv ända från början. Det har sedan gett möjlighet att kunna avgränsa 

studien till ett smalare och mer relevant område inom hållbarhetsrapportering i 

SME-segmentet. För att skapa ytterligare förståelse skapades ett praktiskt problem 

i form av NSRS och därmed regionalt regelskapande i Norden. Det gjorde att 

uppsatsen även fick inslag av induktiv analysstrategi. Den induktiva ansatsen gjorde 

det enklare att förstå verkligheten eftersom fallet med NSRS användes. Medan den 
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deduktiva ansatsen bidrog med teorier som låg till grund för de genomförda 

intervjuerna i kombination med forskningsfrågan.  Av den anledning har uppsatsen 

inslag av både deduktiv och induktiv ansats vilket medför att ansatsen till slut blir 

abduktiv. För att till slut skapa en djupare förståelse av NSRS och regionalt 

regelskapande har den empiriska data tolkats genom att återkopplas till de valda 

teorierna.  

 

Figur 6 

Abduktiv analysstrategi. 

 
Kommentar: Baserad på Mitchell (2018).  
 

4.1.4 Litteratursök 
Litteratursökning härleder olika sätt att urskilja källor som är relevanta för det 

specifika området som ska undersökas (Götherström, 2012). Det första steget i 

processen att hitta litteratur för den här studien var att använda Högskolan 

Kristianstads elektroniska sökmotor Summon. Litteratursök kräver användning av 

nyckelord som fångar upp kärnan i det undersökningen ska utgå ifrån. Sökningarna 

baserades på nyckelorden ”Corporate Social Responsibility reporting” och ”Small 

and medium-sized Enterprises”.  

 

Vid denna tidpunkt upptäcktes det att NSRS existerade och hade lanserats för 

användning år 2021. Det gjorde att fokus skiftades från generell 

hållbarhetsrapportering i SME-segmentet till mer specifikt om NSRS vilket ledde 
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uppsatsen in på regelskapande. Däremot fortsatte uppsatsens huvudfokus att vara 

hållbarhetsrapportering i SME-segmentet och NSRS. Därefter lades det till 

ytterligare nyckelord vilka var följande: ”GRI”, ”UNGC” och ”NSRS”. Sedan lades 

det till ytterligare nyckelord för att hitta information om tidigare identifierade 

teorier: ”Shareholder theory”, ”Legitimacy theory” och ”Institutional theory”. 

Sökresultaten begränsades genom att lägga till att det var tvunget att vara en 

vetenskaplig artikel. Med tanke på att sökorden som användes kan anses vara 

generella, resulterade sökningarna i för många träffar. Endast de 40 första 

resultatens titel och sammanfattning lästes. Därefter valdes de artiklar som ansåg 

relevanta ut och hela artikeln lästes. Relevanta artiklar ansågs vara de som berörde 

hållbarhetsrapportering i SME-segmentet och innehöll någon av de utvalda 

teorierna. När artikeln lästes i sin helhet kontrollerades det om det var relevant fakta 

och rätt teorier kopplade. Därefter valdes relevanta artiklarna ut och lades till i 

Bilaga 1 för att kunna få en tydligare överblick (Se Figur 7).   

 

Figur 7 

Urvalsmetodiken som använts vid litteratursök.  
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Det har dessutom letats relevant information och fakta i olika böcker inom ämnet 

hållbarhet och hållbarhetsrapportering. 8  Böckerna hittades via Högskolan 

Kristianstads bibliotek med hjälp av personal, via tidigare kandidatuppsatser och 

via Sölvesborgs bibliotek med hjälp av deras hemsida. Utöver det ovan nämnda har 

material och artiklar även blivit tilldelat från handledaren Caroline Pontoppidan. 

Först när artiklar från handledaren tilldelades blev författarna upplysta om 

regelskapande på en regional nivå. Det tilldelades därför artiklar kring det här ämnet 

och det var inget som författarna behövde söka efter själva. Till sist har även en del 

artiklar och böcker hittats genom snöbollseffekten. Det innebär att artiklarna har 

hittats via en referens som använt en annan referens som passade till den här studien 

(Krackhardt & Porter, 1986).  

 

4.1.5 Forskningsmetod 

Vilka forskningsmetoder som kommer att tillämpas för undersökningen bestäms av 

studiens syfte. Den här studien bygger på kvalitativ forskning, dels genom 

semistrukturerade intervjuer med personer som varit engagerade i utvecklingen av 

NSRS. Dels genom en dokumentanalys för att kunna undersöka vad som diskuteras 

kring hållbarhetsrapportering och frivilliga standarder. Eftersom studien använder 

semistrukturerade intervjuer i kombination med dokumentanalys används 

triangulering (Bowen, 2009). I den här studien valde författarna bort att använda 

sig utav kvantitativ forskning på grund av att NSRS lanserades år 2021. För att 

författarna skulle använda sig av kvantitativ forskning skulle det behövt vara 

möjligt att studera om fler SMEs hade börjat hållbarhetsrapportera efter 

lanseringen. Det här är något som ännu inte är möjligt och därför valdes kvantitativ 

forskning bort.  

 

 
8 Det finns även andra sätt såsom att studera nyckelord som finns i böcker och artiklars referenshänvisningar 

(Krackhardt & Porter, 1986). 
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4.2 Empirisk metod 

Studiens syfte ska till viss del uppfyllas med hjälp av empiriskt underlag. 

Kommande del avser att beskriva hur de olika metoderna har bidragit till det 

empiriska underlaget studien utgår från.   

 

4.2.1 Datainsamling 

För att kunna uppfylla studiens syfte har det samlats in empiriskt material på olika 

sätt. Det har genomförts en så kallad triangulering vilket innebär att mer än en 

metod använts för att studera ett specifikt fenomen (Bryman & Bell, 2017; Bowen, 

2009). Metoderna som använts är dokumentanalys och intervju. Det togs inspiration 

av Eugénio et al., (2013) när metoden konstruerades och därav användes en 

kombination av dokumentanalys och intervju. Det är även en av de vanligaste 

metodkombinationerna enligt Bowen (2009). 

 

4.2.1.1  Dokumentsanalys 

Dokumentanalys används för att granska eller utvärdera dokument genom en 

systematisk process. Kvalitativa metoder kräver att data undersöks och tolkas för 

att skapa ett empiriskt underlag. På samma vis kräver dokumentanalys att data 

granskas för att ge förståelse och mening.  Idéen om att kombinera dokumentanalys 

med intervjuer i den här studien kom från Eugénio et al., (2013) studie om 

hållbarhetsstrategier kopplat till legitimitetsteorin.  

 

Dokumentanalysen hade som syfte att användas till en förståelse för utvecklingen 

av standarden och att identifiera organisationsfältet för att hitta relevanta 

respondenter till intervjuer. Data samlades in genom dokument, hemsidor och 

publikationer relaterade till hållbarhetsrapportering i SME-segmentet. I början av 

insamlingen klassificerades olika aktörer som yttrat sig om hållbarhetsrapportering 

i SME-segmentet för att identifiera organisationsfältet. Klassificeringen gjordes 

genom att dela upp aktörerna i grupp A och grupp B (Se Tabell 2). Utifrån denna 

indelning av aktörer har sedan respondenterna till intervjuerna valts ut.  



 

 36 

Till en början samlades data in från NSRS-organisationen för att få inblick i vad 

som sades om hållbarhetsrapportering i SME-segmentet och om den nya standarden 

(Se Bilaga 4). Därefter samlades data in från FAR och Srf Konsulternas9 hemsidor 

och tidningar. Det här gjorde med anledning av att det är de två största 

branschorganisationerna för redovisningskonsulter i Sverige. De externa aktörerna 

som analyserades utöver FAR och Srf Konsulerna baserades på ”Big 8”. De 

företagen som ingår i ”Big 8” och som var med i analysen är: Aspia, BDO, Deloitte, 

EY, Grant Thornton, KPMG, Mazars och PwC. Företagen arbetar främst med 

revision och redovisning och står tillsammans för ungefär 42 % av den totala 

omsättningen och för 43 % av arbetstillfällerna i branschen (FAR, 2021). Data från 

företagens hemsidor samlades in eftersom det är de ledande bolagen inom 

branschen och bör därför påverka andra med deras utalanden.   

 

Tabell 2 

Gruppering av aktörer/respondenter. 

Aktörer/respondenter Förklaring 

Grupp A – Personer som har varit/är 

involverade i NSRS-organisationen.  

Personer som varit med och utvecklat NSRS 

eller är involverade i standarden på ett djupare 

plan, till exempel styrelsemedlemmar.  

Grupp B – Övriga personer som yttrat sig 

om hållbarhetsrapportering i SME-

segmentet.  

Personer som är involverade i 

hållbarhetsrapportering i SME-segmentet 

allmänt och inte har lika djup insikt i NSRS.  

Kommentar: Inspiration från Sonnerfeldt & Pontoppidan (2022). 

 

4.2.1.2  Intervju 

Denna undersökning behandlar komplexa frågor i och med att det är ett område som 

kräver förståelse för varför en standard endast implementeras i Norden. Det medför 

att intervju är en passande metod för undersökningen. Intervju som datainsamling 

fokuserar på vad respondenterna berättar för forskaren (Densombe, 2018; Bryman 

 
9 Branschorganisation för redovisningskonsulter och lönekonsulter (Srf, u.d.).  
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& Bell, 2017). Den här studien använder semistrukturerade intervjuer vilket innebär 

att forskaren utgår från en färdig lista med frågor som ska besvaras av respondenten 

(Se Bilaga 2 och 3). Valet att använda intervjuer till den här studien är att andra 

undersökningar som forskat kring hållbarhetsrapportering i enlighet med 

intressentteorin och legitimitetsteorin använt intervjuer (Awuah et al., 2021; 

Eugénio et al., 2013). Valet att använda sig av semistrukturerade intervjuer var för 

att det medför flexibilitet och möjlighet att ställa följdfrågor. Intervjuguiderna 

baserades på hållbarhetsrapportering och NSRS på grund av att detta är studiens 

huvudsyfte. Därav är inte intervjuguiderna kopplade till regelskapande.  

 

Det skapades två olika intervjuguider utifrån respondenternas uppdelning i grupp 

A och B (Se Tabell 2; Se Bilaga 2 och 3). De två intervjuguiderna delades in i tre 

huvudområden. I intervjuguiden för grupp A var områderna NSRS bakgrund, 

utvecklingen av NSRS och NSRS framtid. Frågorna i de olika delarna anpassades 

för de som utvecklat standarden. I intervjuguiden för grupp B var områderna 

Hållbarhetsrapportering i SMEs, NSRS och mottagandes av NSRS bland SMEs. 

Frågorna i de olika delarna anpassades för externa aktörer som besitter mycket 

kunskap om hållbarhetsrapportering generellt (Se Tabell 2). Totalt genomfördes 

fem semistrukturerade intervjuer där ett antal av de intervjuade besitter hög kunskap 

inom hållbarhetsrapportering. Medan andra personer har varit med och utvecklat 

NSRS.  

 

Respondenterna hittades via dokumentanalysen när granskning gjordes av vilka 

aktörer som varit involerade i utvecklningen av NSRS.  Respondenterna i grupp A 

valdes utifrån att de besitter kunskap om NSRS, hur standarden har utvecklats och 

vilka ytterligare aktörer som varit involverade. I grupp B valdes respondenterna för 

att kunna få en bredare förståelse om hållbarhetsrapportering i SME-segmentet, hur 

standarder kan påverka segementet samt för att undersöka standardens möjligheter 

till att institutionaliseras. Två intervjuer skedde via videosamtal som spelades in 

efter samtycke av respondenterna. Tre intervjuer skedde över mejl på grund av att 

respondenterna hade tidsbrist. Intervjuerna som genomfördes via samtal varade i 30 

minuter vardera (Se Tabell 3). Efter att intervjuerna genomförts transkriberades allt 
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material noga för att underlätta analys av materialet. Samtliga respondenter 

accepterade att intervjun spelades in för transkribering. 

 

Tabell 3 

Respondenter. 

AKTÖR ORGANISATION LAND TID & 
DATUM 

PLATS VARFÖR 

NSRS Board Nordic 
Sustainability 
Reporting Standard 

Norge Ca 35 
min 
28 April 
2022 

Teams Personen har 
varit med i 
utvecklingen 
av NSRS och 
arbetar fortsatt 
med NSRS.  

Branschansvarig för 
Redovisning  

Srf Konsulterna Sverige Ca 25 
min 
2 Maj 
2022 

Teams Personen är 
kunnig kring 
NSRS och 
varit med 
externt i 
utvecklingen 
av NSRS.  

Generalsekreterare 
och VD 

FAR Sverige 3 Maj 
2022 

Mejl Personen har 
skrivit många 
Balansartiklar 
kopplat till 
hållbarhet.  

Verksamhets-
ansvarig  

CSR Sweden Sverige 4 Maj 
2022 

Mejl Personen är 
kunnig inom 
hållbarhets-
rapportering. 

NSRS team member Nordic 
Sustainability 
Reporting Standard 

Norge 6 Maj 
2022 

Mejl Personen har 
skrivit mycket 
om NSRS och 
varit med i 
utvecklingen. 

 
 

4.2.2 Analys av data 

När analysen genomfördes har empirin från dokumentanalysen och de 

semistrukturerade intervjuerna kopplats till de valda teorierna, vilket är följande: 

intressentteorin, legitimitetsteorin och institutionell teori. Med anledning av att 

studien är abduktiv sker en kombination av teori och empiri när data analyseras 

(Nehls, 2021). Den valda teorin har hittats utifrån tidigare forskning kring 

hållbarhetsrapportering i SME-segmentet (Se Bilaga 1). Data kodades manuellt in 

kvalitativt i Excel och kategoriserades därefter. Sedan delades kategorierna in i 
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ytterligare underkategorier, vilket var följande: ”Svårigheter för SME”, ”Fördelar 

för SME”, ”Hållbarhetsrapportering”, ”Gemensam standard” och ”Lagstadgad 

rapportering”. Utifrån dessa kategorier kunde det sedan identifieras vilka aktörer 

som pratade om de olika aspekterna. Därefter användes dokumentdata för att 

placera intervjusvaren i ett sammanhang.  

 

Efter var och en av de semistrukturerade intervjuerna skedde transkribering 

ordagrant för att underlätta arbetet och tolkningsprocessen. Arbetstiden för 

transkribering uppskattades att vara mellan två och fyra timmar. Den varierande 

tiden beror på att en intervju skedde på svenska medan en annan skedde på norska 

som ökade tiden för översättning. Med anledning av att materialet bearbetades efter 

hand som intervjuerna genomfördes uppstod inte problemet med oordning i 

materialet. Efter transkribering valdes relevanta påståenden och diskussioner ut 

genom att färdkoda data direkt i transkriberingsmaterialet. Data fortsatte att vara 

indelad i de tre delar som intervjuguiderna bestod av och detta blev också strukturen 

när intervjudata presenterades i empirikapitlet.  

 

4.2.2.1  Ramverk för analys av data 

Ramverket för analys av data är baserat på Eberlein et al. (2013) ramverk som har 

utgångspunkt i regulatorisk styrning (Se Tabell 4). Den här tabellen kommer vara 

utgångspunkten i analysen. Eberlein et al. (2013) har identifierat sex frågor som är 

avgörande för att analysera interaktioner; (i) vem eller vilka som interagerar; (ii) 

vad som driver och formar interaktionerna; (iii) vilka är mekanismerna och vägarna 

för interaktion; (iv) vilken karaktär av interaktioner; (v) vilka är effekterna av 

interaktion; och (vi) hur förändras interaktioner över tiden? (Eberlein et al., 2013). 
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Tabell 4 

Teoretiskt ramverk för analys. 

Kommentar: Baserad från Eberlein et al. (2013).  
 

Uppsatsens ramverk kommer bestå av Eberlein et al. (2013) första två 

frågeställningar och delas in i tre frågor. Ramverket presenteras här i sin helhet för 

att visa vilka ytterligare dimensioner som kan påverka regelskapande.  

 

Den första frågan delas in i tre olika nivåer: makro-, meso- och mikronivå. 

Makronivån behandlar tillvägagångssätt gällande interaktioner mellan 

regulatoriska komplex. Det kan till exempel handla om att undersöka hur olika fält 

inom två olika domäner skiljer sig mellan varandra. På en mesonivå behandlas 

tillvägagångssätt som kan undersöka interaktioner mellan olika system. Medan på 

en mikronivå behandlar tillvägagångssätt som undersöker olika interaktioner inom 

samma system. Den sistnämnda nivån kopplas till aktörer som antingen sätter 

standarder, implementerar dem eller efterlever dem på ett korrekt sätt (Eberlein et 

al., 2013).  

 

Den andra frågan berör att interaktioner drivs och formas av ett flertal olika faktorer. 

Enligt Eberlein et al. (2013) skapar komplexa globala svårigheter, såsom 

Komponenter av regulatorisk styrning 
Dimension av 
interaktion 

Mål och 
agenda-
sättande  

Regel-
skapande 

Genom
förande 

Övervakning 
och 
information 
samling 

Främjande av 
efterlevnad och 
verkställighet 

Utveckling 
och 
granskning 

Vem eller vilka 
integrerar? 

      

Drivande och 
formare 

      

Mekanismer 
och vägar 

      

Interaktionens 
karaktär 

      

Effekter av 
interaktion 

      

Förändras över 
tid 
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klimatförändringar, utmaningar men även möjligheter. Det är något som de lokala 

svårigheterna inte skapar. På aktörsnivå skiljer sig drivkrafterna åt. Drivkrafter kan 

exempelvis vara aktörers intressen, kunskaper, resurser, juridiska gränser eller 

uppfattningar (Eberlein et al., 2013).  

 

Den tredje frågan förklarar att det inom organisationer uppstår mekanismer och 

vägar på olika sätt. Det involverar involverar diverse faktorer som kan överlappa 

bland annat marknader eller nätverk. Dessutom fungerar mekanismer och vägar vid 

olika ögonblick i regleringsprocessen (Eberlein et al., 2013). Den fjärde frågan 

betonar interaktioners konkurrenskraft, men även dess andra former som delas in i 

fyra kategorier: konkurrens, samordning, association och kaos (Eberlein et al., 

2013). Den femte frågan betonar effekterna av interaktionerna. Eberlein et al. 

(2013) hävdar att flera faktorer avgör resultatet av interaktionernas effekter. Den 

sjätte frågan berör förändringen av interaktioner över tid. Där menar Eberlein et al. 

(2013) att interaktioner kan leda till anpassning och lärdom.  

 

Eberlein et al. (2013) menar att alla studier inte behöver ta upp alla frågor, utan 

endast de frågor som är mest relevanta för undersökningen. Den här studien tar 

endast upp de frågor som är mesta relevanta för forskningsfrågan och syftet. 

Frågorna som ansågs lämpligas var de två första frågeställningarna: vem eller vilka 

som integrerar och vad som driver och formar interaktionerna. Det analytiska 

ramverket är utformat för att besvara vilka aktörer som varit involverade och på 

vilket sätt de varit delaktiga i utvecklingen av NSRS. 

 

4.2.3 Tillförlitlighet och trovärdighet 

Det är viktigt att stärka tillförlitligheten och trovärdigheten när en undersökning 

genomförs eftersom resultatet ska vara korrekt. Den här studien är kvalitativ och 

därmed fokuseras det på autenticitet, pålitlighet och träffsäkerhet (Lind, 2019). 

Genom att transkribera intervjumaterialet ordagrant och att presentera citat i 

empirin försökte den här studien att uppnå autenticitet. Det gick även att bekräfta 

dokumentanalysens autenticitet eftersom dess ursprung och författare var kända. I 
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studiens metodkapitel förklarades tillvägagångssättet detaljerat vilket medför 

pålitlighet både för intervjuerna och dokumentanalysen. Studiens träffsäkerhet 

styrktes med hjälp av det empiriska materialet som var relevant för studiens syfte 

och frågeställning. Enligt Bowen (200) är det vanligt att dokumentanalys 

kompletteras med ytterligare data. I den här studien har därför semistrukturerade 

intervjuer kompletterat dokumentanalysen för att styrka datas tillförlitlighet och 

trovärdighet.  

 

4.2.4 Operationalisering 

Operationalisering har som syfte att sammankoppla teori och praktik. Det här görs 

för att kunna förklara teorin i en specifik miljö. För att detta ska vara möjligt måste 

det teoretiska ramverket göras om till indikationer. Det sker i form av 

operationalisering (Lynham, 2002).  

 

Den här uppsatsen försöker att besvara frågan hur och varför NSRS har utvecklats 

och hur den ska institutionaliseras. Utifrån intervjuer och dokumentanalys tas data 

fram till undersökningen. Det görs med hjälp av de tre valda teorierna; 

legitimitetsteorin, institutionell teori och intressentteorin. Uppsatsen använder sig 

av en triangulering samt är abduktiv. Det är av den anledningen pilarna mellan data 

och teori pekar åt båda håll (Se Figur 8). I den här studiens intervjuguider har 

begrepp och påståenden från det teoretiska ramverket gjorts till frågor som kunde 

analyseras. Till grund för intervjufrågorna låg intressent- och legitimitetsteorin 

(Eugénio et al., 2013). Intervjuerna besvarade NSRS utveckling och dess 

utmaningar med att bli institutionaliserad inom det nordiska SME-segmentet 

(Bryman & Bell, 2017). Under dokumentanalysen användes intressentteorin med 

ändamål att identifiera vilka aktörer som är och har varit involverade i utvecklingen 

av NSRS (Eberlein et al., 2013).  
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Figur 8 

Operationaliseringsmodell. 

 
 

Studien har valt att endast fokusera på två av sex utav Eberlein et al., (2013) 

frågeställningar. De två frågeställningar som valts ut från artikeln var följande: vem 

eller vilka integrerar och vad som varit drivande och formande (Se Tabell 4). 

Frågeställningarna som valdes ut är mest lämpliga för studiens frågeställning där 

det behövdes en förklaring på vilka aktörer som varit delaktiga, hur de interagerat 

och vad de har för drivkrafter. Vidare delades de två valda delarna av ramverket 

upp till tre delar. Därmed används vilka aktörer som varit delaktiga, hur de 

integrerat och drivkrafterna som låg bakom att de deltog i utvecklingen av 

standarden. Avslutningsvis användes institutionell teori för att kunna förstå 

aktörerna i sin helhet och öppna upp för en analys av fältet (Eberlein, et al., 2013; 

Tamm Hallström, 1996; Ortmann, 2010). 
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5 Empiri 

I följande avsnitt presenteras studiens empiri. Inledningsvis redogörs för en 

presentation av NSRS. Därefter presenteras data från dokumentanalysen som följs 

upp med data från intervjuer. Empirin från dokumentanalysen delas in i grupp A 

och grupp B. Data från intervjuerna delas in i grupp A och grupp B. Därefter 

utifrån intervjuguidernas tre delar och till sist respondenter.  

5.1 Presentation av NSRS 

År 2021 lanserades ramverket för NSRS som ett paket bestående av flera dokument. 

Ramverket för NSRS Nivå 1 består av: NSRS grunder, NSRS rapporteringskrav, 

NSRS implementeringsmanual Nivå 1, NSRS implementeringsverktyg Nivå 1, 

NSRS rapporteringsregister Nivå 1, NSRS ordlista, NSRS teoretisk bilaga och en 

exempelrapport gjord med Nivå 1.10 Implementeringsverktyget för NSRS Nivå 1 är 

en Excel-fil bestående av elva steg (Se Figur 9). Stegen är sedan uppdelad i olika 

blad.  På så vis går det enkelt att se vilket område som berörs. De elva stegen som 

standarden är baserad på är: NSRS klimatengagemang, profil, 

intressentinkludering, konsekvensanalys, klimatrisk, styrningsprofil, 

ledningsstrategi, integrerad rapportering, avslutning, kommunicering och 

utvärdering. I varje steg förekommer det en att göra-lista med specifika uppgifter 

som ska lämnas för att rapportera i enlighet med NSRS. Det finns även hjälp till 

vissa av stegen i Excel-filen, exempelvis hur företaget ska bedöma dess klimatrisk. 

Som stöd finns även det teoretiska ramverket och en exempelrapport utförd i 

enlighet med NSRS Nivå 1. Dessutom finns det en manual som kan vara till hjälp 

under arbetet med NSRS Nivå 1. Avsikten med manualen är att vara till hjälp under 

en hel rapporteringscykel.  

 

 

 

 
10 https://www.nsrs.eu/reports/1st-edition 
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Figur 9 

NSRS 11 steg. 

 
 

De elva stegen delas upp i tre faser: Fas 0 NSRS engagemang, Fas 1 

Konsekvensanalys, Fas 2 Styrning. I Fas 0 ska de övergripande långsiktiga målen 

kring klimatförändringar fastställas. När Fas 1 genomförs ska en bedömning göras 

av organisationens nuvarande effekter. Avslutningsvis när Fas 2 utförs ska den 

förbereda organisationen till att arbeta hållbart (Se Figur 10).  

 

Figur 10 

NSRS Process. 

 
Kommentar: Hämtad från NSRS (2021).   
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5.2 Dokumentdata 

Det har samlats dokumentdata från olika aktörers hemsidor, dokument och 

publikationer rörande hållbarhetsrapportering i SME-segmentet avgränsat till 

Norden. Dokumenten som har använts är från år 2007 till år 2022. Data består av 

27 dokument som sammanfattas i Bilaga 6 där varje dokument är numrerat. Av de 

27 dokumenten är cirka 89 % relaterade till grupp A och cirka 11 % relaterade till 

grupp B. Nedan presenteras data uppdelat i grupp A respektive grupp B. Vidare 

delas de två grupperna upp i olika aktörer. Grupp A består av NSRS-organisationen 

och grupp B består av FAR, Srf konsulterna och övriga externa aktörer (Se Figur 

11).  

 

Figur 11 

Gruppindelning av data. 

 
 

Avslutningsvis presenteras data kopplat till aktörernas engagemang innan, under 

och efter utvecklingen av NSRS. Det presenteras även vad de har sagt om 

hållbarhetsrapportering i SME-segmentet vid de olika tidpunkterna.  

 

5.2.1 Grupp A 

Grupp A består av aktörer som varit involverade i utvecklingen av NSRS (Se Figur 

11). Vid datainsamling har det samlats in dokument från NSRS-organisationens 

egen hemsida och uttalanden som organisationen gjort.   
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5.2.1.1 NSRS-organisationen 

Det finns ett flertal dokument publicerade av NSRS-organisationen på dess hemsida 

som berör hållbarhetsrapportering i SME-segmentet generellt. Hemsidan handlar 

dock främst om den nya nordiska standarden, NSRS, och dess utveckling. Den 

mesta av informationen handlar om hur NSRS ska användas. Dessutom presenteras 

en del historia om utvecklingen av standarden och varför den skapats.  

 

I dokument 18 skrev NSRS-organisationen att ”Stora företag har möjligheter som 

ligger bortom små och medelstora företag när det gäller hållbarhetsredovisning”. 

Det pekade på att SME-segmentet har andra utmaningar vid hållbarhetsrapportering 

än vad större företag har (Se Bilaga 4). Av den anledningen lanserade NAF nyligen 

NSRS. Dokumentet innehåller en intervju med inköps- och koncerninköpschefen 

på PEAB. Respondenten förklarade att företag inte kan vänta på att lagstiftningar 

ska stiftas eftersom kraven från de nordiska regeringarna och EU ökat. Därmed är 

det bra om företagen själva letar efter hållbara lösningar och inte bara inväntar en 

lösning (Se Bilaga 4, dokument 18).  

 

Anledningen till att NSRS skapades framkom även i dokument 21 där det står att 

”de existerande hållbarhetsstandarderna är komplexa och inte skräddarsydda för 

SMEs alls” (Se Bilaga 4). Tidigt under år 2020 såg de nordiska 

branschorganisationerna behovet av en effektiv hållbarhetsrapporteringsstandard 

för SME-segmentet. I dokument 21 nämns det att NSRS-organisationen hade 

Nordic Innovation till sin hjälp att finansiera projektet (Se Bilaga 4, dokument 21).  

 

I dokument 21 framkom det att de inte bara ”ville skapa ännu en standard” och av 

den anledningen hämtade de inspiration från delar av välkända standarder såsom 

GRI. NSRS består av elva steg och fungerar som en vägledning för att SMEs ska 

kunna hållbarhetsrapportera effektivt trots begränsade resurser (Se Bilaga 4, 

dokument 21).  

 

Ytterligare en sak som NSRS-organisationen poängterade vid ett flertal tillfällen, i 

olika dokument på hemsidan, är att SME-segmentet har ett stort klimatavtryck och 
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påverkar därmed hållbarheten runt om i världen. NSRS-organisationen skrev i 

dokument 21 att (Se Bilaga 4): 

Små och medelstora företag står för 60 % av utsläppen i EU. Små 
och medelstora företag är en stor del av företagen i Norden. Så 
små och medelstora företag är viktiga när det gäller att säkerställa 
en hållbar framtid.  
 

NSRS har numera lanserats på marknaden och är redo att användas enligt data från 

dokument 21. Före publicering skedde det pilottester i de nordiska länderna för att 

kunna säkerställa att NSRS gick att använda och var relevant (Se bilaga 4, 

dokument 21).  

 

I ett annat dokument presenterades det att NSRS gjort hållbarhetsrapportering 

tillgängligt för alla. De skriver att (Se Bilaga 4, dokument 24):  

Det finns tre starka begrepp bakom hållbarhetsredovisning: 1) 
Innehåller viktiga frågor 2) Stora företag kommer kräva mer av 
SME 3) Taxonomin innehåller krav på rapporteringen. Målet är 
att hållbarhetsredovisning ska integreras i ÅRL. 

 

I samma dokument framkom det att Excel-dokumentet är viktigt och gör processen 

praktisk. Det står även att PE Accounting vill erbjudna klienter ett hållbarhetspaket 

baserat på NSRS. Därför ska de utföra pilotfall med lämpliga kunder år 2022 för att 

utveckla hållbarhetspaketet (Se bilaga 4, dokument 21).  

 

Sammanfattningsvis presenterades det tydligt via NSRS-organisationens hemsida 

och dokument varför NSRS behövs i SME-segmentet och vad SMEs har för 

utmaningar när de ska genomföra en hållbarhetsrapport. Anledningen till att NSRS-

organisationen presenterade mycket om hållbarhetsrapportering i SME-segmentet 

är för att de är specificerade på just SMEs och hållbarhetsrapportering. 

 

5.2.2 Grupp B 

Grupp B består av externa aktörer som besitter god kunskap om NSRS men som 

inte själva aktivt har varit med och tagit fram standarden (Se Tabell 2). Det har 
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inhämtats material från FARs hemsida och tidningar, Srf Konsulternas hemsida 

samt ”Big 8”-företagens hemsidor (Se Figur 11).  

 

5.2.2.1  FAR 
Data som samlades in från FAR är huvudsakligen från tidningen Balans. Det 

förekommer även data från tidningen Resultat. FAR berör flera olika ämnen inom 

hållbarhetsrapportering.  

 

I dokument 1 framkom det att nationella normer bör förenas med det globala 

redovisningsspråket på ett lämpligt sätt. För att skapa förenklingar för SMEs kan 

det behövas en strikt regelbaserad regelbok som är mindre omfattande (Se Bilaga 

4, dokument 1). Enligt dokument 3 har FAR som en följd av den frivilliga 

revisionen år 2010 skapat en grupp med fokus på SME-segmentet (Se Bilaga 4, 

dokument 3). År 2014 var det 71% av världens 4 100 största bolag som utförde 

separata hållbarhetsrapporteringar eller rapporterade om hållbarhet i 

årsredovisningen. I undersökningen kom Sverige på en sextonde plats och har 

därmed på sex år sjunkit från sjunde plats. Dokument 4 antydde den ansvariga för 

hållbarhetsrådgivning på KPMG Sverige att ”det finns numera många länder där 

fler företag hållbarhetsrapporterar än i Sverige, men nivån hos de svenska företagen 

som redovisar står sig väl internationellt” (Se Bilaga 4, dokument 4).  

 

Det framkom i dokument 15 att NAF varit aktiva i frågan om standarder för mindre 

företag sedan år 2015 (Se Bilaga 4). Medan det i dokument 23 framkom att de 

genom FARs generalsekreterare och VD sett en efterfrågan på en global, gemensam 

standard för hållbarhetsrapportering. Under år 2022 är hållbarhet ett av de viktigaste 

områden vi kommer se mer av (Se Bilaga 4, dokument 23). Även i dokument 14 

framkom det att FAR-medlemmarna efterfrågar en förenklad standard för generell 

revision av mindre verksamheter (Se Bilaga 4). 

 

Oavsett på vilken position man befinner sig i branschen kan man dra nytta av 

strängare krav på företags hållbarhetsrapportering. Alla roller kommer påverkas 

eftersom den icke-finansiella informationen, till exempel miljöpåverkan, 
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jämställdhet och samhällsansvar, kommer bli lika viktig som den finansiella 

informationen i företagens redovisningar (Se Bilaga 4, dokument 16). I dokument 

16 jämställs utvecklingen av hållbarhet med digitaliseringen samt att företag måste 

anpassa sig för att fortsätta konkurrera på marknaden (Se Bilaga 4). Fokus på 

hållbarhet har ökat på grund av globaliseringen och dagens klimatkris. På så vis går 

hållbarhetsarbete och vinst hand i hand enligt dokument 10 (Se Bilaga 4). Enligt 

ordförande i FARs specialistgrupp för hållbarhet påverkas SMEs av lagkraven när 

hållbarhetsrapportering utförs. Ordförande menar att påverkan sker eftersom 

”kraven sipprar ner genom hela värdekedjan (Se Bilaga 4, dokument 16). Företagen 

kan välja att se hållbarhetsarbete som en investering istället för en kostnad enligt 

vad som diskuteras i dokument 9 (Se Bilaga 4). I samma dokument nämndes det att 

många mindre företag redan är bra på att arbeta med hållbarhet, men mindre bra på 

att rapportera arbetet. Om företagen sedan väljer att rapportera arbetet extern eller 

intern får bli en sekundär fråga. Större företag kan riskera att prioritera 

rapporteringen istället för det faktiska hållbarhetsarbetet. Medan SMEs rapporterar 

för att det är bra för verksamhetens framtid (Se Bilaga 4, dokument 9).  

 

Många företag hållbarhetsarbetar utan att ha satt just den etiketten på det. Däremot 

skrevs det i dokument 6 att det gäller för företag att belysa hållbarhetsarbetet de 

utför samt skapa en plan för hur de ska utveckla arbetet (Se Bilaga 4). I samma 

dokument framkom transparensens betydelse för trovärdigheten vid 

hållbarhetsrapportering. Företag behöver vara transparenta både angående positiva 

och negativa aspekter (Se Bilaga 4, dokument 6). Ordförande i FARs 

specialistgrupp berättar i dokument 8 att extern granskning av hållbarhetsrapporter 

bör göras. Det får dock göras med en självreglering eftersom det fortfarande är 

frivilligt (Se Bilaga 4). Det presenterades även vilka utrymme för viss tolkning och 

möjlighet att tillägga övrig relevant information. Upplysningarna är: miljö, sociala 

förhållanden, personal, mänskliga rättigheter och antikorruption. Antagligen 

kommer många företag, trots dessa fem områden, använda något av de befintliga 

hållbarhetsramverken såsom GRI (Se Bilaga 4, dokument 8).  
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När företag justerar innehåll och upplägg i hållbarhetsrapportering mellan åren 

försvårar det för användarna att jämföra mellan åren och med andra företag. Det 

diskuterades i dokument 5 att möjligheten att välja ut vilka delar som ska vara med 

kan medföra att rapporten blir mindre användbar (Se bilaga 4, dokument 5). 

Jämförbarheten kan minska om det förenklas för onoterade företag och SMEs (Se 

Bilaga 4, dokument 2). Av den anledningen krävs det modeller för 

hållbarhetsrapportering för att skapa jämförbarhet, bland annat tar de upp GRI (Se 

Bilaga 4, dokument 5).  Enligt dokument 7 lanserade Global Sustainability 

Standards Board världens första standard för hållbarhetsredovisning år 2016, GRI 

Standarder, som ersatte GRI G4 (Se Bilaga 4).  Syftet med GRI har från första 

början varit att utveckla ett globalt sätt att rapportera icke-finansiell information (Se 

Bilaga 4, dokument 7).  

 

FAR är en av aktörerna som berör ämnet om hållbarhetsrapportering i SME-

segmentet mest på fältet (Se Bilaga 4). Anledningen till det anses vara att det är 

Sveriges branschorganisation för bland annat redovisningskonsulter. Därmed har 

organisationen en viktig uppgift att förmedla nyheter, kunskap och relevant 

information till sina medlemmar. Det är även något som framgår på dess hemsida. 

I dagens samhälle är hållbarhet aktuellt och viktigt att diskutera och utveckla vidare 

(Se Bilaga 4).  

 

5.2.2.2  Srf Konsulterna 

Data från Srf Konsulterna kommer från organisationens hemsida. Det står en hel 

del om hållbarhetsrapportering i SME-segmentet på hemsidan. Framför allt berör 

informationen hållbarhetsrapportering för SMEs generellt men även information 

om NSRS presenteras.  

 

I dokument 25 poängterades det att hållbarhet berör mer än bara miljöfrågor (Se 

Bilaga 4).  Det brukar pratas om tre delar i hållbarhet: miljö, ekonomiskt och socialt. 

Srf Konsulterna poängterade i samma dokument att redovisningsbranschen kan 

påverka hållbart företagande genom att hjälpa företag i deras hållbarhetsarbete. 
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Organisationen har en egen hållbarhetspolicy med medlemmarna och anslutna 

byråverksamheter som målgrupp. Det skrevs om EUs taxonomi, CSRD, som ska 

hjälpa investerare och företag att genomföra hållbara investeringar (Se Bilaga 4, 

dokument 25). Utöver det presenterades information angående NSRS vid flera 

tillfällen på hemsidan. Bland annat skrevs det i dokument 25 att (Se Bilaga 4):  

Standarden omfattar en mall för hållbarhetsrapportering som 
kommer att förenkla för företag som vill eller är i behov av att 
redovisa sitt hållbarhetsarbete. Det kan handla om att bygga 
varumärke, skapa konkurrensfördelar, vara ett hållbart val i en 
större upphandling med mera.  

 

Utöver informationen som presenterades kring NSRS poängteras det i dokument 26 

att Srf Konsulterna även erbjuder en onlinekurs i hållbarhetsredovisning med 

NSRS. Vid inbjudan till kursen skrivs det att ”det är en tidsfråga innan även små 

och medelstora företag behöver börja hållbarhetsredovisa.” (Se Bilaga 4, dokument 

26). Onlinekursen erbjuds eftersom Srf Konsulterna varit med och tagit fram NSRS 

som är vetenskapligt grundad och baserad på GRI. Det framgår i dokumentet att de 

med att hållbarhetrapportera ”redan nu ser vi stora möjligheter att spara pengar, 

identifiera nya affärsmöjligheter och förbättra de ekonomiska, sociala och 

miljömässiga förhållandena internt i företaget och externt i samhället” (Se Bilaga 

4, dokument 26).   

 

Srf Konsulerna skriver i dokument 27 att NSRS är ett viktigt verktyg som kommer 

ge fler företag möjligheten att hållbarhetsrapportera (Se Bilaga 4). Det 

presenterades även att underleverantörer till de större företagen med lagkrav på 

hållbarhetsrapportering kommer behöva utföra hållbarhetsrapportering på lång sikt. 

De tror dock att det inom en snar framtid kommer att komma krav på att alla företag 

i Norden ska registrera sina klimatavtryck genom hållbarhetsrapportering. Det finns 

därför ett stort behov av en rapporteringsstandard som är skräddarsydd för SME-

segmentet. Utöver att det kan krävas en hållbarhetsrapport kan företaget även vinna 

konkurrensfördelar och kan använda det i marknadsföringen (Se Bilaga 4, 

dokument 27).  Ytterligare en fördel för SMEs att använda NSRS enligt dokument 

27 var att de kan spara pengar och få en bättre överblick på organisationen (Se 

Bilaga 4). Vidare skrevs det i dokument 22 att hållbarhetsrapportering för SMEs är 
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en viktig förutsättning för näringslivets långsiktiga bärkraft (Se Bilaga 4, dokument 

22). I artikeln 27 poängterades det även att det föreligger ett stort intresse bland 

externa aktörer i arbetet att ta fram NSRS. Det presenterades också att Nordic 

Innovation har finansierat projektet och att NSRS utvecklats i samarbete med 

redovisningsbranschen med fokus på användarvärde och förenkling (Se Bilaga 4, 

dokument 27).  

 

En anledning till Srf Konsulternas engagemang angående NSRS och 

hållbarhetsrapportering i SME-segmentet anses vara att det är Sveriges ledande 

organ för kurser inom redovisning. Ytterligare en faktor till engagemanget är att Srf 

Konsulterna är en branschorganisation för bland annat redovisningskonsulter samt 

att de erbjuder utbildningar (Se Bilaga 4).  

 

5.2.2.3  Övriga externa aktörer 

De övriga externa aktörerna är de som ingår i ”Big 8”.11 Insamlade data är endast 

hämtade från deras hemsidor. Sex av åtta nämner enbart hållbarhetsrapportering 

generellt och för stora företag. Inga av de åtta företagen nämner NSRS på deras 

hemsidor. Endast PwC nämner att det ska tas fram en separat standard för SMEs 

men det specificeras inte att organisationen syftar på NSRS. Deloitte och KPMG 

nämner kort att de erbjuder rådgivning för SMEs överlag men det tas inte upp mer 

kring hållbarhetsrapportering i SME-segmentet (Se Bilaga 4). 

 
Grant Thornton är det enda av företagen som nämnde hållbarhetsrapportering i 

SME-segmentet vid flera olika tillfällen. Bland annat påstod de på sin hemsida i 

dokument 13 att ”mindre bolag är inte lika medvetna som större bolag om vikten 

av hållbarhetsrapportering” (Se Bilaga 4). Fler företag som inte omfattas av 

lagkravet börjar dock förstå vikten med hållbarhetsarbete. Enligt samma artikel 

skrevs det att det är enkelt att göra misstag som till exempel fokusera på fel 

områden. Frågor kring hållbarhet har ökat bland till exempel investerare, kunder 

 
11 Vilka som tillhör ”Big 8” presenterades i avsnitt 4.2.1.1. 
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och samhället. I början handlade det främst om hållbarhetsfrågor, men numera 

involveras flera hållbarhetsfrågor såsom jämställdhet och samhällsansvar. 

Företagen behöver följa med i utvecklingen och leva upp till kraven som ställs. 

Kravet om hållbarhetsarbete påverkar idag nästintill alla företag och därmed är det 

en förutsättning att hållbarhetsrapportera för att kunna bedriva verksamhet (Se 

Bilaga 4, dokument 13). 

 

Grant Thornton skrev i dokument 19 på dess hemsida att företag har ett 

hållbarhetsnätverk som träffas fyra gånger per år. Träffarna innehåller workshops 

och ger möjligheten att bygga ett nätverk för att hjälpa varandra med integrerat 

hållbarhetsarbete (Se Bilaga 4, dokument 19). I dokument 11 nämnde Grant 

Thornton att ett integrerat hållbarhetsarbete skapar möjligheter att uppfylla ägarnas 

mål, intressenters förväntningar samt överlevnad på lång sikt (Se Bilaga 4). Om ett 

företag inte integrerar hållbarhetsarbete i verksamheten medföljer ett flertal olika 

risker enligt vad som skrevs i dokument 20. Bland annat kan de tappa omvärldens 

förtroende, förlora medarbete, affärer och kapital (Se Bilaga 4, dokument 20). En 

till sak som Grant Thornton erbjuder är seminarium och luncher för bolag som vill 

utveckla sitt hållbarhetsarbete. De skrev att en sådan övning kan hjälpa bolag att få 

en ökad förståelse för hur de kan bidra i ett stort perspektiv (Se Bilaga 4, dokument 

12).  

 

Den främsta anledning till att de största globala företagen inte nämner NSRS anses 

vara att de är för globala för den nordiska standarden. En annan ledning kan vara 

att deras målgrupp förmodligen inte är SME-segmentet utan de riktar sig till större 

bolag. Grant Thornton skiljer sig från de större bolagen. Det anses bero på att det 

är ett svenskt företag som därmed mest arbetar för SMEs eftersom de utgör 

majoriteten av Sveriges företag.  

 

5.2.3 Aktörer under processen 
Det framkommer att flera aktörer varit involverade under NSRS utveckling, både 

innan, under och efter.  Nedan presenteras vilka aktörer som varit involverade vid 

vilka tidpunkter och vad de yttrat sig om.  
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5.2.3.1 Innan NSRS utvecklades 

NSRS började utvecklas år 2020 enligt Nordic Sustainability Reporting Standard 

(NSRS) (2021). Det kommer i det här avsnittet presenteras vad olika aktörer har 

sagts om hållbarhetsrapportering i SME-segmentet innan NSRS utvecklades.  

 

Innan NSRS utvecklades hade det efterfrågats en förenklad standard för mindre 

verksamhet (Se Bilaga 4, dokument 14). Redan på 1990-talet började 

hållbarhetsrapportering integreras i företags årsredovisningar (Se Bilaga 4, 

dokument 13). För att kunna uppnå sådana förenklingar krävs det enligt författaren 

i dokument 1 en mindre omfattande men strikt regelbaserad regelbok (Se Bilaga 4). 

Under år 2014 konstaterades det att Sverige försämrades i hållbarhetsrapportering 

enligt en undersökning av KPMG (Se Bilaga 4, dokument 4). Medan år 2016 

observerades att fler mindre företag frivilligt började hållbarhetsrapportera 

eftersom arbetet sågs som en investering istället för en kostnad (Se Bilaga 4, 

dokument 9). Grant Thornton såg år 2018 en ökad efterfrågan på hållbarhetsarbete 

från bland annat investerare (Se Bilaga 4, dokument 11). Även år 2020 nämnde 

Grant Thornton att intresset för hållbarhet har ökat bland exempelvis investerare 

och samhället som stort (Se Bilaga 4, dokument 13). NAF såg tidigt år 2020 ett 

behov av en effektiv hållbarhetsrapporteringsstandard för SME-segmentet. Behovet 

baseras på konstaterandet kring att SMEs är ansvariga för 60 % av EUs utsläpp. 

Dessutom är SMEs den största delen av Nordens företag (Se Bilaga 4, dokument 

21). FAR har också uppmärksammat SME-segmentet genom att skapa en sektion 

för dem som en följd av frivillig revision år 2010 (Se Bilaga 4, dokument 2).  

 

5.2.3.2 Under framtagandet av NSRS 
NSRS började utvecklas år 2020 och blev tillgänglig på marknaden år 2021 (Nordic 

Sustainability Reporting Standard (NSRS), 2021). När NSRS lanserades 

argumenterades det för att stora företag har möjligheter som SMEs inte har när det 

kommer till hållbarhetsrapportering (Se Bilaga 4, dokument 19). Enligt texten i 

dokument 21 tycker NSRS Board att de existerande standarderna är för komplexa 

för SMEs och de ville därför skapa en standard som är anpassad efter SMEs 
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resurser. I samma dokument framkom det att NSRS inte bara skulle bli en standard 

i mängden (Se Bilaga 4, dokument 21). NSRS-organisationen presenterar i 

dokument 25 att de ville ta fram en förenklad standard som kan skapa 

konkurrensfördelar och fungera i en större upphandling för SMEs (Se Bilaga 4). 

Därav kopplade NSRS-organisationen de elva stegen till befintliga standarder 

såsom GRI. PwC nämnde att en separat standard för SMEs kommer att tas fram 

som en följd av CSRD (Se Bilaga 4, dokument 17). 

 

5.2.3.3 Efter NSRS utvecklades 
I det här avsnittet kommer fokus vara på år 2022 eftersom NSRS lanserades år 2021. 

Det står i dokument 24 att NSRS gör hållbarhetsrapportering möjligt för alla (Se 

Bilaga 4). Det skrevs även att redovisningsbranschen lutar mer mot arbeten som 

konsulter. Srf Konsulterna har skrivit i dokument 27 om vad NSRS är för något, 

vilka som har utvecklat standarden och varför företag bör hållbarhetsrapportera (Se 

Bilaga 4). Det är bara en tidsfråga innan SMEs börjar hållbarhetsrapportera enligt 

dokument 26 (Se Bilaga 4). Av den anledningen erbjuder Srf Konsulterna en 

onlinekurs i hållbarhetsrapportering med NSRS.  

 

5.3 Intervju 

Det har genomförts fem semistrukturerade intervjuer. Respondenterna är uppdelade 

i två grupper, beroende på om de har varit med och utvecklat NSRS eller inte (Se 

Tabell 2). Vidare skapades två separata intervjuguider till de olika grupperna (Se 

Bilaga 2 och 3). Nedan presenteras data indelade i intervjuguidernas olika delar. 

 

5.3.1 Grupp A 

Grupp A består av aktörer som varit involverade i utvecklingen av NSRS (Se Tabell 

2). Vid de semistrukturerade intervjuerna användes en intervjuguide anpassad efter 

aktörernas roll och kunskap (se Bilaga 2). Respondent 1 är en person som är 

engagerad i hållbarhetsrapportering i SME-segmentet främst i Norge och Norden. 
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Respondenten har varit med under utvecklingen av NSRS och är fortfarande aktiv 

i arbetet med standarden. Respondent 2 i grupp A är kommunikationsansvarig för 

NSRS-organisationen och har varit med i utvecklingen. Respondenten har deltagit 

i ansökningsprocessen mot Nordic Innovation, i projektets startfas, i pilottestningen 

och lanseringen av NSRS. Intervjun med respondent 1 genomfördes via Microsoft 

Teams och varade i 35 minuter. Medan intervjun med respondent 2 genomfördes 

via mejl, på grund av tidsbrist hos respondenten. Därav transkriberades enbart 

intervjun med respondent 1, men båda intervjuerna översattes från norska till 

svenska. 

 

5.3.1.1 NSRS bakgrund 

Respondent 1 

Enligt respondenten uppstod tanken att utveckla en specifik 

hållbarhetsrapporteringsstandard för SME-segmentet som en följd av att 

branschorganisationerna servar ungefär en miljon SMEs. Dessutom tror de att 

hållbarhetsrapportering kommer vara relevant för SMEs av tre skäl: 1. Stora företag 

behöver inhämta information från sina underleverantörer vilket typiskt sett är 

SMEs, 2. Banker klassificerar sina portföljer enligt EU-taxonomin och därmed 

behövs information från SMEs, 3. Banker fokuserar mycket på hållbar upphandling. 

När tanken väckts såg de på marknaden att inga standarder är designade för SMEs 

och därmed fanns det en brist på marknaden både i Norden och globalt.  

Respondenten förklarade att projektet finansierats av Nordic Innovation och att de 

var intresserade eftersom de flesta projekten som de arbetar med berör cirkulär 

ekonomi. Under intervjun förklarades vilka ytterligare aktörer som varit med och 

utvecklat standarden utöver finansieringen av Nordic Innovation:  

Vi har haft redovisningsföretag och våra medlemsföretag, vi har 
haft hmm ett antal miljöorganisationer som jobbar med 
klimatredovisning inne för att validera det arbete vi har gjort. Vi 
har haft pilotkunder som testat standarden så de har gett oss 
feedback. Så det har varit ett brett nätverk. 
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Respondent 2 

Respondenten inledde med att förklara de bakomliggande faktorerna till 

utvecklingen av NSRS på följande vis:  

SME-marknaden har inte samma resurser, inte heller när det 
kommer till anställda, kompetens och ekonomi, som de stora. 
NSRS gör det möjligt för små och medelstora företag att 
rapportera om hållbarhet. Även om små och medelstora företag 
inte omfattas av statliga rapporteringskrav för hållbarhet kommer 
de snart att möta krav från konsumenter, kunder, banker och 
investerare. NSRS ger därför små och medelstora företag en 
konkurrensfördel.  

  

Vidare förklarade respondenten processen kring hur NSRS har utvecklats. Det 

framgår att NSRS har utvecklats av NAF som består av branschorganisationer i 

Norge, Sverige och Finland. Sedan har även systemdesigners, hållbarhetskonsulter 

och medlemmar till branschorganisationerna också bidragit till pilottestningen av 

NSRS. Projektet har finansierats av Nordic Innovation eftersom de vill göra 

”…Norden till den mest integrerade, hållbara regionen i världen år 2030”. Nordic 

Innovation vill även påskynda omställningen till en cirkulär ekonomi och göra 

Norden till en föregångare inom den cirkulära ekonomin. 

 

5.3.1.2 Utvecklingen av NSRS  
Respondent 1 

Respondenten påpekade att NSRS-organisationen inte ville göra ytterligare en 

standard och var därmed väldigt måna om standardens innehåll. Vidare förklarades 

det att de valt att bygga NSRS på GRI och valde utifrån det några huvudområden: 

Avfall, energi, utsläpp, sociala förhållanden och ekonomiska förhållanden.  Ett 

annat fokus vid framtagningen av standarden var att ha en låg tröskel att komma i 

gång eftersom de ansåg att det är bättre att rapportera något till en lämplig kvalitet 

än att inte rapportera alls. Enligt respondenten är det en styrka att NSRS har en låg 

ingångströskel och att standarden inte är stor. En svaghet är dock, som gäller all 

hållbarhetsrapportering generellt och inte bara NSRS, att tillgången till data som 

ska ingå i rapporten ofta är begränsad. Standarden är enligt respondenten inte 
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investerarfokuserad. Fokus ligger mer på intressenter såsom banker och stora 

företag som kommer att kräva information av SMEs.  

  

Respondenten var glad över att de valt att fokusera på GRI när standarden 

utvecklades. En orsak till att de var nöjda med beslutet var att EU även kommer 

använda GRI som gurnd i sitt projekt med European Financial Reporting Advisory 

Group (EFRAG). Enligt respondenten innebar det att om företag börjar rapportera 

i enlighet med NSRS har de en enklare övergång till lagstadgad rapportering i ett 

senare skede. Till exempel om de framöver blir större och måste rapportera enligt 

EU och använda en global standard vet de hur de ska hållbarhetsrapportera. Under 

intervjun framgick det att NSRS-organisationen är nära EU och kommissionen för 

att se om de kan samarbeta och bli bidragsgivare till CSRD.  

  

Det pratades en del om NSRS olika nivåer under intervjun. Respondenten 

förklarade att de har lanserat nivå 1 som är en så kallad nybörjarnivå, sedan har de 

börjat skissa på nivå 2 och 3. Nivå 2 kallas utövare och anpassas för de som utfört 

hållbarhetsrapportering några gånger tidigare. Nivå 3 kallas ”rontlöpare och håller 

väldigt hög kvalitet. Trots de olika nivåerna ska fokus fortsatt vara SME-segmentet. 

Däremot utgår de från EUs definition och det medföljer att de ändå kan vara rätt 

stora företag.  

  

Respondenten ansåg personligen att alla byggstenar är viktiga. Däremot trodde 

respondenten att SMEs kan ha svårt med planetära gränser och vad det har för 

samband med deras verksamhet. Mindre företag tycker ofta att de är för små för att 

påverka större klimatproblem enligt respondenten. Vidare påpekar respondenten att 

företag behöver inse att många små bolag tillsammans kan utgöra en stor effekt på 

planetens gränser. Därefter pratades det om att många företag som 

hållbarhetsrapporterar brottas med att hitta en balans i rapporteringen, det vill säga 

att ta lika mycket hänsyn till positiva som negativa förhållanden. På det sättet 

menade respondenten att det kan uppstå tendenser till greenwashing och att det kan 

leda till negativa konsekvenser: 

om du utsätts för greennwashing så kommer du få en ganska stor 
utmaning med ditt rykte på marknaden och kan riskera att få 
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negativ publicitet och kanske stå utanför av offentlig upphandling 
och liknande, så det är ett sådant kan man säga lite 
självreglerande förhållande tror jag för nu blir det ett ökat fokus 
på hållbarhetsredovisning och jag tror konsekvenserna för en 
greenwasher är större. 

 

Respondent 2 

När standarden utvecklades fokuserades det på ”användargrupperna: små och 

medelstora företag, revisorer och slutanvändare” enligt respondenten. Det har även 

varit fokus på ”aktörer som behöver information relaterad till sina beslutprocesser 

såsom investerare, banker, konsumenter, stora företag och myndigheter”. Det 

förklarades också under intervjun att de har tagit inspiration från befintliga och 

kända standarder. Det här med anledning av att det ska vara enklare för 

slutanvändare såsom konsumenter, banker, kunder och investerare, att jämföra 

informationen i rapporten. Respondenten tillade även att på grund av att NSRS är 

baserad på GRI kommer det bli enklare för SMEs att börja rapportera enligt 

exempelvis GRI när företag vuxit och fått mer resurser.  Slutligen har jämförbarhet 

varit viktigt när NSRS utvecklats och med det tror respondenten att det kan leda till 

minskad risk för greenwashing.  

 

5.3.1.3 NSRS framtid 

Respondent 1 

Enligt respondenten kommer det att ta tid att få ut standarden på marknaden vilket 

är en av de stora utmaningarna med att institutionalisera NSRS. Det måste finnas 

tillräckligt med information på marknaden för att SMEs ska förstå varför de 

behöver en hållbarhetsrapport. Därmed kommer det att krävas utbildning och 

träning för att NSRS ska komma in på marknaden.   

  

Respondenten påpekade vid ett flertal tillfällen att de fokuserat mycket på GRI 

under utvecklingen av NSRS. Det som respondenten anser är komplext med GRI 

är att standarden är väldig stor och SMEs har svårt att förstå vilka element som det 

ska fokuserassom fokus bör ligga på. Tanken är att NSRS ska underlätta deras 

arbete att snabbare börja hållbarhetsrapportera genom att ta fram elementen åt 

SMEs. Den stora skillnaden mellan NSRS och GRI anser respondenten är att 
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NSRS-organisationen har gjort en väsentlighetsbedömning på uppdrag av SMEs. 

Vidare påpekade respondenten att SMEs kommer komma i gång snabbare med 

hållbarhetsrapportering när NSRS lanserats. Dessutom kan det locka fler att 

hållbarhetsrapportera när kostnaderna inte blir lika hög. Kostnaden kommer att 

hållas nere eftersom standarden inte kräver revision. Det har gjorts med anledning 

av att SMEs ofta har begränsat med pengar. Det kan väljas att använda en revisor 

för extern kontroll som ger legitimitet. Respondenten menade dock att risken för 

greenwashing är lägre när NSRS används som struktur än om rapporteringen gör 

på fri hand. Företagen kan välja att använda NSRS som struktur för ett minimikrav 

för att få fram sin affärsmodell och tankarna kring hållbarhet.  

  

Avslutningsvis pratades det om NSRS framtid där det framgick att de numera 

utvärderar nivå 1 kring om den kan göras ännu enklare eller om nivån ska förbli 

som den är. De analyserar också när de ska lansera nivå 2. De tror att de kommer 

att behöva skynda på den processen som en följd av att kravet på 

hållbarhetsrapportering kommer öka framöver. Respondenten såg det bara som en 

positiv konsekvens av utvecklingen på marknaden.  

 

Respondent 2 

I del tre av intervjun presenterade respondenten några fördelar med att använda sig 

av NSRS för SMEs. En av fördelarna var: ”Även om små och medelstora företag 

inte omfattas av statliga rapporteringskrav för hållbarhet kommer de snart att möta 

krav från konsumenter, kunder, banker och investerare”. Vidare presenterades att 

de stora företagen behöver information från sina leverantörer vilket ofta är SMEs. 

Respondenten ansåg att NSRS ger små och medelstora företag en konkurrensfördel 

eftersom offentliga upphandlingar lägger allt större vikt vid hållbarhet. Det pratades 

även om legitimitet och respondenten tror att SMEs kan uppnå det genom att 

använda NSRS. Respondenten menade att de kan använda NSRS-

certifieringsmärkningen som ett bevis att de rapporterar i enlighet med NSRS och 

på så viss uppnå legitimitet. Enligt respondenten kan även NSRS minska 

greenwashing eftersom standarden är lätt att använda för företag, men inte på 

bekostnad av kvaliteten på rapportens innehåll.  
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Avslutningsvis presenterade respondenten NSRS framtid vilket var:  

NSRS-styrelsen har etablerats och snart kommer arbetsgrupper 
att börja utveckla NSRS ytterligare. NSRS Level 1 kommer att 
förbättras, och dessutom kommer vi successivt att utveckla nivå 
2. 

 

5.3.2 Grupp B  

Grupp B består av externa aktörer som besitter god kunskap om NSRS, men som 

inte aktivt varit med och utvecklat NSRS (Se Tabell 2). Vid de semistrukturerade 

intervjuerna har det använts en intervjuguide anpassad efter aktörernas roll och 

kunskap (Se Bilaga 3).   

 

Respondent 1 i grupp B har själv inte varit delaktig i utvecklandet av Excel-

verktyget och stöddokumenten för NSRS. Däremot har respondenten varit med i 

arbetslaget som kommit med inputs till utvecklarna av NSRS och även varit den 

som haft kontakt med testpiloterna. Intervjun genomfördes via Microsofts Teams 

och varade i 25 minuter och därefter transkriberades och analyserades materialet. 

Respondent 2 i grupp B har inte varit fysiskt delaktig i framtagandet och 

utvecklingen av NSRS. Däremot har respondenten blivit intervjuad av NSRS 

projektgrupp. Med anledning av att respondenten haft fullt upp bedömdes det 

smidigare att genomföra intervjun via mejl. På grund av att svaren besvarades 

skriftligt behövdes ingen transkribering göras. Respondent 3 är 

verksamhetsansvarig för ett företagsnätverk som arbetar med 

hållbarhetsrapportering i Sverige och som samarbetar med olika aktörer för att 

uppnå hållbarhetsmål. På grund av att respondenten främst arbetar med stora 

företag har respondenten inte lika bra inblick i NSRS eller hållbarhetsrapportering 

för SMEs. Intervjufrågorna har besvarats över mejl istället för videosamtal eftersom 

respondenten hade tidsbrist.  
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5.3.2.1  Hållbarhetsrapportering i SME-segmentet 

Respondent 1 

Respondenten förklarade att en av de drivande organisationerna i frågan om 

hållbarhetsrapportering i SMEs har varit NAF. Däremot har det säkerligen funnits 

andra aktörer i Norden som drivit frågan och en hel del kommer från EU. Det finns 

både för- och nackdelar för SMEs att använda NSRS enligt respondenten. 

Fördelarna som togs upp var: 

Dom få bättre lönsamhet, dom kan sänka sina kostnader, dom blir 
attraktivare arbetsgivare, dom får förmånligare finansiering, 
massor med fördelar. Men såklart så blir det ju att de behöver ha 
liksom styra upp sin admin för att få koll på sina inköpsprocesser 
och så, det kan ju bli mer arbete å andra sidan så skapar vi bättre 
kontroll. Så att ja det är fördelar och nackdelar i samma.  

  

Dessutom kommer SMEs att behöva hållbarhetsrapportera som en del av 

leverantörskedjan på grund av kundernas efterfrågan och olika kreditgivare 

kommer att efterfråga hållbarhetsrapportering för att ta fram bra villkor. Medan 

nackdelen är att det kommer medföra ökad administration och ökade kostnader för 

SME-segmentet när de ska anta sig standarden. Respondenten påstod att NSRS är 

bra på olika klimatdelar. Samtidigt som det finns en del förbättringsutrymme för 

ekonomisk och social hållbarhet. Respondenten nämnde att NSRS fortfarande är i 

ett första utkast och i nuläget är standarden inte användarvänlig. 

Hållbarhetsrapportering i SMEs är viktigt enligt respondenten på grund av att SME-

företagen även ska kunna vara relevanta i framtiden. Likaväl som att dem ska få 

möjligheten till större upphandlingar och nya medarbetare. Respondenten 

förtydligade att SME-segmentet behöver stå förberedda eftersom ”...efterfrågan 

kommer att komma mycket snabbare än lagkraven och sen kommer lagkraven 

också på SME-erna”. 

 

Respondent 2 

I första delen av intervjun presenterade respondenten att det främst var krav från 

SME-segmentens olika intressenter såsom kunder, ägare, långivare och 

samarbetspartners som varit de drivande för hållbarhetsrapportering i SME. Enligt 

respondenten är det bra om kraven som ställs på hållbarhetsrapporteringen får 
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SME-företagen att bli mer drivande att vilja börja hållbarhetsrapportera och vilja 

göra skillnad. Respondenten förklarade att en standard utgör ett stöd i processen för 

de SMEs som anses mogna för hållbarhetsarbete. Även fast lagkravet riktar sig till 

större företag ansåg respondenten att SMEs kan använda sig av lagkravet i ÅRL när 

de hållbarhetsrapporterar, även fast lagkravet riktar sig till de större företagen. 

hållbarhetsrapportera. Det finns olika för- och nackdelar med att 

hållbarhetsrapportera som mindre bolag. Fördelar enligt respondenten är att SME-

företagen kan skapa konkurrensfördelar genom att hållbarhetsrapportera. Det kan i 

sin tur vara avgörande för att få ett uppdrag eller en kund. En annan fördel är att 

NSRS är en förenklad process och att standarden dessutom även är baserad på olika 

krav större företag kan ställa på SME-segmenten. Medan en nackdel kan vara att 

SME-företagen har begränsade resurser kopplat till hållbarhetsarbetet och 

rapporteringen av arbetet. En annan nackdel är att SME-företag inte har intresse, 

kunskap eller tid för att hållbarhetsrapportering utan det är endast krav från de större 

företagen.  

 

Respondent 3 

Respondenten påpekade att rapportering av hållbarhetsarbete är ett bra verktyg för 

SMEs men de behöver uppmärksamma att rapporteringen inte tar för mycket kraft 

och resurser. Dessutom nämndes det att hållbarhetsrapportering för SMEs måste 

uppfylla ett syfte och enligt respondenten var det att rapporteringen inte får bli en 

så kallad hyllvärmare. Syftet kan enligt respondenten vara att presentera 

hållbarhetsrapporten vid till exempel upphandlingar, affärskontakter, 

nyanställningar eller rekryteringar. Under intervjun framkom det även att det är 

viktigt att hållbarhetsinformationen ska vara intressant och relevant för företaget 

och dess användare. När företag anlitar konsulter arbetar de endast utifrån 

standarder och mallar, vilket kan innebära en risk. Det kan göra att informationen 

som presenteras ”egentligen hade kunnat vara vilket företag som helst” enligt 

respondenten.  Det är enligt respondenten viktigt att: 

… mindre företag redan från början får in hållbarhet i sin affär då 
det numer är en förväntan att alla bolag måste förhålla sig till det 
och att det ligger ett ansvar i ett reducera negativ påverkan och 
en möjlighet att vara en positiv del av samhällsutvecklingen. 
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5.3.2.2 NSRS 

Respondent 1 

I andra delen av intervjun påpekade respondenten att hållbarhetsstandarder är 

alldeles för komplexa och tröskeln är för hög för SMEs. Det är av den orsak som 

NSRS-organisationen har tagit fram NSRS för att sänka tröskeln och ge ett tydligt 

verktyg för SME-företagen. NSRS är en nordisk standard och enligt respondenten 

är förklaringen till ett nordiskt samarbete att: 

Det är rätt mycket som är likt, tittar man på för hela Europa så 
finns det rätt stora skillnader mellan företagen och marknaderna 
men inom Norden så är det rätt mycket som är sig likt både 
lagstiftningsmässigt även om Norge till exempel inte med i EU 
och så där så är det rätt mycket som är likt men också marknaden.  

  

Det har varit svårt för SMEs att veta i vilken ände de ska börja, vad som ska mätas 

eller hur de ska rapportera. Många aktörer pratar om hur viktigt det är att 

hållbarhetsrapportera, även för SMEs. Däremot är det nästintill ingen som erbjuder 

ett konkret verktyg för att visa hur hållbarhetsrapportering ska gå tillväga. Av den 

anledning tror respondenten att genom verktyg, såsom det NSRS erbjuder, får 

mindre företag möjlighet att få hjälp att komma i gång med sin 

hållbarhetsrapportering. Även om NSRS är en enkel standard som tydligt visar vad 

hållbarhetsrapporteringen ska innehålla, tillvägagångssättet och så vidare, är det 

alltid en utmaning att ta sig an något nytt enligt respondenten.  

  

Under hela processen när en standard tas fram måste hänsyn tas till 

lagstiftningskrav som redan finns i omvärlden för alla företag. Därmed har EU-

direktiv såsom NFRD påverkat utvecklingen av NSRS och att NSRS även är 

baserad på andra redan befintliga standarder. I samband med det nämnde 

respondenten att NSRS är tungt baserad på GRI. Båda standarderna är frivilliga och 

så länge en standard är frivillig kan innehållet påverkas. Direkt när en standard blir 

lagstiftad blir det tvingade att följa vad lagkravet anser att en rapport ska innehålla 

hur det ska tolkas. En fördel med en frivillig standard är att innehållet ägs, vilket 

medför att det kan genomföras förbättringar eller förenklingar vid behov. Däremot 

menade respondenten att standarden istället tappar spridningen om den är frivillig. 

En lagstadgad standard ger större spridning eftersom det är tvingande att använda 
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den, vilket leder till att den får större acceptans. En annan fördel med lagstadgad 

standard är att den upplevs som mer legitim än frivilliga standarder.  På grund av 

att det tydligt framgår vad som gäller och att det ger ökad vetskap om standarden 

när fler är tvungna.  

  

Enligt respondenten var transparens avgörande för förtroendet och därmed har det 

på ett flertal ställen i NSRS uppmanat människor att komma med 

förbättringsförslag. När företag kan visa upp sin data leder det till mindre 

greenwashing och det ökar användarnas förtroende för företaget. Under intervjun 

framgick det att personer som vet om NSRS existens anser att standarden är bra 

men fortfarande inte hunnit sätta sig in i den ännu. Av den anledning är det en 

svaghet för NSRS är den ännu inte är välkänd. En annan svaghet med NSRS som 

respondenten tog upp var kopplat till att standarden är frivillig:   

Eftersom den är frivilligt så tenderar att bli en sådan där sak att 
man skjuter på tills man blir tvungen och sen ser vi att det är 
fortfarande lite för komplext för en nybörjare. 

  

Respondent 2 

Respondenten beskrev i andra delen av intervjun att tidigare standarder, såsom GRI, 

har fungerat bra för SMEs. Det här eftersom den gett grundläggande krav som 

inspirerat SME-segmentets att hållbarhetsarbete. Enligt respondenten märks det 

tydligt att NSRS har påverkats av GRI och att det varit ”viktigt att NSRS påverkas 

av CSRD, annars kommer den att tappa i trovärdighet och användandet kommer att 

bli mycket begränsat”. Om det blir ett lagkrav på hållbarhetsrapportering för SMEs 

kommer troligtvis CSRD vara den standarden som blir tvingande. I helhet är NSRS 

en bra standard som har fokus på miljöfrågor, men respondenten menade att det 

saknas stöd till den sociala hållbarheten. Respondenten förklarade att det kan finnas 

en risk att inte åta sig NSRS och att det inte anses det relevant att NSRS enbart 

riktas för nordiska länder. Det med anledning av att det både på en global och på 

europeisk nivå efterfrågats standarder för hållbarhetsrapportering för SME-

segmentet. Det är väsentligt att standarden är frivillig för SMEs eftersom de inte 

omfattas av några lagkrav och måste därför utföra hållbarhetsrapportering frivilligt.  
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Respondent 3 

Med anledning av att respondenten inte är insatt i NSRS detaljer och utveckling ges 

det inga svar på frågorna kring NSRS specifikt. Respondenten menade dock att det 

redan finns många initiativ på marknaden och att det bör fokuseras på att hitta en 

harmonisering bland alla olika verktyg. Det påpekades att utvecklingen av CSRD, 

jämfört med NSRS, har försökt att ta hänsyn till vad som redan finns idag och att 

det inte ska skapas ytterligare ett sätt att rapportera hållbarhetsarbete. 

 

5.3.2.3 Mottagandet av NSRS i SME-segmentet 

Respondent 1 

Respondenten påpekade att ”det har saknats ett verktyg det är säkert och många 

som har velat hållbarhetsredovisa men inte vetat hur så att det tror jag det kan bidrar 

till att fler börjar”. Under intervjun diskuterades det att ett flertal företag använder 

sig utav greenwashing. Därmed ansåg respondenten att det var viktigt att hitta ett 

enklare och tydligare verktyg som är mer användarvänligt för mindre företag. 

Genom att ha ett verktyg som är enkelt, konkret och även mätbart medför det att 

det går att påvisa att man står för det som sagts. Respondenten förklarade att: 

De som inte överhuvudtaget behöver eller tycker att de behöver 
profilera sig hållbarhetsfrågan de löper ingen större risk att 
greenwasha heller men de som ser att det där är en viktig 
konkurrensfördel det är det är nog ganska allmänmänskligt att det 
kommer finnas företag både större och små som försöker 
framställa sig som bättre än vad de är. Men jag tänker att eftersom 
NSRS just handlar om att vara mera konkret och mätbar så 
minskar det risken för greenwashing.  

  

Det sista som togs upp i intervjun var att det inte behövs ha någon expertkunskap 

utan att det räcker med att fylla i den efterfrågade information, när standarden är 

mätbar. På så sätt är innehållet i hållbarhetsrapporteringen enkelt att förstå och det 

kommer att innehålla relevant information.   

 

Respondent 2 

Respondenten antydde under intervjun att det är upp till redovisningskonsulterna 

att få fler SMEs att börja hållbarhetsrapportera i enlighet med NSRS. Det här 
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eftersom respondenten inte ansåg att företagen själva kommer efterfråga 

rapportering enligt NSRS eller överhuvudtaget veta att NSRS existerar. Alltså är 

det i slutändan upp till redovisningskonsulterna att få SMEs att 

hållbarhetsrapportera i enlighet med NSRS.  

 

Avslutningsvis diskuterades det att det är viktigt att visa transparens i 

hållbarhetsrapporteringen, för att förhindra en bristfällig rapport och greenwashing. 

På grund av att standarden inte bygger på företagets egna analysera utan bygger på 

sådant som redan är förutbestämt, tror respondenten att NSRS kan reducera 

greenwashing i SME-segmentet.  

 

Respondent 3 

Enligt respondenten kommer NSRS bidra till att fler SMEs kommer börja 

hållbarhetsrapportera. Det här som en följd av att det kan ge företag ordning och 

reda inom hållbarhetsområdet vilket kan ses som en fördel.  
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6 Analys 

Syftet med den här studien är att analysera varför Nordic Sustainability Reporting 

Standard har utvecklats, hur standarden har utvecklats, vilka aktörer som varit 

involverade, vad standarden innehåller och möjligheterna till att institutionalisera 

standarden. I följande avsnitt presenteras en analys av studiens empiriska material 

med utgångspunkt i det teoretiska ramverket. Först redogörs vad NSRS är, NSRS 

innehåll samt en jämförelse mellan NSRS, GRI och UNGC. Därefter kopplas 

empirin samman med intressentteorin, legitimitetsteorin och institutionell teori. 

Sedan redogörs det för det institutionella fältet. Avslutningsvis presenteras en 

sammanfattande analys.   

6.1 NSRS 
Trots SMEs stora miljöpåverkan och stora omfattning finns det endast ett fåtal 

hållbarhetsrapporteringsstandarder som är användbara för SMEs. De flesta 

standarder är anpassade för stora företag och deras resurser. Därav är det svårt för 

SMEs att kunna följa standarderna på grund av sina begränsade resurser 

(Globalreporting, 2020; Laine et al., 2022). Till följd av problemet med 

hållbarhetsrapportering för SMEs har NAF utvecklat NSRS. Standarden lanserades 

år 2021 och kommer enligt aktörerna vara ett viktigt verktyg för hållbart 

företagande bland SMEs. Därmed är det väsentligt med en enklare 

hållbarhetsrapporteringsstandard. Dessutom behöver SME-segmentet ha ett 

regelverk med enklare metoder som är anpassat till deras resurser för att de ska 

kunna hållbarhetsrapportera (Blowfield & Murray, 2019; Ansvarsfullt.se, u.d.). Det 

här instämmer respondenterna med och det läggs fram som den främsta anledningen 

till att NSRS utvecklades. 

 

Under framtagandet av NSRS var målet att ge vägledning kring vilka områden 

SMEs ska ta med i hållbarhetsrapporteringen. Det blir en fördel för SMEs att få den 

vägledningen eftersom de på så vis kan tillgodose sina intressenters krav och behov 

(Fernando & Lawrence, 2014). Enligt respondent 1 i grupp A sparar SMEs även tid 

på grund av att NSRS-organisationen redan valt ut väsentliga delar som företag 
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annars hade behövt göra själv. Genom att SMEs använder sig av NSRS finns en 

möjlighet att Sverige återigen når en högre plats i hållbarhetsundersökningar. 

Således kommer det bli fler företag som utför hållbarhetsrapporteringar. Därmed är 

det bra att NSRS riktas till SMEs eftersom flera mindre bolag tillsammans utgör en 

större miljö- och ekonomipåverkan (Laine et al., 2022; Marin-Hernandez & Ortiz-

Martinez, 2021; Rossi & Luque-Vílchez, 2021). 

 

NSRS-organisationen kommer försöka institutionalisera standarden i tre olika 

nivåer. Externt benämns de tre nivåerna endast Nivå 1, Nivå 2 och Nivå 3. Under 

utvecklingens gång kallades nivåerna dock nybörjarnivå, utövare och frontlöpare 

enligt respondent 1 i grupp A. Benämningar ändrades enligt respondent 1 i grupp B 

eftersom ingen vill känna sig som en nybörjare. Av den anledning passade det bättre 

att endast benämna det Nivå 1 när NSRS lanserade år 2021. Däremot är standarden 

ännu inte helt användarvänlig och behöver justeras ytterligare enligt respondent 1 i 

grupp B. Nivå 2 och Nivå 3 kommer lanseras senare eftersom de är mer avancerade 

än Nivå 1. Först kommer Nivå 2 lanseras och den anpassas för de som utfört 

hållbarhetsrapportering tidigare. Därefter kommer Nivå 3 lanseras och den håller 

hög kvalitet på rapporteringen. Trots de olika nivåerna kommer fokus fortsatt vara 

SME-segmentet enligt respondent 1 i grupp A. Anledningen till att NSRS släpps i 

olika nivåer är enligt Nordic Sustainability Reporting Standard (NSRS) (2021) att 

det möjliggör för organisationer att börja med grundläggande rapportering och 

sedan utvecklas. På så vis är ramverket utformat för att kontinuerligt uppmuntra 

SMEs att avancera i nivå (Nordic Sustainability Reporting Standard (NSRS), 

2021).  

 

6.1.1 NSRS innehåll 
Flera aspekter har spelat en avgörande roll i utvecklingen av NSRS innehåll, bland 

annat användares behov, specifika utmaningar i branschen och en blandning av 

redan existerande standarder (Srf Konsulterna, u.d.). När standarden utvecklades 

låg fokus på förenkling och högt användarvärde (NSRS, u.d.; Respondent 1 Grupp 

A). Det här på grund av den brist som fanns i samhället kopplat till 

hållbarhetsrapportering för SMEs enligt respondenterna och Blowfield och Murray 
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(2019). NSRS kan ses som en mall för hållbarhetsrapportering som kommer 

förenkla för företag som vill rapportera sitt hållbarhetsarbete enligt Srf Konsulterna. 

Christensen et al. (2019) menade att informationen i en hållbarhetsrapport bör vara 

relaterad till företagets affärsverksamhet och i linje med investerares intressen. Det 

menar Jakobsson (2021) främst är utsläppsmål, korruption, klimatrisker och att 

företagen ska undvika skada på den biologiska mångfalden. Företaget gör dock 

olika val när en hållbarhetsrapport utförs och på så vis varierar den presenterade 

hållbarhetsinformationen.  

 

En hållbarhetsrapport utförd i enlighet med NSRS ska vara enkel att förstå och vara 

relevant enligt respondent 1 i grupp B. Samma respondent påpekar också att det 

inte ska behövas någon expertkunskap utan det ska räcka att fylla i den efterfrågade 

informationen. Att informationen ska vara relevant för både företaget och dess 

användare förklarar även respondent 3 i grupp B. Även Christensen et al. (2019) 

förklarar att hållbarhetsinformation behöver vara relaterad till företagets 

affärsverksamhet och i linje med investerares intresse. 

 

Innehållet av NSRS kan delas upp i tre faser: NSRS engagemang, 

konsekvensanalys och styrning. De tre faserna består totalt av elva steg där det i 

varje steg förekommer en att-göra-lista med specifika uppgifter som ska lämnas för 

att rapportera i enlighet med NSRS. Rapporteringen sker i en Excel-fil där de elva 

stegen återfinns. Respondent 1 i grupp A förklarar att innehållet i NSRS kan ses 

som ett minimikrav för vad som ska vara med i hållbarhetsrapporteringen och 

företaget kan välja att rapportera ytterligare information om de önskar.  

 

Respondent 1 i grupp B påstår att NSRS är bra på olika klimatdelar men behöver 

förbättras på ekonomisk och social hållbarhet. Enligt Christensen et al. (2019) 

påverkar dessa tre dimensioner av hållbar utveckling varandra. Dimensionerna 

påverkar varandra genom att om företaget inte är ekonomiskt hållbart kommer de 

gå i konkurs. Går företaget i konkurs spelar de andra två delarna inte någon roll. 

Medan om planeten förstörs spelar inte företagets ekonomiska hållbarhet någon 

större roll heller. De tre dimensionerna återspeglas i en av NSRS byggstenar. På så 
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vis är det en viktig del av NSRS att företaget arbetar med alla tre dimensioner och 

inte endast en. Byggstenarna omfattar tillsammans väsentliga ämnen för företaget 

att ha i åtanke kring hållbarhet. En annan byggsten som är extra viktig enligt 

respondent 1 i grupp A är cirkulär ekonomi. Syftet med den cirkulära ekonomin är 

att minimera företagets klimatavtryck (Nordic Sustainability Reporting Standard 

(NSRS), 2021). En anledning till att cirkulär ekonomin är en byggsten kan också 

anses vara för att Nordic Innovation har finansierat projektet och det är deras främst 

drivkraft.  

 

6.1.2 NSRS jämfört med GRI och UNGC 
I denna studie används GRI och UNGC för jämförelse med den nya standarden. De 

tre standarder som berörts i den här studien har flera likheter men även skillnader 

(Se Tabell 6). GRI och UNGC är hållbarhetsrapporteringsstandarder som varit 

tillgängliga för användning de två senaste decennierna. Det är dessutom de två 

standarderna som används mest av börsnoterade svenska bolag (Jansson & Linden, 

2019). De har däremot fokuserat på stora företag och inte tagit hänsyn till SMEs 

begränsade resurser (Laine et al., 2022; Arevalo & Aravind, 2015). Därav har det 

varit svårt för SMEs att använda sig utav dessa standarder. Det har lett till att 

andelen företag som redovisar sitt hållbarhetsarbete minskat, fastän att de utför 

hållbart arbete. Vissa SMEs använder GRI eller UNGC trots att det inte är optimalt 

eftersom det inte är anpassat utifrån deras resurser och förutsättningar (Ortiz-

Martinez & Marin-Hernandez, 2021). 
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Tabell 5 

Hållbarhetsrapporteringsstandarder. 

  GRI UNGC NSRS  
Skapad 1997 2000 2021 
Syfte Att berättiga 

beslut som 
skapar sociala, 
miljömässiga och 
ekonomiska 
fördelar för alla  

Skapa internationella 
principer kring 
mänskliga 
rättigheter, 
arbetsrättsliga 
frågor, miljö och 
antikorruption 
riktade till företag  

Utveckla en 
förenklad 
hållbarhetsrappor
teringsstandard 
för nordiska små 
och medelstora 
företag. 

Huvudanvändare 
för rapporten  

Intressenter  Intressenter Intressenter 

Nyckelkoncept  Väsentlighet, 
ansvarighet 

Värdeskapande, 
välfärd 

Transparens, 
väsentlighet  

Skapad för Stora företag Stora företag Små och 
medelstora 
företag  

Kommentar: Baserad på Laine et al. (2022), NSRS (u.d.) och FN (u.d.).  
 

Vid utvecklandet av NSRS var syftet att skapa en förenklad standard för 

hållbarhetsrapportering i SME-segmentet. Jämfört med de andra två standarderna 

är det här ett simpelt syfte. Det gavs inga detaljer på samma sätt som vid de andra 

två standarderna som mer specificerat vad standarderna kommer medföra. Däremot 

har alla tre standarder intressenter som huvudanvändare för rapporten.  På grund av 

skillnaderna i standarderna finns det även skillnader i vad företagen förväntas visa 

genom rapporteringen. Det här kan medföra att företagen uppnår legitimitet på olika 

sätt och nivåer eftersom samhällets krav uppfylls på olika sätt i standarderna. 

NSRS-organisationen vill generera väsentlig information från företagen till 

intressenterna vilket även GRI vill. Det kan därför säkerställas att NSRS är byggd 

på GRI som inspirationskälla med hjälp av data från intervjuerna.  

 

NSRS ska underlätta hållbarhetsarbetet för SMEs jämfört med arbetet de får göra 

om de använder sig av exempelvis GRI. Den stora skillnaden mellan NSRS och 

GRI är att NSRS-organisationen har gjort en väsentlighetsbedömning på uppdrag 

av SMEs. GRI och UNGC har fått kritik för att det varit för dyrt och tidskrävande 

att rapportera i enlighet med (Ansvarsfullt.se, u.d.). Därav är det en fördel att NSRS-

organisationen har minimerat kostnaderna och redan valt ut relevanta områden att 
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rapportera. Vidare påpekar respondenten 1 i grupp B att SMEs kommer komma i 

gång snabbare med hållbarhetsrapportering nu när NSRS lanserats. Det kan även 

komma att locka företag att hållbarhetsrapportera när kostnaden minimeras. 

 

6.2 Intressentteori 
Enligt intressentteorin är det viktigt att företag möter de förväntningar som 

intressenterna ställer. Idag är hållbarhetsarbete ett aktuellt ämne som förväntas av 

företagen (Verksamt, 2022). Respondent 1 i grupp A antydde att det var viktigt att 

rapportera något till en lämplig kvalitet än att inte rapportera någonting alls. Det här 

som en följd av intressenters krav och behovet av på hållbarhetsinformation 

(Fernando & Lawrence, 2014). Förväntningar från intressenter kan leda till att 

företaget går till överdrift med sitt hållbarhetsarbete och därmed greenwasha. Det 

medför i sin tur att företags legitimitet minskar. Enligt Delmas och Cuerel (2011) 

hindras konsumenternas möjlighet att kunna skilja på sanna och vilseledande 

påståenden när legitimiteten minskar.  

 

Enligt Ortmann (2010) är det viktigt med feedback när en standard utvecklas. Det 

är något som intressenterna har gett till NSRS-organisationen för att forma 

standarden efter deras önskemål. Med tanke på att intressenter kan komma med 

olika feedback kan det uppstå problem i utvecklingen av en standard. Enligt Deegan 

(2014) kan det också uppstå konflikter kring uppfattningen om NSRS-

organisationens ansvar gentemot sina intressenter. Av den anledningen kan det vara 

svårt för NSRS-organisationen att tillgodose alla intressenter. Om NSRS-

organisationen väljer att presentera vad de själva anser är viktigt istället för vad 

intressenterna anser kommer en sådan konflikt att uppstå. Det är därför viktigt att 

NSRS-organisationen är medvetna om intressenters behov och värderingar så att 

legitimitet kan behållas (Deegan, 2014). Via empiriska data har det framkommit att 

NSRS-organisationen har tagit vara på intressenternas behov och feedback vid 

utvecklingen av standarden. Det har skett genom olika pilottester och genom att 

involvera ett flertal olika intressentgrupper som i den här uppsatsen presenteras som 

aktörer. När intressenter involveras är det viktigt att intressentgrupperna känner att 
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deras åsikter har hörts för att de inte ska bli missnöjda (Delmas & Montes-Sancho, 

2011). NSRS-organisationen kan därför behöva anstränga sig för att tillgodose flera 

intressenters behov eftersom det kan uppstå olika förväntningar av standarden 

(Kristen, 2021).  

 

6.3 Legitimitetsteori 
NSRS-organisationen kan ses som ett företag för legitimitetsteorin eftersom det är 

viktigt att de får legitimitet från samhället (Hummel & Schlick, 2016). Om 

organisationen uppnår legitimitet innebär det även att standarden får legitimitet. 

Företag som använder standarden uppnår mer legitimitet för den utgivna rapporten 

i enlighet med NSRS. NSRS-organisationen kan öka standardens legitimitet genom 

att visa transparens. Det görs genom att de öppet förklarar hur standarden utvecklats 

och att det hämtats inspiration från exempelvis GRI (Wolniak & Hąbek, 2013; 

Respondent 1 Grupp A). Att NSRS-organisationen haft andra befintliga standarder 

i åtanke under utvecklandet av NSRS har varit en fördel. Det medför att det kan bli 

enklare att ge företag som använder NSRS legitimitet i samhället (Wolniak & 

Hąbek, 2013).  

 

Företaget uppnår ofta legitimitet genom transparens och via ett tillförlitligt sätt 

rapportera sitt arbete (Hummel & Schlick, 2016). Det här påpekade även respondent 

1 i grupp B när det förklarades att transparens är avgörande för förtroendet. Utöver 

den finansiella prestationen menade Benn och Bolton (2011) och Christensen et al. 

(2019) att företag måste visa transparens och ansvar genom hållbarhetsrapportering. 

Respondenten 1 i grupp B förklarade att när företag kan visa upp sin data leder det 

till mindre greenwashing och ökad legitimitet. Även respondent 2 i grupp B 

påpekade att transparens är viktigt när det gäller hållbarhetsrapportering eftersom 

det kan förhindra en bristfällig rapport och greenwashing. Respondent 2 i grupp A 

menade att SMEs kan uppnå legitimitet genom att hållbarhetsrapportera i enlighet 

med NSRS och visa upp NSRS-certifieringsmärkning som bevis. 

 

Vill företaget uppnå mer legitimitet kan de välja att ha en extern granskning av 

hållbarhetsrapporteringen (Srf Konsulterna, 2021). Det är dock problematiskt för 
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SMEs på grund av deras begränsade resurser (Laine et al., 2022). Det kan medföra 

att opålitlig information lämnas ut eftersom de inte har möjlighet att ta hjälp av en 

extern part. Enligt Delmas och Cuerel (2011) och Chen och Chang (2013) leder det 

här i sin tur till minskad legitimitet för företaget. Christensen et al. (2019) menade 

att företag bör använda sig av en extern granskare för att skapa legitimitet. Extern 

granskning kan vara bra av olika anledningar. Bland annat att företag har problem 

med att hitta en balans mellan positiva och negativa förhållanden i sin 

hållbarhetsrapportering enligt respondent 1 i grupp A. Respondenten menade att det 

kan leda till greenwashing. Enligt Dunklint (2021) kan greenwashing försöka 

uteslutas genom att implementera standarder som ska följas. Att standarder styr hur 

information rapporteras för att maximera pålitligheten och därmed minimera 

greenwashing påpekar även Christensen et al. (2019). Det är viktigt att inte 

vilseleda intressenter och det göras genom att utesluta greenwashing (Delmas & 

Cuerel, 2011).  

 

Enligt respondent 1 i grupp A kan risken för greenwashing minskas om SMEs 

använder sig utav NSRS. På grund av att företag följer struktur via NSRS istället 

för att rapportera på fri hand. Enligt respondent 1 i grupp B är fördelarna med NSRS 

att företag bland annat får bättre lönsamhet, sänker sina kostnader, blir attraktivare 

på marknaden och så vidare. NSRS ger SMEs möjlighet att redovisa en 

hållbarhetsrapport, vilket i sin tur kan leda till ökad ansvarsskyldighet och 

transparens. Det kan i sin tur leda till att intressenter får ett förtroende för företaget 

som i sin tur kan medföra att företaget får ökad legitimitet (Deegan, 2014).  

 

Både GRI och UNGC har fått kritik som riktats mot risken för greenwashing. 

Kritiken har uppkommit på grund av låga inträdeskrav och möjligheten för företag 

att göra en egen tolkning när rapporten utförs (Boiral & Henri, 2017; Voegtlin & 

Pless, 2014). NSRS har även låga inträdeskrav eftersom det var ett fokus när 

standarden togs fram. I tillämpningen av NSRS är det inte enkelt för företagen att 

göra egna tolkningar. Det finns nämligen specifika delar som ska fyllas i för att 

använda NSRS-certifieringsmärkningen. Av den anledningen kan NSRS vara bättre 

att använda ur ett legitimitetsperspektiv (Hummel & Schlick, 2016). 
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6.4 Institutionell teori 
Det finns enligt Delmas och Montes-Sancho (2011) ett flertal utmaningar med att 

institutionalisera en ny standard. En utmaning med att institutionalisera NSRS är 

att det kommer ta tid att få ut standarden på marknaden. Det kommer behövas en 

hel del information på marknaden för att SMEs ska förstå varför de behöver börja 

hållbarhetsrapportera. Hade NSRS varit ett lagkrav hade det inte krävts lika mycket 

för institutionaliseringen eftersom spridningen hade skett genom tvångs 

isomorfism. Om standarden anses fungera bra att rapportera i enlighet med spelar 

det ingen roll om det är ett lagkrav eller inte. Istället kommer företag att välja att 

rapportera som följd av mimetisk isomorfism. Bland annat kan de vilja 

hållbarhetsrapportera på grund av konkurrensfördelar till följd av den mimetisk 

isomorfismen. 

 

6.4.1 Mimetisk isomorfism 
NSRS efterliknar GRI-standarden vilket kopplas det till mimetisk isomorfism 

eftersom de valt ut delar de anser är väsentliga för SMEs att rapportera. Respondent 

1 i grupp A förklarade att de valde att bygga NSRS på GRI utifrån några 

huvudområden: Avfall, energi, utsläpp, sociala förhållanden och ekonomiska 

förhållande. En fördel med att basera standarden på andra befintliga är att det är 

enklare att NSRS inte bara blir en i mängden och lyckas institutionaliseras. 

Utvecklingen av NSRS kan på så vis kopplas till mimetisk isomorfism eftersom de 

har tagit efter andra standarder som är omtyckta på marknaden.  

 

SMEs användning av NSRS tros vara starkast kopplat till mimetisk isomorfism. 

Med anledning av att när NSRS börjar institutionaliseras på marknaden kommer 

fler företag ta efter eftersom NSRS kan ses vara en norm i företagets miljö (Rowan 

& Meyer, 1977). Det kommer medföra att andra företag förstår fördelen med att 

använda sig av NSRS, vilket i sin tur kommer leda till att legitimiteten ökar för 

företaget (Wolniak & Hąbek, 2013). Genom mimetisk isomorfism kan NSRS 

därmed få större spridning i samhället. Standarden behöver dock först tar sig in på 
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marknaden och får uppmärksamhet för att detta ska kunna ske. Med tanke på att 

företag uppmärksammar kraven som ställs från omgivningen tenderar företaget att 

anpassa sig efter kraven och därmed skapar legitimitet (Deegan, 2014; Rowan & 

Meyer, 1977). Det kan kopplas till den mimetiska isomorfismen eftersom företag 

tenderar att ta efter varandra om de märker att det medför positiva konsekvenser att 

rapportera utöver lagkraven eller i enlighet med en specifik frivillig standard.  

 

6.4.2 Normativ isomorfism 
Normativ isomorfism medför att hållbarhetsrapportering kan komma att utföras på 

liknande sätt genom att de som utför rapporterna har likvärdiga utbildningar och 

förutsättningar (Rowan & Meyer, 1977). Enligt respondent 1 i grupp A krävs det 

utbildning och träning för att kunna institutionalisera NSRS. Det kommer i sin tur 

leda till att flertalet hållbarhetsrapporter efterliknar varandra trots utrymmet för 

egna tolkningar.  

 

När det gäller regelskapande har det visat sig att normativa påtryckningar har den 

viktigaste rollen i de senare faserna. Det är vid denna tidpunkt som standarden ska 

börja institutionaliseras och således är det viktigt att utbilda de som ska genomföra 

rapporter i enlighet med standarden (Delmas & Montes-Sancho, 2011). 

 

6.4.3 Tvingande isomorfism 
Idag är hållbarhetsrapportering frivilligt för SMEs men kommer enligt 

respondenterna troligtvis bli tvingande inom snart framtid. Företag som omfattas 

av lagkrav kan välja att rapportera i enlighet med en frivillig 

hållbarhetsrapporteringsstandard. Det här som en följd av att andra företag 

rapporterar information som inte krävs av ett lagkrav. Även fast det idag är frivilligt 

för SMEs att hållbarhetsrapportera ökar efterfrågan på hållbarhetsrapportering för 

SMEs. Troligtvis kommer det inom en snar framtid att skapas ett lagkrav. I 

intervjun med respondent 1 i grupp A framkom det också att om SMEs börjar 

använda NSRS har de en enkel övergång till rapportering enligt en global standard, 

om det blir aktuellt i framtiden med exempelvis ett lagkrav. Redan idag kan SMEs 
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vara tvungna att hållbarhetsrapportera utan lagkrav som en följd av större företags 

krav på underleverantörer eller krav från intressenter (Jansson, 2016). Så 

småningom kan påtryckningarna även komma från ett lagkrav (Scott, 2008; Rowan 

& Meyer, 1977). 

 

Blowfield och Murray (2019) menade att lagkrav är den främsta anledningen till att 

företag hållbarhetsrapporterar. Därmed kan det anses vara viktigt att NSRS blir en 

tvingande standard och på så vis institutionaliseras genom tvingande isomorfism.  

 

6.5 Det institutionella fältet 

I följande avsnitt kommer en diskussion och analys ske av vilka aktörer som varit 

delaktiga i utvecklingen av NSRS. Det analyseras främst vilka som varit med och 

utvecklat standarden och finansierat projektet. Det kommer även att tas upp vilka 

aktörer som diskuterat hållbarhetsrapportering i SME-segmentet generellt. Nedan 

sker en analys utifrån intressentteorin, legitimitetsteorin och institutionell teori.  

 

När en standard utvecklas är det flera aktörer som är involverade med olika 

synpunkter (Eberlein et al., 2013). En viktig del av intressentteorin är att 

intressenters behov och krav måste beaktas (Freeman, 2010). Enligt Fernando och 

Lawrence (2014) är det viktigt att en organisation skapar bra relationer med 

intressenterna. I det här fallet betyder det att NSRS-organisationen måste skapa bra 

relationer med externa aktörer (Grupp B). Det har NSRS-organisationen gjort 

genom att involvera ett flertal aktörer som kan ses som intressenter till standarden. 

Intressentdialogens transparens är anknuten till normer medan företagsbeteende 

formas av institutioner. Det här med anledning av att institutioner och kultur har en 

inverkan på kunskap och attityd ur ett lokalt perspektiv (La Torre et al., 2020). 

Fältet12 utgörs av de olika aktörerna och befinner sig mellan en europeisk och lokal 

nivå eftersom det berör Norden (Eberlein et al., 2013). I tabell 5 presenteras fältet 

 
12 Med fältet menas organizational field från institutionell teori (Rowan & Meyer, 1977). 
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utifrån Eberlein et al. (2013) ramverk för analys, men konstrueras efter studiens 

syfte och forskningsfråga.  

 

Tabell 6 

Analytiskt ramverk. 

 Agendasättande Regelskapande 

Vem? Grupp B Grupp A 

Vilka integrerar? Nordens 

branschorganisationer, 

intressenter 

NSRS-organisationen, NAF, 

Nordic Innovation 

Drivkrafter Efterfrågan Brist på marknaden 

Kommentar: Baserad på Eberlein et al. (2013).  
 

6.5.1 Vem?  
Utvecklandet av standarder omfattar ofta många olika aktörer (Eberlein et al., 

2013). Den första delen av tabell 5 visar vem som varit involverad i utvecklingen 

av NSRS. Enligt Eberlein et al. (2013) är det många organisationer som är med och 

formar och påverkar det slutgiltiga resultatet när en standard skapas. Det framgår 

av empiriavsnittet att flera olika aktörer har varit delaktiga i framtagandet av NSRS. 

Aktörerna som kan involveras vid regelskapande är stater, internationella 

organisationer, branschorganisationer, konsulter, ideella organisationer och företag 

som är med och påverkar både lokalt och globalt (Linders, 2018). Olika aktörer har 

olika regleringsförmåga eftersom de agerar inom olika institutionella kontexter 

(Eberlein et al., 2013). Regulatorisk styrning är enligt Eberlein et al. (2013, s. 3): 

… styrning som involverar reglering: organiserade och ihållande 

försök att förändra målaktörernas beteende för att främja ett 

kollektivt mål, genom regler eller normer och metoder för 

implementering och efterlevnad. 

Det innebär att aktörerna som varit delaktiga kring NSRS utveckling bör ha ett 

kollektivt mål med framtagandet av NSRS.   

  

I den här studien har det identifierats två aktörsgrupper, grupp A respektive grupp 

B. Det är framför allt de aktörerna som har varit delaktiga i NSRS process på olika 



 

 81 

sätt. Grupp A har utvecklat standarden och varit med på detaljnivå medan grupp B 

har sett processen från ett externt perspektiv. Grupp A består av NSRS-

organisationen, NAF och Nordic Innovation. Grupp B består av intressenter och 

branschorganisationer i Norden där bland annat Srf Konsulterna ingår (Se Tabell 

5). Vissa i grupp B har även varit med och gett feedback till personerna i grupp A. 

På en global nivå befinner sig de internationella regelskaparna. På en europeisk nivå 

reglerar EU och på den nationella nivån reglerar Sveriges lagstiftning och 

branschorganisationer. Mellan den europeiska och nationella nivån har vi en 

nordisk nivå där NSRS befinner sig. Aktörerna i grupp A befinner sig på en nivå 

mellan europeisk och nationell eftersom de utvecklar standarden för Norden. Grupp 

B befinner sig däremot på en lokal nivå eftersom aktörerna endast är delaktiga i 

Sverige (Arevalo & Aravind, 2015; Eberlein et al., 2013). Vilka aktörer som är 

delaktiga påverkar enligt Tamm Hallström (1996) standardens slutgiltiga resultat i 

hög grad. Det finns ett gemensamt mål för framtagandet av NSRS mellan aktörerna 

enligt svar från intervjuerna. Det handlar om att alla aktörer hade som syfte att 

utveckla en förenklad hållbarhetsrapporteringsstandard för SME-segmentet. 

Dessutom stärks detta även i dokumentanalysen av NSRS-organisationens 

hemsida. På hemsidan framgår det att utvecklarna hade som mål att utveckla en 

förenklad mall för SME-segmentet eftersom de såg en brist på marknaden.  

 

Enligt Nordic Sustainability Reporting Standard (NSRS) (u.d.) har utvecklingen 

skett i en process med flera intressenter. NSRS-organisationen har haft bland annat 

miljöorganisationer som jobbar med klimatredovisning till hjälp vid 

utvecklingen.  Vid framtagandet av standarden har NSRS-organisationen även tagit 

hjälp av pilotkunder via branschorganisationerna. Pilotkunderna uppgift har varit 

att de ska ge feedback på hur det praktiskt har fungerat att använda sig av standarden 

(Respondent 1 Grupp A). Grupp B kan enligt intressentteorin ses som en 

intressentgrupp till NSRS. En av de som arbetat i en arbetsgrupp som kommit med 

inputs till standarden och haft kontakt med testpiloterna är respondent 1 i grupp B. 

Det här visar att Srf Konsulterna har varit engagerade i utvecklingen av NSRS. Det 

framgår på NSRS-organisationens hemsida att det är de tre branschorganisationerna 

i Norden som NAF består av.  
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Trots att utvecklarna av standarden har involverat flera olika aktörer i framtagandet 

av NSRS kan det anses som att det har saknats ett antal aktörer som eventuellt hade 

kunnat deltagit. För det första sker det ingen direkt kontakt med företag utan de 

representeras endast via branschorganisationerna. Det kan medföra svårigheter att 

ta hänsyn till deras behov och krav vilket i sin tur kan medföra negativa 

konsekvenser på lång sikt enligt Freeman (2010). För det andra saknas det statliga 

aktörer och det kan medföra vissa risker med att institutionalisera standarden. Enligt 

Linders (2018) är statliga aktörer en självklar aktör som ska vara med vid regel och 

standard skapande. Företag kan enklare uppnå legitimitet om de rapporterar i 

enlighet med normer etablerade externt i samhället. Att uppnå legitimitet kan bli 

svårt om de statliga aktörerna inte är involverade (Deegan, 2014). Det här med 

anledning av att statliga aktörer kan ses som institutioner som har makt över andra 

genom tvångs isomorfism (Rowan & Meyer, 1977). På så vis kan det vara enklare 

att uppnå legitimitet för företaget om de använder sig av ett ramverk som en statlig 

aktör varit med och tagit fram. För det tredje har EU inte varit aktivt med i 

skapandet av standarden. Det framkommer i intervjuer att de varit i kontakt med 

EU kring CSRD men inget om att de faktiskt varit involverade i utvecklingen av 

NSRS. Det medför samma risker som att inte involvera statliga aktörer eftersom 

EU också kan ses som en institution genom tvångs isomorfism (Rowan & Meyer, 

1977). 

 

6.5.2 Vilka interagerar och hur? 
Interaktioner mellan aktörer syftar på sätten som aktörer och institutioner engagerar 

sig och reagerar på varandra (Eberlein et al., 2013). Interaktionerna kan ses vara 

mellan olika institutioner som påverkar individer och organisationer (Scott, 2008). 

För att redogöra för hur NSRS tagits fram måste det förklaras varför aktörerna har 

samarbetat, vad aktörerna har för drivkrafter och vad resultatet av interaktionerna 

blev. Aktörers olika egenskaper skapar olika interaktioner på flera olika platser 

(Eberlein et al., 2013).  
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För grupp A är det främst NSRS-organisationen som interagerat men även NAF 

och Nordic Innovation. Det är NAF som lade fram med förslaget om NSRS och 

sedan var det Nordic Innovation som finansierat projektet enligt respondenterna i 

grupp A. Interaktionerna med grupp B har främst bestått av olika 

branschorganisationer i Norden. Grupp B har även integrerat med andra intressenter 

såsom miljöorganisationer enligt respondenterna i grupp A och data från 

dokumentanalys. Srf Konsulternas hemsida innehåller information om NSRS och 

de erbjuder även en onlinekurs hur NSRS ska användas. Därmed är de en av dem 

organisationer som vi sett har interagerat mest kring NSRS och dess utveckling.  

 

NSRS-organisationen har sedan början av framtagningen integrerat med 

intressenterna till standarden. Det är en viktig del av intressentteorin att skapa en 

bra relation med intressenter och möta deras förväntningar på ett optimalt sätt 

(Fernando & Lawrence, 2014). Vid intervju med respondent 1 i grupp A framkom 

det att gruppen försökte möta intressenternas feedback från grupp B genom att 

tillägga och justera saker i standarden efter deras synpunkter. Olika intressenter kan 

dock komma med olika feedback och åsikter om standarden. Det kan göra det svårt 

att tillgodose alla intressenter enligt Kristen (2021). Det har varit viktigt att NSRS-

organisationen interagerat med intressenterna för att kunna fånga upp vad 

intressenterna är i behov av (Fernando & Lawrence, 2014). Det har de kunnat göra 

genom branschorganisationerna samt pilottester. En viktig del med interaktionen 

mellan intressenter och NSRS-organisationen är att de behöver visa transparens för 

hur processen gått till för att uppnå legitimitet (Wolniak & Hąbek, 2013). Det har 

även varit viktigt för NSRS-organisationen att ta hänsyn till intressenters 

synpunkter eftersom det är huvudanvändarna av standarden (NSRS, 2021). 

 

Den enda interaktionen som funnits för FAR under dokumentanalysen och 

intervjuerna är med övriga externa aktörer. Vid interaktionen berör de 

hållbarhetsrapportering i SME-segmentet generellt och ibland endast 

hållbarhetsrapportering för större företag.  
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Avslutningsvis framgår det av dokumentanalysen att NSRS-organisationen 

integrerat mest med Srf Konsulterna och de övriga externa aktörerna. FAR och 

NSRS-organisationen visar inte på någon integration varken genom 

dokumentanalysen eller intervjuerna. FAR integrerar däremot med övriga externa 

aktörer såsom BDO och KPMG (Se Figur 12). Det är en risk för att NSRS inte 

kommer lyckas institutionaliseras i Sverige eftersom de inte direkt interagerat med 

FAR. Det kan leda till att standarden blir mindre uppmärksammad. På så vis blir 

det svårare att institutionalisera som en följd av att en ledande branschorganisation 

inte varit involverad. FAR har inte heller skrivit om NSRS i tidningen Balans vilket 

hade varit fördelaktigt för institutionaliseringen om det gjorts. Det kan även leda 

till att företaget inte uppnår legitimitet eftersom branschorganisationen inte pratat 

om standarden och att det därför inte är en norm i samhället (Deegan, 2014). 

 

Figur 12 

Interaktioner. 

 

 

6.5.3 Drivkrafter 

Många aktörer vill vara involverade i regelskapandet eftersom standarder har en 

specifik karaktär av att vara generella och rationella. Det gör dem attraktiva för alla 

typer av organisationer (Tamm Hallström, 1996). Eberlein et al. (2013, s. 10) 

påpekar att ”det finns flera olika drivkrafter som påverkar aktörer och att de skapar 

interaktioner”. Det är olika drivkrafter beroende på vilken nivå aktören befinner sig. 

Grupp A 

NSRS-
organisationen

Grupp B

FAR

Srf Konsulterna 

Övriga 
aktörer



 

 85 

På aktörsnivå är de främsta drivkrafterna efterfrågan, intressenters åsikter, aktörens 

resurser och juridiska gränser (Eberlein et al., 2013). 

 

Den främsta drivkraften NSRS-organisationen haft är enligt dokumentanalysen att 

SME-segmentet har andra utmaningar, såsom begränsade resurser, än stora företag 

när det gäller hållbarhetsrapportering. Därmed behöver SMEs en egen standard 

vilket även Blowfield och Murray (2019) påpekade. Under dokumentanalysen 

framkommer det även att NSRS-organisationen påpekat flera gånger hur stort 

SME-segmentets klimatavtryck är. Respondent 1 i Grupp A förklarar också att 

SMEs behöver hållbarhetsrapportera på grund av att de är underleverantörer till 

större företag som behöver information. Dessutom kan banker behöva 

informationen när de klassificerar portföljer i enlighet med EU-taxonomin och att 

banker fokuserar mycket på hållbar upphandling. Det här instämmer även 

respondent 1 i grupp B och Laine et al. (2022).  

 

En drivkraft för NAFs engagemang i utvecklingen av NSRS är enligt respondent 1 

i grupp A är att branschorganisationerna servar ungefär en miljon SMEs. Enligt 

Laine et al. (2022) behöver SME-segmentet en egen standard när de ska 

hållbarhetsrapportera. Det är även något som NAF har uppmärksammat. NAF har 

sett en brist på en sådan standard på marknaden samt ett behov av en effektiv 

hållbarhetsrapporteringsstandard för SME-segmentet. Dessutom påpekade 

respondent 1 i grupp B att det här var en av drivkrafterna för utvecklingen NSRS.  

  

En drivkraft för Nordic Innovation att finansiera projektet är att de vill påskynda 

omställningen till en cirkulär ekonomi i Norden och göra Norden till en ledare för 

den cirkulära ekonomin enligt respondent 2 i grupp A. Ytterligare en drivkraft för 

Nordic Innovation som respondent 2 i grupp A berättar är att de vill göra Norden 

till den mest hållbara och integrerade regionen i världen år 2030. Av den 

anledningen har cirkulär ekonomi blivit en stor del av NSRS enligt Nordic 

Sustainability Reporting Standard (2021).  
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Srf Konsulterna visar ett stort engagemang kring NSRS i dokument på hemsidan. 

En drivkraft till varför Srf Konsulterna varit med i utvecklingen av NSRS är att de 

redan från början varit med när förslaget väcktes eftersom de ingår i NAF. 

Organisationen är väldigt engagerade kring hållbarhetsrapportering i SME-

segmentet. På deras hemsida syns det att de leder en kurs inom redovisning och är 

Sveriges ledande branschorganisation för redovisningskonsulter. Srf Konsulterna 

menar att det inte enbart går att förenkla standarder för stora företag och att NSRS 

ska vara en lösning på problemet för SME-segmentet. Anledningen till att Srf 

Konsulterna är engagerade kring SMEs är att 99,9 % av Sveriges företag är SMEs. 

Därför var det viktigt för dem att hitta en standard deras medlemmar kan använda 

sig av när de ska rapportera sitt hållbarhetsarbete (Marin-Hernandez & Ortiz-

Martinez, 2021). En ytterligare drivkraft för Srf Konsulternas engagemang, 

framkom genom dokumentanalys, är att de ser ett behov av hållbarhetsrapportering 

för SMEs. Srf Konsulterna tror att SMEs inom en snar framtid kommer vara 

tvungna att hållbarhetsrapportera.  

 

Medlemmarna kan ses som Srf Konsulternas intressentgrupp. Därmed är det viktigt 

att organisationen tar hänsyn till att de inom kort kommer vara i behov av en 

hållbarhetsrapporteringsstandard (Fernando & Lawrence, 2014). Det har även visat 

sig vara avgörande med feedback när standarder utvecklas. NSRS-organisationen 

har fått feedback av Srf Konsulterna och dess medlemmar när standarden formades 

(Ortmann, 2010). En drivkraft för FAR som framkom i tidningen Balans var att 

mindre företag ofta är bra på att arbeta hållbart men mindre bra på att rapportera 

arbetet. FAR har dock inte integrerat med NSRS-organisationen och inte heller 

yttrat sig om NSRS utveckling.  

 

6.6 Sammanfattande analys 
Christensen et al. (2019) och Svernlöv (2018) menar att företag bör 

hållbarhetsrapportera frivilligt eftersom det idag är en nyckelkomponent för ett 

framgångsrikt företag och för att möta intressenternas förväntningar. Det finns ett 

flertal fördelar för SMEs att hållbarhetsrapportera. Genom att rapportera sitt 
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hållbarhetsarbete blir enklare för NSRS att institutionaliseras i SME-segmentet. Att 

NSRS är en frivillig standard kan vara både en fördel och en nackdel för SMEs. 

Dels kan det vara en fördel med tanke på att företagen själva kan välja om de har 

tiden, resurserna eller kapaciteten till att börja hållbarhetsrapportera (Wolniak & 

Hąbek, 2013). Medan en nackdel kan vara att SMEs inte omfattas av lagkrav för 

hållbarhetsrapportering. Således kan inte NSRS institutionaliseras med hjälp av 

tvångs isomorfism, till skillnad från CSRD som är ett EU-direktiv och kan 

institutionaliseras med tvång. Däremot kan NSRS institutionaliseras genom både 

mimetisk och normativ isomorfism. Enligt Delmas och Montes-Sancho (2011) är 

kan tvingande och normativa påtryckningar komma i konflikt med varandra första 

gången NSRS antas. Det är därför redan i den tidiga fasen av institutionaliseringen 

av NSRS viktigt att dessa påtryckningar är enhetliga med varandra.  

 

En faktor som talar för institutionaliseras av NSRS är att det fokuserats på 

intressenter enligt respondenterna i grupp A. Det kan vara svårare att 

institutionalisera standarden på marknaden om vissa intressenter inte tycker att 

innehållet av standarden stämmer överens med intressenternas önskemål (Delmas 

& Montes-Sancho, 2011). Av den anledningen har det varit betydande för NSRS-

organisationen att involvera intressenter i utvecklingen och anpassa standarden 

utifrån deras behov och önskemål redan från början.  

 

Ytterligare en faktor som talar för att NSRS kommer att institutionaliseras på 

marknaden är att det är ett verktyg som saknats av flera SMEs under en längre 

period. Av den anledningen tror ett stort antal personer att fler SMEs kommer börja 

hållbarhetsrapportera när de numera har tillgång till det verktyg som de har 

efterfrågat. En respondent menade dock att det funkar bra för SMEs att använda 

GRI eller att rapportera i enlighet med ÅRL. När företag väljer att använda 

standarder för större företag eller ÅRL minimerar jämförbarheten mellan företag 

enligt Rossi och Luque-Vilchez (2020). Det är viktigt med jämförbarhet för olika 

intressentgrupper, exempelvis kreditgivare, enligt flera respondenter. 

Jämförbarheten kan även drabbas av att NSRS bara lanseras i Norden eftersom det 

således blir svårt att jämföra hållbarhetsrapporter från SMEs utanför Norden.  
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Tschopp och Huefner (2015) påstår att standarder på lokala och nationella nivåer 

tenderar att uppmärksammas mindre. På så vis är det en risk med 

institutionaliseringen att endast lansera NSRS i Norden. En annan svårighet med att 

institutionalisera en hållbarhetsrapporteringsstandard på en regional nivå är att det 

finns en efterfrågan på denna sorts standard både globalt och i Norden. Det pågår 

även en process där en standard ska tas fram globalt. Risken är att SMEs i Norden 

använder den globala standarden istället för NSRS för att uppnå legitimitet och 

jämförbarhet på en global nivå. Det kan medföra att NSRS bara blir en så kallad 

hyllvärmare och en standard i mängden. Däremot finns det en fördel med att bara 

lansera en standard i Norden. Det handlar om att länderna liknar varandra trots att 

Norge inte är med i EU. Utöver det definieras SMEs olika beroende på land vilket 

gör att det kan bli svårt med en gemensam global standard för SMEs. EU vill istället 

skapa en gemensam definition av SMEs bland medlemsländerna. En gemensam 

definition kan medföra att det bli aktuellt att institutionalisera en gemensam 

standard på en regional nivå. Eftersom länderna i Norden är så pass lika är det 

enklare att institutionalisera en gemensam standard i Norden. Ytterligare en sak 

som talar för institutionalisering av NSRS i Norden är att de flesta företagen bara 

verkar på en lokal nivå och därmed drabbas inte jämförbarheten och de söker ingen 

legitimitet globalt. Det är tydligt att NSRS kommer att lyckas institutionaliseras på 

marknaden i Norden för SME-segmentet.  
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7 Slutsats 

I den här studiens avslutande kapitel besvaras problemformuleringen och syftet 

utifrån studiens resultat. Först besvaras frågan kring hur det fungerar när en ny 

nordisk hållbarhetsrapporteringsstandard utvecklats. Därefter presenteras varför 

NSRS har utvecklats och hur standarden ska institutionaliseras. Avslutningsvis 

presenteras studiens bidrag, begränsningar och förslag på framtida forskning.  

Resultatet från den här undersökningens kvalitativa ansats tillför kunskap om hur 

det fungerar när en ny nordisk hållbarhetsrapporteringsstandard utvecklas, varför 

NSRS har utvecklats och hur standarden ska institutionaliseras. En del av den här 

undersökningen bygger på utvalda frågeställningar från Eberlein et. al (2013) 

ramverk för att ytligt kunna presentera vilka aktörer som är involverade i regionalt 

regelskapande i Norden. Utöver det bygger uppsatsen på intressentteorin, 

legitimitetsteorin och institutionell teori som valdes genom tidigare studier kring 

hållbarhetsrapportering i SME-segmentet (Se Bilaga 1).  

 

7.1 Hur fungerar det när en ny nordisk 
hållbarhetsrapporteringsstandard utvecklas?  

Resultatet från empirin visade att det funnits tre huvudaktörer under utvecklingen 

av NSRS. De tre huvudaktörerna var NSRS-organisationen, NAF och Nordic 

Innovation. Utöver dessa tre aktörerna har branschorganisationer och övriga 

externa aktörer, såsom intressenter, varit delaktiga i utvecklingen av NSRS. Utifrån 

intressentteorins perspektiv är det viktigt att involvera intressenter för att undvika 

negativa konsekvenser på lång sikt. Det kan uppstå negativa konsekvenser om en 

organisation inte tar hänsyn till intressenternas behov och krav (Fernando & 

Lawrence, 2014; Freeman, 2010). NSRS-organisationen har involverat flera sorters 

intressenter med hjälp av branschorganisationerna och på så vis tagit hänsyn till 

olika intressenters värderingar. Om NSRS-organisationen själva hade valt 

innehållet hade det blivit en konflikt mellan legitimitet och uppfattningen om deras 

ansvar gentemot intressenterna (Deegan, 2014). Att de har varit transparenta under 
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utvecklingens process kan leda till att standarden får ökad legitimitet i samhället 

(Wolniak & Hąbek, 2013).  

 
Det framgick av dokumentanalysen att NSRS interagerat mest med Srf Konsulterna 

och de övriga externa aktörerna. FAR och NSRS-organisationen visade inte någon 

interaktion, varken i dokumentanalysen eller intervjuerna. FAR interagerade 

däremot med övriga externa aktörer såsom BDO och KPMG. När fler aktörer 

interagerar i fältet har standarden en större chans att bli institutionaliserad enligt 

Eberlein et al. (2013), Ortmann (2010) och Tamm Hallström (1996). 

Undersökningen visade också vad de olika aktörerna haft för drivkrafter för att 

engagera sig i utvecklingen av NSRS. I grupp A har den främsta drivkraften varit 

SMEs begränsade resurser. En drivkraft för NAF är att branschorganisationerna 

tillsammans servar ungefär en miljon SMEs. Nordic Innovation har finansierat 

projektet eftersom de vill påskynda omställningen till en cirkulär ekonomi i Norden. 

De vill göra Norden till den mest hållbara och integrerade regionen i världen år 

2030. I grupp B har en drivkraft varit att hitta en standard på grund av den rådande 

bristen för hållbarhetsrapporteringsstandarder för SMEs. En annan drivkraft har 

varit att behovet att SMEs ska hållbarhetsrapportera ökat. Eftersom de inom en snar 

framtid troligtvis kommer att vara tvungna att rapportera hållbarhetsarbetet. För 

intressenterna var drivkraften att de fått vara med och forma standarden efter sina 

önskemål och behov. Den enhetliga drivkraften för båda grupperna var dock att det 

efterfrågades bland SMEs och att det fanns en brist på marknaden för 

hållbarhetsrapporteringsstandarder i SME-segmentet.  
 

7.2 Varför har Nordic Sustainability Reporting Standard 
utvecklats? 

Resultatet från studiens undersökning visar att den främsta anledningen till att 

NSRS har utvecklats var att det fanns en tydlig brist på marknaden. Samtidigt som 

det fanns en hög efterfrågan på hållbarhetsrapporteringsstandarder för SME-

segmentet. Det här gjorde att de ovan nämnda aktörerna engagerade sig för att ta 

fram en standard som fyllde tomrummet på marknaden.  
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SMEs har möjlighet att använda sig utav de standarder som finns tillgängliga för 

större företag. Det är däremot inte optimalt eftersom mindre företag har begränsade 

resurser (Laine et al., 2022). Som följd av det här anpassades NSRS för SME-

segmentet och dess begränsade resurser. Det innebär att det ska vara enkelt för 

SMEs att utföra en hållbarhetsrapport i enlighet med NSRS. Därmed har det valts 

ut delar från GRI som anses vara mest relevanta för SMEs och dess intressenter. 

Dessutom är standarden gratis att använda vilket medför att SMEs sparar både tid 

och pengar genom att använda NSRS.  

 

När NSRS togs fram var målet att fler SMEs ska börja hållbarhetsrapportera 

eftersom de utgör sådan stor del av den globala ekonomin och klimat avtrycken. 

Därför tyckte skaparna att det var bättre att rapportera något till en sämre kvalitet 

än inget alls, vilket är tanken med nivå 1. Av den anledningen har NSRS låga 

inträdeskrav vilket är något som UNGC har fått kritik för eftersom det kan leda till 

greenwashing (Voegtlin & Pless, 2014). Därmed anser Lennartsson (2020), Srf 

Konsulterna (2021) och KPMG (u.d.) att det krävs extern granskning av den 

rapporterade informationen för att uppnå legitimitet. Det är dock svårt för SMEs på 

grund av deras begränsade resurser. Därav har det tagits fram en 

certifieringsmärkning som används som bevis.  

 

7.3 Hur ska Nordic Nordic Sustainability Reporting 
Standard institutionaliseras? 

En utmaning med att institutionalisera NSRS är att det kommer ta tid att få ut 

standarden på marknaden. Det kommer behövas en hel del information för att SMEs 

ska förstå varför de behöver börja hållbarhetsrapportera. Det kommer även att 

krävas utbildning och träning för att institutionalisera NSRS.  

 

Resultatet av undersökningen tillsammans med det teoretiska ramverket visar att 

NSRS kan institutionaliseras både genom mimetisk och normativ isomorfism. 

Mimetisk genom att företag härmar andra företag som det går bra för vilket ger 

exempelvis konkurrensfördelar. Normativ för att de vill utbilda SMEs kring 

hållbarhetsrapportera i enlighet med NSRS och därmed blir fler rapporter likartade. 
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På grund av att NSRS idag är en frivillig standard kan den inte institutionaliseras 

genom tvångs isomorfism. Det finns även en risk med att försöka institutionalisera 

en nordisk standard. Tschopp & Huefner (2015) menar att standarder på regional 

och lokal nivå ofta blir mindre uppmärksammade. Däremot har efterfrågan av den 

här sortens standard varit så pass hög bland SMEs i Norden att sannolikheten att 

institutionalisera NSRS ökar.  

 

En faktor som talar för att NSRS institutionaliseras är att det fokuserats på 

intressenter under hela utvecklingen av standarden. Det kan vara svårare att 

institutionalisera en standard om vissa intressenter anser att innehållet av 

standarden inte stämmer överens med deras önskemål (Delmas & Montes-Sancho, 

2011). Av den anledningen har det varit viktigt för NSRS-organisationen att 

involvera intressenter under hela processen av utvecklingen och anpassa standarden 

utifrån deras behov och önskemål. Ytterligare en faktor som talar för att NSRS 

kommer att institutionaliseras på marknaden är att det är ett verktyg som saknats av 

flera SMEs under en längre period. Det är av den orsak ett stort antal personer tror 

att fler SMEs kommer börja hållbarhetsrapportera när de numera har tillgång till 

det efterfrågade verktyget.  

 

Avslutningsvis går det att konstatera att utvecklingen av en ny nordisk 

hållbarhetsrapporteringsstandard engagerar många olika aktörer av diverse olika 

anledningar. Det är dock tydligt att en del aktörer har större engagemang än andra. 

Det här beror på att de har olika drivkrafter och de olika drivkrafterna är olika starka 

(Eberlein et al., 2013). NSRS har låga inträdeskrav, gratis att använda, enkel att 

utföra rapportering i enlighet med samt kommer i tre olika nivåer så företagen kan 

anpassa rapporten efter företagets resurser. Det efterfrågas att fler SMEs ska börja 

hållbarhetsrapportering av bland annat Laine et al. (2022) och Marin-Hernandez 

och Ortiz-Martinez (2022) vilket NSRS ska bidra till. Det här genom att NSRS gör 

att hållbarhetsrapportering inte är lika krävande vilket ska få fler SMEs att börja 

rapportera. Det finns flera faktorer som talar för att NSRS kommer 

institutionaliseras på marknaden trots att det är en regional standard. Den främsta 

faktorn som talar för institutionalisering är den stora bristen på 
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hållbarhetsrapporteringsstandarder för SME-segmentet och den höga efterfrågan. 

Därmed går det att konstatera att NSRS med största sannolikhet kommer att 

institutionaliseras via mimetisk eller normativ isomorfism.  

 

7.4 Bidrag 

Utifrån aktörerna har det påpekats att NSRS har potential att spela stor roll för 

hållbarhetsrapportering för SMEs eftersom det ännu inte regleras av EU. Därför 

kommer det i det här avsnittet att presenteras bidrag som den här studien ger. Det 

presenteras tre empiriska bidrag och ett teoretiskt bidrag.  

 

Det första bidraget är ett empiriskt bidrag som handlar om att den här uppsatsen 

berör utvecklingen av en ny standard. Eberlein et al. (2013) erbjuder ett ramverk 

för att förstå regelskapande. För att förstå institutionalisering av en standard måste 

det här ramverket kombineras med institutionell teori. På så vis bidrar den här 

studien med att kombinera ramverket med institutionell teori för att identifiera 

nordiska aktörer.  

 

Det andra bidraget är ett empiriskt bidrag där studien har presenterat utvecklingen 

av NSRS. Tidigare forskning har enligt Christensen et al. (2019) efterfrågat mer 

studier kring hållbarhetsrapportering. Rossi och Luque-Vilchez (2019) efterfrågar 

fler studier där hållbarhetsrapportering kopplas till SME-segmentet. Detta är något 

som även Ortiz-Martínez och Marín-Hernández (2021) efterfrågat. NSRS är ny på 

marknaden finns det ett forskningsgap kring utvecklande av standarden. Den här 

studien ska bidra till att fylla forskningsgapet kring utvecklingen av en ny nordisk 

hållbarhetsrapporteringsstandard. För de som ska studera hållbarhetsrapportering i 

SME-segmentet i framtiden kan den här uppsatsen tillhandahålla relevant 

information om standarden och dess framtagning.  

 

Det tredje bidraget är ett empiriskt bidrag och visar företag och organisationer hur 

NSRS ska användas och vad det finns för fördelar för SMEs att 
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hållbarhetsrapportera i enlighet med NSRS. Studien visar ett resultat på hur NSRS 

är enklare att använda än andra standarder, exempelvis GRI eller UNGC. Enligt 

Voegtlin och Pless (2014) samt Boiral & Henri (2017) har både GRI och UNGC 

fått en del kritik. Därför kan det vara viktigt att förstå skillnaden mellan dem och 

NSRS vilket den här studien presenterar. Studiens resultat visar även hur SMEs ska 

börja rapportera sitt hållbarhetsarbete i enlighet med NSRS. Dokumentanalys och 

intervjuer som gjordes bidrar till att förklara hur NSRS är tänkt att använda och 

varför processen är utformad på det viset. Den kvalitativa undersökningen som 

genomförts i studien bidrar med en ökad förståelse för hur NSRS ska användas. 

Likaväl som den bidrar med förståelse kring varför den ska användas istället för 

andra standarder (Boiral & Henri, 2017; Voegtlin & Pless, 2014). 

 

Det fjärde bidraget är ett teoretiskt bidrag och handlar om det regelskapande som 

presenteras i uppsatsen. Det har efterfrågats av Eberlein et al. (2013) att vidare 

studera effekterna av interaktioner vid regelskapande. Även Ortmann (2010) och 

Tamm Hallströ (1996) påpekar hur viktigt det är att flera aktörer interagerar med 

varandra vid utvecklingen av en ny standard för att kunna institutionalisera den i 

framtiden. NSRS är en ny standard och berör regelskapande på en regional nivå i 

Norden. Därmed bidrar studien till en ökad förståelse för hur processen fungerar 

när en ny standard skapas i Norden samt vilka aktörer som är involverade och hur.  

 

7.5 Framtida studier och begränsningar 
NSRS är en ny nordisk standard som nyligen lanserades på marknaden för SME-

segmentet (Nordic Sustainability Reporting Standard, u.d.). Därmed har det inte 

utförts någon tidigare forskning kring ämnet (Se Bilaga 1). En begränsning med 

studien som måste komma till tals är att studien har genomförts ur en kvalitativ 

forskningsmetod. Det har gjorts med anledning av att NSRS fortfarande är relativt 

nytt (Creswell et al., 2003). Det har varit svårt att mäta hur företag reagerat på 

lanseringen av NSRS.  Eftersom företag än så länge inte haft möjligheten att göra 

sitt första offentliggörande av sin hållbarhetsrapportering i enlighet med NSRS.  
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Den insamlade data som studien använts sig utav har varit relevant men i vissa 

stunder har det saknats material för att kunna fördjupa sig ytterligare inom ett 

område. Författarna av studien har bland annat inte blivit tilldelad någon 

information gällande de berörda aktörernas prioriteringar, preferenser eller 

formande av standardsättningen. Avsaknaden av djupare data gör att det kvarstår 

en del frågor gällande NSRS och SME-segmentet utöver den information som 

samlades inom genom den kvalitativa data. Första frågan som kvarstår rör hur 

SMEs kommer implementera den ny nordiska standarden. Den andra frågan berör 

hur företagen kommer att motta NSRS. Den tredje och sista frågan som författarna 

vill upplysa berör frågan om fler SMEs kommer börja hållbarhetsrapportera när 

NSRS blivit tillgänglig. Även fast den data som samlades in utgjorde väsentlig och 

relevant information hade ytterligare information gällande mottagandet och 

implementeringen kunnat ge en bättre bild av användningen av NSRS.  

 

Ett förslag till framtida forskning är att fokusera på den kvantitativa 

forskningsmetoden, för att identifiera om och hur NSRS påverkat SMEs att börja 

hållbarhetsrapportera (Densombe, 2018). Genom att göra stickprov av 

årsredovisningar eller hållbarhetsrapporteringar kan det undersökas om fler SMEs 

har börjar hållbarhetsrapportera efter lanseringen av NSRS. Det hade sedan kunnat 

jämföras med den information som denna studie tagit fram genom de kvalitativa 

metoderna. Med andra ord jämföra hur aktörerna som deltagit i utvecklingen har 

förväntat sig att NSRS kommer mottas med hur utfallet av implementeringen blev. 

Att gå till en kvantitativ forskningsmetod innebär att ett flertal parametrar kan ge 

betydande skillnader i analysen (Densombe, 2018). Det hade varit intressant att få 

ut information och siffror på hur implementeringen av NSRS lett till att fler SMEs 

att börja hållbarhetsrapportera. Det hade krävts en mer heltäckande studie för att 

kunna få bättre inblick i hur NSRS har påverkar SMEs att hållbarhethetsrapportera 

samt om det varit lika effektivt med en förenklad standard som det sades. Ytterligare 

ett förslag på framtida forskning är att utveckla Eberlein et al. (2013) ramverk 

genom att analysera regelskapande i Norden utifrån alla frågeställningarna. Det 

hade kunnat bidra till ett större perspektiv kring hur regelskapande i Norden 

fungerar och hur interaktionerna mellan aktörerna fungerar.   



 

 96 

Litteraturförteckning 

Accountor. (den 25 10 2021). Hämtat från NSRS - Ny gemensam standard för 

hållbarhetsrapportering anpassad för små och medelstora företag : 

https://www.accountor.com/sv/sweden/nyheter/NSRS-

hallbarhetsrapportering-SME 

Ansvarsfullt.se. (u.d.). Hämtat från Äntligen en enkel hållbarhetsrapport: 

https://ansvarsfullt.se/hallbarhet/ 2022 03 

Arevalo, J., & Aravind, D. (den 24 September 2015). Strategic Outcomes in 

Voluntary CSR: Reporting Economic and Reputational Benefits in 

Principles-Based Initiatives. Journal of Business Ethics, ss. 201-217. 

Awuah, L., Amoako, K., Stephen Yebo, S., Marfo, E., & Ansu-Mensah , P. 

(2021). Corporate Social Responsibility (CSR): motivations and 

challenges of a Multinational Enterprise (MNE) subsidiary’s engagement 

with host communities in Ghana. International Journal of Corporate 

Social Responsibility, 6(1), ss. 1-13. 

Barrese, J., Phillips, C., & Shoaf, V. (2020). Why do U.S. public companies 

continue to join the UN global compact: Ethics or economics? 

International studies of management & organization, 50(3), ss. 209 - 231. 

Boiral, O., & Henri, J.-F. (2017). Is Sustainability Performance Comparable? A 

Study of GRI Reports of Mining Organizations. Business & Society, 56(2), 

ss. 283–317. 

Bollebygd. (den 24 07 2020). Hämtat från Handlingsplan för en cirkulär ekonomi: 

https://www.bollebygd.se/kommunochpolitik/europadirektsjuharad/nyhete

r/europadirekt/handlingsplanforencirkularekonomi.5.2f27ec6b170c012a35

332b84.html 

Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. 

Qualitative research journal, 9(2), ss. 27 - 40. 



 

 97 

Bryman, A., & Bell, E. (2017). Företagsekonomiska forksningsmetoder. Liber 

AB. 

Chan, V. (den 29 Januari 2021). Varför det finns ett brådskande behov av globala 

standarder för hållbarhetsrapportering. EY. Hämtat från EY. 

Chen , Y.-S., & Chang, C.-H. (2013). Greenwash and Green Trust: The Mediation 

Effects of Green Consumer Confusion and Green Perceived Risk. Journal 

of Business Ethics, 114(3), ss. 489-500. 

Christensen, H., Hail, L., & Leuz, C. (2019). Adoption of CSR and Sustainability 

Reporting Standards: Economic Analysis and Review. ECGI Working 

Paper Series in Finance, 623. 

Costa Lourenco, I., Morais, A. I., & Pereira Eugenio, T. (2013). Sustainability 

strategies of the company TimorL: extending the applicability of 

legitimacy theory. Management of enviromental quality, 24(5), ss. 570-

582. 

Creswell, J., Planco, C., Vicki, L., Gutman, M., & Handson, W. (2003). Advanced 

Mixed Methods Research Designs. i A. Tashakkori, & C. Teddlie, 

Handbook of Mixed Methods in Social and Behavioral Research. SAGE. 

De Villiers, C., & Alexander, D. (2014). The Institutionalisation of Corporate 

Social Responsibility Reporting. British Accounting Review, 46, ss. 198-

212. 

Deegan, C. (2014). Financial Accounting Theory. McGraw-Hill Education. 

Delmas, M., & Cuerel, V. B. (2011). The Drivers of Greenwashing. California 

management review, 51(1), ss. 64 - 87. 

Delmas, M., & Montes-Sancho, M. (2011). An Institutional Perspective on the 

Diffusion of International Management System Standards: The Case of the 

Environmental Management Standard ISO 14001. Business Ethics 

Quarterly, 21(1), ss. 103-132. 



 

 98 

Densombe, M. (2018). Forskningshandboken - För småskaliga forskningsprojekt 

inom samhällsvetenskaperna. Studentlitteratur. 

Denzin, N. (2009). The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological 

Methods. Routledge. 

Differencebetween. (den 21 02 2022). Hämtat från Difference Between 

Legitimacy Theory and Stakeholder Theory: 

http://www.differencebetween.net/business/difference-between-

legitimacy-theory-and-stakeholder-theory/ 

Dunklint, A.-L. (den 21 10 2021). Hogia. Hämtat från Vad innebär egentligen 

hållbarhetsredovisning? : https://www.hogia.se/affarssystem/ekonomi-

info/artiklar/21/vad-innebar-egentligen-hallbarhetsredovisning 

Eberlein, B., Abbott, K., Black, J., Meidinger , E., & Wood, S. (2013). 

Transnational business governance interactions: Conceptualization and 

framework for analysis. Regulation & governance, ss. 1-21. 

Ekonomifakta. (den 11 03 2022). Hämtat från Företagens storlek: 

https://www.ekonomifakta.se/fakta/foretagande/naringslivet/naringslivets-

struktur/ 03 2022 

Eriksson-Zetterquist, U. (2009). Institutionell teori - idéer, moden, förändring. 

Liber AB. 

Eugénio, T., Lourenço, I., & Morais, A. (2013). Sustainability strategies of the 

company TimorL: extending the applicability of legitimacy theory. 

Management of environmetnal quality, 24(5), ss. 570 - 582. 

European Commission. (u.d.). Hämtat från Corporate sustainability reporting: 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-

auditing/company-reporting/corporate-sustainability-reporting_en 

Europeiska kommissionen. (2006). Hämtat från Den nya definitionen av SMF-

företag: 



 

 99 

https://www.energimyndigheten.se/globalassets/energieffektivisering_/lag

ar-och-krav/ekl/smf_guide.pdf 

Företagarna. (u.d.). Hämtat från Om företagarna: https://www.foretagarna.se/om-

foretagarna/ 

Företagarna. (u.d.). Hämtat från Identifiera och involvera: 

https://www.foretagarna.se/driva-eget-foretag/hallbarhetsportalen/guide-

sa-kan-foretag-arbeta-med-hallbar-utveckling/3.-identifiera-och-involvera/ 

FAR. (2021). FAR:s Branschrapport 2021. FAR. 

Faronline. (u.d.). Hämtat från Hållbarhet i praktiken – en redovisningsguide: 

https://www-faronline-

se.ezproxy.hkr.se/dokument/far/hallbarhet/hallbarhetsboken/?q=hållbarhet

%20i%20praktiken 

Fernando, S., & Lawrence, S. (2014). A theoretical framework for CSR practices: 

Integrating legitimacy theory, stakeholder theory and institutional theory. 

The Journal of Theoretical Accounting, 10(1), ss. 149-178. 

Fi. (den 10 06 2021). Hämtat från Hållbarhetsredovisning: 

https://fi.se/sv/hallbarhet/regler/redovisning/ 

Freeman, E. (2010). Strategic management: a stakeholder approach.  

Götherström, U.-C. (2012). Corporate Social Responsibility and Accounting - A 

Literature Review. Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. 

Global compact. (u.d.). Hämtat från Om UN Global Compact: 

https://globalcompact.se/om-un-global-compact/ Mars 2022 

Globalreporting. (u.d.). Hämtat från Corporate Sustainability and Reporting for 

Competitive Business : https://www.globalreporting.org/public-policy-

partnerships/strategic-partners-programs/corporate-sustainability-and-

reporting-for-competitive-business/ 



 

 100 

Globalreporting. (u.d.). Hämtat från How to use the GRI standards: 

https://www.globalreporting.org/how-to-use-the-gri-standards/ 

Globalreporting. (den 26 November 2020). Hämtat från GRI supports sustainable 

efforts among SMEs: https://www.globalreporting.org/about-gri/news-

center/2020-11-26-gri-supports-sustainable-efforts-among-smes/ 

Hummel, K., & Schlick, C. (2016). The relationship between sustainability 

performance and sustainability disclosure – Reconciling voluntary 

disclosure theory and legitimacy theory. Journal of Accounting and Public 

Policy, 35(5), ss. 455-476. 

IFRS. (u.d.). Hämtat från IFRS for SMEs: https://www.ifrs.org/issued-

standards/ifrs-for-smes/ 

Investopedia. (den 22 03 2022). Hämtat från Greenwashing: 

https://www.investopedia.com/terms/g/greenwashing.asp 

Ismail, H., Saleem, M., Zahra, S., Tufail, M., & Ali, R. A. (2021). Application of 

Global Reporting Initiative (GRI) Principles for Measuring Quality of 

Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure: Evidence from 

Pakistan. Sustainability, 13(20). 

Jakobsson, J. (den 25 10 2021). Kan man mäta hållbarhet? Dagens Industri. 

Janicijevic, N. (2015). Interplay of institutional and cultural theories of 

organization. Sociologija, 57(3), ss. 438-458. 

Jansson, H. (den 06 02 2020). Reagro. Hämtat från Vad är skillnaden mellan 

cirkulär och linjär ekonomi?: https://www.reagro.se/vad-ar-skillnaden-

mellan-cirkular-och-linjar-ekonomi/ 

Jansson, L., & Linden, L. (2019). Svenska börsbolags val av ramverk i 

hållbarhetsredovisning.  



 

 101 

KPMG. (u.d.). Hämtat från GRI – riktlinjer för hållbarhetsredovisning: 

https://home.kpmg/se/sv/home/tjanster/hallbart-

foretagande/rapportera/gri.html 2022 03 

Krackhardt, D., & Porter, L. (1986). The snowball effect: Turnover embedded in 

communication networks. Journal of Applied Psychology, 71(1), ss. 50 - 

55. 

Kristen, V. (den 2 Juli 2021). Intressentteori: Säkerställer att allas åsikter och 

behov tillgodoses. Projektledning. 

La Torre, M., Sabelfeld, S., Blomkvist, M., & Dumay, J. (2020). Rebuilding trust: 

sustainability and non-financial reporting and the European Union 

regulation. Emerald Group Publishing Limited, 28(5), ss. 701 - 725. 

Laine, M., Tregidga, H., & Underman, J. (2022). Sustainability Accounting and 

Accountability. Routledge. 

Ledarna. (u.d.). Hämtat från Ramverk och riktlinjer för hållbarhet : 

https://www.ledarna.se/stod-i-chefsrollen/hallbarhet-ekonomisk-

ekologisk-social/ramverk-och-riktlinjer-for-hallbarhet/ 

Lind, R. (2019). Vidga vetandet. Studentlitteratur. 

Linders, A. (2018). Score. Hämtat från Theme: Rule Setting and Rule Following: 

https://www.score.su.se/english/research/research-themes/rule-setting-and-

rule-following 

Lynham, S. (2002). The General Method of Theory-Building Research in Applied 

Disciplines. Advances in developing human resources, 4(3), ss. 221 - 241. 

Marin-Hernandez, S., & Ortiz-Martinez, E. (2021). Eurpopean SMEs and non-

financial information on sustainability. International Journal of 

Sustainable Development & World Ecology, 29(2), ss. 112-124. 

Melville, A. (2019). International Financial reporting. Pearson education. 



 

 102 

Mitchell, A. J. (2018). A Review of Mixed Methods, Pragmatism and Abduction 

Techniques. The Electronic Journal of Business Research Methods, 16(3), 

ss. 103-116. 

Nehls, E. (2021). Nybörjarens guide till vetenskaplig tänkande. Studentlitteratur. 

Nordic Sustainability Reporting Standard. (u.d.). Hämtat från Why this standard?: 

https://www.nsrs.eu/the-standard/why  

Nordic Sustainability Reporting Standard. (u.d.). Hämtat från For whom?: 

https://www.nsrs.eu/the-standard/for-whom 

Nordic Sustainability Reporting Standard. (u.d.). Hämtat från Why this standard?: 

https://www.nsrs.eu/the-standard/why  

Nordic Sustainability Reporting Standard. (u.d.). Hämtat från A standard with the 

small ones in mind: https://www.nsrs.eu/the-standard/what-is-nsrs 

Nordic Sustainability Reporting Standard (NSRS). (u.d.). Hämtat från 1st edition: 

https://www.nsrs.eu/reports/1st-edition 

Nordic Sustainability Reporting Standard (NSRS). (u.d.). Hämtat från The history 

of nsrs: https://www.nsrs.eu/the-standard/the-history-of-nsrs 2022 03 

Nordic Sustainability Reporting Standard (NSRS). (u.d.). Hämtat från About naf: 

https://www.nsrs.eu/about-us/about-naf 

Nordic Sustainability Reporting Standard (NSRS). (den 20 10 2021). Hämtat från 

NSRS Foundation: 

https://www.jottacloud.com/s/279d4ac861f68e04323ad42be466d9c9ea8 

Oates, B., Griffiths, M., & McLean, R. (2022). Researching information systems 

and computing. SAGE. 

Oduro, S., Bruno, L., & Maccario, G. (2021). Corporate social responsibility 

(CSR) in SMEs: what we know, what we don’t know, and what we should 

know. Journal of Small Business & Entrepreneurship, ss. 1-32. 



 

 103 

Ortiz-Martinez, E., & Marin-Hernandez, S. (2021). European SMEs and non-

financial information on sustinability. International journal of 

sustainability development and world, 29(2), ss. 112-124. 

Ortmann, G. (2010). On drifting rules and standards. Scandinavian journal of 

management, 26(2), ss. 204 - 214. 

Plan A. (den 02 02 2022). Hämtat från The Corporate Sustainability Reporting 

Directive (CSRD): https://plana.earth/academy/csrd-corporate-

sustainability-reporting-directive/ 

Regeringskansliet. (den 28 September 2021). Hämtat från Lagstiftningsåtgärder 

med anledning av EU:s gröna taxonomiförordning: 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2021/09/prop.-

20212211/ 

Regeringskansliet. (den 9 Februari 2022). Hämtat från En taxonomi för hållbara 

investeringar: https://www.regeringen.se/regeringens-

politik/finansmarknad/taxonomi-ska-gora-det-enklare-att-identifiera-och-

jamfora-miljomassigt-hallbara-investeringar/ 

Rossi, A., & Luque-Vílchez, M. (2021). The implementation of sustainability 

reporting in a small and medium enterprise and the emergence of 

integrated thinking. 10-1108_MEDAR-02-2020-0706-2.pdf, 29(4), ss. 966-

984. 

Rowan, B., & Meyer, J. (1977). Institutionalized Organizations: Formal Structure 

as Myth and Ceremony. The University of Chicago Press, 83(2), ss. 340-

363. 

Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2009). Research Methods for Business 

Students. Pearsons Education Limited. 

Scott, R. (2008). Approaching adulthood: the maturing of institutional theory. 

Theory and society, 37(5), ss. 427 - 442. 



 

 104 

SFS 1995:1554. (u.d.). Hämtat från Årsredovisningslag: 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/arsredovisningslag-19951554_sfs-1995-1554 

Shorten, A., & Smith, J. (2017). Mixed methods research: expanding the evidence 

base. Evidence Based Nursing, 20, ss. 74-75. 

Sonnerfeldt , A., & Pontoppidan, C. A. (2022). The continuous translation of the 

idea ofintegrated reporting (IR): the travel of IR to apublic sector entity. 

Accounting forum, ss. 1-29. 

Srf. (u.d.). Hämtat från Om srf: https://www.srfkonsult.se/om-srf/  

Srf Konsulterna. (u.d.). Hämtat från NSRS hållbarhetsrapport SME: 

https://www.srfkonsult.se/nsrs-hallbarhetsrapport-sme/ 03 2022 

Srf konsulterna. (den 14 10 2021). De nordiska branschorganisationerna lanserar 

en gemensam standard för hållbarhetsrapportering anpassad för små och 

medelstora företag. Via TT. 

Srfkonsult. (u.d.). Hämtat från NAF Nordic Accountant Federation : 

https://www.srfkonsult.se/press-och-opinion/nordic-accountant-federation-

naf/ 

Sundalskleiv, L. (den 24 08 2020). NSRS ER LIVE! Regnskap Norge. 

Svenskt näringsliv. (u.d.). Hämtat från SME – fakta och definitioner: 

https://www.svensktnaringsliv.se/om_oss/sme-kommitten/sme-fakta-och-

definitioner_1171146.html Mars 2022 

Tamm Hallström, K. (1996). The Production of Management Standards. 

Programme National Persée, 75(1), ss. 61 - 76. 

The IFRS for SMEs Standard. (u.d.). Hämtat från ISRS: 

https://www.ifrs.org/issued-standards/ifrs-for-smes/ 



 

 105 

Tschopp, D., & Huefner, R. (2015). Comparing the Evolution of CSR Reporting 

to that of Financial Reporting. Journal of Business Ethics, 127, ss. 565–

577. 

Wajon, E., & Hinrichsen, L. (den 24 September 2021). Normative. Hämtat från 

Will your company have to comply with CSRD?: 

https://normative.io/insight/csrd-explained/ 

Verksamt. (den 18 02 2022). Hämtat från Vad är hållbart företagande: 

https://www.verksamt.se/starta/hallbarhet/vad-ar-hallbart-foretagande 

Verksamt. (den 18 Februari 2022). Hämtat från Guide till ett hållbart företagande: 

https://www.verksamt.se/starta/hallbarhet/guide-till-ett-hallbart-

foretagande 

Westman, T. (u.d.). Kpmg. Hämtat från NFRD blir CSRD – nya förändringar av 

direktivet i EU: https://home.kpmg/se/sv/home/nyheter-

rapporter/2021/04/nfrd-blir-csrd-nya-forandringar-av-direktivet-i-eu.html 

Voegtlin, C., & Pless, N. (2014). Global Governance: CSR and the Role of the 

UN Global Compact. Journal of business ethics, 122(2), ss. 179 - 191. 

Wolniak, R., & Hąbek, P. (2013). CSR reporting in France and The Netherlands. 

Scientific Journals, 34(106), ss. 91–96. 

Yang, Y., Orez, G., Jia, F., & Chen, L. (u.d.). Does GRI Sustainability Reporting 

Pay Off? An Empirical Investigation of Publicly Listed Firms in China. 

Business & society, 60(7), ss. 1738 - 1772. 

 
  



 

 106 

Bilaga 1 – Litteraturtabell 
Tabell 7 

Litteraturtabell. 

Källa Syfte Metod Data Teori Resultat Förslag till 
framtida 
forskning 

CSR I SMES 

Oduro, 
Bruno & 
Maccari
o (2021). 
Journals 
of small 
business 
& 
enterpre-
nueship 

Denna 
studie 
syftar till 
att 
syntetiser
a och 
sammanf
atta den 
divergera
nde 
litteratur
en 
genom 
att 
föreslå 
en 
toppmod
ern 
granskni
ng för en 
period av 
50 år. 

Kvalita
tiv 

166 
artiklar 
från olika 
databaser
. 

"...de flesta 
av CSR-
avslöjandena 
och 
rapportering
sstudierna är 
teoridrivna, 
varav teorier 
som 
byråteori, 
intressentteo
ri, 
legitimitetste
ori och 
egenintresse
modell" 

Resultaten visar 
att (1) CSR-
forskning inom 
små och 
medelstora 
företag växer 
snabbt med över 
136 
referentgranska
de artiklar som 
publicerats 
under det 
senaste 
decenniet, dyker 
upp avsevärt i 
topptidskrifter 
och empiriskt 
baserade; (2) 
kvantitativa 
undersökningar 
och design av 
panelstudier 
dominerar fältet 
framför andra 
metodiska 
konstruktioner 
såsom 
kvalitativa 
fallstudier och 
konceptuella 
modeller; (3) 
företagets 
prestationer 
(finansiella, 
icke-finansiella 
och båda) är det 
ämne/tema som 
ofta undersöks, 
följt av 
drivkrafter/föreg
ångare, 
perception/kuns

Vi är övertygade 
om att denna 
systematiska 
översikt 
kommer att 
inspirera till mer 
tankeväckande 
forskning inom 
detta viktiga 
forskningsfält. 



 

 107 

kapsmedvetenhe
t och grön praxis 
och etik för 
CSR, i den 
ordningen (4) 
studier är 
övervägande 
Europacentrerad
, multisektoriell 
och ateoretisk; 
(5) det finns ett 
begränsat 
antagande och 
utveckling av 
nya teorier och 
kopplingar 
mellan de 
konceptuella 
och empiriska 
studierna. 

CSR RAPPORTERING I STORA FÖRETAG 
Ismail, 
Saleem, 
Zahra, 
Tufail, 
Rao, 

(2021). 
Sustaina

bility 

Denna 
studie 

syftar till 
att 

undersök
a 

kvalitete
n på 

informati
onen 

genom 
principer
na för att 
definiera 
rapporter
ingskvali

tet av 
Global 

Reportin
g 

Initiative 
(GRI). 

Kvantit
ativ 

... Årliga 
CSR-

rapporter 
publicera
de av de 

90 
företagen 
noterade 

på 
Pakistans 

börs 
2012–
2017. 

Legitimitetst
eorin, 

Intressentteo
rin 

Resultatet visar 
att de bolag som 
är noterade på 

den pakistanska 
börsen inte har 

lämnat 
balanserad 

CSR-
information i 

årsredovisningar
. Företag är mer 
bekymrade över 

att avslöja 
positiva eller 
gynnsamma 

händelser för att 
förbättra 

företagets rykte 
och legitimitet 

[57] och 
samtidigt dölja 

negativa 
effekter och 

aspekter. 

..ytterligare 
forskning kan 

göras genom att 
öka antalet 
företag och 
perioden för 
analys. En 

fallstudiemetodi
k och en 

intervju från en 
organisations 
VD kan ge en 
djupare insikt i 
att utvärdera de 

kvalitativa 
aspekterna av 

CSR-rapporter. 
Dessutom kan 

denna forskning 
utvidgas genom 

att ta interna 
bestämningsfakt

orer för 
kvaliteten på 

information som 
avslöjas i CSR-

rapporter - 
relaterade till 
CSR-styrning 
och externa 

bestämningsfakt
orer - relaterade 
till institutioners 
fältfaktorer. På 
samma sätt kan 
konsekvenserna 
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av 
informationens 
kvalitet i CSR-
avslöjande vara 
en annan aspekt 
att undersöka. 

Barrese, 
Phillips 
& Shoaf 
(2020). 

Internati
onal 

Studies 
of 

Manage
ment & 

Organiza
tion. 

Syftet är 
att se om 
amerikan

ska 
företag 

"som går 
med i 

UNGC 
är 

hyckland
e, en 

ceremoni
ell 

handling 
för att 
stärka 
ryktet 
utan 

avsikt att 
göra 
CSR-

förbättrin
gar, eller 
om det är 
opportun
istiskt, 
att dra 

nytta av 
villkoren 

för 
opacitet 
för att 
initiera 

eller 
främja 
CSR i 
sak. 

Kvantit
ativ 

...med 
hjälp av 
data från 
amerikan

ska 
offentlig
a företag 

som 
ansluter 
sig till 

UNGC. 
Vi 

fokuserar 
på 

amerikan
ska 

offentligt 
ägda 

företag 
på grund 

av 
tillgånge
n på data 

som 
behövs 

för 
analysen. 

“Intressentte
orin.” 

“Ekonomisk 
teori.” 

Resultaten 
stöder på det 
starkaste vår 

tredje hypotes, 
att företag med 

omfattande 
internationell 
verksamhet är 

mer benägna än 
andra 

amerikanska 
företag att 

ansluta sig till 
UNGC, vilket 

indikeras av den 
relativt höga 

positiva 
koefficienten 

och starka 
statistiska 

signifikansen 
för den icke-

nordamerikansk
a 

försäljningsvari
abeln. 

Vi är överens 
om att framtida 
forskning som 

undersöker 
motiven för 
ceremoniell 

antagande av 
CSR, som att gå 
med i UNGC, 
skulle belysa 

potentialen för 
reell adoption. 
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Yang, 
Orzes, 
Jia and 
Chen 

(2019). 
Business 

& 
Society 

... syftar 
till att 

utforska 
koppling

en 
mellan 

antagand
et av 
GRI-

riktlinjer 
i SR och 

ett 
företags 
finansiell
a resultat 

som 
bygger 

på 
signalteo

ri. 

Kvantit
ativ 

...företag 
som är 

börsnoter
ade på 

A-
aktiemar
knaderna 

på 
Shanghai

- och 
Shenzhe
nbörsern

a som 
har 

publicera
t GRI-

hållbarhe
tsrapport
er under 
minst tre 

på 
varandra 
följande 
år under 
perioden 

2008-
2016. 

“Signalsteori
n” 
 

Resultaten visar 
att GRI SR 

avsevärt ökar 
företagens 
lönsamhet. 

Framtida 
forskning kan 
sträcka sig till 

andra länder för 
att jämföra 
resultaten. 
Framtida 

forskning kan 
överväga 

skillnaderna 
mellan vad som 

är en stark 
kontra en 

positiv signal 
och hur man 

hanterar 
skillnaden 

mellan starkt-
positiva och 

starkt-negativa 
signaler. 

Dessutom 
tillåter det lilla 

urvalet för icke-
utlandsägda 
företag och 

miljökänsliga 
branscher och 

de otillgängliga 
uppgifterna för 

företagens 
internationella 

verksamhetsplat
ser oss inte att 
utföra separata 

tester med 
hänsyn till dessa 

variabler. 
Christen
sen, Hail 
& Leuz 
(2019). 
ECGI 

Working 
Paper 

Series in 
Finance. 

 

Ge en 
ekonomi
sk analys 

av 
bestämm

ande 
faktorer 

och 
konsekve
nser av 

CSR och 
hållbarhe
tsrapport

ering. 

Kvantit
ativ 

Amerika
nska 

företag. 
Relevant 
akademis

k 
litteratur 

Intressentteo
rin och 

legitimitetste
orin 

Tvingande CSR 
rapportering kan 

leda till 
oavsiktliga 

konsekvenser 
för CSR 

aktiviteter. Som 
inte alltid är 

positiva utifrån 
investerares och 

sociala 
perspektiv. 

Forskning för 
att bättre förstå 

avvägningar 
samt om hur och 

varför företag 
reagerar på 

specifika CSR 
rapportering 

krav. 
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La 
Torre, 

Sabelfel
d, 

Blomkvi
st, 

Dumay. 
(2020). 

Emerald 
Group 

Publishi
ng 

Limited. 

Undersö
ka 

begreppe
t 

ansvarig
het inom 

ramen 
för EU-

direktivet 
för att ge 
en kritik 
och ett 

nytt 
perspekti

v för 
framtida 
forskning 

om 
obligator
isk icke-
finansiell 
rapporter

ing 
(NFR) 
och för 

att 
främja 

framtida 
praxis 
och 

policy. 

Kvalita
tiv 

Andra 
studier 
om EU-

direktivet 
och 

NFR. 

Intressentteo
rin, social 

identitetsteor
i, agentteori 

Ansvarsskyldig
het är ett 

grundläggande 
koncept för att 

bygga 
förtroende i 

företagsrapporte
ringssammanha
ng och framstår 
som ett vanligt 

ämne som 
kopplar samman 
samtida studier 

om EU-
direktivet. 

Medan EU-
direktivet 
erkänner 

ansvarsskyldigh
etens roll i 

rapporteringspra
xis, hävdar 

denna studie att 
reglering och 

praxis för NFR 
måste gå bort 

från en 
redovisningsbas
erad uppfattning 
om ansvarighet 
för att främja 

ansvarighetsbas
erad 

redovisningspra
xis (Dillard och 
Vinnari, 2019). 

Genom att 
analysera 

kopplingarna 
mellan 

förtroende, 
ansvarighet och 
redovisning och 

rapportering 
hävdar 

författarna 
behovet av att 
undersöka och 

ompröva 
inskrivningen 
av intressen i 
icke-finansiell 
information 

(NFI) och dess 
väsentlighet. 

Studie 
uppmuntrar 

forskning och 
praktik för att 

bredda 
obligatorisk 
NFR-praxis 

över de 
traditionella 
gränserna för 
ansvarighet, 

rapportering och 
formella 

redovisningssyst
em. 
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Sonnerfe
ldt & 

Pontopp
idan 

(2022).  
Accounti

ng 
forum. 

Den här 
studien 

utforskar 
resan för 
integrera

d 
rapporter
ing (IR) 
från en 
global 

rapporter
ingsidé 
från den 
privata 
sektorn 
till en 
lokal 

offentlig 
sektor. 

Kvalita
tiv 

Data 
samlades 
in genom 
dokumen

t, 
informan
tintervjue

r och 
deltagaro
bservatio

ner av 
praktiker
evenema
ng samt 

webbsem
inarier 

relaterad
e till IR i 

den 
offentlig

a 
sektorn. 

Institutionell 
teori 

Denna studie 
ger tre viktiga 
bidrag. För det 
första utökar 

den litteraturen 
genom att föra 
fram teoretiska 
insikter om hur 
IR färdas över 
sammanhang. 
För det andra 
utökar denna 

artikel de 
konceptuella 

diskussionerna i 
NPG-

litteraturen om 
IR:s lämplighet 

inom den 
offentliga 

sektorn genom 
att kommentera 
IR-översättning 

ur ett NPM-
perspektiv. För 

det tredje 
berikar denna 

studie vår 
förståelse av 

idébärarrollen i 
översättningspro

cessen. 

Denna studie 
öppnar också  
agendan för mer 
forskning om 
rollen för, 
avvägningarna 
och kopplingen 
mellan 
huvudstäder i 
IR-ramverket för 
att möjliggöra 
rapportering om 
värdeskapande 
av offentliga 
enheter.  
Ytterligare 
forskning om 
IR-
översättningar i 
olika 
sammanhang, 
särskilt lokala 
kommuner med 
närhet och 
kopplingar till 
samhället 

Tschopp 
& 

Huefner 
(2015). 
Journal 

of 
Business 
Ethics. 

Bidra till 
en 

förståelse 
av CSR-
rapporter

ingens 
förflutna 
och ger 

insikter i 
CSR-

rapporter
ingens 

nutid och 
framtid. 

Kvalita
tiv 

Tidigare 
relevanta 
studier 

Legitimitets 
teori, 

intressentteo
ri 

CSR-
rapportering har 

kommit långt 
sedan tidiga 

rapporter först 
publicerades, 
men det finns 
fortfarande 

många brister i 
jämförbarhet, 
konsekvens, 
tillförlitlighet 
och relevans. 
Resultaten av 

denna 
jämförelse ger 
viss insikt om 
den möjliga 

framtida 
utvecklingen av 

CSR-
rapportering. 
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Wolniak 
& 

Hąbek 
(2013). 

Scientifi
c 

Journals
. 

Presenter
a några 
av de 

problem 
som är 

kopplade 
till 

rapporter
ingsfrågo
r som rör 
rapporter

ing av 
företagen
s sociala 
ansvar. 

Kvalita
tiv 

Tidigare 
relevanta 
studier 

---- Pågående 
aktiviteter 

(både, 
obligatoriska 
och frivilliga) 
leder till en 
betydande 

ökning av både, 
antalet företag 

som rapporterar 
om CSR-frågor 

och antalet 
ämnen som 

ingår i 
rapporterna. 

Forskning om 
standardisering 
av rapportering 
på nationell och 
europeisk nivå 

för att 
säkerställa deras 
kompatibilitet 

och 
jämförbarhet. 

Pereira-
Eugénio, 
Costa-

Lourenç
o, 

Morais 
(2013). 
Manage
ment of 
environ
mental 
quality 

Denna 
studie 

syftar till 
att 

identifier
a de 

legitimite
tsstrategi
er som 

används 
av ett av 
de största 
portugisi

ska 
cementfö
retagen 
för att 

försvara 
och tona 
ned dess 
hållbarhe
tsprestan
da och 

aktivitete
r 

Kvalita
tiv 

Portugisi
ska 

företag 

Legitimitetst
eorin 

Studiens 
slutsatser 
stödjer 

argumentet att 
hållbarhetsstrate
gier förblir ett 

kraftfullt 
legitimitetsverkt

yg. 

Intervjuer med 
olika 

intressenter. 

Awuah, 
Amoako, 
Yeboah, 
Marfo & 

Ansu-
Mensah 
(2021).  

Internati
onal 

Journal 
of 

Corporat
e Social 
Responsi

bility. 

Syftar till 
att 

utforska 
motiven 

och 
utmaning
arna med 

att 
engagera 
värdsam
hällen i 
CSR-
praxis 
inom 
ramen 

för 
Newmon
t Ahafo 

Kvalita
tiv 

Intressen
ter till 

gruvbola
g i 

Ghana. 

Intressentteo
ri 

Resultaten 
indikerar att 

effektivt 
beslutsfattande, 
få legitimitet, 

kostnadsbespari
ngar, hantering 
av risker och 

ansvarsskyldigh
et är några av de 

upplevda 
motiven för 

NAM:s 
intressentengage

mang i CSR. 

Större data. 
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Mines 
(NAM), 

ett 
dotterbol
ag till ett 
multinati

onellt 
gruvföret

ag 
(MNE) 

som 
verkar i 
Ghanas 
gruvsekt

or. 
CSR RAPPORTERING I SMEs   

Ortiz-
Martíne

z and 
Marín-

Hernánd
ez 

(2021). 
Internati

onal 
Journal 

of 
Sustaina

ble 
Develop
ment & 
World 

Ecology. 

Syftet 
med 
detta 

dokumen
t är att 

analysera 
europeis
ka små 

och 
medelsto

ra 
företag 

som 
avslöjar 

icke-
finansiell

a 
rapporter 

enligt 
GRI, 

inklusive 
"de 

huvudsak
liga 

risker 
relaterad
e till de 
frågor 
som är 

kopplade 
till 

företaget
s 

verksam
het 

inklusive
, där det 

är 
relevant 

och 
proportio
nerligt, 

Kvantit
ativ 

Vi har 
byggt en 
databas 

från 
sökverkt

yget i 
GRI-

database
n 

inklusive 
alla 

europeis
ka små 

och 
medelsto
ra företag 

som 
följde 
GRI-

standarde
rna den 

11 
novembe
r 2019, 
vilket 

innebär 
att 116 

organisat
ioner och 

157 
rapporter 

har 
analysera

ts. 

Intressentteo
ri 

Vi erhåller att 
rapporterna görs 

frivilligt med 
grundläggande 
efterlevnad av 
GRI och utan 

extern 
bekräftelse. Det 

innebär att 
europeiska små 
och medelstora 
företag väljer 

det 
grundläggande 
alternativet att 

avslöja 
information om 
hållbarhet som 

inte kan 
inkludera 

identifiering av 
hållbarhetsrisker

." 
"Efter att ha 

analyserat alla 
erhållna resultat 
kan vi acceptera 

alla tidigare 
hypoteser. Det 

är tydligt att det 
finns en effekt 
av egenskaper 
hos små och 
medelstora 

företag (sektor 
och land) på 

graden av 
efterlevnad, 
integrerad 

rapportering och 
extern säkerhet. 

Framtida 
forskning skulle 

kunna ge 
ytterligare bevis 
genom att öka 

antalet små och 
medelstora 
företag och 

därmed antalet 
rapporter för att 
inkludera fler 

länder i urvalet, 
och även 
analysera 

innehållet i 
rapporterna 
tillsammans 
med andra 
funktioner i 

icke-finansiell 
information och 

säkerhet. 
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dess 
affärsrela

tioner, 
produkte

r eller 
tjänster 
som är 

sannolika 
att 

orsaka 
negativa 
effekter i 

dessa 
områden, 
och hur 

företaget 
hanterar 

dessa 
risker”. 

Rossi & 
Luque-
Vilchez 
(2020). 

Meditari 
accounta

ncy 
research. 

Denna 
studie 

syftar till 
att 

undersök
a 

processe
n genom 
vilken 

hållbarhe
t 

integrera
s i 

organisat
oriska 

metoder 
för 

redovisni
ng. 

Kvalita
tiv 

Ett privat 
italienskt 
litet och 
medelsto
rt företag 

inom 
avfallsse
ktorn. Ett 

av de 
viktigast

e 
italienska 
företagen 

inom 
avfallsse

ktorn. 

“Institutionel
l teori” 

Resultaten visar 
hur olika 

faktorer och 
organisatorisk 
dynamik bidrar 
till initieringen 

av både 
hållbarhetsrappo
rtering och den 

progressiva 
spridningen av 

hållbarhetspraxi
s i denna 

organisation, 
inom kategorin 

små och 
medelstora 

företag (SME). 

Det kan vara av 
intresse för 

framtida studier 
att utforska 

denna fråga i 
andra 

sammanhang, 
till exempel i 

miljöer med ett 
annat 

förhållningssätt 
till CSR. 
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Bilaga 2 – Intervjufrågor respondentgrupp A 
Tabell 8 

Intervjuguide A. 

INTERVJUFRÅGOR KOPPLING TILL TEORI/LITTERATUR 

DEL I – Bakgrund NSRS 

Vilka är de bakomliggande faktorerna till att NSRS utvecklades? Ortmann (2010).  
Blowfield och Murray 
(2019). 
Ortiz-Martínez och Marín-
Hernández (2021). 

Varför just i Norden? NSRS (2021).  
Tschopp och Huefner 
(2015). 

Varför behövdes det en ny standard?  Ortiz-Martínez och Marín-
Hernández (2021). 
Blowfield och Murray 
(2019). 
Ortiz-Martínez och Marín-
Hernández (2021). 

Vilka aktörer har varit involverade? Eberlein et al. (2013).  

Hur har projektet finansierats?   Eberlein et al. (2013). 
Varför är de intresserade av denna sorts standard?  Eberlein et al. (2013). 

DEL II – Utvecklingen av NSRS 

Vad har det fokuserats mest på under framtagandet av standarden? Kristen (2021).  
Jakobsson (2021). 
Hummel och Schlick 
(2016).  
Deegan (2014).  

Har det funnits någon specifik annan standard i baktanke när 
standarden utvecklats? Hur och varför? 

Boiral och Henri (2017). 
Jansson och Linden (2019). 

Har EU regleringen spelat någon roll?  Om ja hur? La Torre et al. (2020).  
Vad har du för personlig roll i utvecklingen av standarden? Eberlein et al. (2013) 
Vilka intressenter har NSRS fokus på? Christensen et al. (2019). 

Deegan (2014).   
Vad tycker du om byggstenarna som NSRS fokuserat på?  NSRS (2021).  
Vilka är de viktigaste byggstenarna för SMEs? Laine et al. (2022).  
Finns det några faktorer du tror är extra viktiga i standarden för att 
företag ska tillgodose sina intressenters behov? 

Jakobsson (2021).  
Kristen (2021).  

Vilka förhoppningar har ni om mottagandet av standarden bland 
SMEs i Norden? 

Laine et al. (2022). 

Ser du några specifika styrkor och svagheter med NSRS? Boiral och Henri (2017). 
Voegtlin och Pless (2014).  

Hur har standarden utvecklats i förhållande till CSRD som också 
är väldigt aktuellt? 

La Torre et al. (2020).  

Av vilken anledning bör företag använda NSRS istället för 
exempelvis GRI? 

Boiral och Henri (2017). 

Vilka är de största likheterna och skillnaderna mellan NSRS och 
GRI? 

Ismail et al. (2021).  
Boiral och Henri (2017). 
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Har det använts någon annan standard som inspiration vid 
framtagningen av NSRS? 

Ortiz-Martínez och Marín-
Hernández (2021). 
Boiral och Henri (2017). 

DEL III – NSRS framtid 

Vad anser ni att det finns för fördelar för SMEs att använda sig utav 
NSRS? 

Ortiz-Martínez och Marín-
Hernández (2021). 

Kommer företagen uppnå legitimitet genom att använda NSRS?  
• Mer legitimt än andra standard? Varför/Varför inte? 

Hummel och Schlick 
(2016).  
Chen och Chang (2013).  
Lennartsson (2020).  
Wolniak och Hąbek 
(2013). 

Har det varit en önskan om att denna standard kan bidra till ökad 
harmonisering bland SME i Norden?  

Ortiz-Martínez och Marín-
Hernández (2021). 
Laine et al. (2022). 
La Torre et al. (2020). 

Hur ser ni på greenwashing i SME segmentet? 
• Hur ser ni att NSRS kan motverka detta?  

• Har det tagits i beaktande när standarden utvecklats? 

Delmas och Cuerel (2011). 
Christensen et al. (2019).  
Boiral och Henri (2017). 
Voegtlin och Pless (2014).   

Vad är planen för NSRS i framtiden?  
• Ska NSRS utvecklas mer?  

Rowan och Meyer (1977).  
Eriksson och Zetterquist 
(2009).  
Scott (2008).  
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Bilaga 3 – Intervjufrågor respondentgrupp B 
Tabell 9 

Intervjuguide B. 

INTERVJUFRÅGOR KOPPLING TILL 

TEORI/LITTERATUR 

DEL I – Hållbarhetsrapportering i SME 
Vem har varit drivande i frågan om hållbarhetsrapportering 
för SMEs? 

Eberlein et al. (2013). 

För- och nackdelar med hållbarhetsrapportering för SME? Ortiz-Martínez och Marín-
Hernández (2021). 
Laine et al. (2022). 

Vad tycker du om standarderna som finns tillgängliga för 
hållbarhetsrapportering för SME?  
• Föredrar du någon mer än någon annan? Varför? 

Wolniak och Hąbek (2013).  
Laine et al. (2022). 
Ortiz-Martínez och Marín-
Hernández (2021). 
Blowfield och Murray 
(2019). 

Anser du att det är viktigt att SMEs 
hållbarhetsrapportering?  Varför? 

Ortiz-Martínez och Marín-
Hernández (2021). 
Laine et al. (2022). 

DEL II – NSRS 
Har du hört talas om den nya nordiska standarden?  Tamm Hallström (1996).  
Varför tror du att NSRS utvecklades? Tschopp och Huefner (2015). 
Hur ser ni på framtagandet av en ny standard som riktas till 
nordiska länder?  

Tschopp och Huefner (2015). 
NSRS (2021).  

Har du haft någon personlig roll i utvecklingen?   Eberlein et al. (2013). 
Tror du NFRD har påverkat utvecklingen av NSRS? La Torre et al. (2020). 
Ser du några likheter med någon tidigare befintlig standard? 
T ex GRI. 

Ismail et al. (2021).  
Boiral och Henri (2017). 

Ser du några specifika styrkor med NSRS? Boiral och Henri (2017). 
Voegtlin och Pless (2014). 

Tror du till exempel att det är en fördel att standarden är 
frivillig? 
• Varför? 

Ortmann (2010).  
Blowfield och Murray 
(2019).  
Laine et al. (2022). 

Är det viktigt med transparens?  
• Varför?  

Christensen et al. (2019).  
Benn och Bolton (2011).  

Ser du några specifika svagheter med NSRS? Boiral och Henri (2017). 
Voegtlin och Pless (2014). 

Tror du det stärker legitimiteten om standarden kravbaseras? Hummel och Schlick (2016).  
Chen och Chang (2013).  
Lennartsson (2020).  
Wolniak och Hąbek (2013). 

Har du märkt några svårigheter för SME att följa en specifik 
standard? 

Laine et al. (2022). 
Blowfield och Murray 
(2019). 
Ortiz-Martínez och Marín-
Hernández (2021). 

Tror du NSRS har gjort det enklare för SME att följa 
standarder?  

Blowfield och Murray 
(2019). 
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Laine et al. (2022). 
Ortiz-Martínez och Marín-
Hernández (2021). 

Vad tycker du om byggstenarna som NSRS har som grund? 
• Någon byggsten som anses viktigare? 

NSRS (2021).  

DEL III – Mottagandet av NSRS i SME 
Tror du fler SMEs kommer hållbarhetsrapportera i enlighet 
med NSRS? 
• Varför/Varför inte? 

Tamm Hallström (1996).  
Laine et al. (2022). 
Blowfield och Murray 
(2019). 
 

Hur ser ni på greenwashing i SME segmentet? 
• Hur ser ni att NSRS kan motverka detta?  

 

Delmas och Cuerel (2011). 
Christensen et al. (2019).  
Boiral och Henri (2017). 
Voegtlin och Pless (2014).   
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Bilaga 4 – Dokumentanalys 
Tabell 10 

Dokumentanalys. 

Nr. Tid Aktör Klassificeri

ng 

Vad? Sammanfattning 

1 2007 FAR B Svårt för SMEs 
och gemensam 
standard.  

Svårt för SME att 
hållbarhetsrapportera utifrån 
standarder för stora företag. 
Bör skapas en förenklad 
standard. 

https://www-faronline-se.ezproxy.hkr.se/dokument/balans/2007/nr-6-7/balans_2007_n06-
07_a0035/?q=SME%20BEHÖVER%20EN  
2 2010 FAR B Svårt för SMEs 

och lagstadgad 
rapportering.  

Trenden är att förenkla för 
SMEs samtidigt som kraven 
ökar. Därmed minskar 
jämförbarheten.  

https://www-faronline-se.ezproxy.hkr.se/dokument/balans/2010/nr-
4/balans_2010_n04_a0038/?q=medvetet%20val  
3 2010 FAR B Sektion för 

SMEs i FAR. 
Startar en ny grupp riktad åt 
SMEs som följd av frivillig 
revision i Sverige för mindre 
bolag.  

https://www-faronline-se.ezproxy.hkr.se/dokument/balans/2010/nr-
10/balans_2010_n10_a0039/?q=SEKTIONEN%20SMÅ%20%26  
4 2014 FAR B Hållbarhet och 

lagstadgad 
rapportering. 

Sverige rasat i undersökning. 
Kan bero på att flera andra 
länder involverar fler företag 
i lagkrav.  

https://www-faronline-se.ezproxy.hkr.se/dokument/balans/2014/nr-
1/balans_2014_n01_a0003/?q=sverige%20rasar%20i%20hållbarhet  
5 2016 FAR B Hållbarhet. Det försvårar möjligheten att 

bedöma utveckling av 
hållbarhetsrapportering när 
stora företag byter sätt att 
rapportera på över åren.  

https://www-faronline-se.ezproxy.hkr.se/dokument/balans-fordjupning/2010-tal/2016/nr-
1/balans_fordjupning_2016_n01_a0002/?q=redovisning%20av%20hållbart  
6 2016 FAR B Svårt för SMEs, 

hållbarhet och 
lagstadgad 
rapportering.  

Hållbarhetsfrågor ligger i 
tiden. SMEs kan påverkas av 
lagkravet för stora företag 
och behöva rapportera.  

https://www-faronline-se.ezproxy.hkr.se/dokument/balans/2016/nr-
9/balans_2016_n09_a0016/?q=hållbarhet%20siffror%20och%20ord  
7 2016 FAR B Gemensam 

standard. 
GRIs lansering i Sverige. Ska 
vägleda alla sorters företag 
med hållbarhets-
rapportering. 

https://www-faronline-se.ezproxy.hkr.se/dokument/balans/2016/nr-
9/balans_2016_n09_a0007/?q=lyft%20för%20hållbarhetsredovisning%20när%20GRI%20blir  
8 2016 FAR B Gemensam 

standard och 
Många företag kommer 
troligtvis använda något av 
de vedertagna ramverken för 
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lagstadgad 
rapportering. 

hållbarhetsrapportering, som 
exempelvis GRI.  

https://www-faronline-se.ezproxy.hkr.se/dokument/balans/2016/nr-
6/balans_2016_n06_a0003/?q=hållbarhetsrapportering%3A%20så%20påverkas  
9 2016 FAR B Svårt för SMEs 

och hållbarhet.  
Många mindre företag är bra 
på att jobba med 
hållbarhetsfrågor, men de är 
inte lika bra på att rapportera 
om dem. Det kan vara en god 
idé för alla företag, små som 
stora, att jobba med 
hållbarhetsfrågor för att 
säkerställa att deras 
affärsmodell håller även i 
framtiden. 

https://www-faronline-se.ezproxy.hkr.se/dokument/resultat/2016/nummer-
7/resultat_2016_n07_a0009/?q=att%20hålla%20i%20längden  
10 2018 FAR  B Hållbarhet. På grund av ökad 

globalisering och klimatkris 
har hållbarhet blivit ett större 
fokus. Idag går vinst och 
hållbarhet hand i hand. 

https://www-faronline-se.ezproxy.hkr.se/dokument/balans-fordjupning/2010-tal/2018/nr-
3/balans_fordjupning_2018_n03_a0004/?q=CARL%20SVERNLÖV%2C%20ANDREA%20NO
RMAN  
11 2018 Grant 

Thornton 
B Gemensam 

standard, 
hållbarhet och 
lagstadgat.  

GRI och IR är standarder 
som ställer krav på 
transparens gällande 
styrelsens engagemang i 
hållbarhetsfrågor. För att 
hållbarhet ska bli en del av 
kärnverksamhetens 
värdeskapande måste 
frågorna lyftas in hos 
styrelsen. Det skapar 
förutsättningar att realisera 
ägarnas mål, förväntningar 
från intressenter och en 
långsiktig överlevnad. 
Styrelsen som ansvarar för 
ÅRLs lagstadgade 
hållbarhetsrapportering. 

https://www.grantthornton.se/insikt/nyheter/styrelsens-engagemang-avgorande-vid-integrerat-
hallbarhetsarbete/  
12 2019 Grant 

Thornton 
B Hållbarhet och 

fördelar SME.   
När hållbarhetsfrågor tas upp 
i större sammanhang kan det 
bli en insikt att det är en 
viktig fråga för hela 
företaget. GT erbjuder olika 
sammanställningar för bolag 
som vill bygga och stärka sitt 
hållbarhetsarbete. 
Sammanställningarna är 
bland annat för de bolag som 
antingen vill ta ytterligare ett 
steg i sitt hållbarhetsarbete. 



 

 121 

https://www.grantthornton.se/insikt/intervju/en-kund-berattar-att-integrera-hallbarhet-i-hela-
verksamheten/  
13 2020 Grant 

Thornton 
B Svårt för SMEs, 

hållbarhet och 
lagstadgad 
rapportering.  

Mindre bolag är inte lika 
medvetna som större bolag 
om vikten av 
hållbarhetsrapporteringen. 
Det kan vara avgörande för 
företagets verksamhet om 
man har ett framgångsrikt 
hållbarhetsarbete. 
Hållbarhetsarbetet varierar 
beroende på bolagets storlek. 
Lagstiftningen om 
hållbarhetsrapportering 
påverkas av de globala 
målen.  

https://www.grantthornton.se/insikt/tipsochrad/undvik-misstag-i-hallbarhetsrapporteringen/  
14 2021 FAR B Gemensam 

standard.  
Efterfrågas en förenklad 
standard för alla mindre 
verksamheter.  

https://www-faronline-se.ezproxy.hkr.se/dokument/balans/2021/nr-
3/balans_2021_n03_a0005/?q=Nordisk%20hållbarhets%20standard  
15 2021 FAR B Gemensam 

standard.  
Om den förenklade 
standarden för mindre 
verksamheter ska 
implementeras förväntas 
fattas i december 2022.  

https://www-faronline-se.ezproxy.hkr.se/dokument/balans/2021/nr-
5/balans_2021_n05_a0006/?q=nordisk%20standard  
16 2021 FAR B Svårt för SMEs, 

gemensam 
standard och 
hållbarhet.  

Snart är den icke-finansiella 
informationen lika viktig 
som den finansiella 
informationen. SMEs är ofta 
för små för att omfattas av 
lagkraven gällande 
hållbarhetsrapportering.  

https://www-faronline-se.ezproxy.hkr.se/dokument/balans/2021/nr-
5/balans_2021_n05_a0010/?q=så%20påverkas%20du%20av%20nya%20lagkrav  
17 2021 PwC  B Svårt för SMEs, 

gemensam 
standard, 
hållbarhet och 
lagstadgad 
rapportering.  

Alla rapporter ska följa den 
nya EU-standarden, men 
SMEs kommer få en egen 
separat standard. Genom en 
ny rapporteringsstandard 
kommer kraven för 
innehållet att blir mer 
omfattande. Standarden ger 
ökad jämförelse mellan 
hållbarhetsrapporteringar. 
Vill att 
hållbarhetsinformationen når 
samma kvalitet och 
omfattning som den 
finansiella informationen. 
Samt vill man att fler bolag 
ska hållbarhetsrapportera. Ett 
förslag på direktivet CSRD 
som ska ersätta NFRD och 
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därmed ÅRLs krav på 
hållbarhetsrapportering. Alla 
stora bolag ska omfattas 
såsom i ÅRL. 

https://www.pwc.se/sv/finansiell-rapportering/rapporteringskrav-hallbarhet.html  
18 2021 NSRS A Svårt för SMEs, 

gemensam 
standard, 
hållbarhet och 
lagstadgad 
rapportering.  

Har inte samma möjligheter 
som de större företagen. Peab 
kräver än så länge ingen 
specifik standard för 
hållbarhetsredovisning i 
valet av vilka som ska arbeta 
med företaget. De nämner 
noga deras fokus på 
hållbarhetsarbete och att de 
även kräver det från 
leverantörerna. Peabs krav 
motsvarar deras egna krav 
och även kraven som står i 
ÅRL.  

https://www.nsrs.eu/post/sustainability-reporting-or-no-business-to-report  
19 2021 Grant 

Thornton 
B Hållbarhet. Hållbarhetsfrågorna 

utvecklas ständigt men 
genom nätverket kan man 
hela tiden hålla sig 
uppdaterad kring det senaste. 

https://www.grantthornton.se/insikt/nyheter/natverk-for-okad-hallbarhet/  
20 2021 Grant 

Thornton 
B Hållbarhet. Frågor som rör hållbarhet, 

långsiktighet och uthållighet 
är komplexa. Riskerar man 
att förlora viktiga 
medarbetare, kapital och 
affärer. 

https://www.grantthornton.se/event/in-it-to-win-it-hallbart-foretagande-som-ger-resultat/  
21 2021 NSRS A Svårt för SME, 

gemensam 
standard och 
hållbarhet.  

De befintliga 
hållbarhetsrapporterna som 
finns är alldeles för 
komplexa för SME. Man vill 
inte skapa ännu en standard 
utan i NSRS har man 
införlivat delar av kända 
standarder såsom GRI. 
Viktigt att SME-företag 
hållbarhetsarbetar för en 
hållbarare framtid.  

https://www.nsrs.eu/post/smes-key-drivers-of-the-green-transition  
22 2021 Srf 

konsulterna 
B Gemensam 

standard, 
hållbarhet, 
lagstadgat och 
fördelar SME 

NAF arbetade med att få 
fram en standard för SME. 
Man konstaterar att intresset 
är stort för den ideella 
föreningens arbete och deras 
medlemsarrangemang. 
Sveriges 
företag/myndigheter ligger 
bra till eftersom 
Bolagsverkets teknik för 
inlämning av 
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årsredovisningar i digitalt 
format baseras på XBRL.  
Bra hållbarhetsredovisning 
för små och medelstora 
företag är en viktig 
förutsättning för 
näringslivets långsiktiga 
bärkraft. Nu kommer 
lösningar som även passar 
hållbarhetsdata för små och 
medelstora företag. 

https://www.srfkonsult.se/newswire/hallbarhetsrapportering-for-sme-i-form-for-xbrl/  
23 2022 FAR.  B Gemensam 

standard.  
Enligt FAR finns det en 
efterfrågan för en global, 
gemensam standard för 
hållbarhe-tsrapportering.  

https://www.faronline.se/dokument/balans/2022/nr-
1/balans_2022_n01_a0003/?q=hållbarhetsrapportering  
24 2022 NSRS.  A Svårt för SMEs, 

gemensam 
standard, 
hållbarhet och 
lagstadgad 
rapportering.  

SMEs kommer att påverkars 
av de stora bolagen som 
redan omfattas av lagkraven 
gällande 
hållbarhetsrapportering. 
Genom NSRS är 
hållbarhetsredovisnignen 
tillgänglig för alla. Det finns 
tre starka begrepp bakom 
hållbarhetsredovisning: 1) 
Innehåller viktiga frågor 2) 
Stora företag kommer kräva 
mer av SME 3) Taxatomin 
innehåller krav på 
rapporteringen. Målet är att 
hållbarhetsredovisning ska 
integreras i ÅRL.  

https://www.nsrs.eu/post/make-sustainability-your-business-now-or-someone-else-will  
25 U.d. Srf 

Konsulterna 
B Gemensam 

standard, 
hållbarhet och 
lagstadgat.  

NSRS är en 
hållbarhetsrapporteringsmall 
som hjälper de företag som 
vill eller är i behov av att 
hållbarhetsrapportera. Det 
finns tre perspektiv av 
hållbarhet. Sveriges riksdag 
har tagit ett steg för att 
förverkliga de globala målen 
inom 
hållbarhetsutvecklingen. 
EUs taxonomi är ett sätt att 
hjälpa aktörer till hållbara 
investeringar. 

https://www.srfkonsult.se/hallbarhet/  
26 U.d. Srf 

Konsulterna 
B Gemensam 

standard och 
hållbarhet.  

Tagits fram en gemensam 
standard, NSRS, som 
grundar sig i GRI.  
Hållbarhetsrapportering är 
någonting som i dags lägest 
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bara riktar sig till större 
företag. 

https://www.srfkonsult.se/utbildningar/hallbarhetsredovisning-med-nsrs-onlinekurs/  
27 U.d. Srf 

Konsulterna 
B Svårt för SME, 

gemensam 
standard, 
hållbarhet och 
lagstadgat. 

De standarder som finns för 
hållbarhetsrapportering är 
anpassade för stora företag 
och är svåra för mindre 
företag att använda. Finland, 
Sverige och Norge har 
tillsammans tagit fram en 
gemensam standard som är 
anpassad för SME. 
Standarder är ett viktigt 
verktyg för hållbart 
företagande och möjliggör att 
företag kan 
hållbarhetsrapportera. 
Lagkrav att börsnoterade 
företag ska 
hållbarhetsrapportera.  

https://www.srfkonsult.se/nsrs-hallbarhetsrapport-sme/  
 
 

 
 

 


