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Abstract 
 
Sustainability has been the subject of debate in recent decades. Many companies have more or 

less been involved in the development, and we have increasingly seen companies begin with 

sustainability reporting. Companies have more or less adapted to the development. More and 

more companies choose to report for sustainability. The demands from the society are 

increasing with time. Companies adapt to these demands and a relatively new trend that can 

be seen is the external review of sustainability reports. Suddenly, it is no longer sufficient to 

solely report sustainability, but there is also a need for a third party review. What we can see 

is that more and more listed companies allow their sustainability report to be reviewed by an 

external party. 

 

The aim of this study is to examine why listed companies on OMX Nasdaq Stockholm, of 

which report for sustainability in accordance with GRI, let their sustainability reports be 

externally reviewed by an external party. The study is qualitative in nature and contains eight 

semi-structured interviews. Respondents were selected on the basis that they should be 

responsible for sustainability reporting in the companies, of which has been developed in 

accordance with GRI guidelines. 

 

The study shows that legitimacy theory, stakeholder theory and institutional theory can 

explain why the listed companies in this study let their sustainability report be reviewed by an 

external party. The answers that the respondents have given have been confirmed by the 

theories. The study shows that the majority of companies motivate the external review in a 

similar manner. Credibility, transparency and quality are the factors that appear to be the main 

reasons for external reviewing. Another conclusion that can be drawn is that many companies 

motivate the external review with saying that stakeholders value it, which leads to many 

companies choosing third party review. Finally, it is also found that the external review of the 

sustainability report not only contributes with something externally but also internally in 

terms of internal improvement areas, which motivates the listed companies in this study to 

allow the sustainability report to be reviewed by an external party. 

 

This paper is hereafter written in Swedish. 
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Sammanfattning 
 

Hållbarhet har varit föremål för debatt de senaste decennierna. Företag har i olika stor 

utsträckning hängt med och anpassat sig till utvecklingen, fler och fler väljer att 

hållbarhetsrapportera. Med tiden kommer alltfler krav från samhället som företagen anpassar 

sig efter och en relativt ny trend som går att urskilja är den om extern granskning av 

hållbarhetsrapporter. Plötsligt räcker det inte längre med att enbart hållbarhetsrapportera utan 

det ska dessutom finnas en tredjepartsgranskning. Det vi kan se är att allt fler börsnoterade 

bolag låter hållbarhetsrapporten granskas av en extern part. 

 

Syftet med denna studie är att studera varför börsnoterade bolag på OMX Nasdaq Stockholm, 

som hållbarhetsrapporterar enligt GRI, låter sina hållbarhetsrapporter bli granskade av en 

extern part. Studien är av kvalitativ karaktär och består av åtta semistrukturerade intervjuer. 

Respondenterna valdes ut med utgångspunkt i att de ska vara ansvariga för 

hållbarhetsrapporteringen i bolagen vilken har utvecklats i enlighet med GRI:s riktlinjer. 

 

Studien visar att legitimitetsteorin, intressentteorin och den institutionella teorin kan förklara 

varför de börsnoterade bolagen i studien låter hållbarhetsrapporten granskas av en extern part. 

De svar som respondenterna har givit har bekräftats av teorierna. I studien kunde vi se att 

majoriteten av bolagen motiverar den externa granskningen på liknande vis. Trovärdighet, 

transparens och kvalitet är de faktorer som framstår som de största anledningarna till extern 

granskning. En annan slutsats som kan dras är att många av de studerade bolagen motiverar 

den externa granskningen med att intressenter värdesätter detta vilket leder till att många 

bolag väljer tredjepartsgranskning. Avslutningsvis framkommer det även att den externa 

granskningen av hållbarhetsrapporten inte enbart bidrar med något externt utan även internt i 

form av interna förbättringsområden, vilket motiverar börsnoterade bolag i denna studien till 

att låta hållbarhetsrapporten granskas av en extern part.  
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Förord 

 

Med detta förord vill vi tacka alla involverade som har stöttat oss under studiens gång och 

möjliggjort denna studie. 

 

Först och främst vill vi rikta ett stort tack till alla respondenter som har deltagit i studien, utan 

er medverkan hade denna studie inte varit möjlig. Ytterligare ett stort tack till vår handledare 

Gustaf Kastberg, professor i företagsekonomi vid Högskolan i Borås, som har varit 

vägledande under resans gång. Ett stort tack riktas även till våra familjer och vänner som har 

varit stöttande under denna period. 

 

Slutligen vill vi tacka Högskolan i Borås för en givande studietid under dessa fyra år på 

Civilekonomprogrammet. 

 

Borås, juni 2018 

 

___________________                  ___________________ 

Bojan Lazic                                  Melisa Vranjkovina 
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1 Inledning 

 
Detta kapitel förser läsaren med en introduktion av forskningsämnet. Kapitlet inleds med en 

bakgrund för att ta reda på vad som generellt sägs om hållbarhetsrapportering och den externa 

granskningen idag för att sedan föra en problemdiskussion kring detta. I problemdiskussionen 

sökes de problem som finns behäftade med detta område för att på så sätt identifiera något 

som kan studeras. Problemdiskussionen mynnar sedan ut i det syfte och därmed den 

forskningsfråga denna studie ämnar svara på. Därefter presenteras studiens avgränsning och 

disposition.  

 
 

1.1 Bakgrund 

 

Offentliga åtaganden gentemot hållbarhet blir allt vanligare i företagsvärlden (Searcy & 

Buslovich 2014). Den ökade uppmärksamheten och oron över det avtryck som företagen har 

på sociala och miljömässiga frågor har lett till att allt fler företag aktivt redovisar och hanterar 

sin påverkan på den hållbara utvecklingen (Adams & Frost 2008). Hållbar utveckling 

definieras i Brundtlandrapporten som: 
 

“...en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra framtida 

generationers förmåga att tillfredsställa sina behov.”  

(World Commission on Environment and Development 1987). 
 

Som viktiga aktörer i samhället har företag av alla slag en viktig roll att spela för att uppnå 

detta mål (GRI 2011). De offentliga åtagandena återspeglas ofta i formella riktlinjer som 

förpliktar ett företag att driva framsteg i ekonomiska, sociala och miljömässiga områden. 

Resultaten av dessa initiativ delas sedan offentligt i företagens hållbarhetsrapporter (Searcy & 

Buslovich 2014). 
 

Under det senaste decenniet har rapporter inom fältet för Corporate Social Responsibility 

(CSR) ökat (Ofori & Hinson 2007). CSR innebär att företagen aktivt engagerar sig i 

samhällsutvecklingen och de företag som arbetar aktivt med CSR stärker dess relationer med 

både anställda, kunder och ägare (CSR Sweden 2018). Företag världen över som är 

engagerade i CSR kan anta en standard, försedd av Global Reporting Initiative (GRI), som 

deras föreställningsram för hållbarhetsrapportering (Wilburn & Wilburn 2013). Genom att 

använda GRI:s riktlinjer kan företag på så vis upplysa om deras hållbarhetsarbete vad gäller 

miljön, samhället och ekonomin vare sig det är positiva eller negativa aspekter (GRI 2018.)  

 

Att en extern part granskar ett företags räkenskaper och dess förvaltning är ingen ny 

företeelse. Industrialiseringen medförde att företag utvecklades från att vara familjeföretag till 

företag med en större krets aktieägare och borgenärer. Till följd av detta var behovet av 

riskkapital större varpå ägarkretsen var allt mindre involverade i företagens dagliga drift. I 

och med den alltmer passiva ägarkretsen uppstod behovet av att skydda dessa grupper genom 

krav på att information skulle offentliggöras och granskas. Mot bakgrund av detta växte 

revisionen fram och kom att för första gången att lagstiftas i 1895 års aktiebolagslag (Diamant 

2004). 
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Den oberoende granskningen, det vill säga revisionen, utförs av revisorn vars uppgift är att 

kontrollera huruvida skötseln av bolagets förvaltning har utförts i linje med de åtaganden som 

man har gentemot intressenterna. Kontrollen som revisorn utför innebär att denne bestyrker 

att informationen som företagen har lämnat överensstämmer med den verkliga ekonomiska 

ställningen. Det huvudsakliga syftet med revision är att genom granskningen skapa förtroende 

för det granskade företagen och dess verksamhet hos intressenter som berörs av informationen 

som presenterats (Diamant 2004). 
 

Revision kan delas in i två huvudområden, den frivilliga och den lagstadgade revisionen. Den 

frivilliga revisionen är revision vari det inte finns någon legal skyldighet att utföra den men 

där den snarare utförs på begäran av intressenter. Den lagstadgade revisionen är den som 

utförs på grund av att företagen med hänsyn till lagstadgade kriterier är skyldiga att få sin 

hållbarhetsrapport granskad av en kvalificerad revisor (Woolf 1997). För att se till att 

hållbarhetsarbetet efterlevs möjliggör en extern granskning av hållbarhetsrapporteringen inte 

enbart det att tillämpliga lagar och beslut följs utan även att de interna rutinerna, processerna 

och policyerna för hållbarhetsarbetet följs (Carrington 2014). 
 

Hållbarhetsrapporter och den externa granskningen av hållbarhetsrapporter är internationellt 

sett frivilliga processer, med undantag för vissa länder (Manetti & Becatti 2009). Fram till 

2010 var alla svenska aktiebolag tvungna att enligt lag anlita en godkänd eller auktoriserad 

revisor som granskar bolagets rapport. Lagkravet gällde alla svenska aktiebolag oavsett 

storlek (Carrington 2014). De kostnader som uppstår vid upprättandet av hållbarhetsrapporter 

och granskning av hållbarhetsrapporter är kostnader som bolaget ifråga står för. Upprättandet 

av hållbarhetsrapporter och genomförandet av granskningen är baserat på standarder och 

riktlinjer som inte har några begränsningar eller krav på företagen gällande vad som får och 

vad som inte får redovisas (Manetti & Becatti 2009). Privata icke-vinstdrivande 

organisationer, internationella redovisningsorganisationer eller nationella organ är de 

organisationer som i regel utformar standarder och riktlinjer för granskning av 

hållbarhetsrapporter. Ett exempel på en organisation som utformar standarder och riktlinjer 

för granskning av hållbarhetsrapporter är International Auditing and Assurance Standards 

Board (IAASB) (Manetti & Toccafondi 2012). 
 

Den moderna revisionen är en process som inbegriper en noggrann granskning av 

redovisningen från företag och ska resultera i att befästa redovisningens trovärdighet i 

samband med offentlig publicering. Denna utfästelse lämnar revisorn i en så kallad 

revisionsberättelse vilken är riktad till de parter som har ett intresse av den (Larsson 1997; 

Woolf 1997). Mot bakgrund av detta fungerar revisionen som en kvalitetsstämpel på den 

information som varit underlag för granskning. Syftet med revisionen och därmed den 

kvalitetsstämpel som den är behäftad med är att underlätta intressenternas beslutsfattande som 

är relaterat till den information som granskats (Diamant 2004). 
 

1.2 Problemdiskussion 

 

Under det senaste årtiondet har fler och fler organisationer valt att se efter sitt arbete vad 

gäller de miljömässiga och sociala aspekterna. Hållbarhetsrapporter har blivit en ny trend i 

företagens redovisning och har expanderat de senaste 20 åren. Företagens prestation i hållbar 

utveckling är också en viktig faktor för externa aktieägare då handlingarna från 

organisationen ifråga påverkar dem. Med hjälp av hållbarhetsrapporten förses aktieägarna 

med information om de åtgärder som företagen vidtar vad det gäller miljön och samhället 

(Bowers 2010; Sisaye 2011) och den har en direkt påverkan på företagens image, externa 
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utvärdering och dess marknadsvärde (Massoud, Daily & Bishop 2011). På grund av 

redovisningens direkta påverkan på företagen måste all information som anges i 

redovisningen vara giltig, omfattande, tillförlitlig och jämförbar (Leszczynska 2012). 

 

Hållbarhet är en av de största utmaningarna företagen ställs inför nu för tiden. Detta mot 

bakgrund av att samhället trycker på att företagen ska genomarbeta sina affärsmetoder samt 

ha i åtanke de sociala och miljömässiga konsekvenserna av de tillämpade metoderna (Rhodes, 

Bergström, Lok & Cheng 2014). Följaktligen har företagen tvingats ändra sina beteenden till 

följd av att affärsmetoderna ansetts vara ohållbara och därmed lett till negativ social och 

miljömässig påverkan. Vid förnyandet av affärsmetoder samt de produkter och tjänster som 

företagen tillhandahåller tvingas de, som ett försök att finna en lösning på hållbar utveckling, 

att tänka utanför sina traditionella kärnverksamheter på grund av krav från samhället och 

intressenterna. Av den orsaken blir företagens roll i samhället och förväntningar på den rollen 

alltmer påfrestande (Carroll & Buchholtz 2008). 

 

Utvecklingen av hållbarhetsrapporter som sådan drivs av press både inifrån och utifrån där 

yttre press åberopas som en drivkraft för rapportering om hållbarhet, inklusive juridiska krav, 

krav från intressenter och konkurrenter samt krav på transparens. Press inifrån organisationen 

inkluderar förfrågningar från ledningen, förpliktelser gentemot riktlinjer, förväntningar från 

de anställda samt behovet av förbättring över tid (Searcy & Buslovich 2014). Vad som annars 

är ett tämligen underutforskat område och som till den ändan förefaller vara intressant att 

undersöka är om press inifrån och utifrån organisationer också ligger till grund för 

utvecklingen av extern granskning av hållbarhetsrapporter.  

  

Inflytandet i företag är av olika slag beroende på vilka intressenters åsikter som de väljer att 

lägga tonvikten på (Ditlev-Simonsen & Wenstøp 2013) samtidigt som uppmärksamheten har 

riktats mot företagen gällande sociala och miljömässiga frågor. En revisor bör vara oberoende 

och sakkunnig vid granskningen av hållbarhetsrapporter i enlighet med GRI:s 

hållbarhetsstandarder för att kunna bedöma huruvida rapporterna ger en rimlig och balanserad 

presentation av företagens prestanda (Bepari & Mollik 2016). 

 

Det kan antas att de länder där det lagstiftas om hållbarhetsrapporter har bidragit till att 

efterfrågan på granskning av dessa har ökat. I exempelvis Sverige är det ett krav på att 

miljöfrågor ska inkluderas i årsredovisningen (Wallage 2000) och att företag, enligt en ny 

lagändring i årsredovisningslagen, av viss storlek är tvungna att hållbarhetsredovisa (KPMG 

2016; PwC 2016). Därjämte är revisorns roll endast att bestyrka att en hållbarhetsrapport och 

de delar den ska innehålla finns med enligt lag, men inte att granska innehållet (PwC 2016). 

Till följd av detta säger inte revisorns uttalanden något om organisatoriska åtaganden, ansvar 

och transparens gentemot intressenter och företagens resultat i dessa avseenden (Bepari & 

Mollik 2016), vilket i vidare utsträckning ifrågasätter uttalande om hållbarhetsrapporter. 

 

De finansiella rapporterna måste innehålla finansiell data som är i enlighet med kriterierna i 

redovisningsstandarderna, exempelvis International Accounting Standards (IAS) eller annan 

Generally Accepted Accounting Principles (GAAP). Dock finns det än så länge inte några 

generellt accepterade hållbarhetsstandarder för revisorn att tillämpa när denne ska utvärdera 

huruvida hållbarhetsrapporten är i linje med sådana kriterier. För att hållbarhetsrapporten ska 

vara reviderbar måste revisorn således redan i början ta hänsyn till vilka kriterier som denne 

anser är lämpliga. På detta sätt försäkrar sig revisorn om att den data som presenteras i 

hållbarhetsrapporten är reviderbar (Wallage 2000). 
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Det finns ett flertal studier som har undersökt varför företag väljer att upprätta 

hållbarhetsrapporter (Deegan 2002; Shnayder, Van Rijnsoever & Hekkert 2016; Thorne, 

Mahoney & Manetti 2014). Studierna visar att bolagen väljer att rapportera om 

hållbarhetsarbetet som utförs på grund av att detta kan leda till legitimitet för bolagen 

(Deegan 2002) eller att de väljer att upprätta en hållbarhetsrapport på grund av att de tvingas 

göra detta enligt lag eller andra krav (Shnayder, Van Rijnsoever & Hekkert 2016). Vidare 

visar studier att bolag väljer att upprätta hållbarhetsrapporter för att det kan vara ett sätt att 

tillmötesgå de krav som kommer från företagens intressenter och att det i synnerhet är stora 

bolag som väljer att upprätta dessa rapporter (Thorne, Mahoney & Manetti 2014). Här kan ses 

att legitimitetsteorin, den institutionella teorin och intressentteorin kan ligga till grund för att 

förklara varför bolag väljer att upprätta hållbarhetsrapporter. 

  

Det finns dock inte lika många studier som undersöker varför bolag väljer att få dessa 

rapporter granskade av en extern part varför detta är ett intressant fenomen att studera. 

Eftersom att legitimitetsteorin, intressentteorin och den institutionella teorin kan förklara 

varför bolag väljer att upprätta hållbarhetsrapporter är det intressant att undersöka om dessa 

teorier även kan förklara den externa granskningen som börsnoterade bolag väljer att låta 

utföra på rapporten. 

1.3  Syfte och forskningsfråga 

 

Problemdiskussionen mynnar ut i följande forskningsfråga: 

  

 Varför väljer börsnoterade bolag att få sina hållbarhetsrapporter externt granskade? 
 

Syftet är därför att studera varför börsnoterade bolag på OMX Nasdaq Stockholm, som 

hållbarhetsrapporterar enligt GRI, låter sina hållbarhetsrapporter bli granskade av en extern 

part. 

 

1.4 Avgränsning 

 

I denna studie undersöks endast hur bolagen motiverar den externa granskningen av 

hållbarhetsrapporter och tas därmed inte hänsyn till revisorernas perspektiv. Den 

huvudsakliga avgränsningen ligger i att studien enbart berör bolag noterade på Nasdaq 

Stockholm och de bolag, av dessa, som upprättar sin hållbarhetsrapport i enlighet med GRI:s 

riktlinjer för rapportering. 
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1.5 Disposition 

 

I det inledande kapitlet presenteras studiens bakgrund, 

problemdiskussion, studiens syfte och forskningsfråga, avgränsningar 

och studiens disposition.  

 

 

 

 

Detta kapitel presenterar legitimitets-, intressent- och institutionell teori i 

syfte att förklara det studerade ämnet och klargöra det som redan är 

skrivet om det. 

 

 

 

 

Här behandlas forskningsstrategin och den forskningsdesign som har 

tillämpats. Vidare presenteras studiens genomförande samt en reflektion 

kring metod och intervju. Därefter behandlas källkritik och etiska 

överväganden.  

  

 

 

Detta kapitel redogör för utfallet av undersökningen. 

 

 

 

 

 

 

I detta kapitel genomförs en analys av empirin. Analysen bygger på tre i 

förhand utvalda teman som är teoretiskt genererade.  

 

 

 

 

 

Här presenteras studiens slutsatser som baseras på studiens analys. 

 

 

 

 

 

I det avslutande kapitlet förs en slutdiskussion kring hela studien. 

Därefter presenteras förslag till framtida forskning. 
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2 Teoretisk referensram 
 

I föregående kapitel fördes en problemdiskussion som mynnade ut i syfte och forskningsfråga. 

Vidare är det viktigt att forskningsfrågan kan hitta stöd i en teoretisk referensram för att sedan 

ställas mot den undersökning som genomförts och som kommer att presenteras längre fram i 

studien. I studiens teoretiska referensram förklaras det studerade ämnet och klargörs det som 

redan är skrivet om det. Nedan presenteras tre centrala teorier för den här studien, nämligen 

legitimitetsteorin, intressentteorin samt den institutionella teorin.  

 

2.1 Legitimitetsteorin 

 

Legitimitetsteorin är härledd från begreppet organisatorisk legitimitet, vilket har definierats 

som: 

 

“[...] a condition or status which exists when an entity's value system is congruent 

with the value system of the larger social system of which the entity is a part. 

When a disparity, actual or potential, exists between the two value systems, there 

is a threat to the entity's legitimacy. (Dowling & Pfeffer 1975, s. 122).” 

(O’Donovan 2002, s. 345) 

Legitimitetsteorin grundas på idén att om företag fortsatt ska driva sin verksamhet 

framgångsrikt måste dessa agera inom de gränser som samhället definierar som socialt 

accepterat beteende (O’Donovan 2002). Företag går med på att genomföra diverse sociala 

önskvärda åtgärder i utbyte mot godkännande av deras mål, belöningar och yttersta 

överlevnad. Legitimitetsteorin betecknar detta förfarande som ett socialt kontrakt mellan 

företag och samhället som de verkar i. För att företag således ska bedömas som bra 

företagsmedborgare av samhället krävs det att företag utger tillräckligt med social information 

(Guthrie & Parker 1989).  

Legitimitet är abstrakt och kan därmed inte mätas, vilket gör det viktigt för företag att bilda 

kunskap om hur legitimitet skapas, bibehålls eller förloras. Detta eftersom att bolagets 

överlevnad är beroende av legitimitet vilket tilldelas bolaget från parter utanför organisationen 

(O’Donovan 2002).  

Eftersom att bolaget tilldelas legitimitet från utomstående innebär det att förändringar i 

samhället och dess normer och värderingar leder till att bolag förändras för att uppnå 

legitimitet. Bolag som inte agerar i enlighet med samhällets normer och värderingar löper risk 

för ett legitimitetsgap mellan bolaget och samhället (O’Donovan 2002). Detta kan ligga till 

grund för att bolag väljer att anlita en extern part som granskar bolagets rapport. På så vis 

förser bolaget, genom revisorn, intressenterna med information om i vilken utsträckning som 

de agerar i enlighet med sina uttalanden.  
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Det området som är markerat med X i figur 2.1 visar kongruens mellan bolaget och samhället, 

det vill säga när bolagets verksamhet och agerande är i enlighet med samhällets förväntningar 

på bolaget. Området markerat med Y och Z visar inkongruens mellan bolaget och samhället, 

det vill säga när bolaget inte agerar i enlighet med samhällets normer och regler. Områden 

markerade med Y och Z visar “illegitimitet” och bolag strävar efter att området markerat med 

X ska vara så stort som möjligt för att minska legitimitetsgapet (O’Donovan 2002). 

Det krävs att bolagets agerande och samhällets förväntningar på bolaget ska vara i linje med 

varandra för att legitimitetsgapet ska upphöra. För att bolaget ska kunna anses vara legitima 

igen ur ett samhällsperspektiv krävs det att bolaget visar att man agerar inom de gränser som 

samhället anser vara riktigt (O’Donovan 2002). Eftersom att det har funnits ett legitimitetsgap 

mellan bolaget och samhället kan det vara så att det inte är tillräckligt för bolaget att enbart 

kommunicera information som visar att bolaget arbetar utifrån samhällets värderingar och 

normer. Det kan därför vara en anledning till att bolaget väljer att anlita en extern part som 

granskar innehållet som kommuniceras, för att återskapa legitimitet.  

Systemorienterade teorier är det samlingsnamn inom vilken ett antal teorier ryms, däribland 

legitimitetsteorin och intressentteorin. Utifrån ett systemorienterat perspektiv antas företag 

påverkas av och i sin tur påverka det samhälle inom vilket de verkar. I enlighet med denna 

uppfattning visar legitimitetsteorin att organisationer inte anses ha någon naturlig rätt till de 

resurser samhället har att bistå med. Organisationer finns till i den utsträckning som samhället 

anser att de sociala önskvärda förväntningarna är uppfyllda varpå de skänker legitimitet åt 

organisationen. För att bolag ska kunna överleva krävs det därmed att de tillgodoser 

samhällets behov (Deegan 2002). 

Organisationer söker legitimitet av många anledningar samtidigt som legitimitetsteorin kan 

förklara varför de väljer att hållbarhetsrapportera (O’Donovan 2002). Utifrån detta 

sammanhang kan liknande resonemang kopplas till företagens val av extern granskning av 

hållbarhetsrapporter. Genom att redogöra för de sociala och miljömässiga åtaganden ett 

företag förpliktar sig till samtidigt som företag får sina hållbarhetsrapporter externt granskade 

kan den externa granskningen tjäna som ett ytterligare steg för att uppnå legitimitet. Ett 

företag kan alltså anlita en revisor för att företagen vill följa samhällets normer och 

värderingar och därmed uppfattas som mer legitima av samhället (Carrington 2014). 

Ett företag kan använda sig av flera olika strategier för att uppnå legitimitet. Syftet med dessa 

olika strategier är att bolagen ska ändra samhällets syn på företagen men även de 

förväntningar som samhället har på dem (Carrington 2014). Att anlita en revisor kan för bolag 
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vara en strategi för att uppnå legitimitet och ett försök att ändra samhällets inställning till 

bolagen. Legitimitetsteorin kan därmed i denna studie vara till hjälp för att förklara varför 

bolag låter granska sina hållbarhetsrapporter, om bolag exempelvis motiverar granskningen 

med att de är samhällsmedborgare som vill ta ansvar. Legitimitetsteorin kan även förklara 

granskningen hos de bolag som väljer att anpassa sig efter samhället och de förändringar som 

sker i samhället.  

 

Förespråkare av legitimitetsteorin talar ofta om samhället och att tillmötesgå förväntningarna 

från samhället, såsom det är uttryckt inom det sociala kontraktet. Då samhället består av 

diverse grupper som alla har olika stor makt eller möjlighet att påverka andra grupper förser 

detta dålig beslutsamhet. Här sker en överlappning mellan legitimitetsteorin och 

intressentteorin, vilket visar att det inte är två helt skilda teorier. I vidare mening accepterar 

intressentteorin explicit att olika grupper har olika åsikter kring hur organisationer borde sköta 

sin verksamhet. Dessa grupper påverkar i samma veva organisationer i olika utsträckning 

(Deegan 2002).  

2.2 Intressentteorin 

 

I syfte att bredda företagsledningens vision om dess roller och ansvarsområden bortom den 

traditionella synen om att vinstmaximera för att sedan ge utdelning till aktieägare har synen på 

intressenter utvidgats på så sätt att det numera inkluderar intressen och krav från intressenter 

andra än aktieägare, både inifrån såväl som utifrån organisationen (Mitchell, Agle & Wood 

1997; Freeman 2010). Intressenter definieras som: 

 

“Any group or individual who can affect or is affected by the achievements of the 

firm’s objectives.” 

 (Freeman 2010, s. 25) 

Intressenter med liknande intressen eller rättigheter utgör därmed en grupp. Var och en av 

dessa grupper spelar en viktig roll i framgången av företagens verksamhet (Freeman 2010).  

Det finns inte många meningsskiljaktigheter om vad som definieras som en intressent. 

Kvalificerade eller potentiella intressenter anses generellt vara den naturliga miljön, 

samhällen, institutioner, organisationer, grannskap, grupper samt personer (Mitchell, Agle & 

Wood 1997). Intressentteorin bygger på idéer om förhållandet mellan företagen och deras 

externa miljö samt deras beteende inom denna miljö. Företagen uppfattas, ur ett 

organisatoriskt sammanhang, som icke-självförsörjande och beroende av den externa miljön 

som består av utomstående grupper för organisationen (Emerson, Alves & Raposo 2011). Här 

ser vi att intressentteorin skiljer sig från legitimitetsteorin då intressentteorin fokuserar på 

företagens relation till dess olika intressenter, medan legitimitetsteorin fokuserar på företagens 

relation till samhället.  
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Förhållandet mellan bolagen och intressenter är därmed viktigt då det finns ett ömsesidigt 

beroende mellan dessa parter (Freeman 2010). När ett bolag väljer att anlita en revisor 

behöver revisorn därför uppfylla både företagens men även intressenternas behov. För att 

investerare ska kunna förlita sig på företagen och den information som ges ut, vid exempelvis 

investeringar, krävs att revisorn kan styrka att den information som har presenterats är riktig. 

Revisorn kan fungera som en försäkring till investerarna om att informationen som 

presenterats är riktig och att bolaget ifråga kan genomföra sina åtaganden (Carrington 2014). 

Revisorn kan även fungera som komfort gentemot intressenter (Carrington 2014) vilket gör 

att bolag som har en revisor kan uppfattas ha en fördel i jämförelse med andra bolag som inte 

har anlitat en revisor. Detta eftersom att investerare förlitar sig mer på den information som är 

granskad av en revisor jämfört med den information i en hållbarhetsrapport som inte har blivit 

granskad. Intressenter känner en viss trygghet vid eventuella investeringar när de vet att 

informationen som ges ut till dem har blivit granskad av en extern part (Carrington 2014). Det 

är alltså viktigt för bolagens olika intressenter att bolaget handlar i enlighet med samhällets 

normer och värderingar så att både samhället och bolaget kan överleva på lång sikt. 

Intressentteorin förmedlar tanken att söka förstå hur intressentgrupper och deras krav kommit 

till, betydelsen av viktiga krav och viljan från grupper att utvidga verksamhetens resurser 

genom att antingen hjälpa eller stjälpa bolaget ifråga när det kommer till dessa krav. Ledare 

måste förstå hur man formulerar, implementerar och övervakar strategier för att hantera en 

viss intressentgrupp samtidigt som ledare, för varje mer betydande intressent, som är 
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ansvariga för förhållandet gentemot intressenten ifråga är tvungna att identifiera de strategiska 

frågor som påverkar den givna intressenten (Freeman 2010). Med utgångspunkt i detta och i 

takt med det ökade intresset för granskning av hållbarhetsrapporter, kan det argumenteras för 

att även denna typ av revision alltmer kan komma att integreras som en del av de 

organisatoriska processer som äger rum i förankrandet av intressenters engagemang och krav i 

företagens verksamhet. 

Anledningen till att bolag väljer att upprätta hållbarhetsrapporter och informera om sitt 

hållbarhetsarbete är till största del på grund av att bolagen vill uppfylla det informationskrav 

som kommer från intressenterna. Dessutom väljer större företag att göra detta på grund av att 

de utsätts för större extern granskning av intressenter (Thorne, Mahoney & Manetti 2014). 

Studiens syfte är att undersöka varför börsnoteradebolag på OMX Nasdaq Stockholm låter 

sina hållbarhetsrapporter bli externt granskade och mot bakgrund av detta kan resultat visa att 

de studerade bolagen väljer att låta hållbarhetsrapporterna granskas externt för att det är ett 

krav från intressenter eller för att bolagen vill ge intressenterna ett bevis på att den 

information som har utgetts är granskad av en extern part och därmed kvalitetssäkrad. 

Eftersom att det är viktigt för bolagen att ha en god relation till sina intressenter kan revisorn, 

och därmed den externa granskningen av hållbarhetsrapporten, vara ett sätt för bolagen att 

förbättra denna relation. 

 

Den presenterade informationen om företagens hållbarhetsarbete kan tjäna som en kanal 

genom vilken intressenterna ska få en tydlig och trovärdig bild om att företagens miljöarbete 

genomförs på ett effektivt och framgångsrikt sätt. Hållbarhetsrapportering kan bidra till att 

intressenterna betraktar företagets verksamhet som legitim och konkurrenskraftig vilket i sin 

tur leder till förtroende för företaget och dess framtida lönsamhet. Om företagen väljer att inte 

rapportera om hållbarhet kan detta ge en indikation på att de löper risk för 

lönsamhetsproblem. Vare sig företagen väljer att redovisa hållbarhetsinformation eller inte 

kommer detta resultera i moraliska aspekter som ändrar intressenternas uppfattning, men i 

olika riktningar (Larsson 1997). Detta innebär alltså att intressenternas inställning till ett 

företag som väljer att redovisa de ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekterna kommer 

att vara mer positiv medan inställningen till ett företag som inte redovisar denna information 

kommer att vara mer negativ. Mot bakgrund av detta är det intressant att undersöka om 

granskningen av hållbarhetsrapporter påverkas av intressenternas åsikter lika mycket och 

därmed kan motiven kopplas till intressentteorin.  

2.3 Institutionell teori 

 

Institutionell teori handlar om hur den institutionella miljön påverkar organisationsbeteendet. 

Organisationsbeteendet är inte enbart ett svar på tryck från marknaden utan också 

institutionella påtryckningar från exempelvis myndigheter och allmänna sociala förväntningar. 

En organisations överlevnad är beroende av anpassningar utefter institutionella förväntningar 

även om förväntningarna i sig inte alltid är optimala för fullbordandet av organisationens 

prestationer (Greenwood & Hinings 1996). Med hänsyn till de institutionella förväntningarna 

ändras organisationer vilket kan beskrivas som isomorfa processer (DiMaggio & Powell 

1983). Isomorfism är: 

“A constraining process that forces one unit in a population to resemble other 

units that face the same set of environmental conditions.”  

(DiMaggio & Powell 1983, s. 149).  
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En redovisningsbyrå kan exempelvis bli organiserad på så sätt att den efterliknar ett 

professionellt partnerskap, inte för att den utformningen vid närmare eftergranskning skulle 

visa sig föranleda till mer ändamålsenliga och effektiva prestationer, utan för att den 

utformningen är utmärkande för det lämpliga sättet genom vilket man organiserar skötseln av 

redovisningsarbete (Greenwood & Hinings 1996). Tvingande isomorfism, mimetisk 

isomorfism och normativ isomorfism är tre mekanismer som belyses som anledningar till 

institutionella förändringar (DiMaggio & Powell 1983).  

Tvingande isomorfism uppstår när organisationer ändrar sina institutionella metoder på grund 

av formella och informella tryck från intressenter och kulturella förväntningar i det samhälle 

där organisationen har sin verksamhet (DiMaggio & Powell 1983). Det kan vara tryck i form 

av lagkrav eller tryck från intressenter genom bojkott (Shnayder, Van Rijnsoever & Hekkert 

2016). Detta kan i likhet med intressentteorin innebära att företagen väljer att få sina 

hållbarhetsrapporter externt granskade på grundval av att intressenterna har ett intresse i att 

den information som presenteras är trovärdig vari den externa granskningen tjänar som en 

bekräftelse på detta. Företagen blir därmed tvingade att anpassa sina metoder utifrån de 

intressenter som de är beroende av. Dock kan det även vara så att företag låter sina 

hållbarhetsrapporter bli granskade av en extern part eftersom att de är skyldiga att göra detta 

enligt lag. 

 

Den andra mekanismen, mimetisk isomorfism, driver organisationer till att efterlikna andra 

organisationer på grund av konkurrensfördelar i form av legitimitet (DiMaggio & Powell 

1983). Detta kan innebära att organisationer väljer att låta en extern part granska 

hållbarhetsrapporten på grund av att andra bolag gör detsamma. Intressentgrupper kan visa att 

de värderar hållbarhetsrapporter som har blivit granskade av en extern part mer än vad de 

uppskattar hållbarhetsrapporter som inte har blivit externt granskade.  

 

Normativ isomorfism är den sista mekanismen vilken uppstår på grund av utbildning och 

professionalisering som innebär att organisationers beteende beror på moraliska eller etiska 

kriterier (DiMaggio & Powell 1983). Detta brukar i de flesta fall innebära att organisationers 

beteende är i enlighet med globala riktlinjer, såsom Global Reporting Initiative (Shnayder, 

Van Rijnsoever & Hekkert 2016). I denna studie kan detta innebära att bolagen väljer att 

utföra tredjepartsgranskning på grund av att de vill förknippas med GRI och uppfattas som ett 

företag vilket följer standarder.  

 

Det är ingen ny företeelse att organisationer som är strukturerade av fenomen i sina miljöer 

tenderar att bli isomorfa med dem. Ett ömsesidigt beroende mellan organisationen och dess 

miljö är en förklaring till denna isomorfism (Meyer & Rowan 1977) medan en andra 

förklaring till likheten mellan organisationer och deras miljö är att organisationer strukturellt 

reflekterar den socialt konstruerade verkligheten (Berger & Luckmann 1967 se Meyer & 

Rowan 1977, s. 346). 

 

Organisationer som införlivar institutionaliserade regler är mer legitima och framgångsrika, 

eftersom dessa regler anses vara rationella och nödvändiga måste organisationer införliva dem 

för att undvika illegitimitet (Meyer & Rowan 1977). Detta resonemang kan kopplas till varför 

företag väljer att få sina hållbarhetsrapporter granskade. Den externa granskningen skänker 

legitimitet och skapar därmed bättre förutsättningar för långsiktig överlevnad. 

 

Många företag upprättar hållbarhetsrapporter på grund av extern press i form av lagkrav, krav 

från intressenter, press på grund av konkurrens samt krav på transparens. De företag som inte 
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är tvingade att hållbarhetsrapportera enligt lag motiverar sin hållbarhetsrapportering med att 

det finns krav från omgivningen. Vidare motiveras bolag av intern press så som 

policyåtaganden, förväntningar från medarbetare samt behovet av att bolagen ska förbättras 

över tid (Searcy & Buslovich 2014). Utifrån syftet är det därför viktigt att undersöka om de 

börsnoterade bolagen i denna studie motiverar granskningen av hållbarhetsrapporter på 

samma sätt eller liknande sätt som man motiverar upprättandet av rapporten där den 

institutionella teorin kan användas vid analysen. 

 

Den institutionella teorin kan användas för att förklara bolagens motiv till granskning av 

hållbarhetsrapporter. Beroende på vilka motiv som lyfts fram kan de olika delarna av den 

institutionella teorin ligga till grund för analysen. Bolag som svarar att de låter 

hållbarhetsrapporten granskas externt på grund av lagkrav eller krav från intressenter kan 

förklaras av tvingande isomorfism. De som förklarar granskningen genom att berätta att de 

gör som andra bolag gör kan förklaras av mimetisk isomorfism. Till slut kan normativ 

isomorfism förklara de bolag som låter hållbarhetsrapporten bli granskad av en extern part på 

grund av att de vill uppfattas som legitima samhällsmedborgare med professionalism i fokus. 
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3 Metod 

 
I det här kapitlet redogörs för studiens metod och struktur. Innan undersökningen presenteras 

är det vissa fundamentala delar som på förhand måste tas upp. Dessa delar tas upp i det här 

kapitlet. Med utgångspunkt i studiens syfte och forskningsfråga argumenteras det för de 

tillvägagångssätt som valts. Hur undersökningen gick till är också något som presenteras här, 

resultaten presenteras i nästa kapitel. Utöver avsnitten Forskningsstrategi och 

Forskningsdesign följer även avsnittet Studiens genomförande som handlar om hur studien 

kom till fram till dess färdigställande. Därefter följer avsnitt såsom metodreflektion och 

intervjureflektion, där reflekteras över valda metoder och genomförda intervjuer, samt 

avsnittet  Analysmodell. De två sista avsnitten berör källkritik och etiska överväganden som är 

viktiga bidrag till det här kapitlet.  

 

3.1 Forskningsstrategi 

 

Mot bakgrund av studiens syfte valdes att genomföra en kvalitativ undersökning. Den 

kvalitativa forskningen är en forskningsstrategi som riktar fokus mot ord snarare än siffror 

och lägger vikt vid respondenternas uppfattning av deras sociala verklighet. På grundval av att 

den kvalitativa forskningen lägger tonvikten på säregenarten i ett fenomen, snarare än en 

generaliserbarhet till det (Bryman & Bell 2017), är svaren från respondenterna i denna studie 

en konstruktion av olika sociala uppfattningar och därmed de skäl till vilka man tror är varför 

företagen låter en extern part granska hållbarhetsrapporten.  

 

Med hjälp av kvalitativ forskning fick vi ut mer än bara vad siffror hade visat. Med det menar 

vi att ett sätt att fånga den sociala konstruktion av verklighetsuppfattningen kring extern 

granskning av hållbarhetsrapporter är genom att en kvalitativ forskningsansats möjliggör 

utrymme för följdfrågor (Bryman & Bell 2017), något som kvantitativ forskning inte hade 

givit vid handen.  

 

Mot bakgrund av studiens syfte och att vi ämnar studera varför börsnoterade bolag låter sina 

hållbarhetsrapporter externt granskas har vi valt att genomföra semistrukturerade intervjuer. 

Intervjuerna har genomförts via telefon med samtliga respondenter på grund av den 

geografiska spridningen bland företagen som har valts för studien.  

 

Huvudsakligen har en deduktiv ansats tillämpats i studien genom att idéer om vilka motiven 

bakom den externa granskningen av hållbarhetsrapporter är härleds från olika teorier i den 

teoretiska referensram. Denna har sedan legat till grund för den empiriska undersökning vars 

analys utgår ifrån teman som är teoretiskt genererade från den teoretiska referensramen. Här 

bryts diskursen ned som förs kring extern granskning av hållbarhetsrapporter för att 

följaktligen dra slutsatser angående skäl till varför de börsnoterade bolagen i denna studie 

låter sina hållbarhetsrapporter bli externt granskade. Detta är i enlighet med det Bryman & 

Bell (2017) beskriver till övervägande del karaktäriserar ett deduktivt synsätt.  

3.2 Forskningsdesign 

 

I undersökningen har en tvärsnittsdesign använts vid insamling av data. Vi har vid en given 

tidpunkt samlat in data från flera olika respondenter och sedan analyserat den. Detta för att 

upptäcka olika sambandsmönster i de olika respondenternas svar (Bryman & Bell 2017). 
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3.2.1 Urval 

 

Urvalet har gjorts utifrån studiens syfte där det har varit av stor vikt att varje respondent har 

den kunskap som krävs för att kunna svara på de frågor som ställs under intervjun (Bryman & 

Bell 2017). Eftersom att det är viktigt att respondenten har kunskap om den externa 

granskningen av hållbarhetsrapporten har vi valt att använda oss av ett målstyrt urval. 
 
Inledningsvis gjordes en sammanställning av samtliga börsnoterade bolag listade på OMX 

Nasdaq Stockholm, en marknadsplats för handel med värdepapper, vilken delar in företag 

utefter storlek i tre olika kategorier. Dessa är Large Cap, Mid Cap och Small Cap vilka idag 

totalt består av 318 bolag. Vid urval av företag valdes de börsnoterade bolagen som var 

relevanta för studien. Bolagen som var lämpliga för studien var de bolag som 

hållbarhetsrapporterar enligt GRI samt får hållbarhetsrapporten granskad av en extern part.  

 

De börsnoterade bolagen rapporterar om hållbarhet i olika utsträckning, allt från några enstaka 

meningar till att rapporteringen sträcker sig över flertalet sidor. Urvalet baseras därför på 

hållbarhetsrapportering enligt GRI och exkluderar företag som: (1) enbart inspirerats av GRI 

samt (2) utländska företag som varken har säte eller verksamhet i Sverige. Genom att enbart 

studera företag vars hållbarhetsrapporter bygger på GRI får vi en enhetlig syn på vad som 

definieras som hållbarhetsrapportering i denna studie.  

 

Med utgångspunkt i detta hämtades företagens årsredovisningar och separata 

hållbarhetsrapporter från respektive företags hemsida samt från databasen Retriever Business. 

Till vår hjälp har vi i ett första skede använt oss av Adobes sökfunktion och sökt efter ord 

såsom “GRI” och “global reporting initiative” i respektive företags hållbarhetsrapport. De 

bolag som i sina rapporter utger sig för att rapportera enligt GRI är de bolag som vi har valt 

att studera. I ett andra skede sökte vi orden “externt granskad”, “bestyrkande”, “revisor”, 

“audit”, ”assurance” samt ”external review” och eventuella böjningar av dessa ord. Detta för 

att vi enbart inkluderar de företag som får sina rapporter externt granskade, vilket till slut 

resulterade i 29 företag som var lämpliga för studien (tabell 3.1). 
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3.2.2 Respondenter 

 

Det är en vanlig uppfattning inom vetenskaplig forskning att respondenter, under en intervju, 

kommer att besvara frågor på ett sätt som förväntas av dem från organisationens håll och 

likaså att de besvarar frågor på ett sådant sätt att de säger det de vill att intervjuaren ska höra. 

Vi har därför, som ett försök på att minimera denna problematik, valt att anonymisera 

samtliga respondenter och de företag som dessa företräder. Detta är i enlighet med en av de 

etiska principer som kallas för konfidentialitets- och anonymitetskravet (Bryman & Bell 

2017). Till följd av detta begränsas även studiens presentation av respondenterna ifråga. Dock 

finns det praktisk information som det fortfarande går att ta del av för att skapa sig en 

uppfattning om respondenternas kunskapsnivå och relevans för studien.  

 

Alla de respondenter vi intervjuat har varit högre uppsatta personer som direkt eller indirekt 

rapporterar till ledningen i respektive företag och som uteslutande eller till övervägande del 

arbetar med hållbarhetsfrågor. Företagen befinner sig i olika branscher och rollerna mellan 

respondenterna är av liknande karaktär men där skiftande arbetsuppgifter förekommer för en 

jämförelsevis samma roll. Vidare kommer vi av anonymitets- och säkerhetsskäl inte att gå in 

på hur de specifika titlarna lyder för varje respondent. Däremot kan det tilläggas att de flesta 

respondenter är hållbarhetschefer med undantag för några få som arbetar med 

hållbarhetsfrågor och som rapporterar till en hållbarhetschef samt en respondent som arbetar 

på kommunikationsavdelningen. Trots det sistnämnda har dessa respondenter, från att döma 

av den integrerade roll som dessa har i hållbarhetsrapporteringen, ändå bedömts vara 

tillräckligt insatta i motiven bakom varför företagen låter hållbarhetsrapporten externt 

granskas.  

3.2.3 Intervjuteknik 

 

Vid insamling av data användes semistrukturerade intervjuer där en intervjuguide (bilaga 3) 

låg till grund för intervju. Semistrukturerade intervjuer ger intervjuaren möjlighet att ställa 

följdfrågor och respondenten möjlighet att mer fritt kunna svara på de frågor som ställs och 

därmed även kunna ge bättre svar på de olika motiv som företagen har till att låta 

hållbarhetsrapporten bli externt granskad (Bryman & Bell 2017). 

 

Eftersom fokus låg på hur respondenterna yttrar sig i frågor om granskning av 

hållbarhetsrapportering föreföll det lämpligt att genomföra semistrukturerade intervjuer. Detta 

innebär användning av en intervjuguide som vägleder intervjuns förlopp kopplat till specifika 

teman, där respondenterna fritt kan forma sina svar (Bryman & Bell 2017). Intervjuguiden 

byggde på studiens syfte och frågeställningar där frågorna var utformade utefter varje 

specifikt tema. De semistrukturerade intervjuerna karaktäriserades av flexibilitet och fokus på 

respondenternas synsätt på den externa granskningen av hållbarhetsrapporter. Flexibiliteten i 

samband med det faktum att fokus låg på det som respondenterna ansåg vara relevant låg till 

grund för den bärkraft följdfrågorna gav upphov till.  

 

Respektive företag kontaktades via mail med en förfrågan om att ställa upp på en intervju. I 

mailet presenterades studiens författare, syfte samt varför företagen var lämpligt och utvalt för 

studien (bilaga 1 och 2). Varje företag och respondent har i studien anonymiserats. Detta blev 

de informerade om i mailet när förfrågan skickades samt vid intervjuns början. Samtliga 

intervjuer genomfördes via telefon eftersom att respondenterna är geografiskt utspridda 

samtidigt som företagsmiljön inte är nödvändig för studiens syfte. En fördel med 
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telefonintervjun är att respondenten inte påverkas av intervjuarens ålder, etniska bakgrund 

eller andra faktorer i sina svar (Bryman & Bell 2017). 

 

När respektive respondent intervjuades påbörjades samtalet med att informera om studiens 

syfte samt det faktum att respondenten är anonym och har rätt att avsluta intervjun när och om 

denne så önskar. Samtliga respondenter var okej med att intervjun spelades in. Detta 

underlättade transkribering av varje intervju vilket leder till att data och eventuella citat blir 

mer tillförlitliga. 

3.3 Studiens genomförande 

 

Inledningsvis började vi med att läsa in oss på olika företagsekonomiska ämnen där vi till en 

början hämtade inspiration från tidigare kurser vi läst under åren på Högskolan i Borås för att 

i ett senare skede ta en titt på vad olika vetenskapliga journaler publicerat inom dessa ämnen. 

Som ett sätt att dra fördel av det har vi huvudsakligen använt oss av databaser såsom EBSCOs 

Business Source Premier, ProQuests ABI/INFORM Collection men även i särskilda fall 

Google Scholar samt metadatabasen Primo för att få tillgång till fulltexter på vetenskapliga 

artiklar som tillhandahålls av andra databaser. Allteftersom började vi rikta in oss på 

ämnesområdena “hållbarhetsrapportering” och “revision” varefter vi fick vår första idé om 

vad vi kunde skriva om då denna kombination av ämnesområden överlappade varandra, men 

framförallt är aktuellt och intressant för allmänheten. Utmaningen bestod i att se efter var vi 

kunde kartlägga problemområden och diskurser i denna ämneskombination för att på så sätt 

göra ett första försök på formuleringen av vår forskningsfråga. Sökord såsom corporate social 

responsibility, sustainability report, audit, external review, external assurance och 

sustainability assurance användes. De förutnämnda sökorden står i grundform och vi har med 

extra varsamhet beaktat eventuella böjningar av dessa. För att slutligen erhålla ytterligare 

relevant information drog vi fördel av referenser och citat i aktuella vetenskapliga artiklar.  

 

Efter att den nödvändiga inledningsfasen i form av problemdiskussion, syfte och 

forskningsfråga var fastställd har vi under studiens förlopp lagt stor vikt vid att identifiera och 

utforma den teoretiska referensramen. Detta för att vi anser att den lägger grunden för den 

förståelse som krävs för studiens ämne och som vidare spelar en central roll i studiens senare 

delar såsom empirin och analysen. Den teoretiska referensramen har således en betydande roll 

i såväl datainsamlingen som dataanalysen vilket går ihop med det Rienecker och Jørgensen 

(2017) lyfter fram att en av många olika funktioner teorier har i uppsatsen kan vara att teori 

används som grund för metod och att teori används som förklaring till undersökningens 

resultat.  

 

Vad som sedan blev ett nästa steg var att påbörja vår undersökningsfas. En kvalitativ 

forskningsansats föreföll vara lämplig varpå vi med utgångspunkt i vår forskningsfråga 

började titta på vilka företag vi kunde få tag på som både hållbarhetsrapporterar och låter 

hållbarhetsrapporten bli externt granskad. Vi fann det lämpligt att titta på OMX Nasdaq 

Stockholms Small-, Mid- och Large Cap där vi lyckades identifiera flertalet bolag som 

uppfyllde dessa kriterier. Därefter skickade vi ut mail med information om studien och en 

förfrågan om telefonintervju till samtliga bolag varefter vi lyckades boka in åtta 

telefonintervjuer som vi sedan genomförde och transkriberade.  

 

I en studie med kvalitativ forskningsansats finns det inte något givet koncept för hur metod, 

empiri och analys är strukturerade och hänger ihop (Bryman & Bell 2017). Denna flexibilitet 

möjliggör att teoriernas roll genomsyrar och fäster ett större grepp i dessa kapitel. Vi har 
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därför valt att skilja på empirin och analysen där det i empirin återges det som respondenterna 

berättat och där vi i analysen tar ställning till det som har sagts i empirin utifrån en tematisk 

analys med förutbestämda teman som är teoretiskt genererade. Från detta har vi till sist dragit 

våra slutsatser varpå vi avslutar med en slutdiskussion och förslag på framtida forskning.  

3.4 Metodreflektion 

 

I denna studie har en kvalitativ forskningsansats valts, dock finns det delar att reflektera över.  

Kvalitativ forskning är i jämförelse med kvantitativ forskning en ostrukturerad 

forskningsansats där forskarens kreativitet och flexibilitet styr hur tillvägagångssättet går till. 

Till följd av detta blir kvalitativa undersökningar svåra att replikera (Bryman & Bell 2017).  

 

Vi har utifrån vår studie bedömt att telefonintervju är den mest relevanta och bästa metoden 

för studien, dels för att respondenterna geografiskt sett är belägna i olika delar av landet och 

dels för att det fortfarande ger möjlighet för respondenterna att ge mer information om sådant 

som annars inte hade kunnat observeras med andra metoder såsom en enkätstudie.  

 

En tydlig svaghet med den kvalitativa metoden är att de fåtal observationer och den 

säregenarten som studeras gör det svårt för studien att generalisera resultaten till en 

population (Bryman & Bell 2017). Vi är medvetna om att så är fallet men vill samtidigt lyfta 

fram att den här studien inte har för avsikt att generalisera resultaten utan att snarare visa vilka 

motiv till den externa granskningen som de börsnoterade bolagen i denna studie har utifrån de 

tolkningar vi fått från högre uppsatta personer som besitter en hög kunskapsnivå inom 

området.  

 

Vad som förefaller vara utrymme för ständig debatt är att kvalitativa metoder, såsom i vårt 

fall telefonintervjuer, inbegriper en hel del subjektivitet (Bryman & Bell 2017). Trots att 

subjektivitet leder till en avsaknad av transparens är det något som är svårt, om än omöjligt, 

att undgå. Telefonintervjuerna, och den subjektivitet den medför, blir ett viktigt komplement 

till undersökningen. För att i vidare utsträckning tackla den här problematiken kommer vi i 

underavsnitten som följer härnäst att kritiskt reflektera över trovärdigheten i den kvalitativa 

metoden vi tillämpat. 

3.4.1 Studiens kvalitet 

 

Något som bör åberopas är den kvalitet som den kvalitativa studien speglar beträffande 

trovärdighet och äkthet. Trovärdigheten i studien bedöms utifrån fyra delkriterier vilka är 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. Fem kriterier föreslås för att 

bedöma studiens äkthet; rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk 

autenticitet och taktisk autenticitet (Lincoln & Guba 1985 se Bryman & Bell 2017, s. 380). 

Följaktligen har vi valt att lyfta fram och diskutera dessa kriterier utifrån vår studie. 

3.4.1.1 Trovärdighet 

 

För att bedöma tillförlitligheten i en kvalitativ studie krävs att denna har utförts i enlighet med 

de regler som finns samt att respondenterna i studien ska få ta del av resultaten (Lincoln & 

Guba 1985 se Bryman & Bell 2017, s. 380). För att öka tillförlitligheten i denna studie har vi i 

ett första skede spelat in intervjuerna och i ett andra skede transkriberat dessa. Varje 

respondent har även blivit informerad om rätten att ta del av studiens resultat om denne så 
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vill. Eftersom att intervjuerna genomfördes via telefon har vi inte tagit hänsyn till varken 

miljö eller andra aspekter som kan ha en påverkan på det resultat som presenteras i empirin. 

  

Studiens överförbarhet är ett annat kriterium för att bedöma trovärdigheten i studien (Lincoln 

& Guba 1985 se Bryman & Bell 2017, s. 380). Syftet med denna studie har dock inte varit att 

generalisera utan snarare att skapa en förståelse för det fenomen som har studerats. Istället har 

studien därför försett läsaren med täta beskrivningar av studiens genomförande, definition av 

begrepp som använts i studien samt studiens begränsningar. 

  

Pålitlighet uppnås genom att man ger en fullständig redogörelse av alla faser i studiens 

process samt låter någon annan bedöma kvaliteten på de olika tillvägagångssätten (Lincoln & 

Guba 1985 se Bryman & Bell 2017, s. 380). I studien presenteras alla processer och varför 

dessa har tillämpats. Under studiens gång har vi även haft kontinuerlig handledning av 

handledare för att säkerställa kvaliteten på de processer som har valts samt att tillämpningen 

av dessa bedömts av kollegor. 

  

För att det ska finnas möjlighet att konfirmera studiens resultat krävs att forskaren varit i god 

tro (Lincoln & Guba 1985 se Bryman & Bell 2017, s. 380). Vi är medvetna om att fullständig 

objektivitet i en kvalitativ studie inte är möjlig. För att säkerställa att studien genomförs så 

objektivt som möjligt har vi fortlöpande refererat över våra personliga ståndpunkter. 

3.4.1.2 Äkthet 

 

Studien bör ge en rättvis bild av olika åsikter och uppfattningar hos de personer som studerats 

(Lincoln & Guba 1985 se Bryman & Bell 2017, s. 383). För att ge en så rättvisande bild som 

möjligt har vi valt att intervjua personer som arbetar med bolagens hållbarhetsrapporter och 

kan kommentera den externa granskningen av dessa. Eftersom att vi har intervjuat åtta olika 

personer kan det vara svårt att uttala sig om vad alla bolag tycker om fenomenet i fråga. 

  

Huruvida studien hjälper respondenterna att få en bättre förståelse av sin sociala situation och 

hur andra uppfattar det studerade fenomenet berörs av ontologisk autenticitet och pedagogisk 

autenticitet. För att försäkra studiens äkthet föreslås även katalytisk autenticitet och taktisk 

autenticitet. Respondenterna ska med hjälp av studien ha möjlighet att förändra sin situation 

och ha bättre möjligheter att vidta de åtgärder som krävs för att förändra situationen (Lincoln 

& Guba 1985 se Bryman & Bell 2017, s. 383). Eftersom att vi i studien enbart studerat 

respondenternas expertis på området och inte personliga berättelser hamnar dessa kriterier 

utanför ramarna för denna studie. Dock kan det diskuteras om själva berättandet från 

respektive respondent kan resultera i att denne får en bättre bild av hur de andra 

respondenterna upplever den externa granskningen av hållbarhetsrapporter genom att i 

efterhand läsa denna studie. Detta handlar enbart om den yrkesroll som respektive respondent 

har och innebär därmed inte en förändring eller förståelse för den egna livssituationen. 

3.5 Intervjureflektion 

 

De semistrukturerade intervjuerna valdes då vi sökte efter reflekterande svar från 

respondenterna. Varje respondent informerades om studiens syfte innan intervjun vilket 

förhoppningsvis har lett till att respondenten redan innan intervjutillfället hade fokus på det 

som var relevant för studien. 
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Eftersom att vi genomförde intervjuerna via telefon finns en fördel i det faktum att det inte 

finns en risk för intervjuareffekten, det vill säga att respondentens svar inte påverkas av 

intervjuarens ålder eller klädsel. En annan fördel med telefonintervjuer är att vi sparar både tid 

och pengar genom att intervjun hålls via telefon. Många respondenter som vi har intervjuat är 

anställda på större bolag vilket förmodligen även innebär att de hade haft svårare att avsätta 

en tid för att träffa oss, medan det är mycket lättare att engagera dessa i studien genom en 

telefonintervju (Bryman & Bell 2017). Dessutom har många av företagen som intervjuats 

kontor som ligger på ett avstånd från Högskolan i Borås vilket gör att vi genom 

telefonintervjuer har fått till stånd fler intervjuer till studien än vad vi annars hade kunnat på 

grund av den geografiska utspridningen. 

 

Nackdelen med telefonintervjun är att vi som intervjuare inte kan läsa av respondentens 

kroppsspråk och reaktion på en viss fråga. Detta leder till att det är svårare att läsa av om en 

respondent ser osäker eller fundersam ut när en fråga ställs. 

 

Varje intervju varade 30-40 minuter med respektive respondent. Vi valde att genomföra åtta 

intervjuer och ansåg att detta var tillräckligt eftersom att vi redan efter sjätte intervjun märkte 

att det var samma teman som återkom och vi uppnådde därmed en viss teoretisk mättnad 

eftersom att respondenterna inte tillförde nya synvinklar gällande fenomenet som studerats 

(Bryman & Bell 2017). De första frågorna berörde respondentens befattning och vad denne 

hade för del i företagets hållbarhetsrapport. Detta var viktigt för att kunna förstå 

trovärdigheten i respondentens svar och hur mycket respondenten ifråga kan svara på frågor 

om företagets externa granskning av hållbarhetsrapporten. 

3.6 Analysmodell 

 

Den teoretiska referensramen låg till grund för utformningen av intervjufrågorna där frågorna 

har formulerats så att svaren kan kopplas till en eller flera teorier. Frågorna har utformats på 

sådant sätt att svaren ska fångas av den teoretiska referensramen, dock har ingen del av den 

teoretiska referensramen nämnts varken i mailet till respondenterna eller under intervjun för 

att undvika en uppenbar koppling mellan frågorna och teorierna.  

 

Intervjun inleddes med en fråga om respondentens befattning och dennes koppling till 

hållbarhetsrapporten. Detta för att kunna bedöma hur trovärdig respondenten är i sina svar 

samt hur mycket denne egentligen kan uttrycka sig om ämnet.  

 

Frågan om när och varför företaget valde att få sin hållbarhetsrapport granskad utformades 

för att fånga den institutionella teorin samt intressent- och legitimitetsteorin.  

 

Vidare utformades en fråga om vilka fördelar samt eventuella nackdelar företaget ser med att 

rapporten blir externt granskad för att fånga legitimitets- och intressentteorin.  

 

Den mimetiska isomorfismen enligt den institutionella teorin fångades genom att utforma en 

fråga om huruvida företagen som intervjuas har någon uppfattning om konkurrenter eller 

företag i samma bransch får sina hållbarhetsrapporter externt granskade. 

 

Genom att respondenten svarar på frågan om vad de tror är den största skillnaden mellan en 

granskad och en icke-granskad hållbarhetsrapport fångas legitimitets-, intressent- och 

institutionell teori, beroende på det svar som vi får. 
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För att fånga in intressentteorin utformades frågan vem företaget vänder sin 

hållbarhetsrapport mot och varför. Beroende på respondenternas svar kan även en koppling 

göras till legitimitetsteorin samt den institutionella teorin. Därför utvecklades även frågan om 

företaget känner någon press eller skyldighet att få sin hållbarhetsrapport externt granskad.   

 

Frågan om företagets syn på den ökning som senaste åren har skett i den externa 

granskningen utformades för att ytterligare kunna fånga in både den institutionella teorin och 

legitimitetsteorin.  

 

För att till slut även kunna få en uppfattning om förhållandet mellan respondenten och 

revisorn utvecklades frågan om hur involverad respondenten är i granskningsprocessen. 
 
Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades varpå en empirisammanställning gjordes 

utifrån transkriberingen. Den tematiska analysen av empirin presenteras i kapitel 5 Analys. 

Tematisk analys är enligt Bryman & Bell (2017) en av de mest använda analysmetoderna för 

kvalitativ dataanalys. Författarna nämner vidare att analysmetoden trots detta är en 

anmärkningsvärd underutvecklad sådan då den saknar tydliga steg i sina tillvägagångssätt. Vi 

har valt att inte följa det exempel som presenteras av Bryman & Bell (2017) på hur man hade 

kunnat genomföra en tematisk analys utan vi drar istället fördel av den flexibilitet som denna 

analysmetod förser forskningen med och har anpassat tillvägagångssätten på ett sådant sätt att 

den tematiska analysen är mer lämpad för vår studie. Det vi närmare bestämt har gjort är att vi 

på förhand genererat tre teman från vår teoretiska referensram vilka är legitimitet, 

institutionellt tryck och intressenter. I kapitel 5 Analys appliceras dessa teman på de svar vi 

fick från intervjuerna för att koppla olika svar till olika teman varpå dessa sedan analyseras 

och diskuteras. 

3.7 Källkritik 

 

Det är i litteraturen som ämneskunskaperna finns. Användningen av källor är det sätt på vilket 

man tydligt visar sina färdigheter i att handskas med ämnet (Rienecker & Jørgensen 2017). 

Källor definieras i vidare bemärkelse som:  

 

“En källa är en källa när den är en källa ´till´ något, och en källa till något blir 

den först när den har satts i relation till en fråga (Olden-Jørgensen 2005, s. 49)” 

  

(Rienecker & Jørgensen 2017, s. 160). 

 

De källor som vi har använt oss av under studiens gång är vetenskapliga artiklar, litterära verk 

och webbkällor. I detta avsnitt kommer vi inte behandla det material som vi har samlat in från 

intervjuerna, detta eftersom att materialet har behandlats under avsnitt 3.4 Metodreflektion. 

3.7.1 Vetenskapliga artiklar 

 

Samtliga artiklar som har använts i denna studie är av vetenskaplig karaktär. För att bevara 

aktualiteten i ämnet är de flesta vetenskapliga artiklarna från 2008 till 2017 med undantag för 

ett par äldre artiklar vars betydelse till studien har varit ett viktigt bidrag. Vidare har vi, i syfte 

att öka trovärdigheten, använt oss av artiklar som är peer reviewed och som är publicerade i 

vetenskapliga journaler. 
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3.7.2 Litterära verk 

 

Trots att de vetenskapliga artiklarna värdesatts och prioriterats högt i denna studie har 

facklitteratur fyllt en viktig funktion i att det har ansetts vara ett komplement till de artiklar 

som använts. Då vi ämnar öka trovärdigheten har vi tagit hänsyn till dels den erfarenhet och 

expertis författarna till böckerna har inom området och dels för hur välkända de bokförlagen 

är som utgivit böckerna. 

3.7.3 Webbkällor 

 

Webbkällor och deras trovärdighet ifrågasätts ofta då vem som helst kan skriva vad som helst 

på webben. Detta sakförhållande gör att information från webbkällor utgör föremål för mer 

ingående granskning. Med utgångspunkt i detta har vi enbart använts oss av webbkällor 

tillhörande bland annat GRI, PwC och KPMG vilka för övrigt är exempel på väletablerade 

organisationer inom området.  

 
Det finns en risk att organisationerna publicerar information som gör att dessa ger en bild av 

att ligga i framkant, denna risk handlar dock oftast om subjektivitet och inte om att 

informationen som presenteras skulle vara felaktig. Trots subjektiviteten vill vi argumentera 

för att det inte har någon större bärkraft på den trovärdighet och relevans som informationen 

från dessa källor ger. Informationen från webbkällorna har därmed fungerat som komplement 

till informationen från vetenskapliga artiklar och litterära verk och därför ser vi denna som 

användbar. 

3.8 Etiska överväganden 

 

Det är viktigt att under hela forskningsprocessen ta hänsyn till etiska frågor (Bryman & Bell 

2017). Vi har genomgående uppmärksammat etiska principer och sett till att dessa 

genomsyrar hela forskningsprocessen. 

 

Den första etiska principen som en forskare bör ta hänsyn till i sin forskning är 

informationskravet. Denna princip ställer krav på att forskaren informerar alla respondenter 

om studiens syfte (Bryman & Bell 2017). Respondenterna som deltagit i studien har, som 

tidigare nämnts, blivit informerade om studiens syfte via mail när förfrågan skickades men 

även innan intervjun inleddes. 

 

Samtyckeskravet innebär att varje intervjuperson ska informeras om att dennes deltagande i 

studien är frivilligt och att denne har rätt att avbryta sitt deltagande (Bryman & Bell 2017). I 

mailutskicken samt innan varje intervju påbörjades informerades varje respondent att 

intervjun är frivillig samt att denne har rätt att avsluta intervjun när denne så önskar. Till sist 

ställdes frågan om det för varje respondent var okej att intervjun spelades in. I samband med 

detta informerades respondenten även om att den information som samlas in från intervjun 

endast kommer att användas i undersökningssyfte vilket är i enlighet med nyttjandekravet, 

som inbegriper det att de uppgifter som samlas in från intervjuerna endast får användas för 

ändamålet med studien (Bryman & Bell 2017). När studien färdigställts har samtliga 

inspelningar och transkriberingar med respondenterna raderats för att säkerställa att 

nyttjandekravet fullföljs.  

 

Konfidentialitets- och anonymitetskravet ställer krav på att uppgifter om varje respondent 

behandlas med konfidentialitet (Bryman & Bell 2017). I ett första skede hade vi i 
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mailutskicken till samtliga företag informerat tydligt om att intervjuerna är anonyma. I ett 

andra skede hade vi under de intervjuer vi genomfört återigen lyft fram att intervjun är 

anonym. Inspelning och utförande av intervjun skedde i en isolerad miljö för att säkerställa att 

ingen annan person än intervjuaren och respondenten kan ta del av informationen. 

 

Till slut bör forskaren ta hänsyn till principen om falska förespeglingar. Denna innebär att 

varje intervjuperson ska få ärlig och rätt information om studiens syfte för att på så sätt inte 

vilseledas (Bryman & Bell 2017). Vi har, likt konfidentialitets- och anonymitetskravet, i ett 

första skede i mailutskicken till samtliga företag varit öppna och ärliga med vad det är som 

studeras varpå det givit företagen en uppfattning om vad vår studie behandlar innan de 

bestämt sig för huruvida de ville delta i en intervju. I ett andra skede hade vi inlett 

intervjuerna med att återigen lyfta fram vad det är som studeras. 
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4 Empiri 

 
När de fundamentala delarna nu har förklarats och därmed fastslagits i föregående kapitel 

förefaller det lämpligt att beröra empirin, vilket är det detta kapitel behandlar. Nedan redogörs 

det för de frågor som ställdes och återges svar som därav följde. Det rör sig om totalt åtta 

stycken genomförda semistrukturerade telefonintervjuer vars resultat presenteras nedan. 

 

4.1 Resultat av intervjuer 

 

Skulle du kunna berätta vem du är och om din befattning? 
Som först nämndes under avsnitt 3.2.2 Respondenter kan det av anonymitets- och 

säkerhetsskäl inte nämnas hur de specifika titlarna lyder för varje enskild respondent. Dock 

kan övergripande nämnas att alla respondenter som intervjuats antingen uteslutande eller till 

övervägande del arbetar med hållbarhetsfrågor. I vidare bemärkelse är respondenterna 

antingen den personen med det yttersta ansvaret för hållbarhetsrapporten, vilka här kan räknas 

till respondenterna B, C, F, G och H, eller en person som anses vara tillräckligt insatt i 

hållbarhetsrapporten men som rapporterar till någon över denne som innehar det yttersta 

ansvaret, vilka här kan räknas till respondenterna A, D, och E.  

 

När det kommer till titlarna finns undantag i form av respondent E som arbetar som 

kommunikationschef men som i samma veva arbetar tätt ihop med hållbarhetschefen på 

företaget ifråga. Respondent E sköter all extern kommunikation åt företaget. Bland 

respondenterna skiljer det mellan ett par månader till 15 år vad gäller hur länge de arbetat på 

respektive företag. 

 

Vad har du för del i företagets hållbarhetsrapport?  
Bland respondenterna finns en märkbar skillnad i arbetsuppgifter för såväl de som har det 

yttersta ansvaret för hållbarhetsrapporten som de som inte har det. Vad gäller respondenterna 

B, C, F, G och H som har det yttersta ansvaret för hållbarhetsrapporteringen, har de 

gemensamt att de ansvarar för innehållet, sköter dialogen med revisorerna, koordinerar en 

grupp personer som jobbar med olika delar av hållbarhetsarbetet samt följer upp deras arbeten 

och stämmer av.  

 

Respondent F ger exempel på hur denne, i samråd med revisorerna, väljer ut och godkänner 

vilka nyckelpersoner inom bolaget ifråga som ska intervjuas av revisorerna samt hur denne på 

förhand informerar nyckelpersonerna om bland annat varför just personen ifråga är utvald och 

vad intervjun kommer att behandla. Respondenterna A och D, som inte har det yttersta 

ansvaret, förbereder det material som krävs för att sedan rapportera det vidare till sina 

respektive hållbarhetschefer. Sättet på hur de förbereder materialet skiljer sig något åt då de 

verkar i olika branscher men slutmålet är gemensamt i att det rapporteras uppåt.  

 

Respondent E, som är kommunikationschef, är med och driver årsredovisningen samtidigt 

som en viktig del består i att löpande ha kontakt med hållbarhetschefen i företaget som driver 

hållbarhetsarbetet eftersom deras företags hållbarhetsrapport är en integrerad del av 

årsredovisningen.  
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När och varför valde företaget att få sin hållbarhetsrapport granskad? 
På frågan om när och varför företaget ifråga valde att få hållbarhetsrapporten granskad finns 

två märkbara punkter. Den ena punkten som berör när visar på att samtliga respondenter inte 

har det helt klart och tydligt för sig när företaget de företräder började få sina respektive 

hållbarhetsrapporter granskade av en extern part. Respondenterna A och B svarade inte tydligt 

på frågan medan respondent C i tidigare fråga, där denne berättar om sig själv och dennes 

befattning, hade vävt in att företaget började med tredjepartsgranskning från och med år 2007.  

Vidare svarar respondent D att de började med det från och med år 2011 medan 

respondenterna E och F inte var helt säkra på vilket år deras företag började med extern 

granskning men där båda säger sig tro att det var under år 2011. Respondent G och H visste 

inte vilket år det var som deras respektive företag började med extern granskning men de 

lyfter fram att det är något de haft i flera år, vilket för övrigt är något resten av alla 

respondenter likaså tryckt på.  

 

Den andra punkten berör varför företagen började med extern granskning av deras respektive 

hållbarhetsrapporter. Här är majoriteten av respondenterna, med undantag för respondenterna 

D, E och H, övertygade om en gemensam punkt, nämligen trovärdighet. Respondent B väljer 

att dessutom lyfta fram transparens medan respondent C väljer att tillägga kvalitet. Till sist 

lägger respondenterna F och G till transparens och kvalitet. Respondent C ger som exempel 

att trovärdigheten är viktig för olika intressentgrupper som bland annat analytiker och 

aktieägare och nämner utöver detta, likt respondent H, att man valde att göra som de flesta 

stora företagen och välja GRI som ramverk.  

 

”Man kan säga från början på 2000-talet så hade det här begreppet hållbarhet 

börjat slå igenom [...] och under de här åren [...] så etablerades GRI såsom den 

bästa och mest genomarbetade riktlinjerna för hållbarhetsrapportering, så att det 

var ett ganska naturligt val.” 

 

Respondent D säger att hållbarhetsrapporteringen låg under utveckling med den externa 

granskningen i fokus och att det, eftersom att årsredovisningen ska granskas enligt lag, även 

var så att hållbarhetsrapporten skulle granskas enligt bolaget.  

 

Det kan utläsas att samtliga bolag, utifrån de respondenter som kunde svara på frågan, har fått 

hållbarhetsrapporten externt granskad i flera år. Om vi ser till de respondenter som kunde 

svara på frågan ser vi att flera av bolagen började med tredjepartsgranskning ungefär 

samtidigt. Utifrån respondenternas svar kan även utläsas att trovärdigheten var den största 

anledningen till att man valde att få hållbarhetsrapporten granskad av en extern part, även om 

flera respondenter inte hade en uppfattning om när bolaget började med granskningen av 

hållbarhetsrapporten.  

  

Var det lätt att besluta om granskning?  

- Vilka var involverade? 

- Hur såg argumentationen ut? 
Samtliga respondenter, förutom respondenterna G och H, gav oss ett och samma svar på 

frågan om det var lätt att besluta om extern granskning. Svaret var vänligt men bestämt ja. 

Anledningen till varför respondenterna G och H inte kunde svara på den frågan var för att 

dessa inte arbetade på företaget vid den tidpunkt då bådas företag som dessa företräder beslöt 

om extern granskning av hållbarhetsrapporten men där respondent G säger sig tro att det var 

ett beslut som togs för att öka trovärdigheten gentemot intressenterna.  
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Det sistnämnda leder oss till följdfrågan om varför respondenterna trodde att det var lätt att 

besluta om extern granskning varpå alla respondenter, förutom respondent H, tydligt lyfter 

fram, likt de svar vi fick i föregående fråga, att man vill öka trovärdigheten och att 

granskningen ses som en kvalitetsstämpel utåt.  

 

Respondent D och F lyfter fram företagsstorlekens betydelse i form av att de uttryckligen 

nämner att ett så pass stort börsnoterat bolag som de företag som dessa företräder är tycker de 

att det är en självklarhet att ha extern granskning. Genom att inte ha extern granskning skulle 

det, enligt respondent F, vara ett tecken på svaghet medan respondent D berättar att det är 

klart att det är dyrt att ha revisorer men att nyttan av det i form av trovärdighet och 

kvalitetssäkring är större. Respondent D uppger även att denne tillsammans med andra 

representanter på bolaget tittar på vad som händer utanför bolaget och därmed även följer 

marknaden. 

 

“Vi tittar lite utåt, vad är det som händer och skulle säga att vi följer med 

marknaden i allmänhet och är man ett börsnoterat bolag och den storleken som vi 

är så skulle jag säga att det är en självklarhet att ha en granskning [...]” 

 

Respondent B berättar att det var lätt att besluta om den externa granskningen och att man 

gjorde detta på grund av att man ville öka trovärdigheten. Respondenten uppger att: 

 

“Vi har rapporterat mycket hållbarhetsinformation men jag vill höja 

trovärdigheten [...] Det är inte så att de som investerar i bolagets aktier idag 

ställer det kravet men vi ser samtidigt att fler och fler ställer mer och mer krav.”  

 

Respondenten lägger även till att man såg vad det var för information som investerare tittade 

på och valde därför att få rapporten externt granskad redan innan kravet på granskning kom. 

 

Andra exempel kan ges i form av hur argumentationen såg ut vid beslutandet om extern 

granskning. Här lyfter respondent C fram hur flertalet stora avdelningar inom dennes företag 

såg positivt på och argumenterade för att extern granskning skulle införas medan respondent 

E berättar att det inte behövdes någon större argumentation vid beslutandet av extern 

granskning. Respondent E nämner även att revisorerna granskar många hållbarhetsrapporter 

och kan därmed ge stöd till bolaget och säger att: 

 

 “[...] de ger ju tips att ‘ni borde skriva mer om det här’ eller ‘det här tycker vi 

inte är tillräckligt tydligt’.” 

 

Det vi kan se är att samtliga respondenter är överens om att bolaget inte hade några större 

svårigheter vad det gällde beslutet om extern granskning av hållbarhetsrapporten och att det 

var ett lätt beslut. Även här lyfter de flesta respondenterna trovärdighetsfrågan samtidigt som 

de berättar att den externa granskningen tillför kvalitet till hållbarhetsrapporten. 

  

Vad det gäller argumentationen kan vi se att denna såg annorlunda ut i de olika bolagen. 

Några nämner att det inte krävdes någon argumentation medan andra nämner att man inom 

bolagen såg positivt på detta och argumenterade för den externa granskningen och menade att, 

som tidigare nämnt, detta kommer öka trovärdigheten gentemot de olika intressentgrupperna. 
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Vilka fördelar och nackdelar ser du med att företagets hållbarhetsrapport blir 

granskad? 

På frågan om vilka fördelar respondenterna ser med att företagens respektive 

hållbarhetsrapporter blir externt granskade kan två svar urskiljas. Den ena rör ett externt 

perspektiv i form av att extern granskning tillför trovärdighet och kvalitet utåt. Detta är något 

alla respondenter är övertygade om. Det andra svaret, vilka respondenterna B, C, E, F, G och 

H går djupare in på, berör det interna perspektivet i form av de interna förbättringsarbeten 

som sker i strukturer och processer till följd av den externa granskningen. Utöver detta väljer 

respondent D att lyfta fram relevans som en tillförande faktor. Här påstås det att revisorerna är 

väldigt duktiga på att hålla sig uppdaterade om vilka regelverk som gäller då det är enormt 

många regelverk att hålla reda på.  

 

Respondent F nämner därutöver mognad som en tillförande faktor. Här påstås det att den 

externa granskningen tjänar som en bekräftelse på att de interna processer och strukturer som 

flerårigt arbetats fram i hållbarhetsarbetet, med hjälp av de styrkor och svagheter som flerårig 

extern granskning hjälpt att identifiera, bidrar till en mognad i hållbarhetsrapporteringen.  

 

“[...] the assurance process requires you to have quite a structured approach to 

sustainability management and reporting. So, then it is not a question of whether 

somebody wants to do something or has time to do something but rather that we 

have a shared approach.” 

 

Liknande resonemang förs från respondent H:s sida varvid denne förklarar att den externt 

granskade datan i hållbarhetsrapporten möjliggör att rätt slutsatser kan dras kring hur 

företaget ifråga ska investera och rätta sitt hållbarhetsarbete. Bortsett från detta nämner 

respondent F dessutom att en fördel ligger i att den externa granskningen ger bolaget ett bättre 

rykte samt att medarbetare som får feedback på sitt arbete blir väldigt positivt inställda till 

företagets processer och den externa granskningen. 

 

Respondent B tillägger att fördelarna med den externa granskningen visas internt också i och 

med att det är någon som tittar på hur företaget har räknat och att revisorn därmed även kan 

visa hur andra bolag har räknat. Dock lägger respondenten till att den externa granskningen 

inte har givit lika mycket internt som externt eftersom att revisorerna är relativt nya på 

tredjepartsgranskning av hållbarhetsrapporter. Det faktum att bolaget har 

hållbarhetsrapporterat länge bidrar även till att granskningen inte tillför lika mycket internt då 

bolaget haft tid att justera sitt arbete under alla år som de har hållbarhetsrapporterat. 

 

Att den externa granskningen medför ökat förtroende från intressenter såsom kunder, 

medarbetare och leverantörer är en annan fördel som lyfts fram av respondent D. 

  

Det finns inga tydliga paralleller att dra när det kommer till frågan om vilka nackdelar det 

finns med extern granskning av hållbarhetsrapporter. Samtliga respondenter lyfter fram att 

nackdelarna kan betraktas som den tid som går åt för alla involverade i granskningsprocessen 

samt de kostnader som läggs ned på att få hållbarhetsrapporten externt granskad. Dock var det 

något alla respondenter var noga med att poängtera och det var att dessa nackdelar är 

nödvändiga för att få ut de fördelar som eftersträvas, såsom trovärdighet och kvalitet. Med det 

sagt var samtliga respondenter tydliga med att nackdelarna i det stora sammanhanget är 

väldigt små i förhållande till de fördelar som finns med extern granskning av 

hållbarhetsrapporter. 
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Det finns dock en risk kopplad till att inte granska bolagets hållbarhetsrapport menar 

respondent B och berättar att en hållbarhetsrapport som inte är granskad av en extern part är 

en risk sett ur ett investerarperspektiv. 

 

“[...] det finns en jättestor risk kopplad till det också. Rent tekniskt skulle man då 

kunna rapportera felaktigt idag om det inte är så att det är någon som granskar 

det. Hade jag varit investerare så hade jag helst sett att all data jag tittar på är 

granskad, annars hade jag inte vågat ha med det i min riskvärdering. ” 

 

Vi ser många fördelar men enbart ett fåtal nackdelar med den externa granskningen enligt 

respondenternas svar. Det är tydligt att alla respondenter är överens om att fördelarna 

överväger nackdelarna. Här kan vi även se att samtliga respondenter ser fördelar med den 

externa granskningen av hållbarhetsrapporten både inom företaget, i form av 

förbättringsområden, men även utanför företaget, i form av trovärdighet och kvalitet. 

  

Respondenter som ser nackdelar med den externa granskningen är dock alla överens om att 

nackdelarna enbart ligger i att den externa granskningen kostar tid och pengar. Samtliga 

respondenter som ser nackdelar nämner enbart dessa, vilka kan ses som nackdelar inom 

företaget. Ingen respondent uppger att det finns någon nackdel med den externa granskningen 

om vi tittar utanför bolaget. 

 

Har ni någon uppfattning om konkurrenter eller företag i samma bransch får sina 

hållbarhetsrapporter granskade av en extern part? 
Alla respondenters svar på denna fråga är ungefärliga. Respondent A och H uppger att de inte 

har någon uppfattning om hur varken konkurrenter eller företag i samma bransch gör gällande 

den externa granskningen av hållbarhetsrapporter. Respondent E menar däremot att denne 

enbart känner till företag i deras egen sfär och att denne inte tror att företagen får sina 

hållbarhetsrapporter granskade av en extern part. 

 

Respondent B menar att de känner till att det är få bolag i samma bransch som har 

tredjepartsgranskning men att en ökning kan urskiljas och att det är bättre att börja tidigare 

med granskningen för att på så sätt vara längre kommen än alla andra.  

 

“Trenden globalt säger att bolag väljer att tredjepartsgranska sin information i 

större utsträckning och den trenden växer. Fler och fler börjar göra det så fler 

tänker att vi måste själva göra det. Då är det bättre att ha börjat före än att halka 

på för sent. Man ska ha nytta av att ha lärt sig mycket i den här processen innan 

alla andra väl började så är du mycket längre kommen än alla andra.” 

 

Respondent C resonerar likt respondent B och uppger att denne känner till att det är få bolag i 

samma bransch som får sina hållbarhetsrapporter granskade av en extern part men att denne 

inte har koll på hur många det är som faktiskt genomför granskningen. Respondent D uppger 

att omvärldsbevakningar sker och att företaget därmed även enkelt har en uppfattning om hur 

de närmaste konkurrenterna gör vad det gäller de viktigaste hållbarhetsfrågorna och säger att: 

 

 “Alla gör det egentligen och det kommer med vår struktur.” 

 

Respondent F menar att de flesta företag i branschen får sina hållbarhetsrapporter externt 

granskade men att det inte är något som respondent F personligen har kollat upp eftersom att 

det inte tillför något värde till denne eller bolaget då bolaget strävar efter att vara ledande 
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inom hållbarhet. Respondent G uppger att företaget kollar på hur andra bolag gör och menar 

att detta är viktigt för företaget. 

 

Det vi ser är att enbart två respondenter uppger att de inte har någon uppfattning om hur 

konkurrenter eller företag i samma bransch gör gällande den externa granskningen av 

hållbarhetsrapporter. Resterande respondenter berättar alla att de har någon uppfattning om 

hur andra bolag gör, huruvida detta är något som respektive respondent anser vara viktigt eller 

inte varierar mellan respondenterna.  

 

Vilken eller vilka tror du är de största skillnaderna mellan en granskad och en icke-

granskad hållbarhetsrapport? 
Fem respondenter, A, B C, D och G, nämner att den största skillnaden ligger i trovärdigheten 

som granskningen tillför hållbarhetsrapporten. Respondent A nämner vidare att 

hållbarhetsrapporter har gått från att vara PR-broschyrer där man enbart lyfter fram det goda 

till att bli externt granskad och därmed ge en mer holistisk bild av hållbarhetsarbetet. 

Respondent B och respondent D nämner även att granskningen är en form av 

kvalitetskontroll. Respondent D tillägger att granskningen inte enbart tillför trovärdighet och 

kvalitet till rapporten utan att även relevans är en stor skillnad mellan en granskad och en 

icke-granskad rapport. 

 

Respondent C och F anser att den externa granskningen är en bekräftelse på att man följer 

riktlinjerna och respondent F uppger vidare att de som inte granskar sin hållbarhetsrapport 

löper större risk att inte redovisa viktig information. Respondent E resonerar likt respondent B 

och menar att granskningen innebär en kontroll av hållbarhetsrapporten samt är en bekräftelse 

på att riktlinjerna följs. Respondent H lyfter fram att interna förbättringsförslag är en av de 

största skillnaderna man får av den externa granskningen.  

 

Här ser vi återigen att trovärdighetsfrågan är det som majoriteten av respondenterna väljer att 

lyfta fram och menar att en hållbarhetsrapport som inte är granskad av en tredjepart inte har 

samma trovärdighetsgrad som den hållbarhetsrapport som blivit granskad. Även om de flesta 

respondenter alla nämner trovärdighet lägger de flesta till flera fördelar med att få 

hållbarhetsrapporten granskad av en extern part. Om vi bortser från trovärdighet är resterande 

fördelar som respondenterna väljer att lyfta fram olika från respondent till respondent.   

 

Vem riktar sig er hållbarhetsrapport mot?  

- Varför? 
Respondent A säger att hållbarhetsrapporten riktar sig till kunder, investerare, personal och 

media samt att utmaningen ligger i att försöka vända hållbarhetsrapporten mot alla dessa 

intressenter men ändå vara ganska kortfattad och koncis. Respondent B nämner att 

hållbarhetsrapporten vänds till de som vill investera i företaget men säger även att delar av 

rapporten tas fram på flera olika kanaler för att nå ut i flera olika sammanhang. 

 

Respondent C nämner först analytiker och därefter aktieägare, miljöorganisationer, kunder 

och menar att hållbarhetsrapporten vänder sig till de som är intresserade av företagets 

hållbarhetsarbete. Analytiker nämns dock som en viktig grupp eftersom att dessa har en 

betydelsefull roll i att sprida kunskap om företaget i media och på andra sätt. Respondent C 

tillägger att det även är dessa grupper man riktar fokus mot och att det är gentemot dessa som 

företaget vill framstå som trovärdiga.  
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Respondent E uppger att det är finansmarknaden som är den primära gruppen. I enlighet med 

respondent B nämner respondent E att informationen från hållbarhetsrapporten kommuniceras 

genom flera olika kanaler, exempelvis media, företagets hemsida eller intranät, för att nå ut 

till flera intressentgrupper.   

 

”Alla är ju intresserade av olika saker, så vi har många olika kanaler som vi 

kommunicerar med […] Det är som med all god kommunikation – man måste 

anpassa sig efter mottagaren.” 

 

Respondent F säger att hållbarhetsrapporten har många användare. Respondenten identifierar 

tre viktiga intressentgrupper som hållbarhetsrapporten vänder sig mot, det vill säga 

investerare, kunder och medarbetare, men tillägger även att investerare är den primära 

intressentgruppen. Även om det är dessa tre grupper som är de viktiga nämner respondenten 

att det finns andra utöver de här som läser rapporten. Investerare är en grupp som 

respondenten väl känner till som använder informationen i hållbarhetsrapporten vid analyser 

av bolaget. Det poängteras även att investerarna ger högre betyg till de bolag som använder 

sig av extern granskning. Vad det gäller frågan om man lyckas nå ut till alla intressenter 

uppger respondenten att denne är försiktig med att säga “alla intressenter” och menar att bolag 

bör prioritera vissa intressenter och rikta informationen, eftersom att man då får störst 

täckning och att man i andra fall slösar på resurser. 

 

“If you reach out to all of your stakeholders you’re doing a bad job. You need to 

prioritize and you need to direct the messages [...] there is a selective group of 

stakeholders with their own need and if you prioritize those you will get the 

biggest coverage” 

 

Respondent F tillägger dock att bolaget använder sig av andra kanaler för att kommunicera 

med de olika intressentgrupperna och nå ut mer, både internt och externt. 

 

Respondenterna D och H menar att de viktigaste intressenterna är medarbetare, kunder och 

myndigheter men där respondent D poängterar att kunderna är bolagets allra viktigaste 

intressent. Det är viktigt att kunderna upplever att bolaget är hållbart och respondenten uppger 

att, i och med att bolaget är stort och börsnoterat, har man även stora kunniga investerare och 

aktieägare som inkluderas i hållbarhetsarbetet. Respondent D resonerar likt respondent F och 

menar att bolaget har fler kanaler för att nå ut till olika intressentgrupper. Huruvida bolaget 

lyckas rikta informationen mot alla intressenter menar respondenten att det finns en sorts 

riktning av informationen men att det finns andra kommunikationsinstrument än 

hållbarhetsrapporten. 

 

I likhet med respondent F menar respondent G att hållbarhetsrapporten riktar sig mot 

investerare, kunder och medarbetare. Respondent G uppger dock att investerare är den 

primära gruppen. 

 

Här ser vi att kunder är den intressentgrupp som framkommer allra flest gånger vid frågan om 

vem hållbarhetsrapporten vänder sig till. Efter kunder kan vi se att majoriteten av 

respondenterna nämner intressentgrupper såsom investerare och medarbetare. Därefter är det 

enbart ett fåtal respondenter som nämner att hållbarhetsrapporten riktar sig mot bland annat 

aktieägare, media och miljöorganisationer.  
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Känner företaget någon press eller skyldighet att få sin hållbarhetsrapport granskad? 

- Både press inifrån företaget och utanför? 
Respondent A nämner att själva pressen inte finns än men att den förmodligen kommer med 

lagstiftningen samt att kunderna efterfrågar information. Respondenten nämner dock att detta 

inte är något som de skulle kalla press utan mer en efterlysning av information från kunderna.  

 

Respondent B säger att frågan om extern granskning av hållbarhetsrapporteringen drevs av 

denne själv och att argumentationen låg på att höja trovärdighetsgraden för att investerarna 

troligtvis kommer att undra om informationen om några år. Respondenten tillägger även att 

den externa granskningen ger ökade poäng i externa utvärderingar som investerare gör vilket 

visar att företaget har en högre trovärdighetsgrad på den information som presenteras jämfört 

med bolag som inte får informationen granskad av en extern part och nämner att detta är den 

interna pressen men att någon press utifrån företaget inte har skett. Utöver detta nämner 

respondent B att revisorerna är så pass nya på området att de inte kan säga hur andra bolag i 

samma bransch gör men att företaget har hållt på med extern granskning så pass länge att de 

ändå har justerat många gånger. 

 

Vad det gäller press tillägger respondent B att analytiker och andra intressenter inte 

uttryckligen har satt krav på extern granskning av hållbarhetsrapporter men att det finns med i 

deras utvärdering av bolaget. Detta menar respondent B visar att intressenterna värdesätter 

tredjepartsgranskning.  

 

 “Sen ser vi då att många internationella investerare […] de har sina 

utvärderingar där de värdesätter tredjepartsgranskning. De har det inte som ett 

krav idag men det finns med i deras utvärdering. Så vi ser den typen av värde, 

värde i att göra det när de uttrycker det. Det är ju intressenter som uttrycker att 

de värdesätter den typen av potens.” 

 

Respondent D och E är båda inne på att det inte finns någon press utan att företagen har haft 

den externa granskningen i många år och att det numera är en naturlig del av företagets 

processer. Respondent F säger samma sak och menar att det inte är något som man för en 

diskussion om i företaget eftersom att det är en naturlig del av processerna. Respondent H 

svarar i liknande banor att det inte finns någon press varken inifrån eller utifrån 

organisationen utan att det var ett internt beslut att företaget ska låta sin hållbarhetsrapport bli 

externt granskad av en tredjepart. Här påstås det att det inte är något de måste göra men att de 

ville att hållbarhetsrapporten skulle vara granskad.  

  

Respondent G nämner att företaget inte kände någon press eller skyldighet från början men att 

det i nuläget skulle kännas konstigt om företaget slutade att få rapporten granskad av en 

extern part, eftersom att det nu finns en indirekt press inifrån företaget. Pressen består i att 

företaget känner att det är en trovärdighetsfråga samt att det ger verifikat. Respondent G säger 

att det är viktigt för bolaget att ”walk the talk” och att den externa granskningen därför också 

är viktig. 

 

Vi ser att alla respondenter berättar att det inte finns någon press utifrån bolaget på den 

externa granskningen av hållbarhetsrapporten. Dock skiljer sig efterföljande svar mellan 

respondenterna, där några menar att det kommer naturligt med bolagets storlek eller att 

investerare värdesätter tredjepartsgranskning. Huruvida detta är indirekt press eller inte är 

inget som någon av respondenterna lyfter i sina svar. Det finns enbart en respondent som 

uttryckligen säger att bolaget har fått hållbarhetsrapporten granskad av en extern part så pass 
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länge att man kan säga att det finns en intern press från bolaget på att fortsätta med 

tredjepartsgranskningen. 

  

Hur ser ni på den frivilliga granskningen av hållbarhetsrapporter som ökat de senaste 

åren? Varför tror du att granskningen har ökat? 
Respondent A nämner att ökningen är viktig men även bra samt att de får sin 

hållbarhetsrapport granskad av en extern part för att kunna visa sina kunder att informationen 

är riktig. Respondent B har en annan syn på ökningen och menar att det finns ett 

tävlingsmoment i detta.  

 

“Ringar på vattnet. Det är klart att det finns ett tävlingsmoment också. Om nu vi 

gör det och så börjar någon investerare titta på den typen av information och 

värdera det och sen så kan de köpa aktier i annat bolag eller vad de nu vill 

investera i och de inte har gjort det, det är klart att, varför gör inte de det då?“ 

 

Respondenten lyfter fram att investerare som värderar informationen som är externt granskad 

högre än information som inte är det leder till att allt fler vill få informationen granskad av en 

extern part. 

 

Respondent C nämner att denne är positiv till utvecklingen och att de företag som inte får 

informationen externt granskad löper större risk för brister i processer och information som 

ges ut. Respondenten menar att det räcker med några enheter som inte utför arbetet som de 

ska för att resultatet ska bli fel och att den externa granskningen minskar denna risk. 

 

Respondent D säger att det är positivt och att om den externa granskningen har ökat innebär 

det att hållbarhetsrapporteringen har ökat. Respondent D menar att detta innebär att företag i 

allmänhet arbetar med hållbarhetsfrågor vilket är positivt ur ett totalt perspektiv. Även 

respondenterna E och H är positiva till ökningen och menar att den externa granskningen 

leder till att företag inte enbart kan säga att de gör något utan att det nu finns någon som 

verifierar informationen som ges ut och kan säga att den är riktig. Respondent E nämner även 

att denne tror att en ökning har skett på grund av att transparensen blir större i vårt nya 

mediasamhälle där alla har tillgång till olika kanaler och att det därmed är viktigt att ha bevis 

på det man säger. 

 

Respondent F är inne på samma spår som respondent B och ställer sig positiv till ökningen 

samt att investerare är viktiga i frågan. Respondent F menar att man måste kunna verifiera sin 

information om man vill kunna attrahera investerare. Respondent F nämner även att den 

externa granskningen leder till att fler vill investera i företaget samt att investerare inte 

investerar i företag som inte granskar sin information. Respondenten ger ett exempel på 

företag som har fuskat för att kunna visa på bättre resultat och bättre betyg från investerare, 

vilket har varit möjligt för att man inte haft någon extern part som granskar informationen 

som ges ut. Respondenten menar att det är positivt att den externa granskningen har ökat 

eftersom att man då kan stoppa allt fler företag från att ge ut felaktig information. 

 

Respondent G säger att det är bra att granskningen har ökat eftersom att det är en 

kvalitetskontroll och ger därmed kvalitet på den information som lämnas ut. Respondent G 

nämner även att den nya årsredovisningslagen brister då den inte ställer några krav på 

granskning av innehåll i stor mån. Anledningen till att den externa granskningen har ökat tror 

denne beror på att omvärlden ställer höga krav på bolag samt att den externa granskningen 

hjälper bolagen att ge trovärdigheten som man eftersträvar. 
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“Det är även något som jag ser som lite av ett problem med den nya 

årsredovisningslagen som inte ställer krav på granskning eller innehåll i så stor 

mån. Om man inte granskar så säger det egentligen ingenting om kvalitén på det 

som framgår. Däremot så kan det säga något om kvalitén om man redovisar enligt 

GRI då till exempel, mot de här ramverken. Det är ju det första steget och sen är 

andra steget att få den granskad.” 

 

Vi ser att samtliga respondenter ställer sig positiva till det faktum att tredjepartsgranskning av 

hållbarhetsrapporter har ökat. Det vi dock kan se är att anledningen till att man ställer sig 

positiv till ökningen skiljer sig mellan respondenterna och många har olika syn på ökningen 

samt varför de tror att granskningen av hållbarhetsrapporter har ökat. 

 

Hur involverade är ni i granskningsprocessen?  
Respondent A nämner att denne är ganska involverad i granskningsprocessen samt att denne 

tror att revisorerna påverkas av bolaget i granskningsprocessen och menar att påverkan sker 

för att utbilda revisorerna och tala om hur bolaget arbetar. Respondent A tillägger att 

revisorernas kunskapsnivå, generellt sett, är ganska låg kring hållbarhetsfrågorna. 

 

Respondent C resonerar likt respondent A och menar att denne är väldigt involverad i 

granskningsprocessen då denne följer med från start till mål. Respondenten nämner dock att 

det även finns andra i bolaget som är involverade vad det gäller uppföljning av data. Vad det 

gäller förhållandet med revisorn uppger respondenten att man har flera diskussioner med 

revisorn kring hur man kan utveckla vissa delar i hållbarhetsrapporteringen, likt hur 

respondent H förklarar att revisorerna kan ge exempel på hur man ska hållbarhetsrapportera 

om man frågar dem hur man gör. Dock menar respondent C att revisorn enbart påverkas i 

frågor om smådetaljer som behöver utvecklas eller förbättras där revisorn kan tycka att 

företaget har framställt det på ett sätt som eventuellt inte är det optimala men att det är okej, 

och att revisorn på så sätt påverkas av företaget. 

 

Respondent B nämner att denne sitter i möte med revisorerna där man går igenom arbetet 

samt att man senare även har telefonavstämning där man tar upp de förändringar som bolaget 

har genomfört efter revisorernas kommentarer. Respondenten lägger till att det i vissa fall 

enbart blir diskussion med revisorn kring indikatorerna. Även respondent D menar att man 

löpande sitter i möten med revisorn och nämner att denne är väldigt involverad i att ta fram 

hållbarhetsrapporteringen. 

 

“Väldigt stort involverande och engagemang under en kort och intensiv period, 

det blir vi och internrevisorerna tillsammans med externrevisorerna som löpande 

går igenom och sätter upp revisionsiakttagelser, begär in underlag på och får 

frågor kring [...]” 

  

Respondent E menar att denne har en löpande dialog med revisorn under hela året och nämner 

att revisorn ses som en partner. Även respondent G säger att denne har en tät dialog med 

revisorn under hela året, där man bland annat är med revisorn på olika platsbesök. 

 

Vad det gäller råd från revisorn lägger respondent D till att denne är medveten om att revisorn 

inte får ge råd i sin roll men att denne förstår vad som är viktigt utifrån revisorns frågor till 

bolaget. När revisorn undrar om något förstår man att det är viktigt samt att det är något som 

man måste vara tydlig med. Respondent D lägger dock till att revisorn ger guidning samtidigt 

som de granskar bolaget. Respondent G går i linje med detta och menar att revisorns uppdrag 
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är väldigt reglerat men att revisorn kan nämna att företaget skulle kunna göra på ett visst sätt 

när det exempelvis gäller frågor rörande index. 

 

Respondent E lägger till att revisorn lyckats bidra med insikter i hur hållbarhetsrapporteringen 

hade kunnat bli bättre genom att denne visar vad som kan förtydligas i hållbarhetsrapporten 

men även då revisorn bidrar med tankar kring hur bolaget bidrar till samhället. Respondent E 

säger även att revisorn ofta under granskningsprocessen kan komma med exempel på hur 

andra bolag i samma bransch har gjort med sina hållbarhetsrapporter. Respondent G berättar 

att revisorn under uppföljningsmöten berättar för bolaget vad som kan förändras och resonerar 

i linje med respondent E att dessa möten leder till att bolaget får en bättre inblick i vad som 

kan göras annorlunda med hållbarhetsrapporteringen. 

 

Respondent H säger sig tro att det råder lite brist på hållbarhetsrevisorer i dagsläget. Den nya 

lagändringen i årsredovisningslagen kan vara en orsak till att revisorerna haft väldigt mycket 

att göra menar denne och fortsätter med att många finansiella revisorer vid ett senare tillfälle 

utbildats till hållbarhetsrevisorer varpå kunskapsnivån med tiden kommer att bli bättre, när det 

kommer till den externa granskningen av hållbarhetsrapporter. 

 

Det vi kan se här är att samtliga respondenter uppger att de är involverade i 

granskningsprocessen. Huruvida respondenterna anser att de är väldigt involverade eller 

enbart till en viss del skiljer sig dock. Dessutom uppger de flesta respondenterna att revisorn 

ger råd i processen samtidigt som alla är överens om att de känner till revisorns begränsningar 

vad det gäller att ge råd till bolaget. Vi ser även att några respondenter anser att revisorerna 

som granskar hållbarhetsrapporter inte har tillräckligt med kunskap på grund av att området är 

så pass nytt.   

 

Är det något du vill tillägga eller förtydliga? 
Respondent A nämner att det är bra att lagstiftningen kommer tvinga bolagen att redovisa 

hållbarhet på ett annorlunda sätt jämfört med tidigare men att det fortfarande är väldigt oklart 

hur man ska göra det. Respondent A menar att bolaget säkerligen inom ett eller två år kommer 

ha bättre förståelse för vilka risker kopplade till hållbarhet som verksamheten löper jämfört 

med idag. Den externa granskningen har förhoppningsvis lett till att bolaget på ett tydligare 

sätt har lyckats identifiera de risker som bolaget har med sitt hållbarhetsarbete. Det viktiga 

som bolaget vill lyfta fram är att hållbarhetsrapporten ska visa olika aspekter, risker och 

möjligheter i verksamheten, och inte vara en PR-broschyr. 

 

Respondent B säger att bolaget tycker det är viktigt att även andra bolag får sin 

hållbarhetsrapport granskad av en extern part, att man höjer trovärdighetsgraden vad det gäller 

hållbarhetsarbetet. Respondenten nämner att det är viktigt att hållbarhetsinformationen 

värderas på samma sätt som den finansiella informationen för att företaget ska kunna ta sig an 

utmaningar på allvar och att det därför krävs att alla bolag är med på samma bana vad det 

gäller granskningen av hållbarhetsrapporteringen. 

 

Respondent C nämner att arbetet med granskning är ett komplicerat arbete ibland och kräver 

att man har kunskaper, både det företag som redovisar men även att den som granskar har de 

kunskaper som krävs. Respondenten nämner att kvaliteten på de som granskar varierar lite 

över tid beroende på vem det är som granskar. 

 

Varken respondent D, E, F eller G har något ytterligare att tillägga.  
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5 Analys 

 
I föregående kapitel lyftes respondenternas svar fram varefter det nu i detta kapitel, med hjälp 

av analysen, ska försökas identifiera, av det som togs upp i empirin, vad som är 

legitimitetsdrivet, vad som är drivet av institutionellt tryck samt vad som är drivet av 

intressenter. Dessa tre teman är bestämda på förhand i analysmetoden och är genererade från 

den teoretiska referensramen. Här prövas analysen av empirin i förhållande till teorin.  

 

5.1 Legitimitet 

 

För att ett företag ska anses vara legitimt krävs det att bolaget driver sin verksamhet på ett sätt 

som enligt samhället är ett socialt accepterat beteende (O’Donovan 2002). Detta kan ligga till 

grund för företag som väljer att få sin hållbarhetsrapport granskad av en extern part. 

  

De flesta av respondenterna nämner att bolagen valde att få hållbarhetsrapporten granskad av 

en extern part huvudsakligen på grund av trovärdighet. Andra anledningar till den externa 

granskningen sägs vara transparens och kvalitet. Det dessa respondenter eftersträvar kan 

förklaras av legitimitetsteorin. Detta då deras svar tydligt visar på att det finns ett gap mellan 

hur hållbarhetsredovisningen upplevs vara och hur den skulle upplevas vara med hjälp av 

extern granskning så att det mer är i enlighet med hur de vill att hållbarhetsrapporteringen ska 

upplevas. Det sistnämnda bekräftas än mer när samtliga respondenter ser det som en fördel att 

den externa granskningen tillför hållbarhetsrapporten trovärdighet och kvalitet utåt. Här kan 

argumenteras för att bolag som för sina intressenter visar att den information som presenteras 

är sann får ökad legitimitet vilket är i enlighet med vad Guthrie och Parker (1989) skriver i sin 

studie. 

 

Majoriteten av respondenterna svarade att det var lätt att besluta om granskning eftersom att 

de ville öka trovärdighetsgraden samtidigt som den externa granskningen bidrog som en 

kvalitetssäkring. Ytterst få respondenter kunde inte svara om det var lätt att besluta eller inte. 

Dock är respondenterna överens med dem andra om att de tror att beslutet togs för att öka 

trovärdigheten. Att de vill öka trovärdigheten och transparensen i hållbarhetsrapporten varvid 

granskningen ses som en kvalitetsstämpel utåt kan förvisso bero på de allt större krav som 

kommer från olika intressentgrupper. Genom att bryta ned betydelsen av det påståendet får 

det stöd av det Guthrie & Parker (1989) förklarar att dessa företag går med på att genomföra 

diverse sociala önskvärda åtgärder i utbyte mot godkännande av deras mål, belöningar och 

yttersta överlevnad. Att vilja öka trovärdigheten, transparensen och kvaliteten utåt innebär att 

företagen söker uppfylla, enligt legitimitetsteorin kallat, det “sociala kontrakt” som finns 

mellan dem och samhället. Att respondenterna pratar om trovärdighet i allmänhet, inte om 

specifika grupper av intressenter, och att de pratar om kvalitet gör att legitimitetsteorin kan 

förklara varför de studerade bolagen valde att få hållbarhetsrapporten granskad. 

 

Att legitimitetsteorin grundar sig på det sociala kontraktet mellan bolaget och samhället som 

de verkar i (Guthrie & Parker 1989) innebär att bolaget måste ställa sig till rätta enligt kraven 

som kommer från samhället för att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet framgångsrikt. 

Ställer samhället krav på att ett bolag ska tredjepartsgranska informationen som lämnas ut 

kommer bolagen med stor sannolikhet att utföra tredjepartsgranskning för att vinna legitimitet 

i samhället.   
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Synnerligen få respondenter nämner att de valde att göra som de flesta stora företagen att 

välja GRI som ramverk. Detta visar att bolagen som studerats inspirerats av andra bolag att 

välja GRI vilket kan förklaras av mimetisk isomorfism, dock kan även legitimitetsteorin 

förklara varför bolagen valde att använda sig av GRI då respondenterna nämner att det är de 

mest etablerade och genomarbetade riktlinjerna för hållbarhetsrapportering. 

 

Ett fåtal respondenter säger att den största skillnaden mellan en granskad och en icke-

granskad hållbarhetsrapport är att den granskade har en bekräftelse på att riktlinjerna följs. 

Även detta kan förklaras av legitimitetsteorin och stämmer överens med O’Donovan (2002) 

som menar att ett bolag behöver agera inom de gränser som samhället anser vara accepterat 

beteende för att anses vara legitima. 

  

En respondent nämner att denne tror att den externa granskningen av hållbarhetsrapporter har 

ökat eftersom att transparens har blivit stort i dagens samhälle och en annan att ökningen är 

bra för att fler bolag kan visa att informationen som man ger ut är riktig. Här kan paralleller 

dras till legitimitetsteorin eftersom att bolag har anpassat sig efter samhället och det som 

samhället anser vara legitimt. En respondent nämner att denne är positiv till granskningen och 

att den har ökat eftersom att det även innebär att man får kvalitet på den information som 

lämnas ut. Detta är i enlighet med Carrington (2014) som menar att revisorns uttalande 

bestyrker informationen som ges ut och visar på kvalitet av företagens rapport. Då de 

studerade bolagen menar att den externa granskningen fungerar som en kvalitetsstämpel och 

därmed leder till legitimitet kan även legitimitetsteorin bidra med förståelse till varför dessa 

bolag ställer sig positiva till ökningen av den externa granskningen av hållbarhetsrapporter. 

 

Vad som förefaller vara intressant är det som går att utläsa av frågan kring vilka nackdelar 

som finns med att låta hållbarhetsrapporten bli externt granskad av en tredjepart. Samtliga 

respondenter berättar bestämt att nackdelarna dels är små i förhållande till fördelarna men 

främst att de är nödvändiga för att få till fördelarna. Dessa påståenden får stöd av alla tre 

teorier i form av att ledare, likt hur Freeman (2010) beskriver det, måste förstå hur man 

formulerar, implementerar och övervakar strategier för att hantera en viss intressentgrupp. 

Samtidigt kan det institutionella trycket nästintill liknas vid den om normativ isomorfism där 

man professionellt ska kommunicera nackdelarna utåt på ett sådant sätt att det inte betraktas 

som något märkvärdigt. Dessa påståenden om nackdelar från respondenternas håll i samband 

med appliceringen av institutionell teori och intressentteorin på dem får huvudsakligen stöd 

av det Deegan (2002) berättar om att organisationer finns till i den utsträckning som samhället 

anser att de sociala önskvärda förväntningarna är uppfyllda varpå samhället skänker 

legitimitet åt organisationen. Varsamheten i vad som sägs om nackdelar och hur det sägs, i 

syfte att enligt legitimitetsteorin uppfylla det sociala kontraktet, verkar av allt att döma mest 

influeras av legitima skäl varför analysen om nackdelar tas upp under detta tema. 

 

Detta avsnitt inleddes med att nämna att för att ett företag ska anses vara legitimt krävs det att 

bolaget driver sin verksamhet på ett sätt som enligt samhället är ett socialt accepterat beteende 

(O’Donovan 2002). På frågorna om den externa granskningen märks det hur respondenterna 

gång på gång lyfter fram trovärdighet, kvalitet samt transparens som de viktiga faktorer som 

den externa granskningen tillför. Detta är karakteristiska drag hos företag som söker uppnå 

legitimitet varpå vi ser att legitimitet har en betydande roll hos respondenterna. Den här 

analysen av empirin har i vidare mening bekräftats av och funnit stöd i legitimitetsteorin.  
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5.2 Institutionellt tryck 

 

Institutionella teorin kan förklara varför bolag väljer att lämna hållbarhetsinformation 

(Greenwood & Hinings 1996) och därmed även varför de väljer att få denna information 

granskad av en extern part. En respondent uppger att bolaget inte känner någon press att få sin 

hållbarhetsrapport granskad av en extern part för tillfället men att den förmodligen kommer 

med lagstiftningen. Tvingande isomorfism kan förklara de bolag som enligt lag är tvingade att 

hållbarhetsrapportera och tredjepartsgranska denna information. Bolagen måste agera och 

anpassa sig efter de lagar och regler som finns i det samhälle där bolaget har sin verksamhet.  

 

En respondent berättar att man valde extern granskning eftersom att hållbarhetsrapporteringen 

låg under utveckling med den externa granskningen i fokus och att det, eftersom att 

årsredovisningen ska granskas enligt lag, även var så att hållbarhetsrapporten skulle granskas 

enligt bolaget. Att företagen i den här studien försöker anpassa sig efter samhället är något 

som kan förklaras av legitimitetsteorin. En annan viktig faktor som ett fåtal av respondenterna 

valde att ta upp var betydelsen av företagens storlek och att den externa granskningen för ett 

börsnoterat bolag borde vara en självklarhet, vilket enligt den institutionella teorin kan 

förklaras av tvingande isomorfism. Om bolagen valde att inte tredjepartsgranska sina 

hållbarhetsrapporter finns en risk att de uppfattas som illegitima enligt Meyer och Rowan 

(1977). Att några bolag valde att få sin hållbarhetsrapport externt granskad senare än andra 

bolag kan förklaras av mimetisk isomorfism för att bolagen på så sätt skulle kunna vinna 

konkurrensfördelar i form av legitimitet, vilket är i enlighet med DiMaggio och Powell 

(1983).  

 

Institutionell teori kan förklara varför de börsnoterade bolagen i studien valde att få sin 

hållbarhetsrapport granskad och huruvida detta var ett lätt beslut. Enbart en av alla 

respondenter nämner att denne inte har någon uppfattning om huruvida andra bolag får sina 

hållbarhetsrapporter granskade av en extern part. Resterande respondenter berättar att 

samtliga, på ett eller annat vis, känner till andra bolags rapportering och extern granskning av 

rapporteringen vilket även detta kan förklaras av mimetisk isomorfism. 

 

Ett fåtal respondenter lyfter fram hur det i den ökande trenden av externt granskade 

hållbarhetsrapporter även finns ett tävlingsmoment. Här påstås det att investerare värderar 

informationen som är externt granskad högre än information som inte är det vilket, enligt 

dessa, leder till att allt fler vill få informationen granskad av en extern part. Detta styrks av det 

som DiMaggio och Powell (1983) beskriver kring mimetisk isomorfism, att företag efterliknar 

andra företag på grund av konkurrensfördelar i form av legitimitet.  

 

Institutionell teori visar att de studerade bolagen anpassar sig, i olika stor grad, efter samhället 

och samhällets förväntningar. Likheter i de olika respondenternas roller gör att en koppling 

kan göras till den normativa isomorfismen. Men annars kan vi se att mimetisk och tvingande 

isomorfism är det som till övervägande del spelar en roll bland respondenterna. Analysen av 

empirin bekräftas av och får stöd i den institutionella teorin då respondenterna tydligt visar på 

att det gäller att inte släpa efter med den externa granskningen av hållbarhetsrapporten med 

risk för att ses som något mindre.  

5.3 Intressenter 

 

Samtliga respondenter svarar med att berätta om vilka intressentgrupper som bolagens rapport 

riktar sig mot. Intressentteorin kan ligga till grund för slutsatsen av resultaten på denna fråga 
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eftersom att samtliga respondenter berättar att hållbarhetsrapporten riktar sig till vissa 

specifika intressenter. Att de studerade bolagen väljer att rikta sin hållbarhetsrapport till vissa 

specifika intressentgrupper kan förklaras av att bolagens framgång är beroende av dessa 

intressenter (Freeman 2010). 

 

Medarbetare är en intressentgrupp som fåtal respondenter nämner vid svaret på frågan vem 

riktar sig er hållbarhetsrapport mot. Skillnaden är att samtliga respondenter nämner externa 

intressenter, såsom aktieägare, medan enbart ett fåtal nämner interna intressenter, såsom 

medarbetare. Detta kan göra att en starkare koppling kan göras till intressentteorin. En 

respondent ger dock som exempel att trovärdigheten är viktig för olika intressentgrupper som 

bland annat analytiker och aktieägare samt att det var därför man valde tredjepartsgranskning, 

vilket visar att man prioriterar intressenter och därför kan intressentteorin bidra ytterligare till 

förklaringen om varför börsnoterade bolagen väljer att få sin hållbarhetsrapport granskade av 

en extern part.  

 

På annat håll nämner en respondent hur man kan dra fördel av den externa granskningen i och 

med att det utåt bidrar till ett bättre rykte. Enligt intressentteorin är det ingen underlighet då 

intressenter i och med den externa granskningen får reda på om deras röster blivit hörda eller 

inte. Huruvida företagen kan visa på att de krav som kommer från olika intressentgrupper är 

av betydelse eller inte och i sådana fall i vilken omfattning är det det som enligt Freeman 

(2010) kommer att avgöra om de hjälper eller stjälper bolagen ifråga.  

 

Respondenterna delar med sig av huruvida det finns intern press inom organisationerna i olika 

grad, beroende på vilken respondent man frågar, men där ingen extern press särskilt uttrycks 

ska ha förekommit när det kommer till att få sin hållbarhetsrapport externt granskad. En av 

respondenterna nämner hur intern press kan te sig i form av att olika intressentgrupper 

värdesätter tredjepartsgranskning och att det uttryckligen inte är satt som ett krav men att det 

ändå är med i deras utvärderingar, denna faktor kan förklaras av intressentteorin.  

 

En respondent säger att bolaget ser att det är fler och fler som ställer krav samt tillägger att de 

vid beslutandet om den externa granskningen tog hänsyn till vad det var för information som 

investerare tittade på och därför kan intressentteorin förklara denna faktor. Respondenten 

berättar även att den, sett ur ett investerarperspektiv, inte skulle investera i ett bolag som inte 

har granskat sin information av en extern part vilket ger ytterligare stöd för intressentteorin. 

Respondenten tillägger även att kunderna efterfrågar information varför ytterligare en 

koppling kan göras till intressentteorin. 

 

Ett fåtal respondenter nämner att ökningen kan bero på att allt fler investerare vill att 

informationen ska vara granskad av en extern part för att de ska investera i ett bolag vilket har 

lett till att fler bolag väljer att få sin information granskad. Detta kan förklaras av 

intressentteorin där företagen, enligt Emerson, Alves och Raposo (2011), betraktas som icke-

självförsörjande och beroende av den externa miljön som består av utomstående grupper.  

  

Flera respondenter nämner att de gör väsentlighetsanalyser för att få fram vad de olika 

intressenterna tycker är viktigt vilket kan förklaras av att de studerade bolagen vill uppfylla 

intressenternas behov. Genom dessa väsentlighetsanalyser får bolagen en inblick i vad som 

intressenterna anser vara viktigt och vilka förväntningar som finns på bolagen. Detta kan 

härledas till att bolag måste identifiera de frågor som intressenterna anser vara viktiga 

(Freeman 2010). 
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Från att döma av det som har sagts är det tydligt att respondenterna är måna om att tydliggöra 

att olika intressentgrupper prioriteras, varför de prioriteras och vilken roll dessa har i bolagens 

beslutsunderlag. Här kan dessutom göras en parallell till det som sades under 5.1 Legitimitet 

om att bolagen söker uppnå legitimitet i och med den externa granskningen. Tar man steget 

längre ser vi utifrån det som är sagt i detta avsnitt att bolagen söker legitimitet gentemot 

intressenterna. Praktiska exempel såsom att extern granskning inte är ett krav men finns med i 

intressenters utvärderingar eller att de börsnoterade bolagen i studien genomför diverse 

väsentlighetsanalyser för att få fram vad de olika intressenterna tycker är viktigt är exempel i 

analysen som vi ser bekräftas av och finner stöd i intressentteorin. 
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6 Slutsats 

 
I föregående kapitel prövades analysen av empirin i förhållande till teorin. Det gav en del 

gensvar som nu tjänar som underlag till detta kapitel. Här anknyts till forskningsfrågan som 

presenterades i inledningskapitlet varpå slutsatser dras utifrån analysmaterialet för att kunna 

besvara forskningsfrågan.  

 
 

Syftet med den här studien var att med en kvalitativ forskningsansats studera varför 

börsnoterade bolag på OMX Nasdaq Stockholm, som hållbarhetsrapporterar enligt GRI, låter 

sina hållbarhetsrapporter bli granskade av en extern part. Slutsatser, som presenteras nedan, 

har dragits utifrån semistrukturerade intervjuer och en analys för att kunna besvara studiens 

forskningsfråga:  

 

 Varför väljer börsnoterade bolag att få sina hållbarhetsrapporter externt granskade? 
 

Resultaten av studien visar att legitimitets-, intressent- och institutionell teori kan ligga till 

grund för att förklara varför de börsnoterade bolagen i studien väljer att låta en oberoende 

extern part genomföra granskning av bolagets hållbarhetsrapport. Dock visar resultatet även 

att det inte alltid är enbart en teori som kan ligga till grund för förklaringen utan att teorierna 

kan användas tillsammans för att ge en mer nyanserad bild av hur de studerande bolagen 

motiverar den externa granskningen. Detta är i enlighet med det som nämndes i den teoretiska 

referensramen om att teorierna överlappar varandra.  

 

Inledningsvis förklarar legitimitetsteorin de motiv som de studerade bolagen har till att låta 

hållbarhetsrapporten bli granskad av en oberoende extern part. Majoriteten av bolagen 

motiverar den externa granskningen med att den tillför trovärdighet, transparens och kvalitet. 

Detta kan enligt legitimitetsteorin förklaras som att bolagen, för att kunna överleva, måste 

visa sig vara legitima och uppfylla det sociala kontrakt som finns mellan dem och samhället 

där bolaget verkar. Legitimitetsteorin kan vidare användas för att förklara varför GRI används 

som ramverk. Det framkommer att GRI är den standard som är mest etablerad och 

genomarbetad och en slutsats kan dras om att det är denna standard som ger legitimitet. Det 

framkommer även att samtliga respondenter är medvetna om att revisorerna är begränsade i 

sin rådgivning samtidigt som en del respondenter lyfter fram att revisorerna ger exempel på 

hur hållbarhetsrapporteringen kan förbättras. En slutsats som kan dras är att de börsnoterade 

bolagen i denna studie som till trots upprättar hållbarhetsrapporten enligt GRI kan använda 

revisorerna som ett internt styrmedel för hur hållbarhetsrapporteringen hade kunnat bli bättre. 

Detta skänker den kvalitetsstämpel som efterfrågas av såväl intressenterna som av bolagen 

själva.  

 

Studien visar på att den största skillnaden mellan en granskad och icke-granskad 

hållbarhetsrapport ligger i det faktum att den externa granskningen ger en bekräftelse på att de 

studerade bolagen följer riktlinjerna och därmed ger den granskade hållbarhetsrapporten mer 

legitimitet.  

 

Vidare åskådliggör även intressentteorin de motiv som de studerade bolagen har till att låta 

hållbarhetsrapporten bli externt granskad. Kunder, investerare, analytiker, medarbetare och 

aktieägare är de intressentgrupper som prioriteras bland respondenterna samtidigt som det 

nämns att extern granskning finns med i intressenternas utvärderingar av de studerade 

bolagens hållbarhetsrapporter varpå en slutsats kan dras om att de åsikter som framförs och 
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bedömningar som görs av intressenter värdesätts av bolagen, vilket förklaras av 

intressentteorin. Vad som förefaller vara en tämligen viktig slutsats är att den externa 

granskningen även tjänar som ett internt verktyg eftersom att medarbetare är en viktig 

intressent varvid den externa granskningen även hjälper till med att identifiera 

förbättringsområden i interna processer för hållbarhetsrapporteringen. Intressentteorin kan 

förklara att de börsnoterade bolagen i studien låter hållbarhetsrapporten bli externt granskad 

till följd av intressenternas, interna såväl som externa, påverkan på bolagen. 

 

Slutligen visar studien att den externa granskningen motiveras av institutionellt tryck, främst 

mimetisk och tvingande isomorfism. Analysen visar att de studerade bolagen kan känna press 

att utföra tredjepartsgranskning i och med lagändringen vilket kan förklara varför bolagen 

väljer att låta hållbarhetsrapporten bli granskad av en extern part. Vidare indikerar studien på 

att de börsnoterade bolagen i studien väljer att låta hållbarhetsrapporten granskas externt för 

att de försöker anpassa sig efter samhället och för att fler och fler bolag gör det på grund av 

konkurrensfördelar. Detta ser vi vid valet av riktlinjer samt det faktum att det värderas av 

investerare, som i andra fall inte investerar i bolag. Utifrån den institutionella teorin dras 

därför slutsatsen att de börsnoterade bolagen i studien låter sina hållbarhetsrapporter granskas 

av en extern part på grund av det sociala kontraktet som finns mellan bolaget och det samhälle 

där bolaget har sin verksamhet.  
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7 Slutdiskussion 

 
Precis så som varje studie har en början har det även ett slut. Vi befinner oss nu i det 

avslutande kapitlet, slutdiskussionen. Här återkopplas på en generell nivå, likt den som finns i 

inledningskapitlet, och förs en diskussion kring studien. Slutligen presenteras förslag till 

vidare forskning.  

 
 

Studiens resultat visar att legitimitet, intressenter och institutionellt tryck är skäl till den 

externa granskningen av de börsnoterade bolagens hållbarhetsrapporter i studien. 

Inledningsvis presenterades tre teorier som kunde förklara varför bolag väljer att upprätta 

hållbarhetsrapporter. Resultaten i vår studie visar att de tre teorierna, det vill säga legitimitets- 

intressent- och den institutionella teorin, även förklarar varför de noterade bolagen på OMX 

Nasdaq Stockholm som har studerats väljer att låta en extern part, i detta fall revisorn, granska 

hållbarhetsrapporterna. Resultaten visar dessutom att legitimitet är den övervägande faktorn 

vid valet av den externa granskningen.  

 

De resultat som denna studie visar på är inte generaliserbara, dels för att studien enbart har 

fokuserat på ett fåtal börsnoterade bolag och dels för att åtta semistrukturerade 

telefonintervjuer inte är representativt för en större population. Dock visar resultaten, som 

ovan nämnt, att legitimitet är övervägande. Legitimitet är, enligt legitimitetsteorin, 

föränderligt och det som anses vara legitimt idag och legitimt inom ett visst område behöver 

inte vara legitimt imorgon och inom ett annat område. 

 

Studie bidrar med en förklaring kring vilka skäl de börsnoterade bolagen i studien har till att 

låta sina hållbarhetsrapporter bli granskade av en extern part med hjälp av de teorier som 

presenterats i studien. Dock har vi märkt att varje enskild teori inte bäst förklarar studiens 

syfte utan att ett multiteoretiskt ramverk är att föredra, där alla tre teorier ligger till grund för 

förklaringen till den externa granskningen av hållbarhetsrapporter i studien. Vi kan tänka oss 

att ytterligare en teori, agentteorin, skulle kunna förklara de resultat som denna studie har 

givit. 

 

Studiens resultat bör vara av intresse för bolag som enbart hållbarhetsrapporterar för att skapa 

sig en bild av hur den externa granskningen påverkar bolagen och vad den tillför bolagen i 

fråga. Resultaten bör även vara av intresse för de bolag som redan låter sina 

hållbarhetsrapporter bli granskade av en extern part. Detta för att ta del av vilka skälen till att 

de börsnoterade bolagen i denna studie låter hållbarhetsrapporter bli externt granskade, vilket 

även bör vara av intresse för intressenter då de i sina utvärderingar värdesätter extern 

granskning. Studien kan även bidra med kunskap om hur viktig den externa granskningen av 

hållbarhetsrapporter är. 

 

Eftersom att vi genomförde intervjuerna via telefon kan detta ha påverkat resultaten. Med 

tanke på att intervjuerna genomfördes via telefon gick vi miste om eventuella ansiktsuttryck 

och kroppsspråket hos respondenterna vilket kan ha betydelse för svaren som gavs. Vi tror 

dock att anonymiteten kan ha möjliggjort att respondenterna varit mer öppna med sina svar än 

vad de annars hade varit om de inte var anonyma.  

 

För att få en bättre bild och förståelse för huruvida intervjufrågorna var begripliga och 

lämpliga för intervjun borde en pilotstudie ha genomförts. Att en kvalitativ forskningsansats 

användes anser vi dock vara ett korrekt tillvägagångssätt. Detta eftersom att en kvantitativ 
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forskningsansats inte hade givit möjlighet till de följdfrågor och de detaljerade svar som 

studien resulterade i. 

 

När urvalet av bolag gjordes var det tydligt att majoriteten av de bolag som upprättade 

hållbarhetsrapporter var större bolag, vilket är i enlighet med Thorne, Mahoney och Manetti 

(2014), och det var även de större bolagen som lät sina hållbarhetsrapporter granskas av en 

extern part. 

 

Resultaten visar att den största anledningen till att de börsnoterade bolagen i studien låter sina 

hållbarhetsrapporter granskas av en extern part är trovärdighet och transparens. Att företagen 

söker trovärdighet och transparens är i enlighet med det flera tidigare studier talat om att 

verksamheter ska agera inom de gränser som samhället anser vara acceptabla och att företag 

går med på att genomföra olika aktiviteter i utbyte mot denna acceptans (Deegan 2002; 

Guthrie & Parker 1989; O’Donovan 2002). Vi har tidigare varit inne på att det är tunt om 

forskning kring området om varför företag låter hållbarhetsrapporter bli externt granskade och 

fastän vi inte har stöd i litteraturen om att det handlar om att företag låter 

hållbarhetsrapporterna bli externt granskade på grund av trovärdighet och transparens visar 

resultaten i denna studie att detta är fallet. Att det inte finns så mycket forskning kring detta är 

förståeligt dels för att extern granskning av hållbarhetsrapporter är under utveckling men 

främst visar det att det borde vara ett område som undersöks mer vad gäller vilka skäl som 

bolagen har till att låta hållbarhetsrapporten granskas av en extern part.  

 

Vidare visade resultaten att de börsnoterade bolagen i studien väljer att granska 

hållbarhetsrapporten på grund av att intressenter värdesätter detta vilket är i enlighet med 

tidigare studier (Freeman 2010; Thorne, Mahoney & Manetti 2014) vilka menar att den 

externa granskningen kan vara ett sätt för bolag att tillmötesgå sina intressenter. 

 

En fördel som flera respondenter valde att lyfta fram med den externa granskningen av 

hållbarhetsrapporterna var att bolagen på så vis kan upptäcka nya förbättringsområden 

snabbare vilket är i enlighet med Searcy & Buslovich (2014) som menar att ett motiv till den 

externa granskningen kan vara behovet av att bolaget ska förbättras. 

 

Studiens resultat är i enlighet med tidigare forskning vilket visar riktigheten och 

trovärdigheten i resultaten. En viktig slutsats som kan dras av denna studie är att de 

börsnoterade bolagen i studien påverkas både inifrån och utifrån organisationen vid valet av 

den externa granskningen.  

7.1 Förslag till framtida forskning 

 

Denna studie visar hur de studerade bolagen motiverar den externa granskningen av sina 

hållbarhetsrapporter idag utifrån legitimitets- intressent- och den institutionella teorin. 

Hållbarhetsrapporter och den externa granskningen av denna är ett område under utveckling. 

Det skulle vara intressant att genomföra en liknande studie i framtiden för att se huruvida 

motiven ändras i och med utvecklingen.  

 

Vidare skulle det vara intressant att göra en komparativ studie mellan företag som låter sina 

hållbarhetsrapporter bli externt granskade och företag som inte låter sina hållbarhetsrapporter 

bli externt granskade, ur ett intressentperspektiv. Detta för att skapa sig en uppfattning om hur 

viktig den externa granskningen är för intressenter. 
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Bilaga 1 

 

Förfrågan om telefonintervju skickad via mail till företag på svenska 

 

 
Hej, 

 

Vi är två studenter vid namn Bojan Lazic och Melisa Vranjkovina som studerar till 

civilekonomer på Högskolan i Borås och ska nu skriva vår magisteruppsats.  

 

Syftet med vår uppsats är att ta reda på hur företag som är noterade på Nasdaq Stockholm 

motiverar den externa granskningen av innehållet i sina hållbarhetsrapporter. För att kunna 

undersöka detta behöver vi er hjälp och skulle därför gärna samtala med dig beträffande er 

hållbarhetsrapport. 

 

Vi har för avsikt att genomföra intervjuer med de företag som är noterade på Mid Cap och 

Large Cap för att sedan sammanställa informationen i en rapport. Urvalet baseras på att ni är 

noterade på Nasdaq Stockholm, hållbarhetsrapporterar enligt GRI samt låter denna bli föremål 

för extern granskning.  

 

Deltagandet i studien är anonymt och frivilligt. Intervjuerna kommer att genomföras via 

telefon varpå vi vill samtala med dig i 30-40 minuter. Vidare planerar vi att hålla i 

telefonintervjuerna under veckorna 11-13.  

 

Är du villig att delta i studien eller har frågor kring studien kan du nå oss enligt följande: 

 

Bojan Lazic                         Melisa Vranjkovina   
076-XXXXXXX      076-XXXXXXX 

XXXX@student.hb.se           XXXX@student.hb.se* 

 

Med vänlig hälsning, 

Bojan and Melisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Kontaktuppgifterna har i denna version dolts 
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Bilaga 2 
 

Förfrågan om telefonintervju skickad via mail till företag på engelska 

 

Hello, 

 

We are two students named Bojan Lazic and Melisa Vranjkovina who study economics at 

Borås University in Sweden and are now writing our master's thesis. 

 

The aim of this study is to find out how companies listed on Nasdaq Stockholm motivate the 

external review of their sustainability reports. In order to be able to do this we need your help 

and would like to talk with you regarding XXX’s sustainability report. 

 

We intend to conduct interviews with companies listed on Mid Cap and Large Cap, and then 

compile the information in a report. The selection is based on your listing on Nasdaq 

Stockholm, your sustainability report in accordance with GRI and the external review of the 

report. 

 

The participation in this study is anonymous and voluntary. The interviews will be conducted 

by telephone and will last approximately 30-40 minutes. In addition, we plan to have these 

phone interviews during week 11-13. 

 

If you are willing to participate in this study or have any questions regarding the study you 

can reach us as follows: 

 

Bojan Lazic                      Melisa Vranjkovina 
076-XXXXXXX       076-XXXXXXX 

XXXX@student.hb.se            XXXX@student.hb.se* 

 

Kind regards, 

Bojan and Melisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Kontaktuppgifterna har i denna version dolts 
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Bilaga 3 

 
Intervjuguide 
  

Informera om 

- Är det ok att intervjun spelas in? 

- Anonymitet 

- Frivilligt deltagande och rätt att avsluta intervjun när denne så önskar 

 

Öppningsfrågor 

Skulle du kunna berätta vem du är och om din befattning? 

 

Vad har du för del i företagets hållbarhetsrapport?  

 

Kärnfrågor 

När och varför valde företaget att få sin hållbarhetsrapport granskad?  

 

Var det lätt att besluta om granskning?  

- Vilka var involverade? 

- Hur såg argumentationen ut? 

 

Vilka fördelar ser du med att företagets hållbarhetsrapport blir granskad?  

 

Vilka nackdelar ser du med att företagets hållbarhetsrapport blir granskad?  

 

Har ni någon uppfattning om konkurrenter/företag i samma bransch får sina 

hållbarhetsrapporter granskade av en extern part?  

 

Vilken/vilka tror du är de största skillnaderna mellan en granskad och en icke-granskad 

hållbarhetsrapport?  

 

Vem riktar sig er hållbarhetsrapport mot?  

- Varför? 

 

Känner företaget någon press/skyldighet att få sin hållbarhetsrapport granskad? 

- Både press inifrån företaget och utanför? 

 

Hur ser ni på den frivilliga granskningen av hållbarhetsrapporter som ökat de senaste åren? 

 

Hur involverade är ni i granskningsprocessen?  

 

Avslutande frågor 

Är det något du vill tillägga eller förtydliga? 

 

Vill företaget ta del av resultatet av studien? 
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