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Utgivningsår: 2013 
 
Författare: Sofia Gustafsson och Kristoffer Karlsson 
 
Handledare: Christer Holmén  
 
 
Abstract 
Sustainability development is a familiar concept that more and more companies are choosing 
to bring it in their accountings. By designing a sustainability report, companies can express 
their impact and what they have accomplished during the year. Companies, who also choose 
to have their sustainability reports externally verified, will increase credibility to their 
stakeholders, which in turn creates legitimacy. 
 
During the development of sustainability reporting, Corporate Social Responsibility (CSR) 
has become a concept that influenced the company to report environmentally, socially and 
economically responsibility. By highlighting this it will create an opportunity for companies 
to generate strong links with their stakeholders and in the daily operation. 
 
The aim of our study is to gain an understanding of what has influenced sustainability 
reporting’s development in recent years. Further, we look at the changes that have taken place 
around the area and what experts believe that the sustainability reporting will get the role in 
the future. 
 
The study has been of a qualitative approach in which we choose to interview experts in the 
field of sustainability reporting. The interviews were based on an interview template with 
both open and closed questions to get a good - and spontaneous discussion.  
 
The result of our paper shows that sustainability reporting has become increasingly common 
among companies and within accounting firms. The area has grown in recent years, and the 
study shows that it is an interesting topic that during its development has been affected by 
many factors and organizations. The results of the study show that there is clearly a future for 
sustainability reporting, despite the uncertainty about its future shape. 
 
Note that the study is written in Swedish. 
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II 

Sammanfattning 
Hållbar utveckling är ett välkänt begrepp som alltfler företag väljer att ta med i deras 
redovisning. Genom att utforma en hållbarhetsredovisning kan företag framföra deras 
påverkan på samhället och vad de åstadkommit under ett år. Samtidigt ökar trovärdigheten 
hos företagens intressenter när de väljer att få deras hållbarhetsredovisning externt granskad, 
vilket i sin tur skapar legitimitet. 
 
Under utvecklingen av hållbarhetsredovisning har Corporate Social Responsibility (CSR) 
blivit ett begrepp som påverkat företag att redovisa ett miljömässigt socialt och ekonomiskt 
ansvar. Genom att synliggöra detta, skapas en möjlighet för företagen att generera starka band 
till sina intressenter och i den dagliga verksamheten. 
 
Syftet med vår studie är att få en förståelse för vad som påverkat hållbarhetsredovisningens 
utveckling de senaste åren. Vidare vill vi se på de förändringar som skett kring området och 
vad experter tror, att hållbarhetsredovisningen kommer få för roll framöver.  
 
Studien har varit av kvalitativ ansats där vi valt att intervjua experter inom 
hållbarhetsredovisning. Intervjuerna har utgått från en intervjumall med både öppna och 
slutna frågor, för att få en bra och spontan diskussion.  
 
Resultatet av vår uppsats visar att hållbarhetsredovisning har blivit allt vanligare bland företag 
och revisionsbolag. Området har växt under de senaste åren och studien visar att 
hållbarhetsredovisning är ett intressant ämne, som under dess utveckling påverkats av många 
faktorer och organisationer. Resultatet visar också att det finns en fortsatt framtid för 
hållbarhetsredovisning, trots den osäkerhet som finns angående dess framtida utformning. 
 
Notera att uppsatsen är skriven på svenska. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Hållbarhetsredovisning, CSR, GRI, intressent, legitimitet, integrerad 
rapportering
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1 Inledning 
I det inledande kapitlet ges en bakgrundsbeskrivning av vårt uppsatsämne, 
hållbarhetsredovisning. Därefter kommer en problemdiskussion som belyser ämnesområdets 
problem vilket leder oss framtill uppsatsens problemformulering, syfte och avgränsning. 
 

1.1 Bakgrund 
Det har blivit allt vanligare att människor ifrågasätter företagens ansvar och engagemang för 
samhället. Genom detta har media uppmärksammat frågor gällande miljö, mänskliga 
rättigheter och arbetsförhållande, vilket gjort att pressen på företag att visa mer hänsyn ökat 
(Jutterström & Norberg 2011). Begreppet hållbar utveckling grundades på allvar i slutet av 
1980-talet, vilket framför allt beror på två händelser som kopplas till Förenta Nationerna 
(FN). Den första är den så kallade Brundtlandsrapporten, ”Vår gemensamma framtid” som 
skrevs av Brundtlandskommissionen år 1987 och var begärd av FN. Den andra är FN:s 
konferens om utveckling och miljö i Rio de Janeiro år 1992, vilket är känt under namnet 
Agenda 21 konferensen (Larsson 1997). 
 
Brundtlandsrapporten blev ett stort bidrag till utvecklingen av hållbarhetsredovisning och 
fokus i rapporten lades på miljö, utveckling och fattigdom. Det tydliga budskapet rapporten 
gav, var att det krävdes rättvisa mellan generationer. Där en stark tolkning av hållbar 
utveckling handlar om att människor ska lämna ifrån sig planeten till nästkommande 
generation, i lika bra skick som när den ärvdes (Larsson 1997).  Enligt Frostenson, Helin och 
Sandström (2012) var målet, att åstadkomma en uthållig utveckling, vilket enbart kan uppnås 
om människor skyddar miljön. Fem år senare under konferensen i Rio de Janeiro år 1992 
började ett internationellt samarbete för miljömässig hållbar utveckling. Dokumentet kom att 
kallas för Agenda 21 och tog upp frågor om hållbar utveckling, klimat, utbildning och 
fattigdom. Detta dokument har enligt Larsson (1997) fått en stor betydelse, då den ökat 
miljömedvetenheten hos människor i stora delar av världen. 
 
Under utvecklingen har CSR fått en allt större spridning och den bygger på företagens 
möjlighet att ta ett samhällsansvar. Enligt Jutterström och Norberg (2011) påverkar CSR två 
primära faktorer för en organisations överlevnad, effektivitet och legitimitet. Företag fordras 
att vara legitima, det vill säga, att de lever upp till de allmänna föreställningar och krav som 
ställs, för att attrahera nödvändiga resurser, till exempel personal och råvaror. Företag har 
under många år brottas med frågor gällande deras ansvar för samhället och det har talats om 
att deras ansvar är att ge aktieägarna en stor ekonomisk avkastning. Med tiden har företag fått 
omorientera sig och fokusera på social anpassning istället. 
 
För företag som arbetar med hållbarhetsredovisning har Global Reporting Initiative (GRI) 
blivit ett betydelsefullt verktyg. Ramverket används för att bestämma vilken information som 
ska kommuniceras till företagens intressenter. Att använda sig av GRI i sin 
hållbarhetsredovisning är en självklarhet för företag som arbetar med CSR och vill skapa 
konkurrensfördelar för att nå sina intressenter. Det finns i Sverige ingen lagstiftning som 
säger att företag måste ge ut en hållbarhetsredovisning, däremot finns det en svensk 
lagstiftning som tar upp delar inom hållbarhetsområdet såsom miljö, arbetsmiljö, jämställdhet 
och ekonomifrågor (Åberg 2012).  
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För att förbättra kommunikationen till investerare gäller det att stärka 
hållbarhetsredovisningen genom en extern granskning. Vid en extern granskning använder sig 
företag oftast av en revisor, som hjälper till att göra informationen mer trovärdig och 
användbar för intressenterna (Borglund, De Geer & Hallvarsson 2009). En revisors uppgift är 
att utföra ett bestyrkandeuppdrag eller hållbarhetsgranskning, där de granskar och fastställer 
om informationen i företagens hållbarhetsredovisning, uppfyller relevanta kriterier. Personen i 
fråga finns till för att bedöma hållbarhetsredovisningens helhetsintryck och i möjlig mån 
värdera om informationen inte är vilseledande, väl avvägda samt att de frågor som tas upp är 
tydliga och tillräckligt behandlade. Om det finns anledning att tro att information som har 
granskats har väsentliga fel, ska revisorn utföra ytterligare granskningsåtgärder som krävs för 
en professionell bedömning. Därefter, om revisorn drar slutsatsen att företagets kriterier är 
olämpliga, skall det anges i en bestyrkanderapport som förklarar helhetsintrycket av 
hållbarhetsredovisningen (FAR samlingsvolym 2012). 
 

1.2 Problemdiskussion  
Debatten om företagens sociala ansvar är inte ny för vår tid. Diskussionen har funnits under 
andra tidsepoker och som då, står nu samma fråga i fokus, om företagens roll som en 
betydande ekonomisk del i samhället. Ämnet är omdebatterat då idéerna om företagens 
sociala ansvar är vaga och obestämda. Det saknas en tydlig definition av vad det omfattar och 
innebär, utan det är upp till varje företag att göra sin egen tolkning vad deras sociala ansvar 
innebär och omfattar i nuläget. Trots att det inte finns någon tydlig definition av företagens 
sociala ansvar, har ämnet fått en ökad spridning det senaste decenniet och många 
miljöorganisationer arbetar effektivt för att påverka företagen att ta mer ansvar (Grafström, 
Göthberg & Windell 2008).  
 
En granskning gjord år 2011 på 25 svenska storföretag, visar att det finns brister i hur företag 
arbetar med sociala frågor i deras hållbarhetsredovisning. Det gäller främst när det kommer 
till företagens agerande för anställda och leverantörers rättigheter, i de länder de är 
verksamma i (Åberg 2012). Enligt Åberg (2012) behöver företag bli allt bättre på att sätta upp 
mätbara mål, samt redovisa hur de ska uppnå dessa mål.  
 
Icke finansiell redovisning har blivit huvudkanalen för stora organisationer när de ska 
kommunicera kring deras sociala ansvar. Debatten om CSR, har enligt Ziek (2009) gått från 
att handla om reklam, förvaltning och legitimitet mot att mer inrikta sig mot frågor kring 
konkurrensfördelar och bolagstyrning. Babiak och Trendafilova (2011) anser, att det blivit 
större fokus på konkurrensfördelar samt att företag redovisar det de faktiskt gör i sitt 
hållbarhetsarbete. Ballou, Heitger och Landes (2006) påpekar, att trycket från företagens 
intressenter har ökat, gällande redogörelse av icke finansiell information. Det gör att företag 
måste vara lyhörda på intressenternas krav och tillgodose tillförlitlig information till dem. En 
annan debatt har varit kring utformningen av hållbarhetsredovisningen, där man vill förändra 
den externa rapporteringen, genom att få företag att redovisa sina hållbarhetsfrågor i en mer 
integrerad redovisning tillsammans med årsredovisningen (David 2012). 
 
Ett sätt att förbättra företagens kommunikation till sina investerare kan vara att bestyrka eller 
granska sin hållbarhetsredovisning. Det är där revisonsbolagen kommer in som oberoende 
granskare för att ge en extra garanti, att informationen är trovärdig. Sådan granskning är enligt 
Borglund, De Geer och Hallvarsson (2009) inte vanlig bland svenska företag. Tilt (2010) 
anser, att människor bör få upp ögonen för revisorernas betydelse inom hållbarhet, för de är 
inblandade mer än någonsin, när samhället ska gå mot en bättre framtid. Redovisningen är ett 
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kraftfullt verktyg som används för att uppskatta ekonomiskt resultat i företag. Enligt Tilt 
(2010) behöver människor få förståelse att samma verktyg kan användas för att öka den 
sociala prestandan bland företag. Medley (1997) menar, att granskningen av 
hållbarhetsredovisningar, ger en möjlighet för revisorerna att bevisa att de kan handskas med 
nutida samhällsproblem. På så sätt, kommer revisorerna få en viktig roll inom den framtida 
debatten om socialt ansvarstagande. 
 
Dixon (2004) påpekar att näringslivet ständigt står inför påtryckningar från gröna 
konsumenter, anställda, miljögrupper och investerare, att de ska ta sitt ansvar. Därför är det 
viktigt att den information som ges ut har hög kvalititet och är tillförlitlig, annars riskerar 
företaget att få en legitimitet som blir lidande. Deegan (2002) anser att företag bara kan 
fortsätta existera så länge som de godkänns av omgivningen. Om företaget inte godkänns av 
intressenterna, kan kontraktet mellan de brytas, då företaget inte agerat efter de förväntningar 
och krav som ställts.  
 

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att få förståelse för vad som har påverkat utvecklingen av 
hållbarhetsredovisning. Vidare vill vi se till de förändringar som skett kring ämnesområdet, 
samt vad experter tror att hållbarhetsredovisning kommer få för roll framöver, både i teorin 
och i praktiken. 
 

1.4 Problemformulering 
Vad har påverkat hållbarhetsredovisningens utveckling? 
 

1.5 Avgränsning 
Vi har valt, att fokusera på vad som har påverkat utvecklingen av hållbarhetsredovisningen de 
senaste åren och samtidigt se på de förändringar som gjorts inom området. Undersökningen 
har i huvudsak gjorts ur en revisors perspektiv. Vi har även valt att väga in ett 
företagsperspektiv, för att få en inblick till vilken betydelse hållbarhetsredovisning har för 
dem. Båda två ses ur ett svenskt perspektiv. Resultatet kommer återspegla vad våra 
respondenter anser om hållbarhetsredovisning och inte vad företagen de arbetar i, anser om 
området.  
 

1.6 Disposition 
Kapitel 1 – Inledning 
 
Kapitel 2 – Metod 
 
Kapitel 3 – Teoretisk referensram 
 
Kapitel 4 – Empiri 
 
Kapitel 5 – Analys 
 
Kapitel 6 – Slutsats 
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2 Metod 
I det andra kapitlet ges en förklaring och motivering till vilka metoder och studier vi valt att 
tillämpa i vår uppsats. Avslutningsvis belyser vi den källkritik som uppstått eller kunde ha 
uppstått under uppsatsskrivandet. 
 

2.1 Tillämpning av metod  
Det finns två olika ansatser för hur man kan genomföra en uppsats, dessa är kvantitativa och 
kvalitativa ansatser. Det är viktigt att poängtera att de båda ansatserna inte är oförenliga utan 
står för två olika forskningsstrategier (Bryman & Bell 2005). 
 
En kvantitativ ansats innebär vanligtvis att man använder opinions- och enkätundersökningar 
för att samla in data. De data som insamlats kallas för hård och numerisk data, vilket kan 
mätas och lämpas för räkneoperationer (Johannessen & Tufte 2003). Metoden måste i stor 
omfattning vara deduktiv, vilket innebär att forskare kategoriserar deras information redan 
innan den har blivit insamlat, samt att frågorna och svarsalternativen är fastställda (Jacobsen 
2002). 
 
En kvalitativ ansats bygger på att få en djupare förståelse för ämnesområdet. I denna ansats 
genomför man vanligen intervjuer eller observationer för att samla in data. Dessa data kallas 
för mjuk data och består av olika texter som måste förtydligas och bearbetas (Johannessen & 
Tufte 2003). Till skillnad från den kvantitativa ansatsen är den kvalitativa ansatsen mer öppen 
för ny och oförväntad information (Jacobsen 2002).  
 
Det finns olika sätt att genomföra intervjuer på, de är antingen strukturerade, ostrukturerade 
eller semistrukturerade. Strukturerad intervju betyder att den som intervjuar ställer frågor till 
en respondent från ett förutbestämt och fastställt frågeschema, där målet är att alla intervjuer 
ska vara likaledes. Vid en ostrukturerad intervju har intervjuaren en uppsättning av informella 
frågor, där utformningen och ordningsföljden skiljer sig mellan intervjuerna. En 
semistrukturerad intervju handlar om att intervjuaren använder sig av en uppsättning frågor, 
där ordningsföljden av frågorna kan variera. Intervjuaren har också möjlighet att ställa 
följdfrågor till respondenternas svar (Bryman 2012). 
 

2.2 Val av metod  
Syftet med uppsatsen är att få en förståelse för vad som påverkat utvecklingen av 
hållbarhetsredovisning och vad experter tror, att hållbarhetsredovisning kommer få för roll 
framöver. Vi vill kunna jämföra vad respondenterna som intervjuats har för syn på området 
och därefter dra slutsatser från deras svar. Vi har valt en kvalitativ metod, eftersom vår 
uppsats kräver djupförståelse och förmåga att analysera ämnesområdet och vi anser att den 
kvalitativa metoden kommer att hjälpa oss med detta. 

För att få svar på problemfråga, har vi valt att intervjua sex företag som har expertis inom 
området och vi anser att deras syn på hållbarhetsredovisning ska ge oss en tillförlitlig och 
pålitlig bild av området. Med hjälp av det empiriska intervjuunderlaget kommer vi att kunna 
dra kopplingar till den teoretiska referensramen och dess teorier, legitimitetsteorin och 
intressentteorin.  
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Datainsamlingsmetod  
Datainsamling som vi kommer att använda är av både sekundär- och primärdata. Dessa två 
kopplas samman med granskarens deltagande vid insamlingen av rådata. Om det är en person 
eller en grupp som personligen insamlat data, kallas det för primärdata. Data som är insamlat 
av andra personer, kallas för sekundärdata (Andersen 2012).  
 
I uppsatsen har primärdata insamlats genom att intervjua personer med expertis inom 
området, hållbarhetsredovisning. De sekundärdata som insamlats bestod av litteratur, 
vetenskapliga artiklar, webbsidor och lagtexter. 
 

2.2.1 Litteraturstudie  
Sökningen av information gjordes i biblioteket på Högskolan i Borås. Med hjälp av 
bibliotekets databaser Summon, Scopus och FAR komplett hittade vi litteratur gällande 
hållbarhetsredovisning, GRI, integrerad rapportering och CSR. Databaserna gav oss 
användbara förslag på böcker, vetenskapliga artiklar, som vi använde oss av i uppsatsen. Vi 
har även beaktat tidigare uppsatser som skrivits om ämnet, för att se vilka områden inom 
hållbarhetsredovisning, andra studenter valt att skriva om. 
 

2.2.2 Intervjustudie 
Anledningen till att vi valt att genomföra intervjuer är att vi tror att personer som arbetar med 
hållbarhetsgranskning kan ge en mer konkret bild över hur det faktiskt går till och vad de har 
för egna intryck om ämnet. Våra respondenter arbetar på Deloitte, Ernst & Young, KPMG, 
Pricewaterhousecooper, Folksam och Skandia. Till en början var förhoppningen att 
genomföra personliga intervjuer med alla respondenter, för att få en bättre kontakt och 
möjlighet att kunna anlysera deras kroppspråk. Dock begränsades denna möjlighet då alla 
respondenter är verksamma i Stockholm. Istället använde vi oss av telefonintervjuer samt en 
respondent som besvarade våra frågor skriftligen via mail. Till en början var det svårt att få 
svar från företagen via mail, därför kontaktade vi dem via telefon, vilket visade sig ge bättre 
resultat. 
 
Vi använde oss av en intervjumall, som vi skickade ut till alla respondenter några dagar innan 
intervjuerna, för att de skulle vara väl förbereda. Vi använde oss av en semistrukturerad 
intervju där vi både använde slutna och öppna frågor. Det gav oss en bra diskussion med 
respondenterna och det fanns även chans till att ställa spontana följdfrågor. Intervjuerna 
genomfördes i ett ostört grupprum i bibloteket på Högskolan i Borås, för att få bästa 
koncentration på respondenterna. Under telefonintervjuerna ställde en av oss frågorna medan 
den andra förde anteckningar. Av godkännande från alla respondenter spelades även 
intervjuerna in, som stöd till anteckningarna och den slutgiltiga sammanställningen. Vi har 
även fått möjlighet att kontakta alla respondenter för att ställa utökade frågor. 
 

2.3 Reliabilitet och validitet  
Syfte med att operationalisera är enligt Andersen (2012) för att uppnå en så pass stor 
överensstämmelse som möjligt mellan de teoretiska begreppen och de empiriska variablerna 
som tagits fram.  
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Reliabilitet står för tillförlitlighet och berör uppsatsens data, hur data skall bearbetas, vilka 
data som ska användas, samt vilket insamlingsätt som ska användas (Johannesson & Tufte 
2003). Studien har gått ut på, att med hjälp av en intervjustudie få fram information ifrån 
respondenter som sitter aktivt med frågor inom hållbarhetsredovisning. Reliabilitet är ett 
begrepp som inte är av någon större vikt, då vi kommer att använda oss av en kvalitativ 
ansats. 
 
Begreppet validitet står för giltighet och handlar om att bedöma de slutsatser som framställts 
från en uppsats. Bryman och Bell (2005) anser att man istället för validitet och reliabilitet, bör 
inrikta sig på andra kriterier i den kvalitativa forskningen, dessa kriterier är trovärdighet och 
äkthet. Bryman och Bell (2005) har valt att dela upp trovärdighet i fyra mindre kriterier, 
tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och bekräfta. 
 

2.3.1 Tillförlitlighet 
Innebörden av tillförlitlighet innefattar om det finns flera tänkbara beskrivningar av den 
sociala verkligheten. Om den sociala verkligheten kan beskrivas på många olika sätt, är det 
trovärdigheten i beskrivningen som en forskare kommit fram till, som avgör hur acceptabel 
den är i andras ögon (Bryman & Bell 2005). Genom att utföra sex intervjuer med olika 
företag, får vi in olika perspektiv på hållbarhetsredovisning. Det är därefter upptill oss som 
forskare att avgöra hur tillförlitlig informationen är.  
 

2.3.2 Överförbarhet  
Överförbarhet handlar om att tolka, förklara mekanismer och begrepp som har utvecklas 
under uppsatsprocessen och som samtidigt kan vara till nytta, även utanför undersökningen 
(Johannessen & Tufte 2003). Vår förhoppning är att information som angivits i uppsatsen ska 
vara till nytta för andra personer i deras uppsatsskrivande. 
 

2.3.3 Pålitlighet 
Innebörden av pålitlighet ligger i att säkerhetsställa att det som skapats i uppsatsen ger en 
fullständig och tillgänglig beskrivning av samtliga faser av processen. Exempel på detta kan 
vara problemformulering och datainsamlingsmetod. Enligt Bryman och Bell (2005) krävs det 
att en oberoende person anammar ett granskande synsätt, för att bedöma kvalitén på de 
tillvägagångssätt som använts eller tillämpats i uppsatsen. Vi har därför valt att skicka 
uppsatsen till alla respondenter, för att få deras slutgiltiga godkännande på intervjuunderlaget 
som används i empiri- och analysdelen.  
 

2.3.4 Möjlighet att styrka och bekräfta 
Möjlighet att styrka och bekräfta handlar om att forskaren har agerat i god tro. Med andra ord, 
att forskaren låtit sina personliga värderingar eller teoretiska inriktningar påverkat 
genomförandet av uppsatsen och dess slutsatser (Bryman & Bell 2005). I uppsatsen har vi 
inga personliga värderingar eller vinklat information, som kan skada ämnet kring 
redovisningen av hållbarhetsfrågor eller bestyrkande av dessa redovisningar.  
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2.3.5 Äkthet 
Enligt Bryman och Bell (2005) gäller det att undersökningen visar en rättvis bild, det vill säga 
att de åsikter och uppfattningar som sägs, ger en tillräckligt rättvis bild av den grupp av 
människor som har studerats. När det gäller äktheten i uppsatsen har vi enbart intervjuat 
personer som kontinuerligt arbetar med hållbarhetsfrågor och vi anser, att de ger en rättvis 
bild av den sociala verkligheten. 
 

2.4 Alternativ metod 
Uppsatsens genomförande kunde gjorts på alternativa sätt. Ett alternativ hade varit att 
använda en enkätundersökning där respondenterna själv fyller i sina svar (Andersen 2012). Vi 
tror dock, att både avgränsningen och problemfrågan hade fått en annan utformning. En 
enkätundersökning hade enbart givit standardsvar, vilket skulle göra det svårt att bilda en 
djupare uppfattning om ämnet. Hade vi däremot fått raka svar, skulle de blivit enklare att 
jämföra teorin och empirin. 
 
Ett annat alternativ hade varit att genomföra en innehållsanalys av empirin i uppsatsen. Vi 
skulle då analysera dokument och texter, för att fastställa kvantiteten av innehållet, utifrån de 
kategorier som valts ut i förhand (Bryman 2012). En sådan studie hade gett en bra bild om av 
hur ämnet ser ut teorin. Vi hade dock inte sett hur det faktiskt ser ut i praktiken för utövarna, 
bara hur det ser ut i teorin.  
 

2.5 Källkritik  
Enligt Alvesson och Sköldberg (2008) är ett steg i källkritiksprocessen att kontrollera 
äktheten, det vill säga om källan är äkta eller inte. Det är därför viktigt att den som observerar 
är uppmärksam på författarens syfte, eftersom det kan förekomma förfalskningar (Alvesson & 
Sköldberg 2008). Vi har i studien används oss av både primära och sekundära källor som vi 
anser är användbara till undersökningen. Genom det kan vi genomföra en bra analys och 
jämförelse, mellan teori och verklighet.   

Alvesson och Sköldberg (2008) anser, om det finns klara misstankar att information är 
vinklad, blir källan mindre värd för forskaren. För att förhindra att en ensidig vinkling 
uppkommer, har vi valt att åskådliggöra ämnet utifrån en revisors perspektiv och ifrån ett 
företagsperspektiv. De teorier vi valt att studera har tagits från litteratur som är känt inom 
området, samt för att öka trovärdigheten, har vi använt oss av vetenskapliga artiklar.  
 
Hade vi valt att använda oss av en ostrukturerad intervjustudie, skulle vi enligt Johannessen 
och Tufte (2003) haft en mer flexibel intervju. Det skulle göra det enklare för respondenten att 
kommunicera fritt. Nackdelen hade varit att vi inte fått några standardsvar utan mer 
utsvävande svar, vilket hade minskat möjligheten till att jämföra respondenternas svar. Om vi 
istället valt en strukturerad intervjustudie, där frågorna skickats innan intervjuerna hade 
möjligheten till standardsvar varit högre. Fördelen är att vi lättare kan dra jämförelser, medan 
nackdelen är att intervjuerna blir mer begränsade på flexibilitet. Samtidigt finns det en risk för 
att vi missar viktiga ståndpunkter och kunskaper som respondenterna besitter. 
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3 Teoretisk referensram 
Under det teoretiska kapitelet har vi beskrivit begrepp och teorier som är användbara för vår 
uppsats. Vi kommer här förklara CSR, intressentteorin, legitimitetsteorin, 
hållbarhetsredovisning, integrerad rapportering, samt GRI och dess riktlinjer.  
 

3.1 Corporate Social Responsibility 
"Svenska företag är bland de bästa i världen på att arbeta med CSR - företagens sociala 
ansvar”, sa Ewa Björling i den handelspolitiska deklarationen för år 2010 (Regeringen 2010). 
Under de senaste åren har CSR fått stor spridning, där det blivit ett modernt koncept som 
beskrivs med ett speciellt innehåll. Konceptet bygger på en mer långvarig fråga där företagens 
samhällsansvar sätts i fokus (Jutterström & Norberg 2011). CSR består av både miljömässiga 
och sociala aspekter av företagens verksamheter, samt att CSR handlar om att företagen 
frivilligt väljer att ta ansvar, gentemot sina intressenter (Hassel, Ljungdahl & Larsson 2008). 

CSR Sweden definierar CSR ”som ett företag som på eget initiativ, aktivt engagerar sig i 
samhällsutvecklingen”. CSR Sweden är ett ledande företagsnätverk i Sverige som inriktar sig 
på företagens samhällsansvar och deras viktigaste uppgift, är att uppmuntra företag i sitt 
arbete med ansvarsfrågor. CSR Sweden (2013) anser, att CSR konceptet stärker företagens 
relationer med anställda, såväl som kunder och ägare, samtidigt som tillväxten och 
lönsamheten ökar. 

Enligt Borglund, Da Geer och Hallvarsson (2009) har CSR kommit för att stanna. Idag 
diskuteras det inte om företag ska ta socialt ansvar, utan hur de ska gå tillväga för att göra de. 
Det finns dock oklarheter kring konceptet, då inte alla företag använder det på samma sätt 
(Borglund, Da Geer & Hallvarsson 2009). I Blom, Arnberg och Gustafsson (2013) citeras 
problematiken kring CSR “It is a brilliant term: it means something but not always the same 
thing to everybody”. Löhman och Stenholtz (2003) anser att förhållningssätt som inte är lika 
för alla, är mer värdeskapande. Det gäller att företag utvecklar sina egna värderingar, vilket 
kommer att ge stora möjligheter att utveckla bättre relationer till sina intressenter. 

I en rapport skriven av Blom, Arnberg och Gustafsson (2013) har de valt att utvidga 
begreppet CSR och istället arbeta med det ansvarsfulla företaget.  Det handlar om allt från 
socialt ansvar, säkra produkter, mänskliga rättigheter till ansvar för miljön. Det ansvarsfulla 
företaget grundas på en hållbar affärsplan som bevakar frågor som rör ekonomi, miljö och 
etik, där företag ska kunna bedriva en långsiktig affärsverksamhet. Enligt Hassel, Ljungdahl 
och Larsson (2008) kan Europeiska Unionens syn på CSR definieras i likhet med det 
ansvarsfulla företaget ”A concept whereby companies integrate social and environmental 
concerns in their business operations and in their interaction with their stakeholders on a 
voluntary basis”. 

Den stora framväxten av CSR, bygger dels på påverkan som finns från aktörer i värdekedjan, 
samt trycket utifrån exempelvis konsumenter och olika intresseorganisationer. Aktörerna 
anser att företagen ska respektera och ta socialt ansvar gentemot samhället (Blom, Arnberg & 
Gustafsson 2013). Kanji och Chopra (2010) menar, att CSR inte bara är nytta för företagens 
resultat utan för alla intressenter. Intressenterna kan då se, att företagen gör rätt saker och 
samtidigt se i vilken utsträckning de tar socialt ansvar. Ballou, Heitger och Landes (2006) 
anser att intressenter får alltmer kunskap om CSR och ställer därför högre krav på företagen, 
vilket i sin tur gör att allt fler företag väljer att ta mer ansvar. 
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Företagen arbetar ständigt med att leva upp till förväntningarna från investerare, kunder, 
anställda och aktörer. Dessa initiativ, ger en stark legitimitet och samtidigt läggs ett stort 
fokus på konkurrens bland företagen (Smith 2011; Babiak och Trendafilova 2011). Enligt 
Borglund, De Geer och Hallvarsson (2009) är investerare det viktigaste motivet till att företag 
redovisar sitt ansvar inom CSR. Det finns stor förväntan idag på större svenska börsnoterade 
företag att de ska arbeta med CSR. Det skapar finansiellt värde, stärker varumärket och ökar 
möjligheten för företagen att leva upp till intressenternas krav. Borglund, De Geer och 
Hallvarsson (2009) menar att kunden är det viktigaste motivet till företagens arbete med CSR. 
Kunden har alltid varit en av företagens viktigaste intressenter och i dagens samhälle finns en 
stor förväntan hos dem att företagen tar sitt ansvar (Löhman & Steinholtz 2003).  

 

3.2 Intressentteorin  
 

 
 

Figur 3.6  Intressentmodellen (Borglund, De Geer & Hallvarsson 2009) 
 
Företagens aktörer både påverkar och påverkas, av hur företagen agerar. Det är därför viktigt 
att företagen har förståelse för vilka aktörer de har specifika relationer till, som påverkar och 
styr den dagliga verksamheten. Intressentmodellen hjälper till att identifiera de centrala 
aktörerna i företagens omgivning och modellen exemplifierar aktörer såsom ägare, 
medarbetare, kunder, leverantörer, staten, investerare, media, samhället, konsulter, intresse-
bransch- politiskaorgansationer (Grafström, Göthberg & Windell 2008). 

Intressenter är ett ledande begrepp inom CSR och oavsett om företagen väljer att definiera 
konceptet ur ett strikt etiskt- eller hållbarhetsperspektiv, är intressenterna av avgörande 
betydelse för företagen, skriver Löhman och Steinholtz (2003). Definitionen av intressenter är 
enligt Löhman och Steinholtz (2003) ”en individ, grupp eller annan företeelse som kan 
påverka eller påverkas av företagets verksamhet”. Utan intressenterna är det omöjligt för 
företag att ta ett samhällsansvar, för de är på ett eller annat sätt integrerade i omvärlden, 
menar Löhman och Steinholtz (2003). 

Det engelska begreppet för intressent kan närmast översättas till stakeholder, dock är de 
bokstavliga betydelserna inte helt identiska med varandra. Det svenska begreppet handlar om 
aktörer eller grupper som har ett intresse i företagets verksamhet, medan det engelska 
begreppet handlar om att aktörerna har ett mer bindande tillskott i företaget. Intressenterna 
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kan delas upp i två grupper, som kallas primära och sekundära grupper. Den sekundära 
gruppen innehåller intressenter som enbart har ett intresse i företaget och den primära gruppen 
innehåller intressenter som satsat pengar i företaget, till exempel aktieägare (Ljungdahl 1999). 
Enligt Gray (2001) inkluderar begreppet intressenter i princip alla, därför är det viktigt att 
företagen identifierar sina intressenter och sedan är det helt upp till dem att välja vilka 
intressenter som ska prioriteras. Den vanligaste prioriteringen är enligt Ljungdahl (1999) 
aktieägarna, då det är dem som förser företaget med finansiellt kapital. Det behöver inte vara 
så i samtliga fall, företag kan välja att lägga fokus på andra intressenter som sekundärt 
påverkar företaget och stärker deras legitimitet. 

Ur ett företagsperspektiv framhävs redovisningens roll som ett verktyg för att handskas med 
intressenternas krav och därigenom får företagen legitimitet. Enligt Ljungdahl (1999) kan 
intressentmodellen beskrivas som ett komplement till legitimitetsteorin. Intressentteorin 
beskriver relationen mellan företag och intressenter, samtidigt som legitimitetsteorin beskriver 
olika strategier för att skapa legitimitet hos företagen, gentemot deras intressenter (Ljungdahl 
1999).  

 

3.3 Legitimitetsteorin   
Enligt Deegan (2002) kan legitimitetsteorin användas till att förklara företagens CSR-
redovisning. Den bygger på ett socialt kontrakt mellan företagen och deras omgivning, där 
omgivningen accepterar företagens agerande. Kontraktet mellan företagen och omgivningen 
kan brytas om inte företagen agerat efter de förväntningar och krav som ställts ifrån deras 
intressenter (Deegan 2002).  Enligt Deegan (2002) är teorins argument, att företag bara kan 
fortsätta existera så länge som de godkänns av omgivningen. För att företag ska kunna bedriva 
deras verksamhet, gäller det att deras mål och värderingar instämmer med intressenternas 
(Gray, Owen & Adams 1996). Dixon (2004) anser, att det är viktigt att informationen 
företaget redovisar är tillförlitlig och har ett högt värde, för att inte riskera att legitimiteten 
påverkas negativt (Dixon 2004).  
 
Enligt Jutterström och Norberg (2011) är legitimitet ett av företagens viktigaste medel, för att 
de ska kunna överleva och uppnå långvarig vinst, gentemot deras intressenter. Samtidigt 
påverkas företagen positivt internt, när de väljer att hållbarhetsanpassa sig, vilket skapar en 
ökad legitimitet hos exempelvis deras anställda. De anställda kan identifiera sig med 
företagets arbete och det gör att de talar positivt om företaget i omgivningen (Jutterström & 
Norberg 2011).  

Enligt Ljungdahl (1999) kan man hitta en form av värdeomdöme i legitimitetsteorin, då 
legitimitet är nära sammankopplat med normer och värderingar, för vad som är rätt och riktigt 
för omgivningen. Legitimitet innebär i allmänhet enligt Ljungdahl (1999) ”en 
överenskommelse mellan exempelvis ett företags värderingar och rådande värderingar i det 
omgivande samhället, eller i en mer avgränsad betydelse överensstämmelse med värderingar 
hos de intressenter som är viktiga för företaget”. 

 

3.4 Hållbarhetsredovisning 
Enligt Westermark (2012) är hållbar utveckling ett välkänt begrepp som människor ofta stöter 
på i vardagen. Målet med hållbar utveckling är enligt Westermark (2012) ”att tillfredsställa 
dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina 
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behov”. Hållbar utveckling består av tre aspekter, miljömässig, social och ekonomisk 
påverkan. Det har med tiden blivit vanligare att företag väljer att redovisa sitt arbete med 
hållbar utveckling i en extern redovisning, så kallad hållbarhetsredovisning (Westermark 
2012). Enligt Pflugrath, Roebuck och Simnett (2011) har denna typ av redovisning ökat 
dramatiskt de senaste tio åren.  
 
Enligt Ljungberg och Barkland (2010) definierar GRI hållbarhetsredovisning, som en 
konsoliderad rapport, där företagen redovisar en balanserad presentation av de resultat som 
åstadkommit under en viss tidsperiod. Som intressent ska det gå att hitta all 
redovisningsinformation på ett ställe i företagens hållbarhetsredovisning, genom exempelvis 
GRI:s innehållsförteckning. Något minimikrav på hur lång redovisningen får vara finns inte, 
utan så länge det redovisande företaget använder sig av GRI:s riktlinjer på ett korrekt sätt, är 
kraven uppfyllda (Ljungberg & Barkland 2010). 
 
Genom att synliggöra den miljömässiga, ekonomiska och sociala påverkan ges företagen en 
möjlighet att skapa goda relationer till sina intressenter. För att företagen ska kunna skapa en 
god relation till sina intressenter, är en tydlig och öppen redovisning av intresse för många 
intressenter. Därför tillämpas GRI:s riktlinjer för hållbarhetsredovisning av många företag, 
som en del i deras årliga redovisning (Westermark 2012). Redovisning av miljö och 
socialfrågor är för många företag inte obligatoriskt. Företag har ändå, valt att utforma en icke 
finansiell redovisning, för att sträva efter en mer utlämnande och transparent bild av sitt 
företag (Ziek 2009).  Enligt Ziek (2009) har hållbarhetsredovisning visat sig vara företagens 
främsta kanal för att kommunicera sina hållbarhetsfrågor. 

Det har blivit allt vanligare för företag att använda oberoende experter som en garanti för att 
innehållet och strukturen i deras hållbarhetsredovisningar ska uppnå relevans, tillförlitlighet 
jämförbarhet och trovärdighet (Simnett 2012). Tilt (2010) och Medley (1997) anser, att 
revisionsbolagen är och kommer bli ett viktigt verktyg kring arbetet inom 
hållbarhetsredovisning. Enligt Simnett (2012) arbetar företag i dagsläget i en föränderlig 
miljö, vilket gör att trycket, att besvara de komplexa och omfattande frågorna ökar.  
 
De oberoende experter som utför bestyrkandet använder sig av FAR SRS rekommendation 
Rev R6, bestyrkande av hållbarhetsredovisning. Rekommendationen syftar till att ge revisorn 
vägledning när de skall genomföra ett bestyrkande uppdrag. Samtidigt syftar 
rekommendationen till att lämna ett bestyrkande med en rimlig säkerhet, begränsad säkerhet 
eller både och. Rimlig säkerhet innefattar att företagens redovisning inte innehåller väsentliga 
brister medan begränsad säkerhet innefattar att det inte finns några brister inom den interna 
kontrollen som upprättas i hållbarhetsredovisningen. Efterfrågas bestyrkande av de båda 
säkerhetsområdena, måste de delar som avser revision tydligt delas upp, från de delar som 
avser översiktlig granskning (FAR samlingsvolym 2012). 
 

3.4.1 Integrerad rapportering 
Enligt Frostenson, Helin och Sandström (2012) är tanken med integrerad rapportering, att 
sammanföra de finansiella och icke finansiella värdena allt eftersom utmaningarna ökar 
gällande hållbarhetsfrågor. I en artikel av Jonsson (2013) anger han, att den traditionella 
presentationen av den separata hållbarhetsredovisningen överges till att tillämpa en integrerad 
rapportering istället. Enligt Jensen och Berg (2012) avslöjar en integrerad rapportering de 
långsiktiga konsekvensera av beslutfattandet i relevanta aspekter. Aspekterna ger en större 
transparens inom kostnader och vinster och leder till en tydligare exponering av de faktiska 



 

- 12 - 
 

hållbarhetsresultaten, i förhållande till de uppnådda målen. I Davids (2012) artikel nämns det 
att välskötta företag kommer se det som en möjlighet att kommunicera och tillämpa en hållbar 
strategi. Vilket i sin tur kommer skapa värde för företagens aktieägare på lång sikt och 
samtidigt bidra till en hållbar miljö. FAR:s generalsekreterare Dan Brännström nämner i ett 
pressmeddelande att han hoppas att många företag, vill engagera sig i frågan kring integrerad 
rapportering och att det är rätt väg för företagen att gå (FAR 2011). 
 

3.5 Global Reporting Initiatives  
GRI är en organisation som grundades år 1997 i Boston av Coalition for Socially Responible 
Economies (CERES), där syftet var att skapa en redovisningsmekanism för hållbar utveckling 
(GRI 2012). Numera har GRI sitt säte i Amsterdam och dess riktlinjer och standarder har fått 
en stor roll i utvecklingen av hållbarhetsredovisning. Idag ses GRI som de mest dominerande 
riktlinjerna för hållbarhetsredovisning (Toppinen, Li, Tuppura & Xiong 2012). 
Organisationen har utvecklat ett ramverk för att redovisa ett företags ekonomiska, 
miljömässiga och sociala påverkan. Ramverket är utformat för att beskriva varierade typer av 
företag, oberoende av vilken bransch, geografisk position och storlek företaget har (GRI 
2009). 
 
GRI:s nyckelord är transparens, vilket menar att företagen öppet redovisar hur de påverkar 
och arbetar för att höja hållbarheten inom ekonomisk miljömässig och social påverkan. 
Samtidigt ökar GRI, möjligheten för företagens intressenter att fatta beslut, som inte bara 
bygger på ekonomiska ställningstaganden (Frostenson, Helin, & Sandström 2012).  
Syfte med att förhålla sig till GRI anser Frostenson, Helin och Sandström (2012) är av två 
anledningar. Den första anledningen är, att intressenter som ser över företagen ska ha 
möjlighet att fatta rationella beslut. Den andra anledningen är, att visionen med ramverket är 
att ha en global ekonomi, där företagen på ett ansvarsfullt sätt hanterar deras aktiviteter och 
deras inverkan, när det kommer till ekonomi- miljö- samhälls- och företagsstyrning 
(Westermark 2012). 

 

3.5.1 Riktlinjer och tillämpningsnivåer  
GRI är den organisation som internationellt har skapat det mest kända ramverket gällande 
hållbarhetsredovisning. Ramverket har från år 1999 uppdaterats och är idag i den tredje 
generationen (G3) av sina riktlinjer för hållbarhetsredovisning (Westermark 2012). Den fjärde 
generationen är just nu under utvecklingsstadiet men kommer enligt GRI (2013) att förbättra 
riktlinjerna ytterligare.  
 
Riktlinjerna tillhandahåller redovisningsprinciper för att definiera innehållet i redovisningen 
och för att säkerställa informationens kvalité. Riktlinjerna tillhandahålls även av olika 
standardupplysningar med resultatindikatorer, andra upplysningskrav samt vägledning för de 
tekniska delarna inom redovisningen (GRI 2009). De viktigaste principerna är enligt 
Ljungberg och Barkland (2010) innehålls- och kvalitetsprinciperna, som kan säkerställa en 
funktionell, kvalitativ och transparent redovisning. Innehållsprincipen är till för att ge 
vägledning för vad som skall redovisas och omfattar väsentlighet, fullständighet, 
intressentkommunikation och hållbarhetssammanhang. När det kommer till att ge kvalitet till 
innehållet i redovisningen är det kvalitetsprincipen som företag ska använda. Principen 
omfattar bland annat balans, jämförbarhet, tillförlitlighet och tydlighet.  
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Moneva, Archel och Correa (2006) har kritiska åsikter kring hur GRI:s riktlinjer bör 
tillämpas. Moneva, Archel och Correa anser, att företag tillämpar och redovisar enligt GRI:s 
riktlinjer, men att de inte arbetar på ett ansvarsfullt sätt, med hänsyn till exempelvis 
humanitära rättigheter. GRI (2009) rekommenderar att företag bestyrker sin 
hållbarhetsredovisning av kompetenta personer som är fristående från det rapporterande 
företaget, däribland yrkesverksamma revisorer.  
 
När organisationen är klar med sin redovisning är det dags att ange vilken tillämpningsnivå 
som företaget har tillämpat i GRI:s ramverk. Det finns tre olika nivåer att tillämpa, A, B och 
C samt ett plustecken som representerar att ett företag har fått sin hållbarhetsredovisning 
bestyrkt (GRI 2009). 
 

3.6 Lagreglering 
Enligt Bokföringsnämnden (BFN) ska företag som bedriver verksamhet som är anmälnings- 
eller tillståndspliktiga, lämna upplysningar om företagets påverkan gällande den yttre miljön, i 
deras förvaltningsberättelse. Företag som arbetar med miljöfarlig verksamhet, har 
anmälnings- eller tillståndsplikt. Verksamma- och tillståndspliktiga företag är enligt 
miljöbalken, varje år skyldiga att redovisa en miljöredovisning till tillsynsmyndigheten. I 
redovisningen skall det framgå vilka villkor som gäller och vilka åtgärder som gjorts, för att 
uppfylla villkoren som angivits för företagets miljötillstånd. De anmälningspliktiga företagen 
är normalt inte skyldiga att lämna en miljöredovisning, men den kommunala nämnden kan 
tvinga dem till det (FARs samlingsvolym 2012). 

I årsredovisningslagen 6 kap.1§ ombeds företag att lämna upplysningar i 
förvaltningsberättelsen om miljöfrågor som anses viktiga för bedömningar av företagens 
utveckling, ställning och resultat, eller som är av betydelse för företagens förväntade 
utveckling i framtiden. Mindre företag är dock inte skyldiga att upplysa om deras framtida 
utveckling (FARs samlingsvolym 2012). 
 
Staten är en av de största företagsägarna i Sverige och det finns idag 53 hel - eller delägda 
företag som förvaltas. Staten har därför ett stort ansvar att visa en aktiv, professionell och 
ansvarsfull bild. Den 29 november år 2007 beslutande regeringen, att från och den 1 januari år 
2008, skall statligt ägda företag hållbarhetsredovisa enligt GRI:s riktlinjer. Enligt Riksdagen 
(2012) är syftet med de nya reglerna, att åstadkomma samma transparens som hos 
börsföretagen. 
 
Under åren som har gått har ytterligare krav, inom hållbarhetsarbetet ställts på de statligt ägda 
företagen i Sverige. År 2012 fastställdes det, att de statligt ägda företagen, ska fastställa 
relevanta och långsiktiga hållbarhetsmål och samtidigt redovisa sina strategier för att lyckas 
nå målen. Målen ska redovisas i företagens årsredovisningar och kommer kontinuerligt att 
följas upp i den löpande bolagstyrningen från och med år 2014 (Riksdagen 2012). 
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4 Empiri  
I det empiriska kapitlet sker först en kort beskrivning av de respondenter som intervjuats, följt 
av en tematiserad prestation av information från intervjuerna. Teman som kommer att belysas 
är hållbarhetsredovisning, dialog med intressenter, granskning, riktlinjer och framtiden. 
 

4.1 Intervjuobjekt 
Charlotte Söderlund arbetar som Senior Manager på Ernst & Young. Hon är även med i 
FAR:s arbetsgrupp för hållbarhetsredovisning, samt sitter i juryn för FAR:s tävling, för bästa 
hållbarhetsredovisning. Hon är auktoriserad revisor från år 1994 och har lång erfarenhet inom 
hållbarhetsredovisning. 
 
Karin Sivertsson är Manager på KPMG där hon arbetar på climatechange and sustainability 
services. Hon har arbetat med hållbarhetsfrågor på KPMG sedan år 1999 och har tidigare varit 
verksam med miljöfrågor inom byggbranschen. 
 
Isabelle Jonasson arbetar som Assistant Manager på PwC. Hon har jobbat på företaget i fyra 
år, där hon de senaste två åren arbetat heltid med granskning av hållbarhetsredovisning. 
 
Andreas Drugge arbetar som manager inom Enterprise risk services på Deloitte och har sju 
års erfarenhet av hållbarhetsfrågor och hållbarhetsredovisning. Han är även verksam som en 
av specialistledamöterna inom FAR:s arbetsgrupp, som innehar befogenhet att underteckna 
och ansvara för att granska ett antal specifika hållbarhetsredovisningar.  
 
Karin Dahlin Thomas är projektledare inom Skandias avdelning för hållbarhetsarbete i 
Norden. Hon har arbetat med miljöfrågor sedan mitten av 1990-talet och började arbeta med 
Corporate Responsibility på Skandia år 2003. 
 
Emilie Westholm är ställföreträdande chef för avdelningen ansvarsfullt ägande på Folksam. 
Hon har arbetat på företaget i sex år med hållbarhetsfrågor och ansvarar främst för de etiska 
frågorna på Folksam.  
 

4.2 Hållbarhetsredovisning 
Söderlunds definition på hållbarhetsredovisning, är den information som företag gör 
hänvisningar till, ifrån GRI indexet. Vidare tror Söderlund att det inte skiljer särskilt mycket 
på definitionen från revisionsbolag till revisionsbolag. Hon påpekar att en praktisk lösning är 
att vi måste avgränsa oss till vad hållbarhetsredovisning är och då blir GRI:s ramverk en 
lösning till eventuella frågor. Westholm anser, att GRI är en bra mall att använda för att få 
med de viktigaste frågorna inom hållbarhetsredovisning. Hon menar att det är viktigt att 
företag är tydliga i deras redovisning och definitionen av hållbarhetsredovisning är enligt 
henne, att företag öppet redovisar vilka risker och möjligheter de står inför, vilka mål de har, 
samt vilka policyer och riktlinjer de har för hållbarhetsfrågor.  
 
Sivertsson anser att hållbarhetsredovisning är ett brett begrepp och det finns många 
definitioner på området. Hennes definition av hållbarhetsredovisning är när ett företag 
redovisar hur de jobbar med hållbarhetsfrågor, miljöfrågor, arbetsmiljö, arbetsrätt och CSR. 
Jonassons definition på hållbarhetsredovisning är, när en organisation fysiskt eller online 
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redovisar sin mest väsentliga påverkan inom hållbar utveckling, inom det sociala, 
samhällsekonomiska och miljömässiga aspekterna.  
 
Drugge tycker definitionen på hållbarhetsredovisning, är en bra och viktig fråga. Han vill 
gärna att deras klienter ska definiera själva vad deras hållbarhetsredovisning är, beroende på 
vilken verksamhet det har. På samma sätt som Sivertsson tidigare påpekade tycker Drugge, att 
begreppet är väldigt allomfattande. Därför anser han att företagen ska bestämma vilka frågor 
de anser är viktigast för dem, vilket gör att de lättare kommer kunna definiera begreppet.  
 
Enligt Dahlin Thomas är definition av hållbarhetsredovisning:  
 

”en regelbunden och återkommande redovisning av företagets faktiska 
aktiviteter bakåt i tiden, samt att företag öppet och tydligt redovisar 
vad de faktiskt har gjort och vad de har för dokumenterade ambitioner 
framåt”.  

 
Att allt fler företag väljer att hållbarhetsredovisa är enligt alla våra respondenter att kraven 
ifrån intressenterna har ökat. Jonasson anser att mer människor har fått upp ögonen för vikten 
av dessa frågor, vilket har gjort att företagen fått mer påtryckningar. Drugge samtycker och 
han menar, att frågorna från intressenterna blir allt fler och tydligare vilket har gjort att 
företagen ser det som en utmaning, för att exempelvis minimera riskerna för konflikter. 
 
Jonasson menar att många företag har arbetat med dessa frågor länge och det har då blivit 
naturligt för dem att redovisa det i deras arbete. Westholm håller med och påpekar, att 
företagen använder hållbarhetsredovisning för att kommunicera till sina intressenter. Jonasson 
säger att det skiljer sig från företag som hållit på längre med hållbarhetsredovisning, gentemot 
de som nyss har börjat. De företag som inte kommit lika långt i arbete, kan se 
hållbarhetsredovisning som en marknadsföringsprodukt eller ett måste, menar Jonasson. 
 
Sivertsson och Westholm tror båda att det finns många olika anledningar till varför företag 
väljer att göra en hållbarhetsredovisning, framförallt beroende på vad de är för typ av företag. 
Oftast är det ett behov av att kommunicera hur de arbetar på ett transparent sätt till sina 
investerare och aktieägare, menar Sivertsson. Drugge är inne på samma spår och anser att det 
blivit en mer enhetlig och tydligare kommunicering från företagen.  
 
Trovärdighetsfrågan har kommit att få en viktig del och är en anledning till att företag väljer 
att göra en hållbarhetsredovisning, anser Söderlund. Samtidigt menar Sivertsson, att företag 
vill visa upp att de är ansvarsfulla och berätta hur de arbetar med hållbarhetsfrågor.  
 
Dahlin Thomas berättar att Skandia har krav från offentlig sektor, att de ska ha en tydlig 
redovisning som inte fångats upp på samma sätt i årsredovisning, eller på hemsidan. Samtidigt 
menar hon som Sivertsson och Drugge tidigare påpekade, att företag använder 
hållbarhetsredovisningen som ett kommunikationsverktyg för att berätta för intressenterna vad 
de gör och varför i olika frågor. Dahlin Thomas hoppas, att kommunikationen kommer ge en 
rundad och personlig bild av företag, både externt och internt.  
 

4.3 Dialog med intressenter 
Söderlund anser att det finns en trend i att företagen tydligt redovisar vilka som är de 
viktigaste frågorna för intressenterna, samt var de har för dialoger med sina intressenter. Hon 
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anser att företagen blivit mycket bättre på att kommunicera med sina intressenter. Jonasson 
nämner att många företag arbetar på ett mycket bra och strukturerat sätt, dock tror hon att 
många företag skulle behöva ha mer insikt i värdet av att arbeta och kommunicera med deras 
intressenter. 
 
Dialogen till företagens intressenter, anser Sivertsson varierar beroende på hur långt företaget 
sträcker sig, men hon tycker det är viktigt att de har någon slags dialog. Det viktiga är att alla 
företag har ett strukturerat och bra sätt att kommunicera gentemot sina intressenter, för att 
möta deras behov och undvika konflikter. Allt eftersom företagens ansvarsområde växer, går 
det inte längre att avgränsa sig till deras egna lilla verksamhet, då riskerna i leverantörsledet 
är i fokus. Sivertsson anser att företagen måste ta hänsyn till alltifrån leverantörer till kunden 
och hon påpekar ”… att världen är alltmer komplex idag och då går det inte att gömma sig 
längre”. Företag bör visa hur de arbetar med deras redovisningar på ett transparent och 
trovärdigt sätt. De blir inte immuna mot deras risker men påvisar att det finns problem. 
Sivertsson föreslår, att företagen är mer öppna och genomför kontroller, samt berättar för 
deras intressenter vad de har vidtagit för åtgärder. 
 
Drugge anser, att en del företag är ohyggligt ambitiösa med dialogen till sina intressenter, 
vilket gör att det bli svårt att få ihop någon helhet och få fram det i en kommunicerbar form. 
Han berättar att revisorns del som hållbarhetsgranskare behöver ha en strukturerad och 
spårbar intressentanalys eller liknande, för att i efterhand bedöma att redovisning är beskriven 
på ett rimligt sätt. Många företag är duktiga på det, medan andra är på förbättringsvägen. Det 
viktiga anser Drugge, är hur företagen kommunicerar till deras intressenter och får ihop det 
till en helhet, vilket kan bli en utmaning. 
 
Westholm anser, att dialogen mellan företag och deras intressenter, är väldigt strikt. Många 
företag väljer att göra djupintervjuer, enkätundersökningar, intressentdialogmöten för att få 
reda på vad intressenterna tycker är viktigast för dem. Dahlin Thomas har utifrån 
kundundersökningar sett att deras kunder värderar det sociala ansvaret högt. Folksam är 
aktiva i olika debatter och lägger stort fokus i att delta i forum, gällande hållbar utveckling. 
Hon vill poängtera att en god hållbarhetsredovisning som ärligt beskriver både svagheter och 
styrkor, behöver inte alltid vara rätt. Att hållbarhetsredovisa kan både hjälpa och stjälpa 
beroende på hur företagen formulerar deras redovisning, menar Dahlin Thomas.  
 
I en hållbarhetsredovisning handlar det mycket om legitimitet berättar Söderlund, då 
företagen har en möjlighet att utrycka sig och påvisa att de har kontroll. Det handlar om 
förtroende för hela branschen, då människor uppmärksammar hållbarhetsfrågor på ett helt 
annat sätt idag. Den stora utmaningen med att hållbarhetsredovisning ligger i varför företag 
väljer att gör detta, om det får någon effekt i plånboken eller om det är en stor risk. Det är 
stora frågor att ta hänsyn till. Drugge säger att ”… legitimitet kommer som en naturlig del av 
den så kallade kvalitetsstämpeln”. 
 
Jonassons uppfattning är att det absolut handlar om att få legitimet för företagen, men inte 
bara därför. Många företag gör ett bra jobb med hållbarhetsfrågor och vill visa det i deras 
redovisning. Sivertsson berättar att det handlar om att skapa en transparent bild och visa att 
man är ett ansvarsfullt företag. När de första miljöredovisningarna kom var de mer en följd av 
att företagen blivit kritiserade för något i media och därför hade de ett konkret behov av att 
berätta om deras verksamhet och hur de arbetar med viktiga hållbarhetsfrågor, säger 
Sivertsson. Westholm berättar att deras kunder spelar en stor roll för vad som redovisas i 
deras hållbarhetsarbete, vilket i sin tur skapar legitimitet. Dahlin Thomas berättar, att det är en 
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fördel att arbeta med hållbarhetsredovisning och att legitimitet fyller en viktig funktion 
internt. Det är dock inte lätt att kvarhålla god legitimitet då det kan hända mycket för ett 
företag under ett år. Dahlin Thomas säger ”... att i grund och botten handlar det om ett sunt 
företagande, att ha god kunskap och jobba förebyggande för att minimera sina risker”. 
 

4.4 Granskning 
Alla fyra revisionsbolag som vi intervjuat anser att mycket av det som företag inte kan 
bestyrka, är uttalanden som inte stämmer. De anser att företagen tar för stora svängar och 
skriver för positivt. Samtliga revisionsbolag vi intervjuat säger att felen ofta åtgärdas med 
omskrivningar eller omformuleringar. Enligt Drugge, är det inte alltid så komplicerat, utan allt 
handlar om hur företagen formulerar sig och det är där revisionsbolagen kommer in som 
hjälpmedel. Drugge menar, att det inte handlar alltid om att styrka, utan att hjälpa företagen 
att kommunicerar rätt. Sivertsson anser, att det är viktigt att företagen kan styrka det de 
skriver i deras redovisning, annars kan det bli en stor risk, för exempelvis varumärket. Hon 
menar vidare, att det är en lång process från första till sista version av en 
hållbarhetsredovisning för företagen och det är många delar att ta hänsyn till.   
 
Söderlund, Jonasson och Sivertsson berättar att många företag använde sig förr av uttryck 
såsom världsledande och bäst i branschen. Söderlund menar att det är viktigt att företag är 
försiktiga med sina uttalanden för att inte riskera att bli granskade i onödan. Ett område som 
förvånar Söderlund är att det är många företag som inte kan bestyrka antal utbildningstimmar, 
vilket är en smågrej som bör var enkel. Söderlund säger ”... ibland är det de enkla sakerna 
som blir svåra sen”. 
 
Dahlin Thomas berättar att Skandia inte har en extern granskning som tittar på deras 
hållbarhetsredovisning. Hon påpekar att det är andra året Skandia gör hållbarhetsredovisning, 
därför har det inte kommit så långt ännu. Skandia använder sig istället av hållbarhetskonsulter 
som stöttar och triggar dem, så de har ett relevant underlag. Dahlin Thomas anser att 
hållbarhetsredovisning är en utmaning och då är det bra att ha en konsult som guidar vad som 
hör till vad, så de inte blandar ihop saker. Framförallt ser Dalin Thomas granskningen som en 
fördel för företaget. Westholm anser, att det är viktigt att ha revisorer som är bra på att sätta 
ner foten, vilket gör att företagens redovisning kommer bli tydligare och bättre. 
 

4.5 Riktlinjer 

4.5.1 Krav att redovisa enligt GRI 
År 2008 blev det beslutat att statligt ägda företag ska redovisa en hållbarhetsredovisning 
enligt GRI. Ämnet diskuterades under intervjuerna och Jonasson tycker att staten sätter bra 
exempel för hur deras företag ska arbeta. Hon påpekar också att de privata företagen skulle få 
en skjuts att rapportera genom att göra det till tvång för dem också. Samtidigt kan det inte 
garantera god kvalitet eller ett bra arbetssätt kring dessa frågor, anser Jonasson. Risken är 
också att det blir förknippat med något negativt om det blir till ett tvång. Sivertsson är inte 
övertygad att lagstiftning är bra utan hon tror, att det finns andra krafter till att företag 
hållbarhetsredovisar. Hon anser, att lagstiftning inte behöver betyda att det blir bättre kvalitet 
på redovisningar. Drugge håller med både Jonasson och Sivertsson, generellt vet han inte om 
lagstiftning är den bästa och rätta vägen att gå. Enligt Drugge, kan det bli en administrativ 
börda som inte fyller en funktion och då kommer inte företag, ta det på allvar. Dahlin Thomas 
tror inte det spelar så stor roll vad företag använder för riktlinjer, det behöver inte alltid vara 
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GRI, men hon anser att det är en stor fördel, att det finns ett system som används av många 
företag. Hon menar, att det blir lättare när människor exempelvis vill granska och jämföra 
företag ur ett investerarperspektiv. Samtidigt påpekar hon att det är positivt om företag skulle 
bli tvingade eller starkt uppmanade att hållbarhetsredovisa, hon ser inga nackdelar med detta. 
 
Westholm har inga synpunkter på lagstiftningen, dock påpekar hon att det finns börser som 
infört krav för börsnoterade företag, att hållbarhetsredovisa enligt GRI. Hon tycker absolut det 
är en bra att börserna ställer krav och uttrycker sig ”… att likaväl som det finns krav på 
årsredovisning bör det finnas krav på hållbarhetsredovisning”. 
 
Söderlund tipsar om att vi ska titta i ÅRL 6 kapitel 1§, där det står vilken information som ska 
finnas i förvaltningsberättelsen. Hon berättar vidare att i paragrafen står det, att allt som är 
relevant och som påverkar företag, vad gäller miljömässiga frågor ska vara med. Söderlund 
ställer sig frågan, var gränsen går för vad företag inte redovisar och vad räcker det att de 
redovisar. Hon anser att det är svårt att svara på det och tycker att det behövs mer vägledning, 
istället för ny lagstiftning. 
 

4.5.2 Krav att redovisa hållbarhetsmål 
År 2012 blev det krav att statligt ägda företagen ska formulera egna konkreta och relevanta 
hållbarhetsmål, vilket alla våra respondenter tyckte var mycket bra. Söderlund och Sivertsson 
tycker det är helt i linje med hur företag ska redovisa, dock önskar de mer av företagen. Vad 
som är de svenska målen, samt vad hållbarhet är för dem. Sivertsson tror att kraven triggar de 
statligt ägda företagen att ställa mer frågor, vilket gör att de kommer sätta upp bättre strategier 
och mål. Både Söderlund och Drugge anser att ägarna och styrelsen har stort ansvar, samt att 
det behövs mer vilja över vad företagen vill uppnå. Drugge tycker att företagen ska lägga 
korten på bordet, vilket i slutändan kommer falla bra ut. 
 
Dahlin Thomas tror det är bra att företagen visar att de har mål, istället för att bara berätta om 
det olika aktiviteterna de gör. Söderlund är inne på samma spår, att företagen har mål men alla 
redovisar det inte, vilket blir en kommunikationsfråga företagen måste ta hänsyn till. Dahlin 
Thomas berättar att Skandia står i startgruppen och har bara hållbarhets redovisat i ett år, 
vilket gör att de inte kommer kunna redovisa detaljerade aktiviteter för år 2012. Utifrån den 
strategi Skandia har, kommer den naturliga följden bli att redovisa konkreta mål, säger Dahlin 
Thomas.   
 
Westholm har inga synpunkter på de statligt ägda företagen, utan mer åsikter kring de 
börsnoterade privata företag, som Folksam är ägare i. Både Westholm och Söderlund anser att 
det är en självklarhet att företag ska ha mål. Söderlund menar att det är lite dumt att företagen 
har krav på att formulera mål, för det ska egentligen vara uppenbara för företaget. Hon tycker 
annars att kraven är bra och uppmanar företagen att redovisa deras mål, alla vågar inte. 
Söderlund tror ”… att det kommer bli hållbart, börjar en börjar sedan alla”. 
 

4.5.3 Global Reporting Initiatives 
Under intervjuerna diskuterades GRI:s riktlinjer och alla respondenter är positiva till det. 
Westholm anser ”… att GRI är det bästa vi har och det kan vi inte komma ifrån”.  
Hon tycker, att det är en bra mall att följa och särskilt för företag som inte arbetat med 
hållbarhetsredovisning tidigare. Westholm anser, att det kan blir svårare för företagen som 
arbetat länge med hållbarhetsredovisning att följa mallen, då det redan är duktiga inom 



 

- 19 - 
 

området, vilket kan göra att de känner sig fastlåsta i mallen. Hon påpekar också att GRI inte är 
perfekt, då företagen befinner sig i olika branscher och har olika mål. Jonasson och Drugge är 
inne på samma spår och anser att det är svårt att skapa ett enhetligt ramverk som ska anpassas 
till många olika verksamheter och länder, där olika frågeställningar är viktiga. Drugge menar, 
att det aldrig kommer vara perfekt, om GRI ska anpassas till alla stora och små företag i hela 
världen.   
 
Sivertsson anser att GRI är de mest vedertagna och berättar att KPMG har varit med i 
processen när riktlinjerna utvecklats. Hon tycker ramverket ger stöd för att kunna jämföra 
företagen mellan varandra och på det sättet tycker hon de är bra. Westholm berättar att GRI 
har hjälpt och underlättat redovisningssättet för Folksam och det är tydligt vad som var 
relevant och inte. Samtidigt menar Westholm, att det är viktigt för företagen att gå igenom 
den påverkan de har och därifrån välja vilka indikatorer de ska rikta in sig på. Dalin Thomas 
instämmer och hon tror att det blir lättare för företag att arbeta med GRI om de hittar en 
arbetsform som fungerar för dem. 
 
Söderlund är nyfiken över vad som ska hända med G4 som släpps i slutet av maj i år. Hon 
menar att det är mycket som står på spel för GRI, för om det inte kommer fram till ett bra 
ramverk kommer de inte spela stor roll i framtiden. Alla andra respondenter tycker det ska bli 
spännande att se hur det uppdaterade G4 ska tas emot. Nu återstår det bara att se om företagen 
väljer att fortsätta med GRI när den nya uppdateringen kommer, skriver Jonasson. 
 

4.6 Framtiden 
I och med förändringen som gjordes för de statligt ägda företagen år 2008, har stora 
förändringar har skett, anser Söderlund. Det finns en mognad bland företagen och 
redovisningen har integrerats mer. Söderlund uttrycker sig ”… att det har blivit mer som att 
koka soppa på en spik”. Hon anser att det har blivit mer jobb och att det ökats från år till år, 
dock arbetar alla i revisionsbranschen utefter samma bas som tidigare, RevR 6 och ISO- 
standarder. Företagen har mognat, från att utforma spretiga redovisningar till att lämna alltmer 
enhetliga. Skillnaden som hon sett med tiden är omfattningen och utformningen av 
redovisningar. Företag kan inte längre avgränsa sig lika mycket som tidigare år, då de har en 
enhetlig mall och struktur att förhålla sig till.  
 
Jonasson har sett en ökning av antalet granskningar från då det blev krav att granska 
hållbarhetsredovisningen för de statligt ägda företagen. Det har även skett en ökning på den 
privata marknaden, där företag vill ha sin hållbarhetsredovisning granskad, vilket i sin tur 
skapat mer jobb. 
 
Sivertsson anser även hon att deras sätt att jobba inte har påverkats av de statliga riktlinjerna 
som uppkommit, då de förhåller sig till RevR 6. Däremot har de mindre statligt ägda 
företagen som behövt hjälp med guidning om vad som bör redovisas, tagit upp mycket tid för 
dem. De statligt ägda företagen var i början väldigt omogna för vad de skulle redovisa, men 
har vuxit och mognat mer och mer. Hon tycker att KPMG har gett en skjuts till deras kunders 
hållbarhetsarbete. Granskningen har inte förändrats, utan den ser likadan ut som den har gjort 
tidigare, understrycker Drugge. Drugge har märkt av, att allt fler företag valt att granska deras 
hållbarhetsredovisningar, som inte tidigare gjort det. Förändringen som gjordes år 2008, 
påverkade varken Skandia eller Folksam i lika stor utsträckning, därför ställdes inte denna 
fråga. 
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Företag är väldigt bra på att redovisa och lyfta fram saker de är bra på. Westholm önskar 
dock, att företagen kunde vara mer öppna och berätta mer om de dåliga sakerna, samt att de 
hittar bra sätt att hantera deras problem på. Hon tror att företagen är rädda för att berätta öppet 
om deras problem och är rädda för att få kritik. Ur investerarnas perspektiv är de viktigt att 
veta vilka risker som finns inom företaget. Söderholm anser, att företag bara presenterar de 
roliga sakerna som skett för att visa en positiv bild av företaget, något som hon främst 
uppmärksammat i delen VD-ordet i hållbarhetredovisningar. Delen tangerar inte rätt 
frågeställningar och tar det inte riktigt på allvar. Företag använder hållbarhetsredovisningen 
som en marknadsprodukt eller kommunikationsprodukt vid förmedling, istället för att 
använda den som en plattform, för att aggregera viktiga frågorna. Jonasson anser att det bör 
läggas mer fokus på det mest väsentliga frågorna för respektive företag. Det handlar inte bara 
om att plocka GRI-poäng på det som är enkelt att redovisa. Hon anser, samtidigt att det finns 
en brist på att få styrelser skriver under hållbarhetsredovisningar, som de gör med 
årsredovisningen. Något som Drugge har uppmärksammat på senare år är att 
hållbarhetsfrågorna hamnat som ett separat spår än den övriga redovisningen och 
strategiarbetet. Han anser att företag bör integrera hållbarhetsfrågorna som en naturlig del, då 
det är något som många företag vrider och vänder på väldigt mycket. 
 
Sivertsson ser brister i att definiera vad hållbarhet är för just företagen. Hon anser, att 
företagen inte är tillräckligt transparenta och inte kopplar ihop kärn- och affärsverksamheten, 
när det kommer till att redovisa, hur de arbetar med att hantera riskerna i leverantörsleden. 
Dahlin Thomas anser att det vore bra om det fanns minimikrav av något slag, för att kunna 
kalla redovisningen för hållbarhetsredovisning. Idag måste lekman i princip kunna alla GRI- 
indikatorer, för att se om redovisningen saknar en viss väsentlig information. Om det inte är 
så att man är väl bevandrad inom GRI och vet vad man ska leta efter. 
 
Söderlund hade önskat, att företag i framtiden framhävde sina utmaningar i VD- ordet och 
samtidigt redovisade vad som är hållbarhet för dem. Westholm anser, att det är viktigt att 
företagen är transparenta, då blir det lättare att hjälpa dem.  
 
Kring frågan, om vad respondenterna tror att hållbarhetsredovisningen kommer att få för roll i 
framtiden svarar samtliga, att trenden går mot att företagen väljer att integrera 
hållbarhetsredovisningen tillsammans med årsredovisningen. Sivertsson har sett att alltfler 
företag väljer att lägga in hållbarhetsredovisningen och förvaltningsberättelsen i 
årsredovisningen. Vissa företag vill ha hållbarhetsredovisningen separerad från 
årsredovisningen, för att det är enklarare för dem eller för att intressenterna kräver det, 
påpekar Sivertsson. Dahlin Thomas är osäker på hållbarhetsredovisningens framtid, men hon 
kan tänka sig att de kommer finnas grupper som granskar den mer noggrant och det kommer 
ställas högre krav ju mer kunskap de får. Kraven kommer att ställas på innehållet och 
tydligheten, vilket gör att intressenter kommer få ett bättre grepp om hur företagen arbetar.  
 
Hållbarhetsredovisningen kommer att bli viktigare, anser Westholm och det kommer bli mer 
krav på att företag berättar vad de gör. Hon tycker, att den ska integreras i årsredovisningen 
och påpekar ”... att hållbarhetsredovisningen inte ska ligga vid sidan av som något gulligt 
moln”. Företagen som är duktiga på att arbeta med hållbarhetsfrågor och som tar ansvar för 
miljö och människor, kommer vara vinnarna, vilket kommer synas mer i 
hållbarhetsredovisningen. Det kommer framöver kopplas mer till rena pengar, som Westholm 
kallar det. Idag handlar det främst om att redovisa hållbarhet med förutsättning till lönsamhet 
för företagen. 
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Drugge anser, att hållbarhetsredovisning kommer leva vidare. Han tror dock, att den kommer 
att vara till för att visa en konkret och aggregerad bild av företag, som är fokuserade inom 
specifika frågor. Om hållbarhetsredovisningen kommer att visas som en extern rapportering är 
osäkert, dock finns en trend som visar på att företag väljer att presentera 
hållbarhetsredovisning i en mer allomfattande aggregerad nivå. Detta är något som Drugge 
sett under de senaste 2 till 3 år. På vissa håll har hållbarhetredovisningen tenderat att svälla 
och bli allt större samt omfatta allt fler frågor. Det kommer att krävas en hårdare 
väsentlighetsbedömning, anser Drugge. Personer som kommer att ta till sig och läsa denna typ 
av information kommer främst att vara specialister inom området hållbarhet. 
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5 Analys 
I detta kapitel följer en analyserad jämförelse mellan det empiriska materialet och den 
teoretiska referensramen. Vi har valt att tematisera analysen i fyra delar, som ska leda fram 
till svaret på problemfrågan.  
 

5.1 Hållbarhetsredovisningens utveckling 
Hållbar utveckling har sedan starten i slutet på 1980-talet blivit allt mer betydelsefull för 
samhället. Fler människor ifrågasätter och engagerar sig i företagens arbete inom hållbar 
utveckling och det har gjort, att pressen på företagen ökat (Jutterström & Norberg 2011). 
Jonasson menar att mer människor har fått upp ögonen för betydelsen av hållbarhetsfrågor, 
vilket gör att företagen fått ökad press att ta ansvar.  
 
Det finns många definitioner på vad hållbarhetsredovisning är. I teorin beskriver GRI den som 
en konsoliderad rapport, där företagen redovisar deras resultat.(Ljungberg & Barkland). Den 
dramatiska ökningen av hållbarhetsredovisning har gjort att företagen använder den som en 
naturlig del i deras externa redovisningar (Pflugrath, Roebuck & Simnett 2011).  Samtliga 
respondenterna har mer eller mindre svarat att företagen ser hållbarhetsredovisning som ett 
sätt att redovisa sin påverkan inom hållbar utveckling. Söderlund påpekar, att den praktiska 
lösningen är att företagen avgränsar sig till vad hållbarhetsredovisning är och GRI:s ramverk 
blir då en klar lösning. I GRI:s ramverk finns det inga krav på hur lång redovisningen får vara 
utan det viktigaste är att företagen använder ramverket på ett korrekt sätt (Ljungberg & 
Barkland 2010).  
 
Genom arbetet med social, ekonomisk och miljö påverkan har företagen en möjlighet att 
framkalla en bra relation till sina intressenter (Westermark 2012). Samtliga respondenter 
anser att allt fler företag väljer att hållbarhetsredovisa på grund av att kraven från 
intressenterna har ökat. Söderlund menar, att trovärdighetsfrågan är en orsak till varför företag 
väljer att hållbarhetsredovisa, för det skapar en bra relation mellan företagen och deras 
intressenter. Samtidigt anser Jonasson, att företag som arbetat under en kortare tid med 
hållbarhetsredovisning, ser den som en marknadsföringsprodukt eller som ett måste. 
 
Drugge tror att hållbarhetsredovisningen kommer leva vidare och att de personer som 
kommer tolka och läsa information i framtiden är främst specialister inom hållbarhetsfrågor. 
Om den kommer att fortsätta som en extern redovisning är oklart, men om den fullföljer i 
samma takt, tenderar den att svälla och behandla flera frågor än tidigare. FAR:s 
generalsekreterare hoppas många vill integrera hållbarhetsredovisningen tillsammans med 
årsredovisningen (FAR 2011). 
 
Samtliga respondenter tror att trenden går mot att företagen integrerar sin 
hållbarhetsredovisning tillsammans med årsredovisningen. Något som Drugge har sett under 
de närmaste 2 till 3 åren. Alltfler företag kommer att slå ihop sina hållbarhetsfrågor 
tillsammans med förvaltningsberättelsen och Söderlund vill tro, att hållbarhetsredovisningen 
kommer ta över den delen. Vissa företag kommer antagligen har kvar hållbarhetredovisningen 
som en separat del tror Sivertsson och detta beror främst på att deras intressenter vill ha det så 
eller för att det är enklare. Välvårdade företag kommer att se integrerad rapportering som en 
möjlighet att få en hållbar strategi och som i sin tur, skapar värde för deras aktieägare på lång 
sikt (David 2012). 
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Det kommer att ställas högre krav på innehållet i hållbarhetsredovisningen och företagen 
kommer bli mer tydligare på att berätta hur de arbetar, säger Dahlin Thomas.  Drugge anser, 
att det kan krävas en hårdare väsentlighetsbedömning av hållbarhetsredovisning. Det kommer 
att medföra att människor får ett bättre grepp över hur företagen arbetar, anser Dahlin 
Thomas. Jonasson tror, att det kommer att ställas minst lika höga krav på granskningen som 
på redovisningen. Om integreringen av de två redovisningarna skulle bli ett faktum, kommer 
det krävas ett bra samarbete med de som tidigare granskat hållbarhetsredovisningar och de 
som granskat årsredovisningar.  
 

5.2 Riktlinjer och granskning 
GRI har skapat ett ramverk som är det mest välkända och dominerande inom 
hållbarhetsredovisning. Ramverket har sedan starten år 1997 aktualiserats och befinner sig nu 
under utvecklingsstadiet för fjärde generations av deras riktlinjer. (Westermark 2012). Alla 
respondenter är spända på att se den uppdaterade version och Söderlund anser, att den 
kommer spela stor roll för GRI:s framtid. Enligt GRI (2013) kommer de nya riktlinjerna, som 
släpps i slutet av maj år 2013, förbättra riktlinjerna ytterligare.  
 
Frostenson, Helin och Sandström (2012) beskriver transparens som ett nyckelord för GRI, där 
företag visar upp sitt arbete inom miljö, ekonomi och det sociala. Det är därför viktigt enligt 
Westermark (2012) att företag är tydliga i sin redovisning, för att deras intressenter ska kunna 
ha möjlighet att fatta välgrundade beslut. Westholm och Dahlin Thomas anser, att det är 
betydelsefullt att företag går igenom deras effekter på omgivningen och därigenom kan de 
hitta den rätta vägen, för dem att gå.  
 
I GRI:s riktlinjer finns det principer som garanterar att informationen i redovisning är av hög 
kvalitet. De två viktigaste principerna är kvalitets – och innehållsprinciperna, som ger 
handledning för hur företag på bästa sätt ska gå tillväga när de redovisar (Ljungberg & 
Barkland 2010). Westholm och Sivertsson anser att GRI:s riktlinjer är det bästa och mest 
vedertagna riktlinjer vi har och det går inte att komma ifrån. Samtidigt menar Westholm, att 
GRI hjälper många företag att underlätta deras redovisning och hon anser, att det är ett tydligt 
ramverk, som uttrycker vad som är väsentligt och inte.  
 
Det finns kritiska åsikter kring riktlinjerna och hur de bör tillämpas. Enligt Moneva, Archel 
och Correa (2006) tillämpar och redovisar företag enligt riktlinjerna men problematiken är att 
de säger mer än vad de egentligen gör. Därigenom finns det rekommendationer att företag 
bestyrkar sin hållbarhetsredovisning av en kompetent extern granskning. På grund av det, har 
det blivit allt vanligare att företagen använder sig av en oberoende expert, för att ge en garanti 
för att hållbarhetsredovisningen är trovärdig och ger en balanserad bild av företagen (Simnett 
2012). Dahlin Thomas anser, att hållbarhetsredovisning är en utmaning för företagen och 
därför är det bra att ha en konsult som guidar dem, i deras arbete.  
 
När en revisor granskar en hållbarhetsredovisning ska de fastställa om informationen i 
redovisningen uppnår de kriterier som finns, samt bedöma helhetsintrycket. Om revisorn 
anser att det finns information som är fel, ska de utföra vidare granskning och sedan skriva de 
olämpliga kriterierna i en bestyrkanderapport (FAR Samlingsvolym 2012). Samtliga 
respondenter från revisionsbolagen säger att fel oftast åtgärdas med omskrivningar eller 
omformuleringar. Det handlar inte alltid om bestyrkande utan mer om att hjälpa företagen att 
göra rätt för sig. Det viktiga är hur företagen uttrycker sig, menar Drugge och det är där 
revisionsbolagen kommer in som en hjälpande hand. Revisionsbolagen är en viktig del i 
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arbetet inom hållbarhetsredovisning, då företagen har många komplexa och betydande frågor 
att arbeta med (Tilt & Medley 1997). Sivertsson menar, att det är många delar att ta hänsyn 
till när företag jobbar med hållbarhetsredovisning och det är en lång process från första utkast 
till sista utkast. Därför anser Westholm, att det är viktigt att ha revisorer som är bra på sitt 
arbete, vilket gör att företagens redovisning blir tydligare. 
 

5.3 Lagreglering 
För att visa upp en ansvarsfull och professionell bild i Sverige, beslutade staten att alla statligt 
ägda företag i Sverige från och med år 2008 ska hållbarhetsredovisa enligt GRI:s ramverk 
(Riksdagen 2012). Jonasson anser, att staten sätter bra exempel för hur företag ska arbeta med 
hållbarhetsredovisning. Alla respondenter är dock inte övertygade om att lagstiftningen är det 
bästa sättet att gå tillväga, då många företag kan uppfatta det som ett tvång och en 
arbetsbörda. Samtidigt menar Dahlin Thomas, att de kan uppmana företagen att ta mer ansvar. 
 
I Årsredovisningslagen uppmanas företag att lämna information om miljöfrågor i deras 
förvaltningsberättelse, som är av betydelse för företaget (FARs samlingsvolym 2012). 
Söderlund anser, att allt som står där är utformat så att det krävs en hållbarhetsredovisning. 
Samtidigt menar hon, att paragrafen är problematisk och komplex, vilket gör att företag 
behöver mer vägledning för att kunna förstå den bättre. Efter lagstiftningen år 2008 har det 
kommit ytterligare krav inom området där de statligt ägda företagen ska fastställa mål och 
strategier på ett långsiktigt plan (Riksdagen 2012). Samtliga respondenter är eniga om att det 
är bra att Staten sätter krav, men samtidigt tycker alla att det ska vara en självklarhet att 
företag har mål, för det ska egentligen vara uppenbara för dem. Sivertsson tror att kraven 
kommer trigga företagen att sätta upp bättre mål och strategier, på samma sätt som det 
uppmanade företagen att hållbarhetsredovisa. 
 

5.4 Legitimitet 
Enligt Jutterström och Norberg (2011) är legitimitet för många företag ett viktigt medel för att 
kunna överleva och samtidigt bli accepterad för sitt agerande (Deegan 2002).  Respondenterna 
anser att legitimitet ses som en viktig del i hållbarhetsarbetet och genom att redovisa sitt 
arbete externt, skapas legitimitet. Söderlund nämner i intervjun, att i en 
hållbarhetsredovisning har företag en möjlighet att formulera sig och påvisa att de har 
kontroll. Legitimiteten sägs även påverka företaget positivt internt, det är något som både 
Dahlin Thomas och Drugge tror fyller en viktig funktion. Samtidigt kommer de interna 
intressenterna tala positivt om företaget i omgivningen (Jutterström & Norberg 2011). Dahlin 
Thomas tror dock, att det kan vara svårt att behålla den goda legitimiteten under ett år, då 
mycket kan hända för företagen under den tiden. Det handlar i grund och botten om att 
företagen arbetar förebyggande och har ett sunt företagande för att minimera deras risker. 
Söderlund anser även, att det finns svårigheter med att hållbarhetsredovisa. Det gäller att veta 
varför företagen väljer att göra detta, ger det någon ekonomisk vinning och finns det en risk i 
att företag genomför denna typ av redovisning. Att redovisa hållbarhetsfrågor behöver inte 
vara för att skaffa legitimitet för sitt arbete, som Jonasson nämnde i sin intervju, ville många 
företag visa att de gör ett bra jobb. 
 
Det handlar samtidigt om att företagen skapar en transparent bild och visar att de är ett 
ansvarsfullt företag, enligt Sivertsson. Enligt Ljungdahl (1999) gäller det att företag hittar 
någon form av värdeomdöme, om vad som är rätt och riktigt för omgivningen. 
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Legitimitet handlar enligt Ljungdahl (1999) om att företagen tillsammans med sina 
intressenter har en överenskommelse om deras värderingar. Westholm anser, att företagens 
kunder spelar en stor roll i hållbarhetsarbetet. Det handlar enligt Söderlund, om förtroende för 
hela branschen och att hållbarhetsfrågorna uppmärksammas på ett helt annat sätt än tidigare. 
Det finns alltid en risk att det uppstår konflikter mellan företag och deras intressenter. 
Sivertsson rekommenderar därför, att alla företag ska vara mer öppna och berättar för sina 
intressenter om deras problem och vad de vidtagit för åtgärder. 
 

5.5 Intressenter 
Intressenterna är ur ett CSR perspektiv, av avgörande betydelse, som antingen påverkar eller 
påverkas av företagets verksamhet. Företagens svårigheter, att ta ett samhällsansvar 
uppkommer om intressenterna utebliver, det är därför viktigt att företaget är integrerad 
tillsammans med omvärldens intressenter (Löhman & Steinholtz 2003). Söderlund tycker sig 
se en trend i att företagen tydligt redovisar vilka som är de viktigaste frågorna för deras 
intressenter, samt att de redovisar dialogen med deras intressenter.  
 
Det viktigaste är att alla företag har ett strukturerat och bra sätt att kommunicera gentemot 
deras intressenter, för att möta deras behov och undvika konflikter, anser Sivertsson. Genom 
att framhäva redovisningens roll som ett instrument för att hantera krav från intressenterna 
kan legitimitet skapas, enligt Ljungdahl (1999). Jonasson anser dock, att företag skulle behöva 
ha mer insikt i värdet av att arbeta och kommunicera med deras intressenter. Att ta reda på 
vilka som är företagens intressenter är viktigt, berättar Westholm. 
 
Ljungdahl (1999) skriver, att intressenter ibland kan delas upp primära och sekundära 
intressenter. De primära intressenterna kan vara aktieägarna, medan de sekundära kan vara 
intressenter i företaget.  Sivertsson anser, att allteftersom företagens ansvarsområde ökar, blir 
det svårt för dem att avgränsa sig till deras egna lilla verksamhet. Hon anser även, att 
företagen måste ta hänsyn till hela deras intressentsegment, alltifrån leverantörer till deras 
kunder. Världen har samtidigt blivit allt mer komplex och det går inte längre att gömma sig. 
Företagen bör redovisa på ett transparent och trovärdigt sätt och inte mörka att de har 
problem, anser Sivertsson. 
 
Gray (2001) anser, att det är viktigt att företagen identifierar vilka deras intressenter är, för att 
sedan välja vilka intressenter som de vill prioritera. Enligt Ljungdahl (1999) är de vanligt att 
företag prioriterar och fokuserar på deras aktieägare, då det är de som satsar pengar i 
företaget. Drugge anser, att en del företag är ohyggligt ambitiösa när det kommer till att 
kommunicera med deras intressenter. Vilket gör det svår för företagen att få ihop det till en 
helhet och få fram det i en kommunicerbar form, menar Drugge. 
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6 Slutsats 
I detta kapitel kommer vi presentera resultatet av vår problemfråga. Kapitlet avslutas med 
egna tankar och reflektioner om området, samt förslag till vidare studier.   
 

6.1 Slutsats av genomförd studie 
 
Vad har påverkat hållbarhetsredovisningens utveckling? 
 
I uppsatsstudien har vi arbetat med att ta reda på vad som har påverkat 
hållbarhetsredovisningens utveckling. Vi har framförallt sett att det finns olika organisationer 
och faktorer som påverkat företagen att redovisa en hållbarhetredovisning. Regeringen som 
gradvis begränsat möjligheten för de statligt ägda företagen att undangömma information har 
istället fått dem att framhäva en mer transparant bild. GRI har utformat en mall som gjort det 
lättare för företag att förhålla sig till vad som skall redovisas i hållbarhetsredovisningar och 
fått företag att sträva efter en mer transparent redovisning. Revisionsbolagen har påverkat, 
samt hjälpt företag att formulera och redovisa deras hållbarhetsarbete. Revisorerna har även 
hjälpt företag att granska eller bestyrka deras redovisningar, vilket gjort företagen legitima, 
gentemot deras intressenter. 
 
Hållbarhetsredovisningens utveckling grundar sig till stor del i intressent- och 
legitimitetsmodellen, där intressenterna är den grupp som sätt press på företagen att ta mer 
ansvar, när det kommer till hållbar utveckling. Genom att företagen uppfyller intressenternas 
krav får de i gengäld legitimitet av hela samhället, vilket gör att de kan fortsätta existera. De 
som först började ställa krav på företagen var miljöorganisationer, aktivister och media. 
Under utvecklingen av hållbarhetsredovisningen har trycket börjat komma från aktörer i 
värdekedjan samt från aktieägare och konsumenter, vilket påverkat företag att ta ännu mer 
ansvar. Slutsatsen kan dras, till att företag lägger allt för stor fokus på sina primära 
intressenter och inte lika stor vikt vid de sekundära intressenterna. Visst påverkas inte de 
sekundära intressenterna i lika stor utsträckning som de primära, men de kan ändå få 
betydande roll, genom att de påverkar de primära intressenterna. Därför är det av stor vikt att 
företag tar hänsyn till hela intressentsegmentet, för de har alla varit med och påverkat 
utvecklingen av hållbarhetsredovisningen.  
 
Arbetet med CSR har utifrån studien påvisat att många företag är väldigt duktiga på att 
redovisa att de är ett ansvarsfullt företag. Vi tror dock, utifrån underlaget att högre krav 
kommer att ställas på företagen, att de verksamhetsmål de sätter upp följs till punkt. 
Utifrån den empiriska och teoretiska studien kan vi se att utvecklingen går från att företag 
redovisar en extern redovisning av hållbarhetsarbetet, till att gå mot att alltmer välja en mer 
allomfattande redovisning, nämligen att redovisa en integrerad rapportering. I en integrerad 
rapportering kan intressenter få tag i båda kvalitativ och kvantitativ data på en plats, istället 
för att titta i två redovisningar. Många tror dock, att den traditionella hållbarhetsredovisningen 
som funnits under många år, kommer finnas kvar i en lång tid framöver.  
 

6.2 Egna tankar och reflektioner 
Syfte med denna uppsats är att bidra med förståelse för vad som har påverkat utvecklingen av 
hållbarhetsredovisningen. Vidare har vi skapat oss en inblick i vad experter inom område tror 
att hållbarhetsredovisningen kommer få för roll framöver. Vi bedömer att syftet är uppfyllt 
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och när vi ser tillbaka på de senaste veckorna, kan vi konstatera att vi haft en intressant och 
lärorik resa. Vi tar med oss av lärdomen, att uppsatsskrivandet inte är det enklaste utan det 
uppstår helatiden nya vändningar som tvingar oss att byta riktning. Dessa förändringar 
innebär inte ett misslyckande för oss, utan en chans till att utvecklas och bli ännu bättre. 
 
Ett intressant resultat av studien är att det finns många organisationer samt faktorer som varit 
med och påverkat den starka utvecklingen av hållbarhetsredovisning. Resultatet visar även att 
hållbarhetsredovisning är viktig och är här för att stanna. Vi anser, att hållbarhetsredovisning 
kommer få en stor roll i framtiden. Trots att det är delade meningar om hur utformningen ska 
se ut, anser vi att dess betydelse inte kommer förändras. 
 

6.3 Förslag till vidare studier 
Under uppsatsstudien har vi stöt på områden vi anser vore intressanta att forskas vidare kring. 
Det skulle vara intressant att titta närmare på integrerad rapportering om det faktiskt är något 
som kommer att bli allt vanligare och ett lyckat sätt att rapportera eller om det kommer ge 
motsatt effekt. Man skulle då kunna välja att se det ur två olika perspektiv, ur revisions- och 
företagsperspektiv. 
 
GRI kommer i slutet av maj år 2013 ge ut en uppdaterad version av dess riktlinjer och 
standarder som de kallar för G4. Det skulle vara intressant att se om den nya versionen 
kommer att lyckas uppnå de förväntningar som finns. Man skulle även här kunna välja på att 
se det ur två olika perspektiv, ur revisions- och företagsperspektiv.  
 
Slutligen skulle ett förslag på uppsatsstudie, vara att genomföra denna studie vid ett senare 
tillfälle och se på utvecklingen av hållbarhetsredovisningen, om den fortsatt växt eller avtagit. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1: Intervjufrågor 
 
Namn 
Arbetsuppgifter/Arbetsområde: 
Företag/Organisation: 
 
1. Hur lång erfarenhet har du inom området? 
 
2. Hur definierar Ni hållbarhetsredovisning? 
 
3. Vid granskning, vad är det vanligaste fallet som Ni måste stryka och som företag inte kan 
bestyrka? 
 
4. Vad har Ni för uppfattningar om varför företag väljer att hållbarhetsredovisa och därefter 
efterfrågar att granska sina hållbarhetsredovisningar? Kan det vara för att få legitimitet med 
arbete de gör? 
 
5. Det blev beslutat år 2008 att statligt ägda företag ska redovisa en hållbarhetsredovisning 
enligt GRI, anser Ni att man bör ha göra likadant med de större privatägda företagen och iså 
fall varför?  
 
6. Hur upplever Ni att förändringen som gjordes år 2008 har påverkat ert sätt att arbeta med 
hållbarhetsredovisning? Har de blivit mer jobb eller ser arbetssättet likadant ut? 
 
7. Vad anser Ni om det riktlinjer som man arbetar med för att utforma en 
hållbarhetsredovisning? Önskar Ni att man gjorde det på något annat sätt? 
 
8. Vad tycker Ni om att statligt ägda företag ska formulera egna konkreta och relevanta 
hållbarhetsmål? 
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9. Varför tror Ni att allt fler företag väljer att hållbarhetsredovisa och vad tror Ni att det beror 
på? 
 
10. Tycker Ni att GRI:s standarder och riktlinjer är bra? Eller bör de utforma riktlinjerna på 
något annat sätt? 
 
11. Hur anser ni att dialogen till intressenter är idag? Kan de förbättras och göras på ett annat 
sätt? 
 
12. Vad är de största bristerna med dagens hållbarhetsredovisning och vad behöver förbättras 
med hållbarhetsredovisningar? 
 
13. Vad tror Ni att hållbarhetsredovisningen kommer att få för roll i framtiden? 
 
14. Får vi lov att publicera ditt och företagets namn i uppsatsen? 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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