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Förord 
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Abstract 
 
The trend to create a sustainable report has increased during the last years. At 
the same time as the stakeholder�s demands the company to illustrate a 
transparence picture of the business. The stakeholders do not only ask for how 
the corporation stands financially, furthermore require information about how 
they treat the environment, social and ethical matter that relate to the economic 
aspect. The sustainability report is today a voluntary accounting area, which has 
only been on the market for about ten years. There does not exist any definition 
on what the report should contain or how the enterprise should present their 
sustainable work. There is however a couple of guidelines and recommendations 
available on market, which can be used to establish and audit a sustainable 
report. But the question is, are these enough to give a true and fair view of the 
company.     
 
The purpose of the authors report is, from an auditor angle, observe the audit of 
a sustainability report should be statutory or if today�s guidelines could give a 
true and fair view of the company.       
  
The authors have chosen to build the report on a qualitative method approach, 
though their intentions are to get a deeper comprehension in the subject. 
Through interviews with people who works at auditors� offices, have the authors 
put together the information from reality which were necessary.                 
 
The report has led the authors to the conclusion that, compulsory auditing of the 
sustainability report shouldn�t statutory. Though many companies are not 
enough mature to be audited. To audit a company in that position would be 
unjustified and would cost too much. The benefits have to go over the costs to 
create a sustainability report.   
 
It is possible to give a fairly true and fair view out of today�s guidelines. But the 
auditing should give the information a higher level of credibility and quality 
assurance seen out of a stakeholder point of view. It is important to emphasize 
that even if the sustainability report is audited, the company it self decides, 
which part of the report is audited.       
 
Keyword: Sustainability report, CSR, auditing process, GRI, auditors   



 
 

Sammanfattning 
 
De senaste åren har trenden för upprättandet av hållbarhetsredovisningar ökat 
samtidigt som intressenternas krav på bolagen att redovisa en transparent bild av 
verksamheten, har följt därefter. Intressenterna efterfrågar inte bara hur bolagen 
förhåller sig finansiellt utan vill även ha upplysningar på hur de behandlar 
miljön, ser på sociala och etiska frågor samt den ekonomiska aspekten som hör 
därtill. Hållbarhetsredovisningen är idag ett frivilligt redovisningsområde som 
endast funnits på marknaden i ca 10 år. Det finns ingen klar definition på vad 
den ska innefatta eller hur bolagen ska redovisa sitt hållbarhets arbete. Det finns 
dock ett flertal olika riktlinjer och rekommendationer på marknaden att tillgå 
både för upprättandet och granskningen av en hållbarhetsredovisning. Men 
frågan är om dessa är tillräckliga för att ge en rättvisande bild av bolagen.    
  
Syftet med studien är att, sett utifrån revisorns perspektiv beakta om granskning 
av hållbarhetsredovisningar borde lagstadgas eller om dagens riktlinjer ger en 
rättvisande bild av bolagen. 
 
Författarna har valt att bygga studien på en kvalitativ metodansats då de har för 
avsikt att erhålla en djupare förståelse i ämnet. Genom semistrukturerade 
intervjuer med personer från fyra revisionsbyråer, har författarna insamlat 
empirin. Då det många gånger är revisorer som granskar bolagens 
hållbarhetsredovisningar, och uppsatsen utgår från deras perspektiv, har 
intervjuer endast genomförts med revisorer.  
 
Studien har lett författarna till slutsatsen att, obligatorisk granskning av 
hållbarhetsredovisningen inte bör lagstadgas då många bolag inte har fullt 
utvecklade och mogna för granskning. Att granska ett sådant bolag skulle vara 
obefogat och kosta för mycket. Viktigt är att nyttan överstiger kostnaden för att 
det ska vara relevant att upprätta redovisningen. Det går och är möjligt att ge en 
någorlunda rättvisande bild utifrån dagens riktlinjer. En granskning torde dock 
ge en mer trovärdig och rättvisande bild utifrån intressenternas synvinkel, då 
informationen är bestyrkt från en oberoende part. Viktig är också att påpeka att 
även då bolagen blir granskade, bestämmer de fortfarande vilka delar som ska 
granskas eftersom t ex viljestyrkan inte kan granskas.      
 
Nyckelord: Hållbarhetsredovisning, CSR, granskningsprocess, GRI, revisorer. 
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Förkortningar 
 
AA 1000 AccountAbility 1000    GRI Global Reporting Initiative  
   
BFN  Bokföringsnämden    ISO  International Organisation  
            for Standardization 
 
BFN U  Bokföringsnämden    ISEA  the Institute for Social and  
 Uttalande         Ethical Accountability   
 
CERES   Coalition for Enviromentally ISAE 3000  International Standards on  

Responsible Economies      Assurance Engagements 3000 
 
CSR  Coporate Sustainable    OECD Organisation for Economic  
 Reporting         Co-operation and  
             Development 
 
EMAS  Ecco Management and Audit SA 8000  Social Accountibility 8000 
    Scheme 
 
ESRA  European       TRL  Triple Bottom Line 
 
FAR SRS  Föreningen för     UNEP  United Nations    
    Auktoriserad        Environmental Program   

Revisorer och Svenska          
Revisorsamfundet  

 
FN  Förenta Nationerna     ÅRL   Årsredovisningslagen 
 
G2  Generation       Öhrlings  Öhrlings Price Waterhouse 
             PWC Coopers 
G3 Tredje generationens riktlinjer   

 
  

Definitioner 
 
Revisor � Auktoriserad revisor eller specialistrevisor 
 
Granskare � I uppsatsen utgår författarna ifrån att en granskare är en revisor 
 
Rättvisande bild � Hållbarhetsredovisningen ska upprättas på så vis att den ger en 
hel och fullständig bild av bolaget   
      
Bolag � Företag, organisationer, koncerner eller grupper  



 
 

 



 
 

1 Inledning 
 
 
I det inledande kapitlet redogör författarna för bakgrunden till uppsatsämnet, 
dess historiska bakgrund samt hur marknaden ser ut idag. Efter detta följer 
den problemformulering som ska behandlas i studien samt syftet och 
avgränsningar i ämnet. 
      
 
1.1 Bakgrund 
 
Många, framförallt större bolag, har under de senaste åren hakat på trenden 
med en tredimensionell årsredovisning (www.kpmg.se/pages/101687.html 
07-03-17). De vill visa en öppen och genomsynlig bild av verksamheten och 
öka förtroendet hos intressenterna. Att som bolag bli förknippad med 
skandalrubriker om bristande affärsetik eller orimliga bonusar kan bli en 
avgörande faktor för fortsatt överlevnad. Det kan en öppen 
hållbarhetsredovisning hjälpa bolagen att undvika (Flening nr.5521 2005). 
 
Hållbarhetsredovisning är ett relativt nytt begrepp inom redovisningen och 
består av tre stöttepelare, miljö-, social- och etisk redovisning samt den 
ekonomiska aspekten. Miljöfrågan var den första aspekten intressenter fick 
upp ögonen för, men efterhand som globaliseringen ökat har det inneburit 
ytterligare krav på ett ansvarfullt och etiskt företagande. I och med 
Miljöpartiets bildande 1981 
(http://mp.se/templates/Mct_77.aspx?number=152&avdnr=91 07-03-17) 
lades en allt större fokus på miljön och Sveriges övriga partier var tvungna 
att ta ställning. Debatten togs vidare upp bl.a. på internationell nivå under 
Rio Konferensen 1992 som resulterade i Agenda 21 
(www.regeringen.se/sb/d/6936/a/18684 07-03-17). Detta globala samarbete 
arbetas det fortfarande aktivt med. Målet är att nå en hållbar utveckling samt 
att förvalta jordens resurser för kommande generationer. 
 
 I dagsläget är hållbarhetsredovisningen inte lagstadgad, utan utförs helt på 
frivillig basis. Uppbyggnaden varierar från bolag till bolag då redovisningen 
är principbaserad samt till största del självreglerad. Det finns dock en rad 
organisationer världen över som arbetar med att förbättra och utveckla 
hållbarhetsredovisningen. De har som mål att utforma riktlinjer och 
standarder som ska vinna allmän acceptans, så möjlighet till jämförelse 
mellan och i bolagen från år till år blir möjlig. Den organisation vars 
riktlinjer följs av flest bolag är Global Reporting Initiative, även förkortat 
GRI. Organisationen är verksam i över 60 länder och har nästintill 1000 



 
 

bolag som arbetar med GRI Reporting Framework 
(www.globalreporting.org/AboutGRI/WhatWeDo/ 07-03-17 ).  
Organisationen är ett FN initiativ med målet att öka jämförbarheten och 
kvalitén i bolagens rapporter. GRIs riktlinjer används som hjälpmedel av 
bolagen vid upprättandet och i presentationen av dess miljömål, etiska 
värderingar och hur väl de efterlever dem tillsammans med de ekonomiska 
mål som är kopplade till detta. Dessa aspekter ska balanseras för att nå en 
hållbar utveckling. I oktober 2006 lanserades de senaste riktlinjerna vilka 
kallas tredje generationens riktlinjer (G3). Dessa ska vara lättare för bolagen 
att följa än de riktlinjer som presenterades 2002 
(http://www.globalreporting.org/Home 07-03-19). I register från 2005 finner 
författarna att 14 av de 19 svenska GRI-registrerade bolagen rapporterat sin 
hållbarhetsredovisning till organisationens register över 
hållbarhetsredovisningar. 
(http://www.corporateregister.com/gri/search.cgi?d=&n=0&com=0&sec=All
&cou=Sweden&r=a&nr=All 07-03-17).    
 
1.2 Problemdiskussion       
      
Trenden med hållbarhetsredovisning har under det senaste decenniet ökat 
successivt då allt fler bolag anslutit sig till denna sorts redovisning. Det finns 
många anledningar till detta men huvudskälet ligger ofta i att intressenterna 
kommit till insikt om hur viktigt bolagens påverkan på omgivningen är. Det 
är inte bara miljön som tidigare dominerat den icke finansiella redovisningen 
som är av väsentlighet, utan också under vilka arbetsförhållanden 
produkterna framställs, transporteras och vad de består av. Trots detta är 
begreppet av relativt okänd karaktär och författarna betraktar det nödvändigt 
att ge en grundläggande förklaring av hur begreppet är uppbyggt och vad det 
består av, samt om denna sorts redovisning kan ge en rättvisande bild av 
bolagen.   
 
En revision är till för att skapa trygghet och säkerhet för bolagens alla 
intressenter. Redovisningen ska vara väsentlig, relevant och tillförlitlig. 
Intressenterna ska ha möjlighet att fatta viktiga beslut utifrån rapporterna. En 
investerare ska kunna besluta angående aktieköp i bolag, en bank om 
kreditgivning, en leverantör för leverans av dennes varor osv. Det är därför 
viktigt att bolagen har en oberoende revisor som granskar materialet. Efter 
redovisningsskandaler som Enron och Parmalat har intressenternas behov 
ökat av oberoende granskning för att få kvalitetssäkring på rapporterna. Då 
hållbarhetsredovisningen är frivillig och därmed inte lagstadgad, behöver 
inte bolagen få den granskad. De kan på så vis redovisa det de vill visa av 
bolagets arbete. Problemet ligger således i hur sanningsenlig en 
hållbarhetsredovisning blir som inte granskas. Enligt Lars-Olle Larsson, 



 
 

specialistrevisor på Öhrlings PWC, måste bolagen förmå sig att styrka det de 
inför i redovisningen vid granskning. Ibland händer det att den externa 
granskaren måste stryka hela partier i redovisningen som ej går att bestyrka 
(http://www.di.se/Nyheter/ 07-03-09). Detta är något bolag med icke 
granskad hållbarhetsredovisning behöver bekymra sig över. Frågan blir 
således, är en hållbarhetsredovisning som är granskad av en extern revisor 
mer trovärdig än en som inte granskas. 
 
I den nybildade organisationen ESRA, arbetas det med att förbättra 
hållbarhetsredovisningar på internationell nivå. Här har det konstaterats att 
endast 8 % av alla svenska hållbarhetsredovisningar är granskade av en 
oberoende part. Med detta resultat i beaktande kan det fastslås att Sverige är 
det land som är sämst bland de 13 europeiska medlemsländerna som är 
medlemmar i ESRA, på att låta sin hållbarhetsredovisning granskas (Balans 
nr 3 2007 s.17). Detta finner författarna som ett nederlag och vill därför ta 
reda på hur revisionsbyråerna ser på resultatet. Bör således granskning av 
hållbarhetsredovisningen regleras för att få en mer rättvisande bild av 
bolagen eller tillfredställer de kraven genom att följa marknadens riktlinjer? 
 
1.3 Problemformulering 
 
Ovanstående resonemang har vidare fört författarna till följande huvudfråga: 
 

• Bör granskning av hållbarhetsredovisningen, sett utifrån revisorns 
perspektiv, lagstadgas eller är marknadens riktlinjer tillräckliga 
för att ge en rättvisande bild av bolagen?  

 
För att få svar på ovanstående huvudfråga kommer frågorna nedan även 
behandlas: 
 

• Hur ser hållbarhetsredovisningen med dennes tre stöttepelare ut i 
praktiken, ger den en rättvisande bild av bolagen? 

• Är det någon skillnad på en externt granskad hållbarhetsredovisning 
och en som inte är granskad, enligt revisorer? 

• Bör hållbarhetsredovisningen, enligt revisorer, lagstadgas? 
 
1.4 Syfte 

 
Syftet med studien är att utifrån revisorns perspektiv belysa hur de betraktar 
hållbarhetsredovisningen och om de vill införa obligatorisk granskning av 
den eller om dagens riklinjer ger en rättvisande bild.  
 



 
 

1.5 Avgränsning 
 
Då ämnet är av mycket omfattande karaktär och kan åskådliggöras utifrån ett 
flertal perspektiv, har författarna valt att avgränsa sig till fyra 
revisionsbyråers synvinkel på den frivilliga hållbarhetsredovisningens 
granskning eller inte. Valet av revisionsbyråer ligger grundat i att eftersom 
hållbarhetsredovisningen till största del inte granskas av en tredje part, så 
arbetar inte alla revisionsbyråer med detta ämne. På dessa byråer anser 
författarna sig ha störst möjlighet att erhålla relevant information för att 
fortskrida med studien. 
 
1.6 Tänkt disposition 
 
I första kapitlet har författarna gett en redogörelse för uppsatsens bakgrund, 
problemformelring, syfte samt dess avgränsning. Nedan följer en kort 
beskrivning av uppsatsens fortsatta disposition.     
 
Kapitel 2 Metod  
Här redogör författarna för uppsatsens undersökningsval samt argumenterar 
för vilken metod studien bygger på. Vidare redovisas studiens validitet och 
reliabilitet. Vilka urval som gjorts och hur datainsamlingen till studien 
genomförts samt vilken intervjuteknik författarna har använt. 
 
Kapitel 3 Teori  
I detta kapitel redogör författarna för begreppet hållbarhetsredovisning med 
dess tre stöttepelare samt Intressentteorin och Legitimitetsteorin. Efter detta 
behandlas olika organisationers riktlinjer och standarder, FAR SRS reglering 
av granskning samt GRIs tredje generations riktlinjer (G3).        

Kapitel 4 Empiri  
Här sammanfattar författarna det resultat som framkommit under 
intervjuerna med studiens utvalda revisionsbyråer.  
 
Kapitel 5 Analys  
I det femte kapitlet reflekterar och analyserar författarna utfallet av studien 
samt kopplar resultatet från empirin till den teoretiska referensramen.    
   
Kapitel 6 Slutledning   
Här redovisas studiens slutsatser, egen reflektion över studiens utfall och 
resultat samt förslag på framtida forskning.  
 
Bilagor  
I denna del finnes intervjumallen som legat till grund för studiens intervjuer. 



 
 

2 Metod 
 
 
I följande kapitel redogör författarna för studiens vetenskapssyn och dess 
undersökningsmetod samt väsentliga begrepp för studiens fortsatta arbete. 
Vidare redovisas studiens urval av respondenter, val av litteratur samt 
intervjuteknik.  I respektive avsnitt diskuteras fördelar och nackdelar för de 
valda tillvägagångssätten.  
 
 
2.1 Val av vetenskapligt förhållningssätt 
 
Författarna förhåller sig hermeneutiskt i sin studie, då de har till avsikt att 
införskaffa sig en djupare förståelse och tolka resultatet som framkommer 
under arbetet.  Hermeneutiken präglas av subjektivitet och värderingar vilket 
symboliserar studiens övriga val och tillvägagångssätt.   
 
2.2 Vetenskapssyn 
 
Forskningen har i dagens samhälle kommit olika långt, inom vissa områden 
har teori efter teori utformats, hittat lösningar som nått stor framgång, medan 
andra ämnen just startat. Hållbarhetsredovisningen med dess tre stöttepelare 
är i Sverige ett relativt okänt begrepp som på senare år vunnit ett allt större 
spelrum inom redovisningen. Forskningen inom delarna i läroämnet har även 
de nått olika långt och problemet måste därför angripas med hjälp av olika 
undersökningssätt. 
 
Den samhällsvetenskapliga metoden är ett samlingsbegrepp för den procedur 
forskarna använder sig av i studien. Mer generellt är metodläran det 
tillvägagångssätt forskarna brukar för att nå kunskap (Andersen 1998 s.13). 
Valet av metod speglas i den kunskap forskaren har inom ämnet och vilket 
syfte denne innehar för studien. I boken �Den uppenbara verkligheten� 
(1998 s.18) refererar författaren Ib Andesen till Borum (1990:42) om hur 
han skiljer mellan olika kategorier av syften.  
 
• Beskrivande 
• Explorativa/problemidentifierande 
• Förklarande/förstående 
• Diagnostiserande 
• Problemlösande/normativa 
• Intervetitionsorienterande 
 



 
 

Med utgångspunkt från ovanstående har författarna valt att fokusera på två 
kategorier. Den första är det beskrivande syftet som författarna väljer att 
hänvisa till som en deskriptiv undersökning, vilken beskriver hur något är. 
Här kommer författarna att redogöra för hur hållbarhetsredovisningen är 
uppbyggd, hur den definieras samt vad den består av. Den andra punkten 
författarna utgår från är den förklarande och förstående 
undersökningsmetoden. Här utgår författarna från uppsatsens syfte i att få en 
ökad förståelse till vad de fyra revisionsbyråerna anser om att reglera 
granskningsprocessen av den icke finansiella hållbarhetsredovisningen. 
Bedömer vidare revisionsbyråerna att det nuvarande sättet att arbeta med 
hållbarhetsredovisningen är tillräcklig för att ge en rättvisande bild av 
bolagen, samt varför revisorerna tror att bolagen väljer eller väljer bort att 
granska sin redovisning av en oberoende granskare. 
Undersökningsmetoderna används som ett komplement till varandra men 
måste särskiljas (Andersen 1998 s.18-21). 
 
2.2.1 Deduktiv ansats - �från teori till empiri� 
 
Forskning med deduktiv ansats utgår ifrån att forskaren först anskaffar sig 
information och kunskap i läroämnet. Detta utförs genom att granska tidigare 
studier för att sedan titta på hur verkligheten ser ut. Risken med detta sätt att 
angripa problemet är att forskaren endast ser till den information som anses 
vara väsentlig för studien och missar således information vilken borde ha 
tagits i beaktande (Jacobsen 2002 s.34-35). En kvantitativ undersökning 
bygger ofta på denna typ av ansats, då forskarna i stor utsträckning 
formulerar svarsalternativ i sina enkäter och på så sätt begränsar den 
information som samlas in. Forskaren måste således avgöra vilken 
information som är relevant för vidare forskning innan denne utför sin 
studie. Den deduktiva ansatsen kan på så sätt refereras till den slutna 
ansatsen (Jacobsen 2002 s.43).    
 
2.2.2 Induktiv ansats - �från empiri till teori�  
 
Den induktiva ansatsen bygger på ett öppet tillvägagångssätt. Här utgår 
forskaren ifrån verkligheten och samlar information i denna, för att sedan 
sammanfatta och strukturera det som funnits. Forskare som brukar denna 
sorts ansats innehar oftast inte en allt för stor kunskap på området. Han 
samlar på så sätt in all information han finner (Jacobsen 2002 s.35) och går 
således från det speciella till det generella. Det öppna tillvägagångssättet har 
dock fått kritik, forskare menar på att en person aldrig kan gå ut i 
verkligheten utan några förutfattade meningar. Modern psykologisk 
forskning har även konstaterat att en människa inte innehar förmågan att 
samla in all relevant information (Jacobsen 2002 s.43).        
 



 
 

2.2.3 Val av vetenskapssyn  
 
Det finns ingen metod som är den �bästa� utan valet faller på den ansats som 
anses ha flest starka sidor för studiens syfte (Jacobsen 2002 s.42). Då 
författarnas syfte är att studera hur hållbarhetsredovisningen med dennes tre 
stöttepelare ser ut i praktiken, samt hur revisorer ser på en lagstadgning av 
hållbarhetsredovisningens granskning anses ansatsen deskriptivt/induktiv 
med ett kunskapsmässigt syfte (Artsberg 2005 s.32) vara bäst lämpad. Detta 
grundar författarna på att, då ämnet är av relativt ny karaktär, bör forskarna 
ge en beskrivande skildring av ämnet med utgångspunkt i empirin. Hur ser 
verkligheten ut? Efter datainsamling i empirin kommer författarna att 
strukturera upp informationen de funnit för att utifrån det fortsätta i teorin.  
En induktiv studie beskrivs som upptäcktens väg (Andersen 1998 s.29) och 
eftersom författarna har en relativt liten inblick i forskningsämnet går de ut i 
verkligheten för att samla in så mycket relevant information som möjligt för 
att sedan skildra detta på bästa sätt. Det som talar emot detta val av ansats är 
den nya moderna psykologiska forskningen. Människan har ingen möjlighet 
att anskaffa sig all relevant information vilket kan medföra att 
undersökningen blir något snedvriden (Jacobsen 2002 s.43). Med detta i 
beaktande anser dock författarna att denna ansats är den bäst lämpade.      
 
2.3 Forskningsmetod 
 
Vid insamling av data och analys ligger valet av metod i en kvalitativ 
respektive en kvantitativ ansats. De innehar inte någon absolut skillnad utan 
används med framgång som komplement till varandra (Holme & Solvang 
1997 s.76).  Den ena metodens starka sida styrker den andras svaga. Valet av 
metod ligger således i vad forskaren har som syfte med studien och beslutet 
fattas i forskningens problemformulering.  
 
2.3.1 Kvantitativ forskningsmetod  
 
Den kvantitativa ansatsen tar sin utgångspunkt i naturvetenskapen och 
därmed i den positivistiska kunskapssynen (Jacobsen 2002 s.30). Då 
forskaren omvandlar insamlad information till matematiska, statistiska och 
aritmetiska formler och samband (Andersen 1998 s.31). En kvantitativ ansats 
har en klarare start- och slutpunkt i studien, vilket medför att forskaren 
lättare kan avgränsa sig (Jacobsen 2002 s.146). Han söker efter det 
representativa och undersökningen utförs oftast genom en enkät med fasta 
svarsalternativ. Målet är således att förklara verkligheten (Holme & Solvang 
1997 s.78). Fördelar med en kvantitativ ansats är att den ofta är billigare att 
utföra. Den präglas av hög extern validitet enär resultatet allt som oftast 
redovisas i procent och antal samt att det är lättare att inneha en klar struktur 



 
 

i undersökningen. En faktor som kan ses som både positiv och negativ är att 
forskaren har distans till respondenten och på så sätt inte bygger upp någon 
relation till personen. Fördelen blir således att forskaren inte påverkas av 
några personliga åsikter vilket stärker fokus på det generella. Nackdelen kan 
dock bli att forskaren inte får tillräcklig förståelse i ämnet och därmed inte 
kan sätta sig in i respondentens tankesätt. Andra nackdelar som vidare kan 
tas i beaktande är att det är svårt att få en djupgående undersökning med 
denna typ av metod. Forskaren skrapar lite på ytan och ger inte respondenten 
möjlighet att uttrycka sig utöver frågorna som ges. Metodens inre validitet 
kan således ifrågasättas. Flexibiliteten vid denna typ av ansats kan också den 
ifrågasättas (Jacobsen 2002 s.146-148).      
      
2.3.2 Kvalitativ forskningsmetod 
 
Den kvalitativa metoden speglar totalsituationen och ger forskarna en 
djupgående och förstående inblick i helheten. Forskaren vill skapa en �jag-
och-du� relation till respondenten och skapar ofta detta genom långa samtal 
med målet att fånga respondentens inre tankar och åsikter i ämnet. Forskarna 
söker efter det säregna och unika i respondentens situation med målet att 
finna samband och strukturer i forskningen (Holme & Solvang 1997 s.78). 
Ansatsen speglas av öppenhet vilket medför att studien innehar en hög intern 
validitet. Denna typ av metod präglas av en hög flexibilitet. Gränserna i 
studiens arbete är flytande och forskaren kan följaktligen hoppa mellan de 
olika faserna i studien. Det bör dock beaktas att detta kan medföra problem 
då informationen inte tar slut. Detta kan leda till att forskaren inte lyckas 
avsluta sin forskning eller att informationen medför att han i slutändan sitter 
på en helt annan frågeställning än vad avsikten var till en början. Andra 
nackdelar med ansatsen kan vara att den är mycket resurskrävande samtidigt 
som dess yttre validitet kan ifrågasätta. Problemet här ligger i att forskaren 
endast utför intervjuer med ett fåtal respondenter och de kanske inte är 
representativa för alla på området. Studiens generalisering är därför svår att 
fastställa. Forskaren bör även ta i beaktande att han inte får påverkas eller få 
en snedvriden bild av vad respondenten säger. Han måste på så sätt hålla sig 
kritiskt till informationens relevans och tillförlitlighet (Jacobsen 2002 s.142-
144) 
  
2.3.3 Val av forskningsmetod 
 
Författarna har valt att använda sig av den kvalitativa metoden som 
utgångspunkt i uppsatsens upplägg. Valet grundas i att författarna vill skapa 
sig en djupgående förståelse och få klarhet i hur revisorer ser på 
hållbarhetsarbetet i bolag. Om revisorerna har liknande åsikter eller om de 
rent av har olika ståndpunkter i frågan om reglering av granskningsprocessen 
i dagens hållbarhetsredovisningar. Då kunskapen är knapphändig, och endast 



 
 

ett fåtal revisionsbyråer arbetar med ämnet, medför detta att det är svårt för 
författarna att införskaffa sig information med fasta frågeformulär enär 
förnuftiga och givande frågor är svåra att ställa. Samt att svaren på frågorna i 
studien är av förklarande karaktär. Den kvalitativa metoden är således mer 
öppen för ändringar som kan inträffa längs vägen (Jacobsen 2002 s.145-
146).    
 
2.4 Kritisk metoddiskussion 
 
2.4.1 Validitet och reliabilitet 
 
Validitet och reliabilitet är begrepp som framförallt används och är 
framtagna för forskning med kvantitativ ansats, men brukas även i 
kvalitativa undersökningar. Begreppen har ett starkt samband med 
vetenskaplig forskning men skiljer sig med framgång för respektive metod. 
Vissa forskare inom den kvalitativa forskningen har till och med gått så långt 
att de helt förkastat validiteten och reliabiliteten i sina studier (Jacobsen 
2002 s.255). Författarna anser dock att begreppen är brukbara i deras studie. 
Skillnaden i de olika ansatserna är att den kvantitativa undersökning 
bestämmer en viss mätmetod med en bestämd validitet och reliabilitet som 
de har till syfte att nå. Medan forskaren i en kvalitativ undersökning arbetar 
med begreppen under hela studien.  Svårigheten ligger i att forskaren vid en 
kvalitativ studie inte kan förlita sig till statistik som åskådliggör den validitet 
respektive reliabilitet studien innehar. Forskaren måste på så sätt förhålla sig 
kritisk till all datamängd som insamlas då det inte finns några siffror att falla 
tillbaka på (Holme & Solvang 1997 s.94).  
 
Validitet innebär att mäta det som avses att mäta (Artsberg 2005 s.170) samt 
att mäta rätt sak vid rätt tillfälle. Validitetsbegreppet i sig består av två 
begrepp; giltighet och relevans. Den information som insamlas och 
analyseras i studien måste vara giltig och gällande för att resultatet ska bli 
meningsfullt och användbart. Vidare består validiteten av intern respektive 
extern relevans och giltighet. Den interna giltigheten hänförs ofta till 
bekräftbarhet i en kvalitativ studie. Det innebär att forskarna ska mäta 
studiens giltighet. Detta görs genom att kritiskt granska studiens resultat 
samt se om den överrensstämmer med liknande forskning (Jacobsen 2002 
s.256). Den externa giltigheten refereras till överförbarhet i en kvalitativ 
studie. Här ser forskaren till hur väl studiens funna fakta kan generaliseras. 
Många kvalitativa studier har inte som mål att dra slutsatser utifrån en 
population eller liknande, utan vill införskaffa sig en djupare förståelse i 
ämnet. Det medför att den externa giltigheten i en kvalitativ undersökning 
inte är lika hög som i en kvantitativ (Jacobsen 2002 s.266). Reliabilitet 
grundar sig i att forskaren mäter det han avser att mäta på ett tillförlitligt sätt.  



 
 

 
Författarna utgår ifrån att informationen i studien bygger på och 
överrensstämmer med verkligheten. Respondenterna, vilka deltar i studien, 
innehar ämnet hållbarhetsredovisning och dess granskningsprocess som en 
del i sitt arbete. Detta medför att de är insatta i ämnet och kan ge forskarna 
svar på deras frågor. De kan dock inte garantera att informationen har högsta 
reliabilitet.   
 
2.5 Urval 
 
Målet med författarnas kvalitativa studie är att skapa en förståelse hur 
revisionsbyråerna betraktar och bedömer dagens hållbarhetsredovisningar 
och om granskningen bör regleras eller ej. Med detta i beaktande väljer 
författarna att bygga studien på ett s.k. icke-sannolikhetsurval. Problemen 
med denna urvalstyp är att risken för en snedvriden vinkel i studien är större 
då vissa delar inte blir representerade (Jacobsen 2002 s.350). Författarna 
grundar sitt beslut på att studien inte har till syfte att dra allmängiltiga 
slutsatser för alla revisorers åsikter utan endast få en djupare och klarare bild 
utifrån de fyra största revisionsbyråerna som är placerade i Sverige.  
 
Studien bygger vidare på ett strategiskt urval (Jacobsen 2002 s352), då 
författarna har till syfte att intervjua en lämpad person i de fyra 
revisionsbyråerna. Detta för att få en djupare förståelse för deras syn på 
hållbarhetsredovisningarnas granskningsprocess samt om reglering är att 
föredra. Valet av revisionsbyråer ligger grundat i att eftersom 
hållbarhetsredovisningen till största del inte granskas av en tredje part, så 
arbetar inte alla revisionsbyråer med detta ämne. Författarna menar att de på 
dessa byråer har störst möjlighet att erhålla relevant information för att 
fortskrida med studien.    
 
Deloitte etablerades på marknaden år 1984, under namnet Touche Ross 
Group (TRG). Idag har Deloitte omkring 1000 medarbetare i Sverige. De är 
en av revisionsbyråerna som kommit långt med arbetet inom 
hållbarhetsredovisningen. De har bl.a. undersökt hållbarhetsredovisningar 
och utsett �Bästa praxis� i 14 år 
(www.deloitte.com/dtt/section_node/0,1042,sid%253D8104,00.html 07-03-
12). 
 
Revisionsbyrån Öhrlings PriceWaterhouse Coopers har ca 3000 anställda i 
Sverige. Bolaget bildades genom en fusion 1999 och finns i 149 länder. De 
innehar specialister inom ämnet hållbarhetsredovisning och arbetar med 
granskning och bestyrkande av dem. 
(www.pwc.com/extweb/aboutus.nsf/docid/FA87235345B86D8F8025708F0



 
 

04AA34E 07-03-12). 
 
Ernst & Young har idag 1750 anställda i Sverige och hela 114 000 anställda 
runt om i världen. Bolagets historia är inte helt okomplicerad, med en rad 
fusioner och namnbyten längs vägen. Bolaget innehar idag ett nätverk av 
specialister inom området både på sina kunders och egen begäran 
(http://www.ey.com/global/content.nsf/Sweden/Om_EY_Fakta, 
http://www.ey.com/global/Content.nsf/Sweden/AABS_Miljotjanster 07-04-
17).   
 
Det som i dagens läge går under namnet KPMG bildades redan 1923 av en 
av förstaårseleverna på Handelshögskolan i Stockholm. KPMG har idag 
1500 anställda i Sverige med över 60 kontor och arbetar bl.a. med 
bestyrkande av hållbarhetsredovisningar. 
(http://www.kpmg.se/pages/100010.html 07-04-17) 
 
2.6 Litteraturöversikt 
 
Att hållbarhetsredovisning är ett för många okänt begrepp kan ses positivt då 
informationen i ämnet är relativt ny och därför mer eller mindre aktuell i 
dagsläget. Det finns dock två typer av data vilka författarna ämnar använda i 
olika stor utsträckning, primärdata och sekundärdata (Andersen 1998 s.150). 
 
2.6.1 Primärdata 
 
Primärdata är grunddata eller råmaterial som författarna själva har samlat in 
genom t ex fallstudier och/eller intervjuer. Primärdata i uppsatsen består av 
intervjuer med de fyra revisorsbyråerna som författarna valt att avgränsa sig 
till. Målet med intervjuerna är att tillhandahålla objektiv information från 
respondenterna. Intervjuerna är av kvalitativ form dvs. frågetekniken är 
ostrukturerad eller semistrukturerad och genomförs i form av ett vanligt 
samtal mellan intervjuaren och respondenten (Andersen 1998 s.152). 
Intervjuerna har utförts på det sätt respondenten föredragit, antingen genom 
personlig intervju, via telefon eller mail.     
 
2.6.2 Sekundärdata 
 
Sekundärdata är information som författarna funnit på Internet, i databaser 
samt i tryckt litteratur. Ett antal hållbarhetsredovisningar har även granskats 
för att ge författarna en bild hur marknaden ser ut samt om de skiljer sig 
mellan bolag. De mest förekommande sökorden är Hållbarhetsredovisning, 
CSR, granskningsprocessen, GRI och revisorer.  
 



 
 

Viktigt vid användandet av sekundärdata är att vara kritisk till källan och 
studera om informationen verkligen är tillförlitlig och användbar. Det finns 
mycket information att gallra bort då ämnet är aktuellt. Det är en 
grundläggande förutsättning att bedöma trovärdigheten på den kvarvarande 
informationen. En annan viktig utgångspunkt i arbetet av sekundärdata och 
vid bedömandet av tillförlitligheten i informationen, är att granska vem 
mottagaren och avsändaren är (Jacobsen 2002 s.209). Vilken kunskap och 
kompetens författaren har i ämnet kan också visas i kvalitén på rapporten 
(Jacobsen 2002 s.210). För att få en bra bild av situationen bör forskaren ha 
flera källor som är oberoende av varandra och som kan balanseras med 
varandra (Jacobsen 2002 s.210). 
 
2.6.3 Val av Respondentgrupp 
 
Då studien utgår ifrån ett revisorsperspektiv har författarna insamlat 
primärdata genom att göra intervjuer med fyra personer. De arbetar med 
hållbarhetsredovisningar på de fyra stora revisionsbyråer i Sverige. 
Författarna strävade efter att erhålla en personlig intervju med 
respondenterna och lyckades med detta i två fall, på Ernst & Young och på 
KPMG. Med tanke på Deloittes brist på resurser inom ämnet, då deras båda 
specialister befann sig på föräldraledighet, hann inte författarna få tag på rätt 
person förrän besöket i Stockholm var avslutat. Detta resulterade istället i en 
mailintervju. Öhrling PWCs specialistrevisor är mycket på resande fot och 
därför fanns inte möjlighet till personlig intervju, en telefonintervju blev 
därför resultatet. Alla intervjuer har givit författarna möjlighet till att ställa 
följdfrågor i efterhand. Det har medfört att oklarheter besvarats vilket 
förhoppningsvis ger studien en hög reliabilitet och validitet.  
 
2.7 Intervjuteknik 
 
Det finns en rad olika sätt att utforma en intervju på. Valet av metod beror på 
syftet med uppsatsen, kvalitativ eller kvantitativ form. Inom den kvalitativa 
grenen används antingen den ostrukturerade intervjun där intervjuaren har 
helt öppna frågor och endast inriktning på temat har angivits. Det andra 
alternativet är semistrukturerad intervju som är något mer strukturerad men 
är ändå flexibel och öppen. I den sistnämnda har intervjuaren ofta lite bättre 
vetskap och lärdom inom ämnet (Andersen 1998 s.162). Temat och 
tillgången av information är det som avgör valet av intervjuform. Vad som är 
gemensamt för dessa intervjuformer är att de utförs i form av ett vanligt 
samtal. Som hjälpmedel används en intervjumanual av forskaren. Denna typ 
av intervju ger många fördelar och stora möjligheter till 
informationsinsamling, men bär även med sig en viss form av risk. 
Respondenten kan uttala sig fritt angående sina tankar och synpunkter men 



 
 

kan lätt glida in på andra irrelevanta ämnen. Att spela in frågestunden på 
bandspelare eller liknade, kan på så sätt vara till fördel vid analysen och 
sammanställningen av intervjun. Alla respondenter är olika och har inte 
samma förhållande till hållbarhetsredovisning, detta kan tas tillvara på i den 
kvalitativa intervjun, då forskaren kan utforma samtalet efterhand som 
passar beroende på hur respondenten beter sig. Det negativa med denna typ 
av intervju är att det är kostsamt och det inte är säkert att respondenten 
befinner sig i närheten av forskaren, samt att en s.k. intervjueffekt kan uppstå 
och att metoden oftare är mer tidskrävande. Med intervjueffekt avses att det 
blir ett samspel mellan intervjuaren och respondenten vilket kan leda till att 
undersökningspersonen blir påverkad (Andersen 1998 s.161). Den 
kvantitativa intervjun präglas av standardiserade frågor eller enkäter med 
slutna, bundna svar. Vid intervjun har förarbetade frågeformulär arbetas 
fram och dessa används på samtliga personer som deltar i studien (Andersen 
1998 s.163). 
 
2.7.1 Val av intervjuteknik 
 
Författarna använde den semistrukturerade intervjuformen för att få en så 
innehållsrik och givande intervju som möjligt. Valet grundades på att 
författarna fick möjlighet att strukturera upp intervjuerna och på så sätt 
erhöll bästa resultat.   
 
Intervjuerna utfördes genom ett vanligt samtal mellan författarna och 
respondenten. En intervjumanual nyttjades, samt att hela konversationen 
spelades in så att författarna lättare kunde bearbeta och analysera samtalet i 
efterhand. Intervjuerna varade i ca 1 timme. (Frågorna till intervjuerna finns 
i Bilaga 1) 
 



 
 

3 Teoretisk referensram  
          
 
I följande kapitel redogör författarna för definitionen av 
hållbarhetsredovisning och dess tre stöttepelare samt Intressent- och 
Legitimitetsteorin. Vidare sammanfattas det kort om olika framgångsrika 
och populära organisationer, dess riktlinjer och principer som bolag i Sverige 
frivilligt kan ansluta sig till. Efter det beskrivs utformandet av FAR SRS 
rekommendation för oberoende bestyrkande. Slutligen skildras GRIs 
utformning samt en granskares oberoende. 
 
 
3.1 Hållbarhetsredovisning 
 
Namnet hållbarhetsredovisning används idag som ett samlingsnamn för 
ekonomi, social-, etisk samt miljöredovisningen den s.k. "triple bottom line", 
men redovisningen går under en rad namn i olika bolag. Enligt FARs 
Samlingsvolym 2007 del 2 (Rev 06) används olika namn som 
miljöredovisning, socialredovisning, omvärldsredovisning, Corporate Social 
Responsibility (CSR)-redovisning och ansvarsredovisning.  Den kan 
uppvisas separat i trycksak, på hemsidor eller ingå som en separat del i den 
tryckta årsredovisningen. 
 
I Brundtlandrapporten �Vår gemensamma framtid� som utkom 1987 från 
FN kommissionen beskrevs hållbar utveckling på ett sätt som kommit att bli 
näst intill allmänt accepterad. �Hållbar utveckling innebär att tillgodose 
behoven hos dagens generation, utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillgodose sina behov�. Kommissionen hade till uppgift att 
utforma en handlingsplan för hur vi ska bevara miljön samt tillvarata och 
beskydda jordens naturreserver. Den hållbara utvecklingen kretsar med 
andra ord inte bara runt den ekonomiska frågan om hur världen ska ta 
tillvara på miljön utan en tredje aspekt måste även inkluderas. Här 
tillkommer hållbarhetsredovisningens tredje dimension, den sociala och dess 
ansvarstagande. För har inte människan god livskvalitet kommer det inte att 
lyckas. (Larsson 2002 s.193)  
 
3.1.1 Miljöaspekten 
 
Miljödelen inom hållbar utveckling tog sitt ursprung för ca 40 år sedan och i 
och med boken �Tyst vår� skriven av Rachel Carson, fick allt fler upp 
ögonen för miljön. År 1969 kom den första miljölagstiftningen och den 
första internationella miljökonferensen gick av stapeln i Stockholm 1972. 



 
 

Sedan dess har ett antal konferenser anordnats (Enell Rapport 2005:47 R 
s.50). Hållbarhetsredovisningen och stöttepelaren miljöredovisning innebär 
att bolagen och dess verksamheter ska påverka miljön så lite som möjligt för 
att behålla den ekologiska balansen på jorden. (Brytting 2005 s.191). Miljön 
är en förutsättning för mänskligt liv och bolag måste därigenom dra sitt strå 
till stacken och redovisa sin påverkan. Miljöredovisningen är vidare 
lagstadgad och reglerad enligt ÅRL 6 kap 1 §. Bolagens miljöarbete samt 
påverkan ska redovisas i förvaltningsberättelsen. Driver bolaget dessutom 
miljöfarlig verksamhet måste det anmälas enligt Miljöbalken 9 kap.  
 
3.1.2 Sociala och etiska aspekten 
 
Den sociala sidan av hållbarhetsredovisningen kretsar kring de 
uppförandekoder (codes of conduct) som bolagen tar i beaktande. 
Allmänheten blir allt mer medveten om de mänskliga och miljömässiga 
problem som världen står inför. Uppförandekoderna bottnar sig i de 
mänskliga rättigheterna (stiftades den 10 december, 1948) och FNs 
konvention om barnens rätt. Denna består av åtta konventioner som bl.a. 
behandlar jämställdhet och lika lön, avskaffandet av tvångsarbete och 
minimiålder för arbete samt diskriminering. I augusti 2003 presenterade FN 
normer för företags ansvar med hänsyn till de mänskliga rättigheterna, vilken 
är en syntes av de redan befintliga människorättskonventionerna men med en 
omarbetad inriktning ur bolags perspektiv. För att få den juridiskt bindande 
krävs att FN konventionen för mänskliga rättigheter godkänner den samt att 
den bekräftas av medlemsländerna. Så länge som lagstadgningen inte har 
skett används normerna som vägledning i arbetet. Normerna är nio till 
antalet och innefattar bl.a. Arbetstagarens rättigheter, Miljöskydd, 
Produktsäkerhet och konsumentskydd samt Ekonomiska, sociala och 
kulturella rättigheter (Larsson 2005 s.131-133).      
 
3.1.3 Ekonomiska aspekten 
 
I denna aspekt redogör bolagen för dess ekonomiska påverkar genom sitt 
hållbarhetsarbete. De ekonomiska talen som bolagen väljer att redovisa är 
inte kopplade till årsredovisningen utan är en helt fristående del. Exempel på 
tal som redovisas är skatt bolagen betalar i andra länder och 
arbetskraftskostnader (Flening, intervju 2 maj).  
 
3.2 Intressentteorin 
 
I dagens samhälle finns det inget klart regelverk för hur en korrekt 
hållbarhetsredovisning ska utformas. Det finns heller ingen bestämd grupp 
av intressenter som intresserar sig för denna typ av redovisning. 



 
 

Informationen nyttjas på olika sätt av olika grupper vilket medför att det är 
svårt att implementera all information som är relevant och väsentlig för 
intressenterna (Larsson 2005 s.248-249). Det handlar om att uppehålla en 
dialog med intressenterna så att alla strävar åt samma håll för att nå bästa 
resultat. Bolagen måste skapa en vi-känsla i sitt arbete och kan i dagens 
samhälle inte arbeta utifrån �vi och dom�, utan måste inkludera 
intressenterna i sitt dagliga arbete för att bli framgångsrika i sitt arbete med 
en hållbar utveckling (Enell Rapport 2005:47 R s.50).    
 
Att vara etisk och miljövänlig i företagandet är något som allt fler 
intressenter efterfrågar. Bolag som kan påvisa för intressenterna hur de 
arbetar samt dess påverkan på omgivningen faller därmed på sin plats i en 
hållbarhetsredovisning. En sådan upprättas i första hand för att det 
efterfrågas av intressenter. Bolagen har stora krav på sig i dagens samhälle 
vilket medför att det blir allt viktigare att visa att de har ett hållbart 
företagande. Intressenter kräver dock olika typer av information då de har 
olika informationsbehov (Smith 2006 s.17). Detta medför att det kan vara 
svårt att upprätta en redovisning så att den passar alla. För bolagets del blir 
det därmed viktigt att hitta en balans och att ha möjlighet att kompromissa 
mellan alla intressenters behov och krav, så att inga konflikter uppstår. 
Viktigt är också att göra avvägningar och prioriteringar på vad som anses 
vara väsentligt ur intressenternas synvinkel (Ax et al 2005 s.38-41). Att föra 
en intressentdialog med sina intressenter är således något som blivit allt 
vanligare de senaste åren. 
 
Intressentmodellen visar förhållanden mellan bolagen och dess omgivning. 
Utgångspunkten kan sägas vara att hitta jämvikt mellan alla krav från 
intressenter som bolagen har en relation till. Intressenterna är beroende av 
bolagen och vice versa. Beroendeförhållandet handlar om intressenternas 
bidrag till bolagen och vad de får tillbaka i belöning för detta. Vilka slags 
beroendeförhållanden som finns mellan intressenten och bolagen beror på 
intressenternas intresse, krav och bidrag. Huvudintressenterna som det 
brukar talas om är ägarna, långivare, leverantörer, kunder, stat & kommun, 
medarbetare och allmänheten (Ax et al 2005 s.39). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
Figur 1: Intressentmodellen, Källa: Egen bearbetning efter Ax et al 2005 
 
Ägarna önskar information angående bolagens ställning för att spå framtida 
prognoser, vilket blir relevant då de ska fatta beslut om investeringar i 
bolagen. Långivare däremot vill se information om t ex etiska värderingar. 
Leverantörer och kunder betraktar t ex produktion och transport. En anställd 
är mån om sitt arbete och vill känna anställningstrygghet. Stat och kommun 
vill se till att få in de skatter bolagen ska betala och att bolagen inte påverkar 
miljön negativt. Intressenternas påverkan tillsammans blir därmed stora på 
bolagen (Smith 2006 s.17). Samtidigt som alla krav kan bli svåra att uppnå 
till fullo kan en stark intressentdialog och ett medvetande från bolagen hjälpa 
dem på vägen genom att upprätta en hållbarhetsredovisning (Larsson 2005 
s.248-249).  
 
3.3 Legitimitetsteorin 
 
Legitimitetsteorin kan sammankopplas med intressentteorin då den handlar 
om hur bolagen finner legitimitet från sina intressenter. Legitimitet innebär 
att bolagen har vunnit acceptans och godkännande från sin omgivning 
genom öppenhet i relationen. Bolag kan med andra ord endast erhålla 
legitimitet genom sina intressenter och detta sker genom att bolagens 
värderingar och normer är överensstämmande med samhällets och därmed 
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intressenternas värderingar och normer. Legitimitet är enligt Tilling (2004 
s.4) precis som pengar för ett bolag, en källa som krävs för att kunna hålla 
igång verksamheten. Det finns åtgärder och handlingar som bolag utför vilka 
kan ge dem en bättre legitimitet samtidigt som det kan medföra motsatsen. 
Legitimitet är endast en symbolisk representation för bolagen, men dock 
mycket viktigt för dem. Att som bolag ha låg legitimitet kan innebära stora 
konsekvenser, ett exempel kan vara att bolaget förlorar sin position på 
marknaden (Tilling 2004 s.4).  
 
Då intressenterna är de som ger bolagen dess legitimitet är det viktigt att 
bolagen anses trovärdiga utifrån dess synvinkel. Intressentdialogen bedöms 
därför vara en viktig ingrediens i arbetet. Detta är en av anledningarna till 
varför ett bolag upprättar en hållbarhetsredovisning frivilligt. 
Kommunikationen sker genom rapporten då bolagen visar en 
genomsynlighet med målet att få ett bättre förhållande till sina intressenter.  
 
I Tillings rapport (2004 s.6-7) menar han att ett bolags legitimitet kan 
befinna sig i en av de fyra faserna vilken legitimitet uppvisar sig i. De som 
existerar är Etablering av legitimitet, Bevaring av legitimitet, Expandering 
av legitimitet samt Försvara sin legitimitet.  
 
Etablering av legitimitet innebär att bolag som befinner sig i 
utvecklingsfasen finner acceptans hos sina intressenter. Bolagen måste vara 
medvetna om den sociala konstruktionen i omgivningen. Fasen då bolagen 
bibehåller sin legitimitet är den fas som de flesta bolag befinner sig i. 
Marknaden kan svänga snabbt liksom intressenternas acceptans. Bolagen 
kan tappa sin legitimitet från intressenterna utan att ändra sina aktiviteter i 
verksamheten, aktiviteter vilka tidigare har varit accepterade. Genom att ge 
sig ut på en ny marknad eller om relationen till den nuvarande marknaden 
förändras innebär det att bolagen måste expandera eller bredda sin 
legitimitet. Det gäller att vinna tilltro och support från de potentiella 
intressenterna i en sådan situation. Ett bolags legitimitet kan även bli 
angripen och hotad genom att det har hänt en incident som påverkar 
intressenternas syn och då gäller det att försvara den. Exempel på incidenter 
som kan påverka legitimiteten är att varumärket blir ihopkopplat med 
barnarbete eller att bolaget ses som en stor �miljöbov�. Att försvara sin 
legitimitet är något som nästan alla bolag behöver göra utan att det har 
inträffat någon incident (Tilling 2004 s.7).   
     
3.4 Lagreglering 
 
Sedan 1999 har det enligt svensk lag (ÅRL 6 kap 1 §) varit upplysningsplikt 
för större bolag att redogöra för sin påverkan på den externa miljön i 



 
 

förvaltningsberättelsen. Bolag som dessutom bedriver miljöfarlig 
verksamhet har anmälningsplikt till regeringen enligt Miljöbalk (1998:808) 9 
kap. Detta har Bokföringsnämnden vidare gjort ett uttalande om i BFN U 
98:2 (http://www.bfn.se/index.asp?/redovisning/bfn_u/bfn_u98_02.asp 07-
04-20), där de anser att information som är av väsentlighet för bolagens 
ställning och framtid ska redogöras för i förvaltningsberättelsen. Det är dock 
inte lag på att följa BFN men det anses vara god redovisningssed att så göra.  
Från och med den 1 januari 2007 ska ytterligare information innefattas i 
förvaltningsberättelsen vilket har varit under utredning sedan den 30 maj 
2005. Utökningen bygger delvis på artikel 46 i EG:s fjärde bolagsdirektiv 
och har kommit att kallas moderniseringskravet. Svenska större bolag och 
koncerner (större än 50/25/50 bolag) ska nu redovisa ytterligare icke 
finansiell information som är kopplad till bolagens verksamheter. Exempel 
på områden som ska redovisas är mål och resultat, t ex utsläppsfrågan, hur 
man arbetar med jämställdhet i bolagen samt t ex personalfrågor. 
Informationen i förvaltningsberättelsen behöver dock inte redovisas med 
sifferexempel. (Balans nr 12 2006)    
 
3.5 Frivilliga riktlinjer 
 
Hållbarhetsredovisningen är inte lagstadgad utöver informationen i 
förvaltningsberättelsen utan bygger till största del på självreglering. Det 
finns således ett antal ickebindande riktlinjer vilka bolagen i olika stor 
utsträckning väljer att följa samt en del förordningar som bolag kan välja att 
ansluta till. Nedan följer några exempel som brukas i ett flertal bolag i 
Sverige. GRIs riktlinjer G3, vilka är de mest använda riklinjer på 
marknaden, redogörs mer ingående i kapitel 3.6.  

  
3.5.1 Ecco Management and Audit Scheme 
 
Förkortas EMAS och är en förordning som till viss del bygger på EU-
kommissionens femte aktionsprogram �Mot en hållbar utveckling�. 
Organisationen är öppen för alla typer av bolag och verkar för att de anslutna 
ska utveckla miljöarbetet utöver det lagen kräver. Det sker på ett metodiskt 
och regelmässigt sätt för att ge bästa resultat. Detta genom klart uppsatta mål 
och ett detaljrikt program som ledsagas av granskning av organisationens 
arbete med miljön. Den 21 april 2001 presenterades en ny förordning som 
bygger på standarden ISO 14001. Den går ut på att de anslutna bolagen kan 
använda EMAS som ett marknadsföringsinstrument genom att bolagen 
kommunicerar med sina intressenter i sitt pågående miljöarbete. 
(http://www.emas.se/shortemas.asp 07-04-24) 
 
 



 
 

3.5.2 Global Compact  
 

Den 31 januari 1999 på World Economic Forum i Davos presenterade den f 
d Generalsekreteraren i FN, Kofi Annan, tillsammans med FNs nio principer 
för bolags och organisationers agerande med inriktning på mänskliga 
rättigheter, miljö och arbete. Han uppmanade bolag att ansluta sig till 
organisationen vilken skulle sammanföra bolag över hela världen för att 
arbeta mot ett socialt och miljömässigt företagande.  Organisationen är en 
frivillig sammanslutning som har medlemmar från ett hundratal länder 
världens över, varav Sverige medverkar med 39 aktörer 
(http://www.unglobalcompact.org/ParticipantsAndStakeholders/search_parti
cipant.html?submit_x=page 07-04-20). Att bli medlem i Global Compact är 
relativt lätt. Den verkställande direktören skickar ett brev till FNs 
Generalsekreterare och förklarar hur bolaget genom sitt ingående i Global 
Compact kommer att främja de tio principerna samt deltaga i dess aktiviteter 
(princip nummer 10 tillkom i juni 2004 och bekämpar korruption), 
(http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/anti-
corruption.html 07-05-08). Sedan är det intressenterna i omvärlden som 
bedömer hur väl de efterlever åtagandet mot Global Compact i dess 
redovisning (Larsson 2005 s.143-144).      
 
Global Compacts medlemsorganisationer arbetar efter två mål: 

1. Göra organisationens 10 principerna till en norm för företagande 
i hela världen. De tio principerna består av arbete för mänskliga 
rättigheter, arbetsrätt, miljö och motverkande av korruption. 

2. Katalysera handling för att stödja FNs visioner. 
 
FN arbetar inte som ett övervakande organ till bolagen vilka är anslutna, 
utan litar på att bolagen följer och upprättar arbetet efter Global Compacts 
ovanstående mål. Resultatet ska dock redovisas i en rapport årligen. 
(http://www.unhcr.se/se/how_i_can_help/Global_Compact.htm. 07-04-20). 
 
3.5.3 Globalt ansvar  
 
Globalt ansvar är det svenska initiativet uppfört av regeringen. Målet är att 
motivera svenska näringslivet till att arbeta för de mänskliga rättigheterna, 
miljön, arbetsrätt samt arbete mot korruption. Organisationen bygger på 
Global Compacts tio principer samt OECDs riktlinjer, men arbetar inte bara 
med multinationella bolag utan också mindre bolag. Organisationen arbetar 
efter tre målsättningar: 

1. Att bidra till arbetet för de mänskliga rättigheterna samt arbeta för en 
hållbar utveckling. 

2. Att förbättra svenska bolags konkurrenskraft på den internationella 
och nationella marknaden. 



 
 

3. Att öka kunskapen inom de svenska bolagen om de multilaterala 
regelverken i världen.   

           (http://www.sweden.gov.se/sb/d/2657/a/14557 07-04-29). 
 
3.5.4 ISO  
 
International Organisation for Standardization, är en organisation som 
innehar ett flertal olika certifierings system. ISO 14001/EMAS är ett 
miljöledningssystem som arbetar med förebyggande och förutseende system 
som hjälper bolaget till ett mer kostnadseffektivt miljöarbete och på sikt en 
högre lönsamhet 
(http://www.sis.se/DesktopDefault.aspx?tabname=%40Projekt&PROJID=14
78 07-04-24).  Standarderna i ISO 9000 är kvalitetsstandarder och i 
�familjen� ingår bl. a ISO 9001 vilket är en kravstandard som används i 
trepartscertifiering, ISO 9004 verkar som vägledning till 
verksamhetsförbättring samt ISO 9011 vilken är vägledning för revision av 
ledningssystem för kvalitet och/eller miljö. Det finns dock ett flertal olika 
certifieringar inom ämnet. I dagsläget arbetar organisationen med att ta fram 
en ny certifiering, ISO 26000 för socialt ansvarstagande. Arbetet har som 
mål att skapa standardiserade riktlinjer inom socialt ansvarstagande i alla 
typer av organisationer. Då ett ledningsdokument med ett lekmannamässigt 
språk ska utformas för att underlätta för icke-specialister i användningen. 
(Larsson 2005 s.173-174) Certifieringen är beräknad att introduceras någon 
gång under 2008. 
(http://www.sis.se/DesktopDefault.aspx?tabname=%40Projekt&PROJID=14
78 07-04-24)  
  
3.5.5 Social Accountibility- SA 8000  
 
Är en certifiering för socialt ansvar. Strukturen bygger på ISO-standarderna 
9001/2 samt 14001 (Larsson 2005 s.175). Den arbetar för mänskliga 
rättigheter i arbetsmiljön och kan användas i alla typer och storlekar av bolag 
över hela världen. (http://www.bsi-global.com/en/Assessment-and-
certification-services/management-systems/Standards-and-Schemes/SA-
8000/ 07-04-25)  
 
3.5.6 AccountAbility- AA 1000  

 
AA 1000 är upprättad av ISEA - the Institute for Social and Ethical 
Accountability. Standarden används och är till för att främja arbetet med den 
sociala och etiska revisionen, rapporteringen samt granskningen av den i 
olika bolag och föreningar. Den är utformad som en guide för att vägleda 
bolagen i sitt arbete med intressenterna för att inkludera och engagera dem i 
sitt dagliga arbete. 



 
 

(http://www.accountability21.net/aa1000/default.asp?pageid=286#overview 
07-04.25) 
 
3.6 Global Reporting Initiative 
 
Global Reporting Initiative är en oberoende, icke vinstdrivande organisation 
som grundades 1997 av Coalition for Environmentally Responsible 
Economies (CERES), med målet att skapa globalt gångbara riktlinjer för 
hållbar utveckling. Organisationen hade till en början sitt säte i Boston och 
började under 1999 samarbeta med UNEP (FNs miljöprogram)(Larsson 
2005 s.236). Idag är GRI etablerade över hela världen och deras riktlinjer 
följs av många bolag världen över. De har ungefär 1000st registrerade bolag. 
GRI presenterade 1999 de första riktlinjerna, dessa har sedan utvecklats och 
omarbetats. 2002 gav organisationen ut sina nya riktlinjer de s.k. �generation 
2� (G2). 
 
Målet med hållbar utveckling är enligt GRI att möta dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers möjlighet att möta deras behov. GRIs 
vision är att det ska vara en liknande rapportering av bolagens påverkan 
ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Bolagens hållbarhetsredovisningar ska 
följaktligen vara jämförbara. Genom att utveckla s.k. �guidelines� eller 
riktlinjer, vilka kan ses som hörnstenar i rapporten, ska bolagens 
hållbarhetsredovisningar bli mer jämförbara, inte bara med varandra utan 
också jämförbara i bolag mellan åren. Riktlinjerna består av principer och 
indikatorer som är framtagna just för hållbarhetsredovisningar. De är 
utformade så att de ska vara tillämpbara i alla bolag oavsett storlek, bransch 
och belägenhet. Riktlinjerna ska användas som bas för rapporten och ses 
som ett komplement till de nationella lagarna. 
 
GRI består av ett tusentals experter från ett dussintal länder världen över. 
Dessa experter arbetar ständigt med att utveckla och kontinuerligt förbättra 
det befintliga ramverket. Detta är för att ge så bra och lättförståeliga 
riktlinjer kring uppförandet av en hållbarhetsredovisning. För att försäkra att 
de ger den högsta kvalitén av tekniker, kreativitet och relevans kring 
riktlinjerna, involverar GRI alla tänkbara människor i processen av 
utvecklandet. 
 
I oktober 2006 presenterade GRI sin nya generations riktlinjer, G3. Dessa 
riktlinjer representerar den information som ska innefattas i en 
hållbarhetsredovisning. De är uppdelade i två delar, Rapportens Principles 
och Guidance samt Standard Disclosure.  
 
 



 
 

 

 
Figur 2: Orientation to Reporting Guidelines. Källa: 
www.globalreporting.org 
 
Del 1 Principles och Guidelines  
Principerna beskriver och vägleder bolagen till det som är relevant att 
rapportera i sin hållbarhetsredovisning. Huvudelementen i 
processrapporteringen består närmare bestämt av vad rapporten ska innehålla 
för att säkra kvalitén på informationen, samt hur man begränsar sig till vad 
som ska ingå inom ramen. Principerna ledsagar bolaget genom hela 
rapporteringsprocessen. Varje princip innehåller definitioner, förklaringar 
och ett antal tester som ska genomföras. Exempel på principer är 
jämförbarhet, tillförlitlighet, tydlighet och balans. Principerna kan delas in 
två kategorier. Den första avser att hjälpa bolagen att bestämma tema och 
indikatorer för vad rapporten ska innehålla. Medan den andra kategorin 
bistår till att säkra kvaliteten och att informationen är presenterad på ett 
lämpligt sätt. Vad som bör ingå i en rapport beror på bolagens syfte med 
hållbarhetsredovisningen samt tidigare erfarenhet. Bolagen ska vidare 
undersöka intressenternas intresse och förväntningar med rapporten. 
Vägledningen visar vilka möjliga val bolagen har inom en viss ram när de 
ska besluta om vad rapporten ska innehålla.  



 
 

Del 2 Standard Disclosure 
Här visas vilka "standard disclosure" som hållbarhetsredovisningen bör 
innehålla. Den identifierar information som är relevant och väsentlig för 
organisationen samt för dess intressenter. Olika typer av mätningar finns att 
tillgå för att visa bolagets prestationsmål, ledningsmål och det strategiska 
tillvägagångssätt.  Det finns tre olika typer av "disclosure": Profile, 
Management Approach och Performance Indicators.  
 
"Profile" visar bolagets generella omgivning för att ge förståelse för 
organisationens prestationer såsom strategi, dess profil och styrning 
uppifrån. Den är avsedd att koncist ge en överblick över vilka sorters risker 
och möjligheter organisationen har i sin omgivning. 
 
"Management Approach" riktar sig mer mot ett detaljerat sätt att visa 
organisationens tillvägagångssätt för att klara en hållbar utveckling 
förknippat med risker och möjligheter. 
 
"Performance Indicator" är organiserad i Ekonomi, Miljö och Sociala 
kategorier. Indikatorerna ska skapa jämförbar information angående 
organisationens prestationer inom dessa områden. 
 
GRI har även utvecklat extra hjälpmedel för att underlätta 
rapporteringsprocessen. Sector Supplements är ett sådant hjälpmedel, i den 
finns det utvecklade riktlinjer för olika branscher t ex telekomföretag, 
offentliga byråer, logistik- och transportföretag osv. Dessa riktlinjer är alltså 
endast komplement och ska därmed ej ersättas av de vanliga. 
(www.globalreporting.org 07-04-11) 
 
De bolag som väljer att ansluta sig till GRI och uttrycker att de följer 
organisationens riktlinjer, måste följdriktigt redovisa enligt dessa. Enligt 
undersökningar utförda av revisionsbyrån Deloitte �Bästa Praxis� 
konstateras det dock att inget svenskt bolag som upprättat en 
hållbarhetsredovisning enligt GRIs riktlinjer följer dem fullt ut (Årets 
rapportering, Mot nya utmaningar för hållbarhetsredovisningar, 
http://www.deloitte.com/dtt/cda/doc/content/se_ERS_AR_06_271106.pdf 
07-05-01).   
 
3.7 Granskningsriktlinjer 

 
FAR SRS är en branschorganisation som bildades den 1 september 2006 och 
består av de gamla föreningarna FAR, vilket är en förkortning på Föreningen 
för Auktoriserad Revisorer, och Svenska Revisorssamfundet SRS. De 
arbetar både nationellt och internationellt för att utveckla förståelsen och 



 
 

intresset för yrkesområdet revision samt dess tillhörande områden. 
Organisationen innehar ca 4000 medlemmar med revisorer och 
specialistgrupper inom en rad områden, däribland specialister inom 
hållbarhetsredovisning 
(http://www.farsrs.se/portal/page?_pageid=33,38258&_dad=portal&_schem
a=PORTAL 07-04-10).  
 
3.7.1 REV 06  
 
Intresset för hållbarhetsredovisning har under de senaste åren ökat och 
kraven på oberoende granskning har följt därefter. FAR SRS har därmed 
utvecklat en rekommendation för dess medlemmar som verkar som 
oberoende granskare till bolagens hållbarhetsredovisningar. 
Rekommendationen är: �Oberoende översiktlig granskning av frivillig 
separat hållbarhetsredovisning� (Rev 06). Detta dokument bygger delvis på 
andra internationella standarder såsom ISAE 3000.  Rekommendationen ska 
vidare fungera som ett hjälpmedel vid granskning av frivilliga separata 
hållbarhetsredovisningar och ska karaktäriseras av följande (FARSRS 2007 
del 2). 
 

A) En trepartsrelation med en oberoende granskare, en som är ansvarig 
för hållbarhetsredovisningen såsom t ex verkställande direktör eller 
styrelse samt en användare av den redovisade informationen. Den 
oberoende granskaren får endast anta uppdraget om denna relation 
förekommer. 

B) Ett sakförhållande d v s förhållandet redovisningen syftar till. 
C) Identifierbara och ändamålsenliga kriterier. 
D) Tillräckliga och ändamålsenliga granskningsbevis. 
E)  En granskningsberättelse i negativ form (FAR del 2 2007 Rev 06). 

 
Vidare ska granskningsuppdraget genomföras enligt god revisorssed och 
FARs yrkesetiska regler (Larsson 2005 s.263) 
 
Uppfyller hållbarhetsredovisningen inte ovanstående punkter kan den 
oberoende granskaren inte följa FAR SRS rekommendation i sitt 
bestyrkandeuppdrag. Granskaren kan således inte genomföra en 
granskningsberättelse med en bestämd slutsats utan kan endast upprätta en så 
kallad uppdragsrapport (överenskommelse mellan bolag och granskare). 
Denna lämnas till ledningen i bolaget som en begränsad granskningsrapport. 
 
I bestyrkningsuppdraget finns det ett antal sakförhållanden som måste tas i 
beaktande: 
 



 
 

• Den skriftliga informationen och sifferdata som ligger i bolagets 
historia eller framtid, angående dess hållbarhetskapacitet t ex genom 
miljö- och socialrelaterade prestationsmått. 

• De system och processer vid lagring av hållbarhetsinformation som 
används. 

• Den operativa verksamheten såsom t ex uppföranderegler och 
efterlevnad av miljötillstånd. 

• Bolagets redovisning av genomförd intressentdialog. 
 
Granskningsberättelsen ska vara mycket noggrant utförd och redogöra för 
vilka delar av hållbarhetsredovisningen som ingår i granskningen. Detta ska 
vidare framgå i bestyrkanderapporten. Denna bestyrkanderapport kan enligt 
ISAE 3000 och �ramverket för bestyrkandeuppdrag� som FAR SRS hänför 
till utföras på två olika sätt då granskaren ska meddela sin slutsats. Uttalande 
i uppdrag som är av hög men inte absolut säkerhet och uppdrag då uttalande 
är av begränsad säkerhet. Anledningen till denna uppdelning är att granskare 
ska minska risken för felaktiga uttalanden. Den lägre säkerhetsrisken 
används vid uttalande i positiv form medan det i den högre används vid 
uttalande i negativ form såsom i granskningsberättelsen. Eftersom 
hållbarhetsredovisningar till stor del består av kvalitativ information är det 
svårt och många gånger omöjligt att garantera att informationen som anges 
är absolut sann.     
 
Hållbarhetsredovisningen bör även bygga på ett antal kriterier som endera är 
generella i egenskap av t ex lagar och förordningar eller specifika. De 
specifika kriterierna är mest förekommande och utses av bolagen 
individuellt. Dessa avser att vara tillämpliga för sitt ändamål i 
hållbarhetsredovisningen och värderas i hur väl de uppfyller nedanstående 
punkter. 
 

• Relevans: Kriterierna är av adekvat funktion om de stödjer 
användarna i sitt beslutfattande. 

• Fullständighet: Kriterierna är fullständiga då alla relevanta faktorer är 
innefattande och inte lämnas åt slumpen. 

• Tillförlitlighet: Kriterierna är tillförlitliga om de kan användas för 
konsekvent bedömning och värdering av sakförhållandet.   

• Neutralitet: Kriterierna är neutrala då de inte innehåller någon 
partiskhet eller värdering. 

• Begriplighet: Kriterierna är begripliga om de är entydiga och 
fullständig och inte ger möjlighet till personliga tolkningar.     

 
Tanken med bestyrkandeuppdraget är att öka intressenternas tilltro till 
hållbarhetsredovisningen. Granskaren ska således meddela om det 



 
 

förekommer några omständigheter som tyder på att redovisningen inte är 
uppförd enligt ovanstående kriterier. Allt för att intressenten ska få en så 
rättvisande bild av bolaget som möjligt. 
  
Processen avslutas med en överläggning mellan bolagen och den oberoende 
granskaren. Här diskuteras de synpunkter som framkommit under 
granskningen samt att bolagen får möjlighet till att visa vad de gjort för att 
åtgärda bristerna eller har som mål att åtgärda inom en snar framtid. Arbetet 
bör därefter utmynna i en intern rapport till bolagen och dess ledning samt en 
bestyrkanderapport som kan publiceras externt om bolaget så önskar. (FAR 
del 2 2007 Rev 06) 
 
Bestyrkanderapporten ska redogöra för följande på ett lättförståeligt sätt: 
 

• Titel- där det tydligt framgår att det är en oberoende 
bestyrkanderapport. 

• Mottagare- vem rapporten är riktad till. 
• Sakförhållande, syfte och granskningsstandard- beskriver vad som har 

granskats, vilket syfte de har med bestyrkanderapporten samt vilken 
granskningsstandard de använt.  

• Ansvarsfördelning- redogör för de två olika parternas ansvar för 
redovisningen respektive granskningen. 

• Kriterier- visar på vilka kriterier de har granskat redovisningen mot. 
• Granskningsåtgärder- punktvis påvisa vilka åtgärder de genomfört 

inom ramen för uppdraget. 
• Begränsningar- redogöra för befogade begränsningar som 

sakförhållandet är förenade med. 
• Begränsad målgrupp- om granskningen innehåller information som 

endast är relevant för en begränsad målgrupp ska det framgå. 
• Slutsats- formuleras om omständigheter och uppdragets syfte. Om 

möjligheten finns ska det anges i vilket sammanhang granskarens 
slutsats bör läsas. 

• Ort och datum- för den dag då bestyrkande rapporten har utfärdats. 
Det bör vara samma dag som rapporten undertecknats. 

• Underskrift, namn och titel- utgörs av den eller de personer som 
lämnat uttalandet. (FAR del 2 2007 Rev 06) 

 
3.7.2 ISAE 3000 
 
ISAE 3000 introducerades i juni 2000. ISAE 3000 är en förkortning för 
�International Standards on Assurance Engagements 3000� och är en 
generell standard som brukas av yrkesrevisorer i alla typer av bestyrkanden 
(Larsson 2005 s.262). FAR SRS rekommendation för bestyrkande bygger på 



 
 

standarden och används av revisorer världen över i sitt arbete med 
bestyrkande av hållbarhetsredovisningar.    
 
3.8 Granskarens oberoende 
 
Vid granskning av hållbarhetsredovisningar kan granskaren utgöras av allt 
från en enskild individ till stora globala organisationer.  Det handlar om att 
intressenterna som använder bestyrkandet kan lita på granskaren. En 
granskare måste således vara oberoende organisationen och inneha 
specialistkunskaper på området som bolaget är verksamt inom. De två 
faktorerna utgör grunden för om granskaren är lämplig för arbetet (Larsson 
2005 s.253-254).      
 
Den 1 januari 2002 infördes en ny revisorslag i Sverige. Den medförde att 
finansiella revisorer måste analysera sitt oberoende och kontrollera så att det 
inte ändrats vid antagande av ett nytt eller befintligt uppdrag i 
organisationer. Lagen innehåller en analysmodell vilken tryggar/försäkrar att 
revisorn är opartisk mot organisationen och arbetar självständigt. Dessa 
regler gäller även för en revisor som granskar en icke-finansiell redovisning. 
(FAR SRS 2007 s.11 Revisorslagen 2001:883) 



 
 

4 Empiri 
 
 
I empirin redogör författarna för resultatet som framkommit under 
uppsatsens fyra intervjuer. Respondenternas svar redovisas var för sig för att 
ge klarhet i vem som sagt vad då uppfattningen inom ämnet skiljer sig på 
vissa delar.  
 
 
4.1 Intervju  
 
För att erhålla bästa resultat i kandidatuppsatsen har författarna utfört fyra 
olika intervjuer med en frågeställning vilken är kopplad till 
problemställningen. Respondenternas svar, vilka består av två 
specialistrevisorer och två auktoriserade revisorer, kommer att studeras och 
redogöras för i kapitlet. Empirin kommer sedan att kopplas till slutsatsen i 
uppsatsen. Då hållbarhetsredovisning är ett relativt nytt begrepp och endast 
funnit i Sverige i cirka 10 år skiljer sig respondenternas uppfattning inom 
vissa områden, det kommer således att framföras och sedan analyseras. 
Nedan redogör författarna för respondenternas svar och frågorna är 
placerade i Bilaga 1.     
 
4.2 Intervju med Birgit Flening1 
  
Birgit Flening är i grunden tekniker och auktoriserad revisor. Hon har arbetat 
med miljöfrågor i 35 år, sitter med i en rad olika organisationer och 
föreningar samt är ansvarig för Ernst & Youngs miljötjänster. Hädanefter 
kommer Birgit Flening benämnas Flening.  
 
4.2.1 Definition av begreppet hållbarhetsredovisning 
 
Flening definierar en hållbarhetsredovisning som en redovisning vilken 
utförs helt på frivillig basis och kan i stort sett se ut precis hur som helst. 
Den upprättas av ett bolag, koncern eller grupp vilka redovisar hur de arbetar 
med hållbarhetsarbetet i organisationen d v s hur de påverkar och påverkas 
av samhället. I en hållbarhetsredovisning redogör bolagen för dess miljö, 
sociala och etiska sida samt den ekonomiska. Flening är noga med att påpeka 
att den ekonomiska sidan inte är den samma som den finansiella sidan i 
                                                
1 Ägde rum den 2 maj kl. 15:00, 2007 på Ernst & Youngs kontor, Jakobsbergsgatan 
24 i Stockholm 
 



 
 

årsredovisningen. Det är den samhällsekonomiska påverkan i det lokala och 
globala samhället som redovisas. En bra upprättad hållbarhetsredovisning 
ska innehålla identifierade problem, policys och mål samt visa på hur 
bolagen arbetar mot dessa. Bolagen ska vidare redogöra för utfall samt hur 
bolagen går vidare i frågan. Det är viktigt att de därmed har en konkret 
redogörelse för problemen och utfallet, d v s att bolagen åskådliggör detta 
med mätbara faktorer. Ett problem vilket har identifierats och redogjorts för i 
år 1 ska också följas upp och redogöras för i nästkommande års redovisning, 
en tidslinje är att föredra. En hållbarhetsredovisning ska med andra ord inte 
bara visa på hur bra ett bolag är utan även de problem bolagen står inför eller 
redan misslyckats med. Framgår dessa delar så ger hållbarhetsredovisningen 
ett seriöst intryck. En seriös hållbarhetsredovisning bör även ha en klar 
avsändare och mottagare. Avsändaren är i bästa fall VDn eller styrelsen, men 
många gånger är det miljöchefen eller CSR-chefen som utgör denna. Flening 
menar att en seriös hållbarhetsredovisning ska komma högst uppifrån 
organisationen för att nå högsta trovärdighet. Den tänka mottagaren för 
hållbarhetsredovisningen varierar beroende på vilken sorts verksamhet 
bolagen bedriver. Bolagen borde dock ha en klar målgrupp för sin 
redovisning. Om bolagen påstår att deras mottagare innefattas av �alla� blir 
hållbarhetsredovisningen lätt nonsens, enligt Flening. 
 
Anledningen till varför bolag väljer att upprätta en hållbarhetsredovisning 
varierar enligt Flening. I noterade bolag upprättar de många gånger 
redovisningen på grund av etiska investerare och andra upprättar den för sina 
anställda. I vissa fall stannar rapporten internt i bolaget. Mottagaren är då 
många gånger styrelsen. Intressentdialogen blir på detta vis en central del vid 
upprättandet av den externa redovisningen. Bolagen behöver veta vad för 
slags information de har behov av. Detta för att få ut så mycket som möjligt i 
sitt hållbarhetsarbete. 
 
4.2.2 Hållbarhetsredovisningens trovärdighet 
 
Trovärdigheten i bolagens hållbarhetsredovisning varierar beroende på hur 
långt bolagen kommit i sitt arbete. Vissa bolag ligger bara precis i början av 
processen och har således inget klart system. Det är därför svårt att uttala sig 
generellt i frågan om hållbarhetsredovisningens trovärdighet, anser Flening. 
Men med ett klart och väl utvecklat redovisningssystem i botten ger 
hållbarhetsredovisningen en trovärdig bild av bolagen. Flening påpekar även 
här att bolagen måste ha mätbara och konkreta mål för att arbetet inte ska 
verka oseriöst. Att bara berätta om hur bra bolagen är ger inte en rättvisande 
bild och är på så sätt lätta att se igenom.  
 
 
 



 
 

4.2.3 Granskning av hållbarhetsredovisning 
 
Flening upplever skillnader på en externt granskad och en icke granskad 
hållbarhetsredovisning. Hon påpekar samtidigt att det inte är alla bolag i 
Sverige som är mogna för granskning och att hon flera gånger har tackat nej 
till granskningsuppdrag. Flening ser hellre att bolagen kommer tillbaka efter 
några år då processen är mer utvecklad och bolagen fått större kontroll på 
redovisningssystemen. Ernst & Young kan under tiden utforma speciella 
samarbeten med bolagen som hjälper dem med utvecklingen. Granskaren 
kan dock bestå utav en rad olika personer förutom revisorer, såsom 
frivillighetsorganisationer och konsulter. Det ska även påpekas att 
marknaden i Sverige än så länge är relativt liten och att antalet granskade 
hållbarhetsredovisningar är få. 
 
På frågan om hon upplever att granskaren ofta måste stryka delar i 
hållbarhetsredovisningen som bolagen inte kan bestyrka, säger Flening att 
det aldrig är granskaren som stryker informationen utan de endast påpekar 
och ifrågasätter underlaget till informationen. Lyckas bolagen inte med detta 
måste de antingen ta bort informationen eller så kommer granskaren 
redogöra för detta i granskningsintyget. Flening påpekar samtidigt att 
eftersom hållbarhetsredovisningen är frivillig bestämmer bolagen själva 
vilka riktlinjer och standarder som ska tillämpas och därmed är det upp till 
bolagen vad i redovisningen som granskaren ska bestyrka. Vissa delar i 
rapporten går inte ens att granska t ex bolagens viljeinriktning.  
 
Om intressenterna har något behov av oberoende granskning påstår Flening 
att de flesta inte förstår eller vet innebörden av det. Vissa större bolag 
påpekar också att deras intressenter inte efterfrågar granskning, då de anses 
ha ett så pass högt förtroende hos dem. De intressenter som Flening ser ett 
behov hos är finansanalytiker och etiska investerare men de erhåller ofta sin 
information genom andra källor. Själv tycker Flening att granskningen ska 
förbli frivillig då många bolag fortfarande inte är mogna för granskning samt 
att efterfrågan inte upplevs som stor idag. Svenska bolag har även en mycket 
hög miljöstatus, som kan göra att intressenterna inte känner samma behov av 
granskning. I många andra länder finns inte denna tilltro vilket kan medföra 
ett högre krav på extern bestyrkning. 
 
4.2.4 Lagstadgning 
 
Flening tror ej på lagstadgning av hållbarhetsredovisningen. Hon menar att 
det fortfarande är ett för subjektivt uttryck och att de flesta organisationer är 
för omogna för att redovisa dessa aspekter. Det finns dock en liten del 
lagstadgat i Årsredovisningslagen som bygger på ett EU direktiv vilket 
trädde i kraft räkenskapsåret 2006. Detta är dock en oreglerad del och hur 



 
 

väl den kommer att fungera återstår att se. Om hållbarhetsredovisningen 
skulle lagstadgas helt eller vara mer detaljstyrd så tror Flening att 
kreativiteten i bolagen skulle strypas och på så sätt inte utvecklas mer. 
Flening tror i stället på att marknaden själv ska låta utveckla praxis. 
 
4.2.5 Riktlinjer 
 
GRIs riktlinjer är de som efterlevs av flest bolag, men det är också många 
som upprättar sina egna mål och går efter dessa vid rapportering. GRIs 
riktlinjer må vara störst men inte alltid bäst. Det grundar Flening på att GRIs 
riktlinjer är anpassade för alla typer av organisationer och på så sätt blir 
mycket allmänt hållna. De blir därför svåra att använda och det kan ur 
bolagens synvinkel vara bättre att utveckla egna riktlinjer. G3s riktlinjerna är 
dock bättre och mer lättanvända än G2s men Flening hade gärna sett att de 
var mer konkreta, standardiserade och specifika. Hon menar vidare att 
bolagen då skulle kunna jämföra sig med andra organisationer samt med sig 
själva mellan åren. Flening säger att det är förändringen som är det 
intressanta i bolagen och genom GRI blir detta lättare. Organisationen har 
som mål att standardisera riktlinjerna och är idag på god väg att lyckas. 
Lyckas organisationen med det skulle en fullt rättvisande bild vara lättare för 
bolagen att ge.     
 
4.2.6 Framtid 
 
Inför framtiden tror Flening att hållbarhetsredovisningen kommer att bli mer 
anpassad för målgruppen genom mindre rapporter och att mycket kommer 
att ske interaktivt. Vidare tror Flening att bolagen kommer att uppdatera 
informationen mer löpande då den många gånger blir föråldrad eftersom den 
inte redovisas förrän långt efter.  
 
4.3 Intervju med Åse Bäckström2  
 
Åse Bäckström arbetar idag på KPMG och är i grunden civilekonom med 
inriktning mot redovisning och finansiering. Hon har i 12 år arbetat med 
hållbarhetsfrågor och började efter sin utbildnings på ett revisionsprogram i 
Linköping där hon forskade i ämnet miljöredovisning. Hädanefter kommer 
Åse Bäckström benämnas Bäckström  
 
 

                                                
2 Ägde rum den 3 maj kl. 09:00, 2007 på KPMGs kontor, Tegelbacken 4A i 
Stockholm 
 



 
 

4.3.1 Definition av begreppet hållbarhetsredovisning 
 
Bäckström definierar hållbarhetsredovisning utifrån hur bolagen definierar 
detta begrepp. Det blir således bolaget i sig som lägger grunden till hur hon 
arbetar med redovisningen. Många bolag i Sverige utgår ifrån definitionen 
vilken lades fram vid Brundtlandkommissionen och lyder �Hållbar 
utveckling innebär att tillgodose behoven hos dagens generation, utan att 
äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov�. 
Utifrån definitionen ser bolagen till hur de påverkar, vad de kan bidra med 
samt hur de påverkas av omvärlden, med andra ord bolagens del av hela 
kakan. 
 
Enligt Bäckström upprättar bolagen en hållbarhetsredovisning pga. externa 
krav. Det är följaktligen intressenternas engagemang i hur bolagen bidrar till 
en hållbar utveckling som är av intresse då bolagen väljer att upprätta en 
hållbarhetsredovisning. Två exempel på bolag som började redovisa sin 
miljöpåverkan tidigt var Volvo och Modo, då trycket från omgivningen 
ökade med tanke på dess verksamhet. En annan faktor till uppkomsten var de 
internationella miljökatastroferna vilka inträffade under 80-talet samt att 
trenden i utlandet upptrappades på att visa en transparent bild av bolagen. 
 
4.3.2 Hållbarhetsredovisningens trovärdighet 
 
För att visa en trovärdig bild av bolagen genom en hållbarhetsredovisning 
måste bolagen finna en balans mellan positiva och negativa händelser som 
inträffat. Att endast redogöra för hur duktiga de är ger ett oseriöst intryck 
och Bäckström menar att det är relativt lätt att genomskåda en sådan 
redovisning. Uppbyggnaden för att ge ett trovärdigt intryck bör innefatta 
mål, strategier, aktiviteter samt utfall på dessa. Bolagen bör vidare redogöra 
för eventuella tvister, motgångar och strejker samt påvisa vilka åtgärder de 
vidtagit eller har som mål att vidta för att lösa problemen. Lägger bolagen 
alla kort på bordet finns det ingen möjlighet för media att gräva fram detta 
senare. Bolagen kan på så vis hänvisa media till dess redovisning där 
redogörelse finns, enligt Bäckström.       
 
4.3.3 Granskning av hållbarhetsredovisning 
 
Det behöver inte vara någon skillnad mellan en externt granskad 
hållbarhetsredovisning och en som inte är granskad. Stora multinationella 
bolag som under många år arbetat med hållbarhetsredovisningar behöver inte 
bli bättre bara för att en granskning sker. Men samtidigt menar Bäckström att 
bolagen inte ser de fördelar som en granskning för med sig t ex kunskapen 
hos granskaren. Denne kan komma med förslag som underlättar processen 
under kommande år. Granskaren redogör vidare för vad han/hon förväntar 



 
 

sig ska ingå i redovisningen för att ge en rättvisande bild av bolaget. Under 
granskningsprocessen är det sällan som information måste strykas utan 
vanligare är det att granskaren kommer med förslag på tillägg och 
omformuleringar av meningar för att ge en högre fullständighet. Allt för att 
informationen inte ska misstolkas. Ett behov sett utifrån intressenternas 
synvinkel finns dock, enligt Bäckström, då de är kritiska i sitt bedömande. 
Granskningen kan enligt intressenterna medföra en mer trovärdig bild. Men 
att införa krav på granskning är inget att preferera. Bolaget måste vara moget 
för granskning då kostnaden lätt överstiger nyttan när systemen är för 
komplexa. Det blir då ineffektivt att granska ett sådant bolag, anser 
Bäckström.      
 
4.3.4 Lagstadgning 
 
Bäckström anser att reglering av hållbarhetsredovisningen inte kommer att 
medföra något positivt. Hon tror snarare att bolag som inte är intresserade av 
att redovisa denna typ av information skulle försöka smita från 
lagstiftningen. En viss del i hållbarhetsarbetet är dock redan lagstadgat i 
förvaltningsberättelsen och Miljöbalken. Det svåra med att reglera hela och 
göra den obligatorisk är att bolagen har mycket olika förutsättningar och 
intressentkrav. En trovärdig och rättvisande hållbarhetsredovisning ska 
upprättas utifrån bolagets egna förutsättningar, där de själva kan bestämma 
vad som är relevant för sin verksamhet. Bäckström menar att bolagen själva 
ska tänka och komma fram till vad redovisningen egentligen är, för att finna 
kontexten i informationen de förmedlar. Så kontentan blir att reglering av 
hållbarhetsredovisningen inte är att föredra, enligt Bäckström. 
 
4.3.5 Riktlinjer 
 
I frågan om vad Bäckström anser om dagens riktlinjer konstaterar hon att 
tredje generationens riktlinjer (G3) utformade av GRI, är mycket bättre och 
mer lättanvända än G2. Det positiva är att de är principbaserade, vilket gör 
att bolagen har större utrymme att anpassa redovisningen utifrån sina egna 
förutsättningar. Det finns nu riktlinjer som beskriver hur bolagen ska 
redovisa, varför de väljer att inte följa G3 fullt ut samt varför de hoppar över 
vissa delar i redovisningen. Hon vill dock klargöra att riktlinjerna inte är helt 
fullständiga i sin upprättning. På frågan om bolagen kan ge en rättvisande 
bild utifrån dessa, anser Bäckström att det är upp till bolagen men fullt 
möjligt. I hennes mening ska bolagen tänka själva och sedan tillämpa 
riktlinjer efter bästa förmåga. Det blir lätt tråkig läsning om bolagen slaviskt 
följer dem. Bäckström vill att bolagen ska tänka först och sedan definiera 
vad de avser med hållbar utveckling. Därefter beskriva sitt arbete och 
resultat för att uppnå dessa mål, för att till sist rapportera vad som ska göras 



 
 

nästa år. Först efter detta bör bolagen se till riktlinjerna och vad som är 
relevant för dem. 
 
4.3.6 Framtiden 
 
För framtiden spår Bäckström att hållbarhetsredovisningen kommer att 
integreras mer i årsredovisningen. Det kan dock hända att information som 
bolag vill uppmärksamma extra kommer att redovisas separat. Hon tror även 
att granskningen av hållbarhetsredovisad information kommer att öka och då 
främst i svenska multinationella bolag.   
 
4.4 Mailintervju med Elisabeth Werneman 3  
 
Elisabeth Werneman är auktoriserad revisor, Senior management och 
koordinator på Financial Service på revisionsbyrån Deloitte. Hädanefter 
kommer Elisabeth Werneman benämnas Werneman.   
 
4.4.1 Definition av begreppet hållbarhetsredovisning 
 
Werneman definierar hållbarhetsredovisning som en redovisning vilken är 
uppförd på frivillig basis av bolag och innehåller information angående miljö 
och sociala aspekter. Hon tror vidare att bolag väljer att upprätta en 
hållbarhetsredovisning för att de vill kommunicera med dess intressenter 
såsom investerare, leverantörer, kunder personal med flera.  
 
4.4.2 Hållbarhetsredovisningens trovärdighet 
 
På frågan om en hållbarhetsredovisning ger en hel och rättvisande bild av 
bolagen påstår Werneman att det är fullt möjligt. Det som krävs är att 
redovisningen är upprättad på ett korrekt och fullständigt sätt. 
 
4.4.3 Granskning av hållbarhetsredovisning 
 
På fråga nummer fyra vilken lyder enligt följande: Upplever Ni någon 
skillnad mellan en externt granskad och en icke granskad 
hållbarhetsredovisning? Här menar Werneman att hennes svar kan upplevas 
som något jävigt. Hon bedömer dock att hållbarhetsredovisningen får en 
högre trovärdighet om den granskas externt, samt att en 
hållbarhetsredovisning vilken är granskad och utvärderad efter ett antal 
kriterier kan vara att föredra ur en jämförande synvinkel och 

                                                
3 Auktoriserad revisor på Deloitte, svar erhölls den 4/5 kl. 19:30, 2007 
  



 
 

trovärdighetsperspektiv. Informationen som presenteras av bolagen är enligt 
Werneman näst intill alltid tagna ur faktiska situationer och det är inte ofta 
information måste strykas. 
 
Intressenterna har enligt Werneman ett intresse och behov av att 
informationen granskas av oberoende part, då den blir mer fullständig och 
trovärdig. Hon vill dock inte införa krav på granskning och påstår att 
informationen i hållbarhetsredovisningen inte skulle bli bättre om 
redovisningen vore obligatorisk. 
 
4.4.4 Lagstadgning 
 
Werneman har som åsikt att hållbarhetsredovisningen absolut inte bör 
lagstadgas mer än det som idag redan finns lagstadgat i ÅRL. Den del som 
finns i ÅRL är dock oreglerad vilket Werneman föredrar. 
 
4.4.5 Riktlinjer 
 
När det gäller dagens granskningsriktlinjer anser Werneman att det är 
relativt användbara. Problemet ligger i att de är något vridna mot 
emissionstung verksamhet på miljön samt att delarna som rör den sociala 
biten många gånger är inriktade på delar som inte är kontroversiella i 
Sverige såsom barnarbete och anslutning till fackliga organisationer.  
  
Werneman påstår att om bolagen tillämpar dagens riktlinjer på ett korrekt 
sätt ger det en rättvisande bild. Deloitte har vidare en checklista som de 
använder sig av i undersökningen �Bästa praxis�. Checklistan består utav 
120 delfrågor, vilka kan sammankopplas med olika organisationers riktlinjer 
och utvärderingsprinciper 
(http://www.deloitte.com/dtt/cda/doc/content/se_ERS_AR_06_271106.pdf 
07-05-07).  
 
4.4.6 Framtiden  
 
Inför framtiden hoppas Werneman att hållbarhetsredovisningen kommer att 
vara mer riktad mot investerare och kopplade till operativa risker och 
möjligheter samt mot den finansiella rapporteringen.   
 
 
 



 
 

4.5 Telefonintervju med Lars-Olle Larsson4 
 
Lars-Olle Larsson har arbetat som specialistrevisor på Öhrlings 
PriceWaterhouse Coopers i 12 år. Miljöfrågorna har han dock arbetat med 
långt innan han började som revisor. Han sitter med i en rad olika 
organisationer och är med och utvecklar hållbarhetsredovisningen och dess 
arbete. Hädanefter kommer Lars-Olle Larsson att benämnas Larsson 
 
4.5.1 Definition av begreppet hållbarhetsredovisning  
 
Larssons definierar en hållbarhetsredovisning som en redovisning vilken 
möter Global Reporting Initiatives kriterier och menar att alla borde följa 
dessa krav.  
 
Enlig Larsson upprättar bolag hållbarhetsredovisningar pga. olika 
anledningar. Skälen kan t ex vara riskfrågor, möjlighet till positionering på 
marknaden, s.k. peer-presure d v s andra bolag har upprättat en och då bör vi 
också göra det. Ett annat skäl är bolagets ägare börjar ställa krav på 
rapportering, frågor från rating eller analysföretag. 
 
4.5.2 Hållbarhetsredovisningens trovärdighet 
 
När det gäller trovärdigheten anser Larsson att bestyrkta 
hållbarhetsredovisningar ger en helt annan kvalité på informationen. Han 
menar vidare att bolag vilka inte låter sig bli granskade har mycket �story 
telling� i sin redovisning. Hans åsikt är med andra ord att det är stor skillnad 
mellan en som är kvalitetssäkrade av en oberoende granskare och en som 
inte är det. Då granskningen är frivillig kan bolagen välja att inte bli 
granskad och därmed skriva vad de vill. Även i de fall bolagen blir 
granskade så är det en avgränsande granskning, vilket sker på de utvalda 
indikatorerna bolagen valt. Larsson bedömer att granskaren många gånger 
måste stryka delar i hållbarhetsredovisningen då bolagen ej kan lämna några 
bevis för de påståenden som de ger. Bolagen blir då tvungna att stryka 
informationen eller så redovisar granskaren att det inte finns några bevis för 
påståendet i bestyrkandeintyget.  
 
4.5.3 Granskning av hållbarhetsredovisning 
 
Larsson anser att det inte ska finnas några krav på granskning av 
redovisningen utan att den bör vara frivillig. Ledningen och styrelsen ska 
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uppskatta att informationen i redovisningen är efterfrågad och väsentlig och 
därmed värdepåverkande. Larsson menar att det är uppenbart att inte alla 
ledningar och styrelser i Sverige ser det positiva, då de väljer att inte bli 
granskade. De svenska bolagen var sämst i Europa på att låta sina 
hållbarhetsredovisningar bli granskade. Endast 8 % av alla bolag som 
upprättat en redovisning har låtit den bli granskad. Larsson tycker att detta är 
relativt allvarligt eftersom bolagen producerar information som inte är 
kvalitetssäkrad.  Genom att låta sig bli granskad bestyrker granskaren att 
informationen möter de kriterier som har ställts upp i redovisningen. Bolaget 
visar på så vis transparens och rättvisande information i väsentliga frågor, 
menar Larsson.  
 
4.5.4 Lagstadgning 
 
Larsson ser inget positivt i att låta hållbarhetsredovisningen lagstadgads utan 
menar att den nu befinner sig i en utvecklingsperiod. Det är fortfarande ett 
mycket ungt redovisningsområde som endast funnits i 10 år. Han anser att 
det ej bör tvingas fram ett redovisningsformat utan istället tillåta bolagen att 
experimentera och utveckla kunskap inom området. Nackdelen med att 
hållbarhetsredovisningen inte är lagstadgad blir dock att allt för få bolag 
upprättar en. Men han är ändå positiv eftersom en ökning skett i år jämfört 
med i fjol.  
 
4.5.5 Riktlinjer 
 
Larsson säger att Global Reporting Initiatives nya riktlinjer G3 idag är de 
bästa riktlinjerna i världen för icke finansiell information. Men innan 
riktlinjerna är fullständiga kommer de att uppdateras många gånger och 
påpekar att det beror på att området är ungt. Den nya generationens riktlinjer 
(G3) är dock mycket mer lättanvända än de tidigare (G2).  GRI har utvecklat 
olika redovisningsnivåer (c, b och a � nivåer) för att försöka locka in nya 
bolag att börja använda sig av riktlinjerna. De har dessutom utvecklat 
supplement som ska göra GRIs riktlinjer tillämpbara i alla bolag, då de är 
branschspecifika. Genom att möta de kriterierna som GRI presenterar och 
redovisar på A+ nivå, säger Larsson att bolagen kan ge en fullständig och 
rättvisande bild genom riktlinjerna. Han påpekar dock att endast 27 % av de 
svenska bolagens hållbarhetsredovisningar refererade till GRI och att han 
inte funnit något bolag i Sverige som redovisar på A+ nivå.  
 
4.5.6 Framtiden 
 
I framtiden tror Larsson att området kommer att utvecklas kontinuerligt. Han 
antar att mer krav på information kommer att ingå i den tryckta 
årsredovisningen och att fler kommer att upprätta separata 



 
 

hållbarhetsredovisningar. Larsson är även övertygad om att fler upplysningar 
kommer att införas i förvaltningsberättelsen. Vidare tror han definitivt på att 
fler bolag kommer att låta sig bli granskade av en oberoende part då den 
finansiella marknaden kommer att kräva att informationen är bestyrkt. I 
framtiden ser Larsson GRIs riktlinjer som standardiserade eller i alla fall 
normgivande.      



 
 

5. Analys 
 
 
I följande kapitel kopplas teorin till empirin genom en analys av uppsatsens 
ämnesval. 
 
 
Dagens hållbarhetsredovisningar skiljer sig i utseende och omfattning 
beroende på vem det är som upprättar den. Det finns heller inga klart 
accepterade och standardiserade riktlinjer som bolagen väljer att följa fullt 
ut. Den organisation vars riktlinjer efterlevs av flest bolag, GRI, har endast 
27 % av Sveriges hållbarhetsredovisningar upprättade efter sig. Samtidigt 
som organisationen ISAEs standard AA1000, endast följs av 2 % av svenska 
bolag 
(http://www.sustainabilityreporting.eu/documents/sweden_esra_stats.pdf 07-
05-10). En del bolag upprättar egna mål och styrtal eller följer andra 
organisationers riktlinjer, standarder och certifieringar, för att redovisa och 
utveckla sitt arbete för en hållbar utveckling. Exempel på förordningar och 
riktlinjer som bolag i Sverige väljer att ansluta sig till är ISO-familjens 
standarder, Global Compact som bl.a. arbetar för hur bolag rättar sig till de 
mänskliga rättigheterna samt SA 8000 vilket är en certifiering för socialt 
ansvar. De flesta av organisationerna som utfärdar dessa standarder och 
certifieringar kontrollerar inte bolagen själva utan lägger detta ansvar på 
intressenterna. En öppen intressentdialog kan därmed bli avgörande för 
bolagens överlevnad. Att som bolag bli förknippad med barnarbete eller 
diskriminering på arbetsplatsen kan medföra stor skada för bolagens 
varumärke och i värsta fall dess existens (Flening 2007 s.28). Alla 
respondenterna påpekar därför att intressenterna är av mycket stor betydelse 
för bolagen och att många väljer att upprätta sin hållbarhetsredovisning pga. 
dem.           
 
5.1 Definition av begreppet hållbarhetsredovisning och dess möjlighet 
till att ge en rättvisande bild 
 
Begreppet hållbarhetsredovisning är ett relativt nytt begrepp vilket endast 
funnits på marknaden i cirka 10 år. En fullständig och klar definition finns 
därför inte att tillgå. Det fick författarna erfara då uppsatsens fyra intervjuer 
resulterade i lika många svar. Men grunden är dock densamma, 
redovisningen består utav miljöredovisning, sociala och etiska frågor samt 
den ekonomiska aspekten på hur bolagen påverkar och påverkas av dess 
omgivning. 
 



 
 

Efter Brundtlandkommissionen 1987 har dock begreppet �hållbar 
utveckling� kommit att få en näst intill allmänt accepterad definition 
�Hållbar utveckling innebär att tillgodose behoven hos dagens generation, 
utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina 
behov�. Det var emellertid endast Bäckström som definierade 
hållbarhetsarbetet utifrån denna definition, men poängterade samtidigt att det 
är beroende på hur bolagen väljer att identifiera begreppet som är det 
centrala i hennes arbete. Eftersom den uppförs helt på frivillig basis och till 
största del är byggd på självreglering, menar Flening att en 
hållbarhetsredovisning kan se ut i princip hur som helst. Larsson anser dock 
att det endast är de redovisningar vilka är upprättade efter GRIs kriterier som 
får tituleras hållbarhetsredovisning. Flening och Bäckström vill även 
framhålla att en seriöst upprättad hållbarhetsredovisning innehåller konkreta 
och mätbara mål som följs upp och redovisas nästföljande år oavsett utfall. 
  
Att intressenterna spelar en viktig roll i varför bolagen upprättar en 
hållbarhetsredovisning är respondenterna överrens om. Detta då bolagens 
mål med en hållbarhetsredovisning är att visa en genomsynlighet samt 
redovisa hur de bidrar till ett hållbart företagande. En intressentdialog blir på 
så vis värdefull för bolaget. Problemet med hållbarhetsredovisning blir dock 
att intressenterna har olika sorters informationsbehov (Smith 2006 s.17), 
vilket medför att balansen i redovisningen blir avgörande för dess 
trovärdighet. Bolagen måste således kompromissa mellan intressenternas 
olika krav för att lyckas med detta (Ax et al 2005 s.38). De söker vidare 
legitimitet genom sina intressenter och det kan en hållbarhetsredovisning 
hjälpa bolagen med. Det gäller således att bolagens värderingar och normer 
överrensstämmer med samhällets.  
 
Enligt Werneman är det fullt möjligt för bolagen att ge en rättvisande bild 
om redovisningen är upprättade på ett korrekt och fullständigt sätt oavsett 
granskning. Larsson hävdar däremot att en bestyrkt hållbarhetsredovisning 
innehar kvalitetssäkrad information vilket gör den mer trovärdig. Bäckström 
anser att det är upp till bolagen om de vill ge en rättvisande bild av 
verksamheten men hävdar att det är fullt möjligt om de efterlever dagens 
riktlinjer (G3). Flening menar snarare på att den dagen då riktlinjerna blir 
standardiserade kommer det vara mycket lättare för bolagen att redovisa en 
rättvisande bild även om det i dag är möjligt.  
 
5.2 Granskning av hållbarhetsredovisning 
 
De bolag som väljer att granska sin hållbarhetsredovisning kan låta vem som 
helst göra det, men med tanke på uppsatsens problemställning utgår analysen 
ifrån ett revisorsperspektiv. 
 



 
 

Sverige var det land vilken var först med att utforma en egen 
rekommendation för granskning, men är samtidigt sämst på att låta 
informationen i hållbarhetsredovisningen granskas, enligt en nyligen 
presenterad undersökning utformad av ESRA (Balans nr 3 2007 s.17). Utav 
de organisationer som är registrerade på GRI var det endast 27 % som lät sin 
hållbarhetsredovisning granskas trots att GRI efterfrågar detta 
(http://www.sustainabilityreporting.eu/documents/sweden_esra_stats.pdf 07-
05-08). Respondenterna vill dock inte lagstadga krav på granskning då de är 
övertygade om att detta skulle hämma utvecklingen av 
hållbarhetsredovisningen. Samtidigt är många bolag heller inte mogna för 
granskning då de har alldeles för komplexa redovisningssystem och nyttan 
inte skulle överstiga kostnaden. Larsson vidhåller dock att ett bolag med en 
granskad redovisning har högre trovärdighet och att informationen genom 
bestyrkning är av avsevärt högre kvalitet, vilket bolagen borde ta i 
beaktande. Bäckström poängterar även att bolagens chefer och styrelser inte 
alltid ser fördelarna med en bestyrkt hållbarhetsredovisning då granskaren 
innehar en kunskap som kan hjälpa dem och underlätta processen under 
kommande år. Granskaren kan även hjälpa bolagen med att få en mer 
rättvisande bild, då denne vet vad som krävs och bör ingå i en 
hållbarhetsredovisning. 
 
Föreningen FAR SRS och flertalet av respondenterna har varit med och 
utformat rekommendationen av oberoende granskning i Sverige. Denna 
bygger på ISAE 3000 som är en internationell standard och brukas utav 
yrkesrevisorer (Larsson 2005 s.262).  Men vid granskning av bolags 
hållbarhetsredovisningar använder de fyra respondenterna olika former av 
verktyg, då det är bolaget som avgör vad granskaren ska granska samt enligt 
vilka riktlinjer. Bäckström påpekar dock att hon alltid brukar FAR SRS 
rekommendation Rev 06, Larsson använder alltid ISAE 3000 vid 
bestyrkande medan Flening ser till de val som bolagen gör. Har bolag själv 
upprättat mål eller styrtal vilka de bygger sin redovisning på utformar 
Flening och bolaget speciella avtal som beskriver efter vilka förutsättningar 
granskningen ska utföras. Anledningen till varför granskningen skiljer sig 
mellan bolagen hänförs till att hållbarhetsredovisningen är självreglerad. 
Informationen som presenteras bygger således på det som bolagen anser vara 
väsentligt för dess verksamhet och behöver därför inga uppsatta riktlinjer 
eller rekommendationer för granskning. Granskaren måste dock vara en 
oberoende part och inneha specialistkunskaper inom verksamhetsområdet för 
att granska hållbarhetsredovisningen (Larsson 2005 s.253-254). 
 
Larsson påstår att han under en granskningsprocess många gånger måste 
påpeka och be bolagen att stryka informationspartier som de ej kan bestyrka. 
Han har åsikten att det är mycket �story telling� i en redovisning som ej 
granskas, medan de tre övriga respondenterna anser att den redovisade 



 
 

informationen näst intill alltid är tagen ur faktiska situationer. Bäckström 
framhåller att omformuleringar och tillägg av meningar är vanligare än 
strykningar. Språket som brukas är allt som oftast olika (Flening nr.5521 
2005) och därför vill granskaren minska möjligheten till misstolkningar. 
Flening påpekar att det inte är granskaren som stryker information utan att 
det är bolaget själva. Sker inte detta kommer det att anmärkas i 
granskningsintyget som lämnas. Granskaren lämnar i vilket fall ett negativt 
bestyrkande (FAR SRS Rev 06 s.680). Om bolaget sedan väljer att redovisa 
granskningsintyget eller bestyrkanderapporten i hållbarhetsredovisning 
externt, är upp till bolaget. Vissa bolag väljer att endast använda sig av detta 
intyg internt.  
 
Alla respondenterna antydde att även om de inte vill införa krav på 
granskning så finns det ett behov utifrån intressenternas synvinkel. Detta då 
intressenterna ofta besitter med en kritisk inställning till redovisningens 
trovärdighet, enligt Bäckström. 
 
5.3 Lagstadgning 
 
Respondenterna ser ingen anledning till att lagstadga 
hållbarhetsredovisningen utan vill att redovisningen ska utvecklas i takt med 
bolagens arbete. Skulle en lagstadgning träda i kraft mer än det som redan 
skett i ÅRL och Miljöbalken, tror respondenterna på en risk för att bolag 
som inte vill redovisa sin miljöpåverkan och dess sociala arbete kommer att 
försöka smita. 
 
Att reglera hållbarhetsredovisningen i sin helhet är enligt Bäckström svårt. 
Detta grundar hon på att bolagen har olika typer av intressenter och olika 
förutsättningar, vilket medför svårigheter i att förmedla en rättvisande bild 
av bolagen. Flening menar att hållbarhetsredovisningen är ett för subjektivt 
uttryck och att kreativiteten inom bolagen skulle försvinna om lagar och 
regler tvingar fram vissa valda delar i redovisningen. I år infördes nya regler 
i ÅRL med mer utförlig upplysningsplikt om icke finansiell information i 
förvaltningsberättelsen. Denna del är dock oreglerad vilket respondenterna 
föredrar, men hur detta kommer att utvecklas återstår att se. Den enda 
uttalade nackdelen med en icke lagstadgad hållbarhetsredovisning antydde 
Larsson var att allt för få bolag upprättar denna typ av redovisning. Larsson 
säger dock att hållbarhetsredovisningarna ökat under året. Flening tror att 
hållbarhetsredovisningen kommer att ge bästa resultat om bolagen själva får 
utveckla praxis.   
 
 
 
 



 
 

5.4 Riktlinjer 
 
Global Reporting Initiatives riktlinjer är de mest använda riktlinjerna idag 
och brukas av omkring 1000 bolag världen över. Syftet med GRI är att skapa 
globalt gångbara riktlinjer för hållbar utveckling och visionen är att de ska 
bli så standardiserade att hållbarhetsredovisningarna ska bli jämförbara 
mellan åren samt att intressenter ska få möjlighet till att jämföra två bolag 
med varandra. Larsson hävdar att GRI har världens bästa riktlinjer i dagens 
läge och att alla bolag borde upprätta sin hållbarhetsredovisning enligt dessa.  
 
De nya riktlinjerna som GRI presenterade i höstas (2006), G3, består av 
principer, vägledning och s.k. �standard disclosure� vilka ska hjälpa bolagen 
med att visa vad deras hållbarhetsredovisningar ska innehålla. De ska också 
visa vilken information som är relevant och väsentlig att redovisa samt hur 
den ska presenteras på lämpligast sätt.  
 
Respondenterna anser att de nya riktlinjerna G3 är väsentligt mer 
lättanvända än de gamla, G2. De är mycket välkomnande och ses som ett 
positivt inslag då organisationens riktlinjer har varit alltför avancerade och 
komplicerade att använda. Enligt respondenterna är de dock inte fullständiga 
som de ser ut i dagens läge, och de menar vidare att det fortfarande är 
mycket jobb kvar. Larsson poängterar att riktlinjerna kommer att uppdateras 
ett flertal gånger innan de kan ses som fullständiga. Men säger samtidigt att 
GRI är på väg i rätt riktning för att lyckas.  
 
Genom att de utvecklat olika nivåer för hur väl bolagen efterlever 
riktlinjerna, C, B eller A- nivå, menar Larsson att de kan locka in nya bolag 
till registrering och efterlevnad av GRIs riktlinjer. Detta då det nu finns olika 
�svårighetsgrader� att redovisa på. Det finns dessutom framtagna 
branschspecifika riktlinjer vilket gör dem tillämpbara i alla branscher.   
 
En ny del som innefattas i G3s riktlinjer är att det finns direktiv för hur 
bolagen, vid behov, ska redovisa varför de inte har tillämpat riktlinjerna fullt 
ut eller varför de har hoppat över partier. Bäckström menar att detta är 
mycket positivt då det idag inte finns något bolag i Sverige som tillämpar 
riktlinjerna fullt ut i sin redovisning. Bäckström ser hellre att bolagen tänker 
först på vad de vill säga genom sin hållbarhetsredovisning och efter det tittar 
på riktlinjerna. Ett bolag som följer riktlinjerna slaviskt får oftast en 
ointressant redovisning och risken för att inte motivera intressenten till 
läsning ökar. 
 
Werneman anser att GRIs riktlinjer är relativt användbara men påpekar att 
hon tycker att det är för mycket fokus på miljöfrågor för emissionstunga 
verksamheter.  Den sociala biten betraktar hon också som att den många 



 
 

gånger inte är så väsentlig för svenska bolag, t ex barnarbete. Flening 
däremot påpekar att hon saknar riktlinjer för klimatfrågan i GRI. Det 
motiverar hon genom att t ex transporter som är en så stor del av många 
bolags miljöpåverkan inte är särskilt prioriterade. Hon hade önskat att det 
funnits standardiserade mätetal som visar hur bolag ska räkna om t ex 
utsläpp till mängden koldioxid.  
 
Flening hade vidare gärna allmänt sett mer konkreta, standardiserade och 
specifika riktlinjer, vilket hade medfört möjligheten till att jämföra olika 
hållbarhetsredovisningar. Genom en standardisering torde det bli lättare för 
bolagen att ge en rättvisande bild av verksamheten. 
 
 



 
 

6 Slutledning 
 
 
I följande kapitel redogör författarna om vad de kommit fram till. Vidare ger 
författarna sin egen reflektion över ämnet och studiens utfall samt förslag till 
vidare forskning. 
 
 
6.1 Inledning  
 
Marknaden för upprättade hållbarhetsredovisningar är idag relativt liten i 
jämförelse med övriga Europa. Det finns inga klara siffror på hur många 
redovisningar som existerar eftersom en del bolag väljer att endast redovisa 
sitt hållbarhetsarbete internt. Trenden för hållbarhetsredovisningar har dock 
ökat de senaste åren och respondenterna påpekar att påverkan från samhället 
och intressenter är de som ligger bakom denna ökning.  Det är främst större 
och börsnoterade bolag i Sverige som upprättar externa 
hållbarhetsredovisningar, detta för att visa sitt arbete för en hållbar 
utveckling. Enligt Flening (2007 s.28) kan bolagens handlande på 
marknaden både skada och stärka bolagens varumärke. Men genom en 
hållbarhetsredovisning får de chansen att redovisa en genomsynlighet, vilket 
kan ses positivt då miljö, sociala och etiska frågor idag är ett centralt ämne i 
samhället. 
 
Nedan lyder uppsatsens huvudfråga. Denna kommer att besvaras genom 
delfrågorna i nästa stycke (6.2). 
   

• Bör granskning av hållbarhetsredovisningen, sett utifrån revisorns 
perspektiv lagstadgas eller är marknadens riktlinjer tillräckliga för 
att ge en rättvisande bild av bolagen?  

 
6.2 Slutdiskussion 
 
6.2.1 Slutdiskussion angående hållbarhetsredovisningens definition och 
möjlighet att visa en rättvisande bild 
 
Författarna har under uppsatsens gång upplevt att begreppet 
hållbarhetsredovisning är okänt i omgivningen och saknar en klar definition. 
Den definition som fått störst slagkraft är den Brundtlandskommissionen 
lade fram 1987, för �hållbar utveckling� vilken lyder: �Hållbar utveckling 
innebär att tillgodose behoven hos dagens generation, utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov�. Det är 



 
 

utifrån denna som bolag många gånger bygger sitt hållbarhetsarbete på och 
som i vissa fall resulterar i externt redovisade hållbarhetsredovisningar. 
Enligt författarna säger definitionen mycket om vad hållbar utveckling är, 
men de vill samtidigt påpeka att definitionen för en hållbarhetsredovisning 
många gånger kan upplevas som tvetydig och vag. Det är därför svårt att 
svara på frågan om hur hållbarhetsredovisningen ser ut i praktiken. 
Förutsättningarna för redovisningen varierar bolag emellan och med tanke på 
att den inte är lagstadgad kan bolagen välja vad som enligt dem är väsentligt 
att redovisa.  
 
I frågan om det är möjligt att ge en rättvisande bild utifrån hur 
hållbarhetsredovisningen ser ut idag, är det enligt respondenter fullt möjligt. 
Det tåls dock att påpeka att olika faktorer är nödvändiga för att uppnå detta. 
Respondenterna har något skilda åsikter och pekar på olika faktorer för att 
lyckas redovisa en rättvisande bild. Författarna anser att det är svårt eller t o 
m kanske omöjligt att utifrån intressenternas synvinkel uttala sig i frågan, då 
hållbarhetsredovisningar generellt skiljer sig i omfattning och mening.  Men 
med ett klart utformat och inarbetat redovisningssystem torde det dock bli 
lättare ur bolagets perspektiv att redovisa en rättvisande bild, enligt 
respondenterna.     
 
6.2.2 Slutdiskussion angående granskningens vara eller icke vara  
 
Respondenterna var oeniga i frågan om det generellt skiljer sig i en externt 
granskad hållbarhetsredovisning och en som ej är granskad. Bäckström 
menar på att det absolut inte behöver vara någon skillnad, utan att det är 
deras redovisningssystem som är det väsentliga för att ge en rättvisande bild. 
Larsson däremot antyder att det definitivt är en skillnad då de flesta bolag 
som ej granskas har en redovisning uppbyggd på �story-telling� utan 
bestämda mål och styrtal. Författarna anser att det ur ett intressentperspektiv, 
absolut anses mer trovärdigt och att hållbarhetsredovisningen borde ge en 
mer rättvisande bild av bolaget, om den har blivit externt granskad. Det är ett 
intyg för intressenten, att informationen är sann/tillförlitlig och att den 
överrensstämmer med verkligheten. Den största anledningen till att 
respondenterna inte vill se krav på granskning är att alla bolag inte är mogna 
för detta. De menar således att nyttan av hållbarhetsredovisningen ska 
överstiga kostnaden, annars är det ingen mening med att upprätta en. 
Respondenterna påpekar dock att företagsledningar och styrelser i bolag som 
är mogna för granskning många gånger inte ser det positiva som en 
granskning för med sig. En granskare har inte bara kunskap på ämnet utan 
kan även ge förslag som kan underlätta hållbarhetsprocessen under 
kommande år. Företagsledningar säger att de inte ser något behov utifrån 
intressenterna sida på att kvalitetssäkra sin information. Vilket både 
respondenterna och författarna tycker är tråkigt då informationen som erhålls 



 
 

i en bestyrkt hållbarhetsredovisning i alla fall ger godkända rättvisande delar 
av redovisningen. Detta pga. att det är upp till bolagen att bestämma vilka 
delar som ska bli granskade.         
 
6.2.3 Slutdiskussion angående lagstadgning 
 
Respondenterna var helt överrens om att lagstadgning av 
hållbarhetsredovisning inte var något positivt i dagsläget. De påstod att 
kreativiteten skulle strypas och att viljan för att redovisa den frivilliga 
informationen skulle stagnera. Att istället låta bolagen experimentera och 
utveckla hållbarhetsredovisningen själva, är enligt dem att föredra och 
författarna kan inte mer än att hålla med. Då området är så pass ungt och det 
fortfarande finns mycket som behöver göras och utvecklas innan 
lagstadgning är tillämplig i alla typer av bolag. Det viktiga är istället att 
bolagen följer de riktlinjer och styrtal som finns på marknaden. 
Organisationen GRIs nya riktlinjer (G3) är på god väg med att arbeta fram 
standardiserade riktlinjer som är branschspecifika. Riktlinjerna är dock 
mycket komplicerade i författarnas ögon. De mindre bolagen kan således ha 
svårt med att ta till sig all information och bruka dem på rätt sätt. Det ska 
dessutom kännas väsentligt för dem.       
 
Från och med 1:a januari i år (2007) har dock lagkraven skärpts vilket 
innebär att bolagen måste redovisa hållbarhetsfrågor i sin 
förvaltningsberättelse. Det ska alltså nu inkluderas upplysningar om miljö 
och sociala aspekter samt mänskliga rättigheter i årsredovisningen, enligt 
ÅRL. Ingen har dock redovisat dessa frågor än, då de först ska inkluderas i 
räkenskapsåret 2006 (vilken är på väg), så det återstår att se hur utvecklingen 
kommer att ske. Frågorna kring miljön samt det sociala och etiska, har 
kommit att bli mycket aktuella frågor i samhället och författarna ser det 
positivt att upplysningar inom dessa områden ska redovisas. Detta kan enligt 
författarna kanske få ännu fler bolag att få upp ögonen för hållbarhetsarbete. 
 
6.3 Egen reflektion 
 
Eftersom en klar definition av begreppet hållbarhetsredovisning egentligen 
inte finns att tillgå, konstaterar författarna att det måste vara svårt för 
bolagen att veta vad den precis ska innehålla. Det kan vara en anledning till 
att de skiljer sig mycket i omfattning och utseende. Att som bolag själv 
komma underfund med vad som är väsentligt för dem blir således en 
avgörande fråga. Frågan författarna ställer sig angående detta blir dock om 
bolagen har möjligt att ge en rättvisande bild om de bara väljer att redovisa 
vissa delar av bolagens hållbarhetsarbete. 
 



 
 

I författarnas ögon är det inte gemene man som läser en 
hållbarhetsredovisning. Bolagen måste därför ta reda på vilka deras 
intressenter är, så redovisningen får en klar mottagare och på så vis kommer 
till sin rätt. Uppsatsen huvudfråga kan därför kopplas till det, om än sett ur 
intressenternas perspektiv. Efterfrågar intressenterna granskning av 
redovisningen? Författarna tycker sig se skillnader på en granskad och en 
icke granskad hållbarhetsredovisning, vilket Larsson stärker genom sitt 
resonemang i att en hållbarhetsredovisning som inte granskas består av 
mycket �story-telling� och att många bolag endast redovisar hur bra de är. 
Respondenterna påpekar också att intressenterna efterfrågar granskning, då 
de ofta förhåller sig kritiska till informationen och att en granskning skulle 
kunna innebära att informationen fick högre trovärdighet. 
 
Författarna håller med respondenterna i det att bolagen måste vara mogna för 
granskning, men när de väl är det, bör de inte granska sina rapporter och 
vinner de inte själva på det i längden. Ett flertal större bolag (t ex H&M och 
IKEA) påstår att de inte känner något krav utifrån sina intressenterna 
angående granskning. Detta betvivlar dock författarna. Är det inte bättre att 
ha en kvalitetssäkring på informationen som redovisas om bolagen ändå kan 
bestyrka allt som står i hållbarhetsredovisningen. Författarna ifrågasätter inte 
sannenligheten i dessa redovisningar men dess sätt att resonera. Det enda 
som kan tala för bolag som ej väljer att bli granskade är kostnadsfrågan. Men 
som respondenterna påpekade så ser inte alltid bolagen det positiva som en 
granskning kan föra med sig. Granskaren innehar inte bara kunskap på 
området utan kan också ge förslag till hur bolagen kan förbättra sina 
processer vilket underlättar för kommande års redovisningar. 
 
Att bara redovisa hur bra ett bolag är på vissa delar känns således irrelevant 
och förtroendet för bolaget sjunker. Dagens riktlinjer hjälper dock bolagen i 
sin process i att skapa en rättvisande bild, men är de tillräckliga. Enligt 
författarna upplevs den nya generationens riktlinjer G3, utformade av GRI, 
fortfarande som komplicerade. Detta kan medföra att det blir ett för stort och 
kostsamt arbete för bolagen att upprätta en fullständig 
hållbarhetsredovisning. GRI ger dock bolagen en möjlighet att redovisa sitt 
hållbarhetsarbete på olika nivåer vilket är positivt samt att de utvecklat 
branschspecifika riktlinjer, men vet bolag om detta?  
 
Det sista författarna väljer att reflektera över är om hållbarhetsredovisningen 
bör lagstadgas. Det satte sig respondenterna starkt emot och författarna kan 
inte mer än att hålla med. Ämnet är alldeles för ungt och kreativiteten hos 
bolagen skulle strypas och vissa bolag hade antagligen gjort ännu mer för att 
smita från sitt samhällsansvar om den skulle lagstadgas idag. 
Hållbarhetsredovisningen måste få utvecklas i sin takt och bolagen måste 
själva bilda praxis tillsammans. Det är först när ämnet fått en klar definition, 



 
 

när marknadens alla riktlinjer standardiserats och då bolagen kan visa en hel 
och rättvisande bild i sina hållbarhetsredovisningar, som möjligheten till 
lagstadgning finns. 
 
6.4 Förslag till fortsatt forskning 
 
Under uppsatsens gång har författarna träffat på ett flertal intressanta ämnen 
inom området hållbarhetsredovisning.  De frågor som anses mest intressanta 
enligt författarna är: 
  

•  Vidare forskning av den nya utvidgade lagen om upplysningsplikt på 
redovisning av icke finansiell information, som trädde i kraft 
räkenskapsåret 2007. Hur kommer marknaden att utvecklas i och 
med detta samt hur mycket mer information kommer att redovisas 
och redogöras för i förvaltningsberättelsen framöver, då det 
fortfarande är oreglerat, d v s frivilligt. 

 
• Organisationen GRI gav i oktober 2006 ut nya riktlinjer de s.k. tredje 

generationens riktlinjer som är en uppdatering och förbättring av de 
riktlinjer organisationen började tillämpa 2002 (G2). Frågan som 
skulle vara intressant att få besvarad är om bolagen själva märker 
någon skillnad mellan riktlinjerna, hur de påverkar dem samt om det 
syns någon skillnad mellan hållbarhetsredovisningarna.       

 
• Två av respondenterna till uppsatsens intervjuer ifrågasatte 

organisationen ESRAs undersökning i hur många bolag som 
upprättar en hållbarhetsredovisning i Sverige, d v s var har de fått 
siffrorna ifrån och vad grundar de det på.  De själva kunde inte svara 
på frågan vilket skulle kunna ligga till grund för vidare forskning. 
Hur många svenska bolag upprättar en hållbarhetsredovisning?  
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Intervjufrågor till kandidatuppsats i ämnet 
hållbarhetsredovisning. 
 
Uppsatsens huvudfråga: Bör granskningen av hållbarhetsredovisning, sett 
utifrån revisorns perspektiv regleras eller är marknadens riktlinjer tillräckliga 
för att ge en rättvisande bild av bolagen? 
 

1. Hur definierar Ni hållbarhetsredovisning? 

2. Varför tror Ni att bolagen upprättar en hållbarhetsredovisning? 

3. Vad anser Ni om hållbarhetsredovisningens trovärdighet generellt sätt? Ger 
den en hel och rättvisande bild av bolagen? 

4. Upplever Ni någon skillnad mellan en externt granskad och en icke granskad 
hållbarhetsredovisning? 

5. Vid granskningen, upplever Ni ofta att man får stryka delar av informationen 
som bolagen inte kan bestyrka? 

6. Vad ser Ni för för- respektive nackdelar med en icke lagstadgad 
hållbarhetsredovisning? 

7. Tycker Ni att hållbarhetsredovisningen borde regleras? 

8. Finns det något behov utifrån intressenternas sida på oberoende granskning? 

9. Tycker Ni att det borde införas krav på revisionsgranskning? 

10. Tror Ni att informationen för intressenterna blir bättre om 
hållbarhetsredovisningen vore obligatorisk? 

11. Vad anser Ni om dagens riktlinjer? Är de fullständiga, lättanvända och 
tillämpbara i alla sorters bolag?  

12. Ger dagens riktlinjer en rättvisande bild av bolagen? 

13. Hur tror Ni att hållbarhetsredovisningen kommer att se ut i framtiden?  

 
 
 
 


