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Förord 
 
Vi vill som författare rikta ett stort tack till alla som hjälpt oss med denna uppsats. Först 
och främst tänker vi på alla våra respondenter, som tog sig tid att bli intervjuade av oss. 
Deras åsikter har varit ovärderliga för vårt arbete. Vi vill även tacka vår handledare Jür-
gen, för god vägledning under uppsatsprocessen. Utan er hjälp hade vi inte kunnat 
genomföra denna uppsats. 
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Abstract 
 
In the wake of the growing awareness of environment and sustainable development in 
society, sustainability reporting become more and more best practice to provide. In this, 
the Agenda 21 and the Brundtlandcommission played a major role, which underlines the 
need to ensure opportunities for future generations. This has notably contributed to the 
formation of GRI, which is a global network for sustainable development and guidelines 
for the establishment of sustainability reporting. FAR SRS also see that companies are 
starting to show more and more interest and responsibility through this work. The ques-
tion is how a good sustainability reporting can be a substantial, which serves the purpose 
of stakeholders and creates value for the individual company. 
 
The issue in this work is divided into two parts and will answer, what contributes to the 
materiality of a public company's sustainability reporting and how a good sustainability 
report can add value to a company? Questions referring to make a contribution, in the 
evolution towards a more concrete, relevant and valuecreating reporting with the aim of 
finding both explicit and implicit advantages for a company to promote good sustainabil-
ity. Advantages both in its local context, and in a broader socio-economic perspective. 
 
To this we have chosen to apply a qualitative methodology, with a desire to achieve a 
deeper understanding of the substance's nature and reality. Through interviews of struc-
tured type, we have taken note of the opinions of experts in the field, and based our 
analysis and conclusions through it. 
 
Analysis between theory and surveys led the authors to conclude that certain specific 
factors contribute to the significant accounts. Utility, usability, reliability and comparabil-
ity contribute benefits to society. Usefulness to decision-making, reliability, through clear 
sources, information resources and external authentication. Comparability contributes 
that the information can be assessed in terms of context. The question of value could be 
concluded in a way that it is not always possible to ensure pure monetary, but the will-
ingness to invest, social adjustment, legitimacy and competitiveness are strong elements 
of value which gives it a commercial value to the company and which the sustainability 
reporting helps to create. The report is written in Swedish. 
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Sammanfattning 
 
I kölvattnet av den ökande medvetenheten för klimatet och en hållbar utveckling i sam-
hället har bästa praxis mer och mer blivit att tillhandahålla en hållbarhetsredovisning. I 
detta har Agenda 21 och Bruntlandkommisionen spelat en stor roll, vilka understryker 
behovet att säkerställa möjligheterna för kommande generationer. Detta har bland annat 
bidragit till bildandet av GRI, som är ett globalt nätverk för hållbar utveckling och riktlin-
jer för upprättandet av hållbarhetsredovisning. FAR SRS ser också att företagen börjat 
visa mer och mer samhällsintresse och ansvar genom detta arbete. Frågan är bara hur en 
god hållbarhetsredovisning kan bli en väsentlig rapportering som tjänar ett syfte mot in-
tressenterna och skapar värde för det enskilda företaget. 
 
Frågeställningen i detta arbete är uppdelat i två delar och ämnar besvara; vad som bidrar 
till väsentlighet i ett börsnoterat företags hållbarhetsredovisning samt på vilket sätt en 
god hållbarhetsredovisning kan ge mervärde åt ett företag. Frågorna åsyftar till att ge ett 
bidrag, i utvecklingen mot en mer konkret, relevant och värdeskapande hållbarhetsredo-
visning med syftet är att pålysa och finna både explicita och implicita fördelar för ett fö-
retag att verka för en god hållbarhetsredovisning. Fördelar både i företagets lokala kon-
text, samt i ett bredare samhällsekonomiskt perspektiv. 
 
Metodiken som vi valt att tillämpa är kvalitativ, med en strävan att uppnå en djupare för-
ståelse för ämnets natur och verklighet. Genom intervjuer av strukturerad kvalitativ typ 
har vi genom empirin tagit del av åsikter från expertis på området och genom denna 
grundat våra analyser och slutsatser. 
 
Analysens koppling mellan teori och empiri föranledde författarna till slutsatserna att 
vissa specifika faktorer bidrar konkret till väsentlig redovisning. Nytta, användbarhet, 
pålitlighet och jämförbarhet bidrar genom nytta för samhället, användbarhet till besluts-
underlag, pålitlighet, genom tydliga källor, informationsvägar och externt bestyrkande. 
Jämförbarhet bidrar genom att informationen kan värderas utifrån sammanhang. Vid frå-
gan om värdeskapande kunde slutsatser dras att detta inte alltid kan säkerställas rent mo-
netärt, men att investeringsvilja, omvärldsanpassning, legitimitet och konkurrenskraft är 
starka värdeskapande faktorer som ger företaget ett affärsmässigt mervärde och som håll-
barhetsredovisningen hjälper till att skapa. 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Hållbarhetsredovisning, CSR, väsentlighet, värdeskapande 
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1. INLEDNING 
 
Detta kapitel innehåller en bakgrund till frågeställningens problemområde, där diskus-
sion, problemformulering, syfte och avgränsning tydliggör uppsatsens mål och strävan. 
För att klargöra uppsatsens ytterligare upplägg följer också en kapitelindelning för övri-
ga kapitel. 
 

1.1 Bakgrund 
 
Hållbarhetsfrågor, såsom miljö- och sociala aspekter, är områden som växer allt mer i 
dagens samhälle. Människors medvetande om miljön har helt ändrat inriktning och fått 
ökat fokus i samtliga mediala kanaler och ett ökat allmänt intresse. I Agenda 21 (1992,    
s. 18) finns att läsa att miljöarbetet främst tog sin början under 1960-talet, då bland annat 
miljöskyddslagen infördes. Detta utvecklades sedan under 1970- och 1980-talet, och som 
resultat kom den första svenska miljöpropositionen år 1988. Under 1990-talet fick sedan 
hållbarhetsfrågor en allt mer betydande roll på samhällets alla plan. Många viktiga håll-
punkter såsom en ny miljöbalk, miljökvalitetsmål och folkhälsomål arbetades nu fram. 
 
1987 lanserades begreppet ”sustainable development” genom World Commission on En-
vironment and Development (WCED), som i Sverige kallas för Brundtlandkommissio-
nen.  Resultat blev en spridning av begreppet ”sustainable development” över hela värl-
den, som på svenska översätts med hållbar utveckling, och som idag har blivit ett allmänt 
vedertaget begrepp. (Wåhlstedt, 2001, s. 23) 
 
Ett av resultaten för denna utveckling är bildandet av Global Reporting Initiative (GRI) 
som är ett globalt nätverk för hållbar utveckling, spritt över stora delar av världen. 
(www.globalreporting.org, 2009a) De har utvecklat ett ramverk för hållbar utveckling. I 
detta ramverk finns principer för företags ekonomiska, miljömässiga och sociala fokus 
och hur företagen ska gå tillväga för att arbeta med hållbarhetsredovisning. 
(www.globalreporting.org, 2009b) Internationellt är de riktlinjer som GRI har tagit fram 
de ledande och mest accepterade. (Larsson, 2005, s. 182) 
 
Denna utveckling kan även följas i det ökande antal miljö och hållbarhetsrelaterade ut-
bildningar, certifieringar och riktlinjer som framkommit. Företagen har enligt FAR SRS 
(2008, del 2, s. 692) börjat visa ett allt större samhällsintresse och numera vill många 
företag visa detta utåt mot sina intressenter genom att upprätta hållbarhetsredovisningar. 
FAR SRS definierar hållbarhetsredovisning som följer: 
 

”Med hållbarhetsredovisningar avses i denna rekommendation frivilliga se-
parata redovisningar av såväl företags miljörelaterade, etiska och sociala 
förhållanden samt den ekonomiska utveckling som är knuten till dessa förhål-
landen.” 
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1.2 Problemdiskussion 
 
Ämnet för uppsatsen har vi valt att tillägna den våg av hållbarhetstänkande som ökar sin 
påverkan på dagens politiska och ekonomiska system. Idag är det främst de större företa-
gen som använder sig av sådan redovisning, och inte sällan liknar dessa reklampelare för 
företagen. Hållbarhetsredovisningen lämnas också ofta ett betydligt mindre intresse än 
den finansiella delen av redovisningen vid revisorsgranskning. Därmed riktas också vår 
fråga och våra tankar in mot detta ämnesområde. Vi har sökt reda på hur redovisningen 
kan bli en mer väsentlig och vital del av företagens redovisning. Idag ser vi flera goda 
tecken som pekar mot ett faktum att utvecklingen och redovisningspraxis närmar sig den-
na riktning. 
 
Svenska branschorganisationen, FAR SRS, utmärkelser för bästa hållbarhetsredovisning 
till olika svenska företag, är ett av de positiva tecken för ett ökat intresse att mer och mer 
sammanbinda och väsentliggöra hållbarhetsredovisningen. Lars-Olle Larsson som är 
FAR SRS-juryns ordförande, samt Dan Brännström, generalsekreterare i FAR SRS spår 
en ljusnande framtid inom detta redovisningsområde. De säger sig se ett ökande antal 
hållbarhetsredovisningar, bättre kvalitet och att fler och fler företag vill visa hur deras 
företag utvecklas på ett positivt sätt för att skapa värde genom anpassningen till en håll-
bar utveckling. Brännström ser att detta ytterligare kommer att öka till följd av den finan-
siella krisen. Han tror också att hållbarhetsredovisningen till allt större grad kommer att 
sammanbindas till företagens övriga rapportering. (www.newsdesk.se, 2009) 
 
Nyligen så släppte IFAC (International Federation of Accountants) ett nytt ramverk, med 
tanken att hjälpa och stödja revisorernas arbete att införa hållbarhetsredovisning i sina 
företag och organisationer. Ramverket är skapat för att vägleda i arbetet för att integrera 
en sådan redovisning i alla affärsprocesser. Målet är att genom redovisningen stärka före-
tagets goodwill, och bland annat förbättra kvaliteten hos produkter samt minska företa-
gens kostnader. (www.FAR.se, 2009) 
 
Hur kan då företagen etablera ett samspel mellan företagande, samhället och miljön? 
Både i lokalt och globalt, där etik, moral och ansvarstagande tillsammans bygger upp en 
redovisning anpassad för en värld där vi inte tär på de underliggande resurserna. Att om-
fatta allt detta som en del i ett socialt ansvar, är någonting som Larsson (2005, s. 19-20) 
tar upp och lägger stor vikt vid i sin bok Corporate Governance och hållbar affärsutveck-
ling. Här kommer uppsatsens problemområde in i bilden. Samhället och företagen måste 
inse, liksom Wåhlstedt (2001, s. 18) uttrycker sig, ”att det ytterst är naturen som är en 
förutsättning för en fungerande ekonomi, och inte tvärtom”. Målet med frågeställningen 
är att lyfta upp hur hållbarhetsredovisningen kan skapa ett mervärde för företaget, genom 
en rapportering som inte bara är fin utåt, utan också användbar och väsentlig, som under-
lag för beslut, granskning, styrning, investering, värdering och upphandling. Som tar hän-
syn till socialt ansvar, skapar mervärde för företaget och är vital att granska för att få en 
bra bild av företagens verksamhet. 
 
Hållbarhet och miljöfrågor är inte längre ett sidoproblem som måste hanteras vid sidan 
om av ledningen. Det är en del i den främre och centrala definitionen av en organisation 
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och dess relationer med sina leverantörer, kunder, långivare, försäkringsbolag, kommuner 
med flera. (Reporting on enviromental Performance, 1994, s. 10) I takt med att hållbar-
hetsredovisningar ökat och att fler och fler intressenter önskar relevant information med 
avseende på hållbar affärsutveckling, har därvidlag även kraven på en oberoende gransk-
ning av sådana rapporter framförts. Detta faktum gör att företag, bolag och organisatio-
ners engagemang för en hållbar samhällsutveckling kommer att öka och en utökad rap-
portering kommer att ske. (FAR SRS, 2008, del 2, s. 692) Dessa frågor, konstateranden 
och diskussioner, föranledde oss till att formulera de forskningsproblem vilka vi avser att 
besvara med denna uppsats. 
 

1.3 Problemformulering 
 
Utifrån vårt ämnesområde och det problemområde författarna tagit upp, har två fråge-
ställningar formulerats vilka ämnar att besvaras: 
 
I Vad bidrar till väsentlighet i ett börsnoterat företags hållbarhetsredovisning? 
 
II På vilket sätt ger en god hållbarhetsredovisning ett mervärde för börsföretaget? 
 

1.4 Syfte 
 
Genom frågeställningarna vill författarna på ett normativt sätt ta reda på hur företagen 
kan använda sig av hållbarhetsredovisning på ett relevant och väsentligt sätt, som bidrar 
till att skapa värde för börsföretaget. Syftet med denna uppsats är att finna explicita för-
delar för ett företag att verka för en god hållbarhetsredovisning. Att visa på de resultat 
och följder som en sådan redovisning får, både lokalt för företaget, men också globalt för 
affärsutvecklingen i världen.  
 

1.5 Avgränsning 
 
Eftersom hållbarhetsredovisning är ett ämne som hela tiden växer och tillägnas ökat fo-
kus var vi föranledda att begränsa vår analys och vårt forskningsområde kring de formu-
lerade problemen. Vi har genomfört 5 intervjuer med revisorsexperter på området håll-
barhetsredovisning. Intervjuerna gjordes via telefon med expertis i Stockholm och 
Malmö, men även lokalt i Borås. Tidsaspekten gjorde att vi har valt att exkludera de öv-
riga intressentgrupperna kring hållbarhetsredovisning, såsom företagsledning och investe-
rare, i vår uppsats. Vi har också avgränsat oss till att behandla börsnoterade företags håll-
barhetsredovisningar, eftersom det främst är dessa företag som använder sig av hållbar-
hetsredovisning. 
 

- 3 - 



 

1.6 Disposition för uppsatsen 
 
Kapitel 2 - Metod 
 
Här skildrar vi den metod vi använder för att behandla empirin, samt vårt förhållningssätt 
till denna. Kapitlet tar upp vår kvalitativa inriktning i arbetsprocessen och hur vi gått till-
väga för att urskilja och plocka ur väsentliga och giltiga källor, relevanta för ämnesområ-
det och problemformuleringen. Vi tar även upp datainsamling, val av respondenter och 
intervjumetod för empirin. 
 
Kapitel 3 - Teoretisk referensram 
 
Den teoretiska referensramen innehåller de ramverk, regler, litteratur, praxis och antagna 
kunskapsteorier som bildar en grund för fortsatt kunskapsinhämtande och framtida teori-
bildning kring hållbarhetsredovisning. Tillsammans med empirin som inhämtats ska den-
na teoretiska bakgrund för arbetet med källor och kunskap ge tillräckligt med information 
och material för att kunna leda fram till uppsatsens analyser, tolkningar och slutsatser.  
 
Kapitel 4 - Empiri 
 
De empiriska undersökningarna redovisas i detta kapitel och bearbetas, för att på ett 
strukturellt sätt kunna härleda logiska slutsatser utifrån dessa, baserade på förkunskap, 
vetenskaplig ansats och teoretisk referensram. Här återfinns en sammanställning av inter-
vjumaterialet, vilket redogörs för i struktur av respektive respondent och frågeområde. 
  
Kapitel 5 - Analys 
 
Kapitlet är författarnas analys, reflektion och tolkning av de empiriska undersökningarna 
av respondenternas bidrag, baserat på metodval och teori. Respondenternas olika åsikter 
ställs i ljuset av varandra och kopplas till referensramen. För varje frågeområde samman-
fogas respondenternas åsikter till en gemensam helhet.    
 
Kapitel 6 - Slutsatser 
 
Slutsatserna omskrivna i detta kapitel är härledda ur de kunskaper författarna inhämtat 
från de vetenskapliga studier och empiri som genomförts och de resultat som därvidlag 
framkommit. Här ges författarnas svar på de formulerade frågeställningarna, en diskus-
sion som utmynnar från dessa svar, samt förslag till fortsatt forskning. 
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2. Metod 
 
I följande kapitel redogörs för författarnas val av kvalitativ forskningsmetod, vetenskap-
lig ansats och datainsamlingsmetod. Vidare beskrivs den intervjuteknik som använts och 
uppsatsens strävan efter ett relevant och pålitligt innehåll, genom reliabilitet och källkri-
tik. 
 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
 
Ontologi handlar om vilken verklighetsuppfattning man har, det vill säga hur man väljer 
att se på sin omvärld. Inom ontologin finns två olika grundsfärer, nämligen idealism och 
realism. Idealismen innebär att världen är beroende av subjektets tänkande, medan rea-
lismen är oberoende av det mänskliga tänkandet. Idealismen hör ihop med ett tolkande 
synsätt och realismen hör ihop med ett positivistiskt synsätt. (Ljungkvist, 2009a) Vi har i 
vår uppsats ett mer idealistiskt synsätt, eftersom bedömningar och slutledningar som 
gjorts är grundade på subjektets tankeriktningar hos respondenter, författare och övriga 
använda källor.
 
Epistemologi innebär detsamma som kunskapsuppfattning, och på vilka olika sätt man 
kan få kunskap. Här finns två huvudsakliga synsätt, nämligen rationalism och empirism. 
Rationalism är detsamma som förnuftsgrundad kunskap och förstås exempelvis genom 
logiska slutsatser eller liknande. Empirism handlar om erfarenhetsgrundad kunskap, där 
man snarare skapar teori. (Ljungkvist, 2009a) I denna uppsats har vi en rationalistisk 
kunskapsuppfattning där vi utgår från den teori som redan finns, genom expertis med 
egen empirisk erfarenhet på området, och genom riktlinjer och litteratur. 
 

2.1.1 Hermeneutik 
 
Det finns två övergripande paradigm inom forskning, dessa är hermeneutik och positi-
vism. Hermeneutik är läran om texttolkning. (www.ne.se, 2009a) Ordet hermeneutik 
kommer från grekiskan och guden Hermes. Hermes var budbärare mellan gudar och död-
liga och var tvungen att kunna tolka de ofta dunkla meddelanden som gudarna sände. 
Ordet ”hermeneuein” betyder just ”att tolka”. När man tolkar så anger man betydelse åt 
något som man inte omedelbart förstår. Det som tolkas bör grundas på kunskap eller tidi-
gare erfarenheter som man besitter. (Ödman, 1979, s. 7-9, 55-56) Den hermeneutiska 
processen består av en inre och yttre cirkel. Den inre cirkeln består av samband mellan 
förförståelse och förståelse samt mellan delar och helhet. Med del och helhet menar man 
att helheten och delarna måste relateras till varandra för att uppnå förståelse. Med förförs-
tåelse menas att man inte kan förstå någonting förutsättningslöst, utan en människa har 
alltid förutfattade meningar, referenser eller annan förförståelse om ett område. Denna 
påverkar och revideras sedan under processens gång vilket leder till en ny förståelse, vil-
ken i sin tur återigen påverkar förförståelsen. Den yttre cirkeln visar hur tolkningen går 
till. Det startar med ett tolkningsmönster. Därefter sker en inläsning av text, vilken man 
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sedan måste skapa en dialog med. Efter dialogen med texten kan sedan en uttolkning gö-
ras för att ge mening åt det som tolkas. När detta har skett är den hermeneutiska cirkeln 
sluten, men den fortsätter tills inget nytt framkommer. (Ljungkvist, 2009b) 
 

2.1.2 Positivism
 
Positivismen är ett mer kvantitativt förhållningssätt än hermeneutiken. Inom positivismen 
utgår man från en sanning och att den är mätbar. En positivist ser världen som mer fysisk. 
(Ljungkvist, 2009a) ”De två centrala antagandena i den positivistiska kunskapsteorin är 
att kunskap om faktiska förhållanden vilar på sinneserfarenhet och att kunskap som inte 
rör det faktiska rör förhållandet mellan idéer.” (www.ne.se, 2009b) I den positivistiska 
synen är etiken och moralen frånskild vetenskapen. Forskaren bör istället eftersträva det 
som faktiskt ”är”. (Holme & Solvang, 1997, s. 332) 
 

2.1.3 Vårt val av vetenskapligt förhållningssätt 
 
Vi använder i vår uppsats ett hermeneutiskt förhållningssätt, där vi tolkar empirin efter 
givna teoretiska referensramar för att öka vår förståelse. Slutsatserna i vår uppsats är till 
stor del grundade på de genomförda intervjuerna. Det är svårt att veta vad som är rätt och 
fel i en intervju, utifrån ett givet regelmönster. Därför blir en hermeneutisk tolkande syn 
lämplig där vår interpretation av intervjuerna ligger till grund för en ny förförståelse och 
ytterligare tolkning. Eftersom de etiska och moraliska frågorna är starkt sammankopplade 
med drivkraften för hållbar utveckling och ingår i hållbarhetsredovisningen, kan inte des-
sa frågor frånskiljas från vetenskap som förespråkas inom positivismen. Frågorna är istäl-
let en grundsten för denna redovisningsvetenskap.  
 

2.2 Vetenskaplig forskningsmetod 

2.2.1 Kvalitativ metod 
 
Kvalitativ data innebär inhämtning av ny information genom olika typer av datainsam-
ling. Att få en djupare förståelse av det komplexa problem vi studerar, samt att kunna 
koppla problemet till helheten, är syftet med den kvalitativa metoden. Ett vanligt exempel 
på en kvalitativ metod är en intervju, oftast utan fasta svarsalternativ. (Andersen, 1998,    
s. 31, 152, 161) En kvalitativ studie kännetecknas av hög flexibilitet och man måste un-
der undersökningens gång kunna ändra på sitt upplägg. Det är mycket lättare att få valid 
information i en kvalitativ intervju än en kvantitativ, eftersom det där är en stor närhet till 
det som studeras. (Holme & Solvang, 1997, s. 80, 94) 
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2.2.2 Kvantitativ metod 
 
I kvantitativa metoder förekommer en mycket högre grad av formalitet och struktur än 
vad som förekommer i en kvalitativ metod. När man ska göra en analys av kvantitativa 
data så är det viktigt att ha kunskap inom exempelvis statistik och matematik. Urval och 
avstånd är viktiga aspekter när man använder sig av den kvantitativa metoden. Karaktä-
ristiskt är också att frågorna har valts ut i förhand, ihop med fasta svarsalternativ. Ett van-
ligt exempel på en kvantitativ undersökning är enkätundersökning. (Holme & Solvang, 
1997, s. 14, 82, 172) Huvudsyftet med den kvantitativa metoden är att förklara orsaken 
bakom de företeelser som man undersöker för att möjliggöra förståelse av fenomenet. 
(Andersen, 1998, s. 31) 
 

2.2.3 Vårt val av vetenskaplig forskningsmetod 
 
Metodvalet ska ta sin utgångspunkt i den frågeställning man vill undersöka. (Holme & 
Solvang, 1997, s. 14) Vi har i vår uppsats genom intervjuerna använt oss av den kvalitati-
va metoden, med en fördjupning mot området väsentlig hållbarhetsredovisning. Genom 
flexibla intervjuer där vi mottar respondenternas olika svar uppnås en djupare förståelse 
om vad som krävs för att skapa en mer väsentlig hållbarhetsredovisning. 
 

2.3 Vetenskaplig ansats 

2.3.1 Induktiv metod 
 
Induktion är upptäcktens väg och handlar om erfarenhetsgrundad hypotesbildning. Enligt 
induktiv metod sluter man sig till en princip och man har empiri som utgångspunkt. (An-
dersen, 1998, s. 29-30) Den induktiva metoden innebär observationer av empiriska un-
dersökningar av ett särskilt fenomen, som tolkas och beskrivs i modeller och begrepp. 
Syftet med den induktiva metoden är att utifrån empirin kunna skapa ny kunskap, med 
sina egna teorier som bas. (Artsberg, 2005, s. 31-33) 
 

2.3.2 Deduktiv metod 
 
Deduktion är bevisföringens väg. Deduktiv slutsats är när man leder slutsatser från ett 
enskilt fall utifrån givna premisser. (Andersen, 1998, s. 29-30) Den deduktiva metoden är 
enklare att förstå eftersom den är mer formaliserad än induktion. (Holme & Solvang, 
1997, s. 51) Syftet med en deduktiv metod är att testa den befintliga teori i vilken man 
har sin grund, eller eventuellt utöka densamma. (Artsberg, 2005, s.31) 
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2.3.3 Abduktion 
 
Abduktion är en blandning mellan de båda ovanstående synsätten. Den används ofta vid 
olika fallstudier. Först sker en tolkning från det övergripande (ett deduktivt inslag), varef-
ter forskaren gör nya iakttagelser för att bekräfta tolkningen (induktivt inslag). Därefter 
justeras och förbättras båda tolkningarna, för att leda till förståelse. Abduktion kan alltså 
sägas röra sig mellan empiri och teori. (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 55) 
 

2.3.4 Vårt val av vetenskaplig ansats 
 
Vi har som vetenskaplig ansats följt den abduktiva metoden. Vi har utgått från befintlig 
teori inom hållbarhetsredovisning genom böcker och annat material som gett oss  en 
grundkunskap om problemområdet. Utöver detta har vi sedan genomfört ett antal inter-
vjuer där vi iakttagit nya ståndpunkter. Dessa intervjuer, ihop med den teori som finns, 
har sedan legat till grund för vår förståelse och för att svara på vår problemformulering 
genom analys och slutsatser. På detta sätt kan man säga att vi har genomfört ett test av 
befintlig teori där vi undersökt vad olika experter anser skapar en väsentlig redovisning 
för företagen. 
 

2.4 Datainsamlingsmetod 

2.4.1 Primärdata 
 
När forskaren samlar in data på egen hand kallas det för primärdata. Exempel på insam-
ling av primärdata kan vara genom intervjuer, psykologiska teser och enkäter. (Artsberg, 
2005, s. 45) Eftersom primärdata inte omtolkas i flera led, och således har en större när-
het till grundkällan, så har den en högre trovärdighet än sekundärdata. Primärdata är allt-
så hämtat direkt från verkligheten. (Repstad, 2007, s. 119) 
 

2.4.2 Sekundärdata 
 
När forskaren använder sig av redan framställda data så handlar det om sekundärdata. 
Sekundärdata hämtas vanligtvis från olika typer av skriftliga dokument, vilket till exem-
pel kan vara olika typer av litteratur, tidningsartiklar eller andra skriftliga datakällor. 
Dock behöver inte sekundärdata nödvändigtvis komma från nedskrivna dokument, det 
kan även vara från en intervju där den intervjuade personen återberättar något som finns 
skriftligt dokumenterat. (Artsberg, 2005, s. 45-46) Rent naturligt blir en källa mindre tro-
värdig desto fler informationsled den har gått igenom innan den når forskaren. (Repstad 
2007, s. 119) 
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2.4.3 Val av datainsamlingsmetod 
 
Vi har använt oss av både sekundär- och primärdata i vår uppsats, för att få fram bästa 
möjliga resultat av vårt forskningsområde. Vi har samlat in sekundärdata till vår teoretis-
ka referensram, främst i form av litteratur, referensartiklar samt internetkällor. Efter det 
genomförde vi våra intervjuer, som är en typ av primärdata. Annan primärdata som före-
kommer i uppsatsprocessen är FAR SRS, företags hållbarhetsredovisningar och veten-
skapliga undersökningar. 
 

2.4.4 Intervjuteknik 
 
Intervjuer kan genomföras på olika sätt. Johannessen & Tufte (2003, s. 96-97) skriver att 
en intervju av kvalitativ karaktär kännetecknas av syfte och struktur. Författarna skriver 
om att strukturen på intervjuerna är av olika karaktär. Från ett mer kvantitativt strukture-
rat frågeupplägg, där frågorna är standardiserade, men ger öppna och oberoende svar, till 
helt ostrukturerade intervjuer där frågorna inte har någon särskild placering eller fastlagd 
följd. Den förstnämnda har fördelen att kontexten kring de ställda frågorna lättare tolkas 
och kan jämföras. Den sistnämnda formen har fördelen att respondenten ofta känner sig 
mindre formell och kan slappna av bättre i samtalet, dessutom är upplägget av en mer 
flexibel karaktär vilket kan underlätta vid följdfrågor och anpassning av frågorna till den 
enskilde respondenten. 
 
Andersen (1998, s. 161) skriver att en öppen intervju ställer krav på forskaren att kunna 
lyssna till respondenten, tolka denne, och ställa fördjupande följdfrågor under intervjuns 
gång, för att den ska kunna betraktas som väl genomförd. 
 
Johannessen & Tufte (2003, s. 99-101) tar upp intervjuer som en relation mellan delta-
garna. Därmed är också omständigheterna i relationen mellan dessa något som i hög grad 
påverkar intervjun på ett bra eller dåligt sätt. Intryck av ointresse kan skapa stora pro-
blem, medan erkännande av respondenten och dennes svar, ger intervjun en fortsatt mer 
positiv riktning.  Att forskaren visar sin legitimitet och syfte för att genomföra intervjun 
menar Andersen (1998, s. 174) är viktigt för informantens vilja att samverka. 
 
Vi har genom vår empiri främst använt oss av vad som kan närmast klassificeras som en 
strukturerad kvalitativ intervjumetod över telefon. Vi har genomfört fyra sådana intervju-
er med revisorsexperter på området och diskuterat deras syn på väsentlig och värdeska-
pande hållbarhetsredovisning. Författarna har i förväg skickat ut frågor under givna frå-
geområden till respondenterna. Frågeområdena var: definitioner, nytta och värdeskapande 
av hållbarhetsredovisning, regler/normer/granskning samt förbättringsområden. Frågorna 
var utformade för att täcka in uppsatsens problemområde, samt för att med större lätthet 
ge möjlighet till följdfrågor samt samtal kring de berörda ämnena. För att komplettera 
telefonintervjuerna har vi även valt att göra en personlig intervju på plats i Borås, med en 
revisor speciellt inriktad mot miljö. Till denna respondent hade vi inte skickat ut frågorna 
i förväg, eftersom vi eftersträvade en mer öppen intervjuform. Vi valde också att med 
respondenternas tillåtelse spela in alla intervjuer. För att inte slappna av och tappa fokus 
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så förde vi även anteckningar underintervjuerna. Efter att intervjuerna var genomförda så 
gav alla respondenter en möjlighet för oss att återkomma via mejl eller telefon för kom-
pletterande frågor. 
 

2.5 Giltighetsanspråk 

2.5.1 Validitet 
 
Med validitet menas största möjliga överensstämmelse mellan det man mäter och det man 
avser att mäta. Det handlar om att nå ett resultat som är ihopkopplat med frågeställning-
en. Giltighet och relevans är två begrepp som är nära sammankopplade till validitet. Gil-
tighet är den generella överensstämmelsen mellan empiri och teori. Relevansen antyder 
hur väl kopplat det empiriska urvalet är mot vår frågeställning. (Andersen, 1998, s. 85) 
Validitet är frånvaro av systematiska mätfel. (www.ne.se, 2009c) Problemet att få valid 
information är mycket mindre när det är fråga om kvalitativa studier, eftersom närheten 
till det man studerar är mycket större då. För att åstadkomma en tillfredsställande validi-
tet krävs det ständig kritisk prövning av sin undersökning. (Holme & Solvang, 1997,       
s. 94, 163,) 
 
För att uppnå en hög validitet i vår uppsats så är det viktigt att det vi mäter verkligen be-
rör vår problemformulering. Därför har vi lagt stor vikt vid att inte ”sväva iväg” när vi 
genomfört våra intervjuer. Eftersom vi har genomfört våra intervjuer på plats och över 
telefon så har vi haft möjlighet att styra intervjuerna dit vi vill och ställa följdfrågor. Det-
ta upplägg med följdfrågor har bidragit till en högre flexibilitet. Således ökar sannolikhe-
ten för mätning av rätt saker. Denna möjlighet hade inte funnits på samma sätt om det till 
exempel hade varit en intervju via mejl. Vi har vidare upplyst respondenterna om det 
tänkta intervjuområdet genom att i förväg informera om intervjuns frågeområden. Me-
ningen har varit att öka validiteten genom färre missuppfattningar och större chans till att 
respondenterna kommer pålästa och håller sig till ämnet. Våra tankar om begränsningar 
som kan uppstå vid intervjumetod är brister i urval av respondenter, felformulerade frå-
gor eller brist på struktur vid intervjutillfället. Alla dessa kan innebära att validiteten 
minskar på grund av att svaren missar frågeställningens mål. 
 

2.5.2 Reliabilitet 
 
Reliabilitet handlar om tillförlitligheten i våra mätningar. Man bör till största möjliga 
grad undvika osäkra variabler i sina mätningar. Reliabilitet handlar om undersökningens 
påverkan av tillfälligheter. (Andersen, 1998, s. 85) Reliabilitet är frånvaro av slumpmäs-
siga mätfel. (www.ne.se, 2009c) Mätningars reliabilitet avgörs av stringensen i bearbet-
ningen av undersökningen. Ger dessutom olika mätningar av samma företeelse liknande 
eller samma resultat pekar det mot en hög reliabilitet. (Holme & Solvang, 1997, s. 163) 
 
För att erhålla en god reliabilitet i våra undersökningar anser vi det vara vid stor vikt att 
experterna, som respondenter, har en mer djupgående kunskap i ämnet hållbarhetsredo-
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visning. Experternas specialiserade kunskap ökar faktorn av pålitlighet i våra intervjuer. 
Vid valet av respondenter har vi därför lagt stor vikt vid deras kunskap inom hållbarhets-
redovisning, samt att de kommer från olika revisionsbolag, eftersom vi genom ett sådant 
urval av respondenter anser oss åstadkomma en bredare spridning och därmed ökad till-
förlitlighet. För ökad reliabilitet spelades intervjuerna in, samtidigt som författarna förde 
anteckningar för att i efterhand lättare kunna återkoppla till det bandade materialet. In-
spelningen kan förvisso även tänkas innebära en begränsning, genom att respondenten 
omedvetet tillbakahåller osäkra fakta. Telefonintervjuerna vi har gjort riskerar också att 
minska reliabiliteten, då man tappar närheten till respondenten. Andra begränsningar i 
reliabilitet kan uppkomma genom kunskapsbrist hos respondenterna och dröjsmål mellan 
intervjun och slutsatser av denna. En annan brist skulle kunna vara bristfälliga tolkningar 
från vår sida av svaren som ges. Anledningen till egna feltolkningar kan ligga i den för-
förståelse som påverkar våra uttolkningar genom den hermeneutiska processen som är till 
grund för vår egen teoribildning.  
 

2.6 Källkritik 
 
Med källkritik vill man fastlägga huruvida en källa är tillförlitlig eller inte och om den 
därmed kan användas, utifrån gällande problemformulering. (www.ne.se, 2009d) I Bell 
(1995, s. 68-70) förs ett resonemang av olika frågor forskaren bör ställa gentemot såväl 
källa som källans författare. Bland annat syftar det till att kritiskt granska källan och för-
fattarens syfte, underliggande motiv och förkunskap, hur fullständig och uppdaterad käl-
lan är och hur aktuell denna är. De omkringliggande sakförhållandena samt hur källan 
skapades är också mycket relevanta frågor i sammanhanget. Vidare delas källkritik upp i 
två delar, extern och intern. Ifrågasättande av källan som sådan är extern källkritik, me-
dan innehållets ifrågasättande är intern. 
 
I uppsatsen har vi försökt hålla hos till så tillförlitliga källor som möjligt, exempelvis 
FAR SRS och internationella ramverk och riktlinjer. Utöver dessa har vi även läst andra 
tillförlitliga författares litteratur om hållbarhetsredovisning. Vid användande av internet-
källor har vi uteslutande hållit oss till bransch- och institutionssidor, samt andra källor av 
samma pålitliga karaktär. 
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3. Teoretisk referensram 
 
I detta kapitel behandlas författarnas teoretiska referensram. I ordning beskrivs hållbar 
utveckling, hållbarhetsredovisning med triple bottom line, samt användning och väsent-
lighet med hållbarhetsredovisning. Därefter redogörs för intressent- och legitimitetsteo-
rin, kod för bolagsstyrning, samt lag, riktlinjer och andra standarder och certifieringar. 
 

3.1 Hållbar utveckling 
 
Fokus på miljöarbete tog sin början under 1960-talet. Efter detta har det skett en stor ut-
veckling på detta område. 1972 hade FN en miljökonferens i Stockholm där man belyste 
kraftigt ökat fokus på miljöfrågor. Förståelsen för en långsiktig hållbar utveckling hade 
tagit sin början. (www.regeringen.se, 2009a) Begreppet hållbar utveckling var dock inte 
allmänt vedertaget ännu. Det skulle det komma genom den så kallade Brundtlandrappor-
ten, utarbetad av Gro Harlem Brundtland, från 1987. I denna var det begreppet ”sustai-
nable developement” som lanserades, vilket sedan har översatts till ”hållbar utveckling”. 
(Wåhlstedt, 2001, s. 23) I Brundtlandrapporten återfinns den mest vanliga definitionen av 
hållbar utveckling: 
 

”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan 
att äventyra förutsättningarna för kommande generationer att tillfredsställa 
sina behov.” (www.regeringen.se, 2009a) 

 
Under FN:s miljökonferens i Rio de Janeiro 1992 så var Brundtlandrapporten den huvud-
sakliga referensramen. (www.NE.se, 2009e) Under denna miljökonferens antogs fem 
olika dokument, däribland Agenda 21 och Riodeklarationen. Målet med Agenda 21 är att 
uppnå en hållbar utveckling. Agendan kan sägas ha sin grund i Brundtlandrapporten, i 
vilken begreppet hållbar utveckling alltså lanserades, och Agenda 21 är en grundsten för 
utvecklingen av hållbar utveckling. Handlingsprogrammet har långsiktigt perspektiv och 
dess riktlinjer har formen av rekommendationer, vilka därmed inte är juridiskt bindande. 
Agenda 21 är en kraftig uppmaning till alla individer, stater och grupper att delta i dessa 
viktiga miljö- och utvecklingsfrågor. Agendan är ett internationellt, globalt dokument 
som ska ge en bas för vad som ska göras och hur denna process bör se ut för att få till 
stånd en hållbar utveckling. (www.regeringen.se, 2004b) För att uppnå en hållbar affärs-
utveckling arbetar företagen med att utveckla redovisning av arbetet med dessa främst 
icke-finansiella frågor, i det som brukar kallas hållbarhetsredovisning. (Larsson & Ljung-
dahl, 2008, s.  27) 
 

3.2 Hållbarhetsredovisning/CSR 
 
Hållbarhetsredovisning är en för företagen frivillig ansvarsdel, och en smalare del än be-
greppet hållbar utveckling, vilket är ett bredare uttryck för ett större globalt ansvarsta-
gande för framtidens resurser och utnyttjande. (Larsson, 2008, s. 41-42, 53) Därför är det 
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enligt samma författare fel att använda dessa båda begrepp till synonymer för varandra. 
Däremot skriver Larsson att Corporate Social Responsability (CSR) och hållbarhetsredo-
visning är två olika namn på den icke-finansiella redovisningen med syfte att visa företa-
gets övergripande ansvarsarbete, alla hemmahörande till det engelska uttrycket sustaina-
bility reports. 
 
Det finns många väldigt spridda definitioner på vad CSR egentligen är. Enligt World Bu-
siness Council for Sustainable Development (www.wbcsd.org, 2009) så är CSR fritt 
översatt från engelska: 
 

“Företagets sociala ansvar är ett kontinuerligt åtagande av affärsverksam-
heten, att bete sig etiskt och att bidra till den ekonomiska utvecklingen sam-
tidigt som man förbättrar livskvalitén hos de anställda och deras familjer 
liksom för det lokala samhället och samhället i stort.” 

 
Tanken är som Hassel (2008, s. 19) skriver, att välfärden ska stärkas genom att företagens 
arbete i dessa frågor ska ge en bättre social och ekonomisk situation, och att alla dessa 
aktiviteter ska gynna alla företagens intressentgrupper. Förkämpar för denna form av re-
dovisning pekar på alla de positiva fördelar som finns för företaget med sådan och talar 
om värdeskapande och goodwill. (Ljungdahl 2008, s. 25-40) 
 
Ansvar och ”det ansvarsfulla företaget” är ord som präglar definitionerna kring hållbar-
hetsredovising/CSR. Arbetet med detta innebär att företaget med frivillig grund integrerar 
sociala och miljömässiga mål med styrningssätt i sin affärsverksamhet och i samspelet 
med aktieägare. CSR är med andra ord ett frivilligt påtaget ansvar som det är upp till varje 
enskilt företag att arbeta mot. Uppdelat i företagens egna ansvarområde för ekonomisk, 
miljömässigt och socialt arbete. (Hassel 2008, s. 9-19) Även i många källor kallat triple 
bottom line, exempelvis enligt Crane & Matten (2007) och Allwood et al. (2007). Triple 
bottom line introducerades 1994 av John Elkington och har blivit en mycket använd, 
långtgående metafor som är ett fungerande verktyg för processer inom dessa tre områden 
enligt Henriques & Richardson (2004). Dessa tre områden i triple bottom line redogörs 
för nedan. 
 

3.2.1 Miljö 
 
Bakgrunden för företagens ökade krav på miljöarbete och deras medvetenhet i dessa frå-
gor härrör från att Jordens gränser för resurser och produktion inte kan flyttas fram i sam-
ma takt som befolkningsökningen. Samtidigt som vårt utnyttjande av Jorden fått flera 
negativa effekter på klotets miljö och fortsatta livsbetingelser. Vill företaget ligga i fram-
kant krävs ett ökat ansvarstagande i samtliga verksamhetsdelar, in och ut ur företaget. 
Detta miljöarbete förutsätter en medvetenhet hos bolagen, god struktur och god företags-
kompetens. (Larsson 1995, s. 10-15) Thorpe (2008, s. 28-71) diskuterar en holistisk hel-
hetssyn där man eftersträvar ekologiska system vilka interagerar med varandra, med god 
miljömässig återhämtningsförmåga hos verksamhetens processer och relationer samt hur 
livsbetingelserna ändras och att detta bör påverka företagens processer och biomimik. Det 
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vill säga hur företagen kan utveckla en naturinspirerad framtagning av produkter. Hon 
skriver också att ett miljöarbete med socialt ansvar krävs av det goda företaget. (ibid,       
s. 106-115) Miljöaspekten av hållbarhetsredovisningen, vilken syftar till att beskriva ett 
företags alla miljöaspekter och arbete är bolagets egna framställning av sitt ansvarstagan-
de i dessa frågor och vilka kan leda till möjligheter för företaget. Miljöarbetet förskjuts 
dock lätt till att bli styrd av företaget mot egenhändiga fördelar, istället för att långsiktigt 
vara en för utvecklingen på Jorden, fordrad nödvändighet. (Larsson, 1995, s. 87-89, 91) 
 

3.2.2 Ekonomi 
 
Wåhlstedt (2001, s. 18) framhåller att naturen och miljön är en nödvändig grund och för-
utsättning för en fungerande ekonomi och inte det motsatta. En ekonomisk redovisning 
måste vara hållbar ur ett naturekonomiskt långsiktigt perspektiv och i resurskretsloppet. 
Den ekonomiska redovisningen bör därför handla om och beskriva, hur effektivt verk-
samheten bedrivs utifrån resursberoende och resurspåverkan i detta system. Han ställer 
också frågan om den enbart monetära redovisningen gett en felaktig bild av den ekono-
miska verkligheten.  
 
Larsson (2005, s. 8-15) betonar vikten av att sammanföra det materiella och immateriella. 
Att den hållbara ekonomiska affärsutvecklingen kräver ansvarsfull företagsverksamhet 
som har ett långsiktigt perspektiv och inte förlorar sin omgivning genom att distansera sig 
från dessa för att ”tillfredställa de kortsiktiga vinsterna och egennyttan”. 
 
Inom forskningen finns en hypotes vilken sammanfogar finansiell prestanda med en god 
ekologisk hållbarhet enligt Hassel. (2008, s. 9-23) Hassel talar också om den utveckling 
av fler och fler medvetna kapitalförvaltare som väljer att investera i företag med hållbar-
het i fokus, och att dessa på grund av denna värdegrund skaffar sig konkurrensfördelar på 
marknaden. Ljungdahl (2008, s. 30-32) skriver om att det ännu inte efter lång tids forsk-
ning gått att fastslå som sanning att CSR bidrar till att skapa ekonomiska värden och lön-
samhet i företag. Dock finns flera studier som kan visa på en korrelation med god finansi-
ell prestanda och gott hållbarhetsarbete, och som talar för att värdet främst visar sig i legi-
timitet och långsiktiga ekonomiska vinster. Eftersom kostnaderna för ett CSR arbete kan 
vara stora, framhålls att en balansering med en ”lagom stor” satsning är det bästa. Enligt 
Grafström, Göthberg och Windell (2008, s. 62) så motiverar de stora svenska företagen 
H&M, Skandia och Skanska allihopa sina satsningar på hållbarhetsredovisning med lön-
samhet som grund. 
 

3.2.3 Socialt och etiskt ansvar 
 
Larsson (2005, s. 19) skriver med syftning på CSR och socialt ansvar att ”i socialt an-
svarsfullt företagande inbegriper jag företagets totala verksamhet i dess relationer till 
människor och i de flesta fall även yttre miljö”. 
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Grafström, Göthberg och Windell (2008, s. 38-39) skriver att det tyvärr inte, trots allt 
publicerat material, finns någon tydlig definition och att detta är upp till varje enskilt före-
tag att bedöma i sin enskilda situation. Mycket talar dock för att ett företag som tar sitt 
sociala ansvar gentemot intressenterna får gott anseende och vinner ett ökat förtroende. 
Liukonen (2002, s. 8-10,16-21, 49-56) skriver i boken Hälsobokslut – förslag till mätning, 
analys och diskussionsfrågor, att företagen genom att följa upp hälsobokslut, antal sjuk-
dagar, personalredovisning och övrig information om människan i arbete kan uppnå gott 
anseende, etiskt värde, och förståelse för företagets verksamhet, både internt och externt. 
På detta sätt antas att både personal, företag och övriga intressenter får del av detta arbete. 
Thorpe (2008, s. 111-113) menar att socialt ansvarstagande handlar om ett skapande av 
företagskultur som ska utmynna i affärsprinciper och modeller som är etiska och kan på 
frivillig redovisningsbasis bidra till den hållbara utvecklingen. Denna strävan inkluderar 
mänskliga rättigheter och värden, upplysningar och moraliska utgångspunkter vilka är ett 
positivt bidrag till företagsutvecklingen. 
 

3.2.4 Väsentlighet 
 
Ovan i uppsatsen har tagits upp vilka områden som ingår i en hållbarhetsredovisning. Det 
är också viktigt att noga välja ut vad inom dessa områden som är väsentligt att rapportera. 
Därför behövs en definition av vad som åsyftas med väsentlighet inom hållbarhetsredo-
visning.  
 
En viktig faktor i hållbarhetsredovisningen är att företaget rapporterar ämnen och indika-
torer som är av väsentlighet, vilket påpekas enligt GRI. (Larsson & Ljungdahl, 2008,        
s. 68-69) För det första måste det redovisas inom väsentliga områden. Det vill säga inom 
betydelsefull miljömässig, social och ekonomisk påverkan. För det andra måste det vara 
information som berör intressenterna. För att något ska tas upp i hållbarhetsredovisningen 
kan man säga att informationen måste uppnå en viss relevansnivå, en viss väsentlighet. 
Det svåra att avgöra är var denna nivå går, eftersom den inte går att uttrycka i kvantitativa 
termer. Därför blir redovisningen också olika utförlig beroende på i vilken grad företagen 
anser sig nå denna nivå. 
 
Studier har också visat att många företag tenderar att hellre redovisa positiva nyheter och 
framsteg som de har gjort inom hållbarhetsområden. Negativa nyheter tas många gånger 
upp endast i undantagsfall. Det här påverkar väsentligheten negativt och behöver föränd-
ras. (Artsberg, 2005, s. 377) Företagsledningen har ett ansvar i att försäkra innehållets 
väsentlighet, genom att ingenting av relevans som kan påverka bilden av bolaget uteläm-
nats (Larsson & Ljungdahl 2008, s. 72) Frågeställningen om vad som är väsentligt tas 
också upp i FAR SRS (RevR 6, s 534-535) där revisorn ska bedöma vad som är det vä-
sentliga innehållet i hållbarhetsredovisningen och arbeta därefter. Granskningen ska också 
se om redovisningen uppfyller kraven på väsentlighet genom det legitima informations-
behovet, syfte, innehåll och fullständighet. 
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3.2.5 Användning och syfte med hållbarhetsredovisningar  
 
De ovanstående områdena inom CSR ska komma till nytta för företagets intressenter. 
Därför måste företagen noga definiera vilken användning de vill uppnå med sin hållbar-
hetsredovisning. Ljungdahl (2008, s. 36-37) skriver om företagens frågeställning om vilka 
man skapar en hållbarhetsredovisning åt, och varför detta görs. ”Vem som egentligen läser 
dessa redovisningar och i vilket syfte.” Liksom Global Reporting Initiative (GRI) före-
språkar, bör företaget se vilka intressenter som hyser intresse för denna form av redovis-
ning och anpassa det redovisningsmässiga informationsinnehållet efter deras övergripande 
önskemål. Det gäller att identifiera de viktigaste användarna av redovisningen och få en 
uppfattning om vad dessa efterfrågar och anser vara väsentligt för att företaget skall kunna 
styra i den riktning dessa efterfrågar, särskilt viktigt har detta blivit bland annat med avse-
ende på finans- och etikanalytiker. (ibid). 
  
Syftet uppnås aldrig fullt ut genom en av företaget verbal framställning av information, 
utan denna måste konkretiseras gentemot genomförda eller planerade investeringar, och 
information om detta måste ges ut. Informationen ska vara bred nog att motsvara de över-
statliga kraven på identifiering och relevans som ges. (Ljungdahl, 2005, s. 42-44)  
 
Wåhlstedt (2001, s. 180-182) tar i sin doktorsavhandling i företagsekonomi upp hur en 
god naturekonomisk hållbarhetsredovisning bör utformas och konkretiseras, för att fylla 
det behov och syfte som önskar att tillgodoses. Han för fram att redovisningen bland an-
nat bör visa om behoven tillgodoses, visa hur resurser utnyttjas, visa hur anpassning sker 
efter resursbasens begränsningar och vikten av ändamålsenliga mätenheter. Vidare bör 
hållbarhetsredovisningen uppfylla den hållbara utvecklingens syfte att nå en durabel fram-
tid och ett samhällsekonomiskt framåtskridande. I denna fråga finns en del kritiska röster 
enligt Hassel. (2008, s. 18-22) 
 

3.2.6 Kritik mot CSR och risker 
 
En sådan kritisk fråga som kan ställas är om den kan definieras som tillgång för företaget 
eftersom en sådan förväntas bringa framtida ekonomiska fördelar. I hållbarhetsredovis-
ningen är de ekonomiska fördelarna osäkra. (Ljungdahl, 1995, s. 90) Vidare skriver han 
om den fundamentala skillnad i ekonomisk uppfattning, resursförbrukning och lönsamhet 
som finns, beroende på om man tar med naturen som faktor eller ej i beräkningarna. Star-
ka röster tycker att det är mycket oekonomiskt att investera i miljö och hållbarhet istället 
för kortsiktigare vinster i företaget, men då ser de företaget ur ett rent avkastnings och 
ägarperspektiv. Enligt Hassel (2008, s. 19-21) finns en svårighet att förena ägarnas och de 
externa intressenternas mål.  
 
Kritik mot hållbarhetsredovisning har riktats, sammankopplat med antiglobalisering och 
att CSR är ett hinder och en försvårande omständighet för internationella företag. Även att 
det är en källa för att kraven som ställs på redovisningen bidrar till en ökad protektionism. 
En annan allvarlig fråga att ta hänsyn till är att företagen inte bör sätta möjligheterna till 
fortsatt verksamhet på spel genom att ta ett företagsekonomiskt ohållbart ansvar. (Hassel, 
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2008, s. 19-20) Också Counsell och Haughton (2006) är kritiska i sin ton, och framhåller 
att hållbarhetsredovisningen belyser problem utan att komma med konkreta lösningar på 
dessa.  
 

3.3 Kod för bolagsstyrning 
 
I arbetet med hållbarhetsredovisning och hållbar affärsutveckling finns koden för bolags-
styrning som ger företagen en viss vägledning. Den svenska koden för styrning av bolag 
har som uppgift och avsikt att skapa ett utökat förtroende för näringslivet i samhället och 
det är koden som ska vara företagens stöd och vägledning vid arbetet mot en hållbar 
framtid. (Larsson, 2005, s. 46-47) Denna är uppdelad i tre olika delar. Den första är in-
ledningen, vilken beskriver syfte målgrupp, kodinnehåll och jämförelser internationellt 
sett. Den andra delen är ägarroll och ägaransvar och beskriver hur ansvarsfrågor och för-
delning hanteras och definieras samt hur de sköts. Den tredje delen, regler för bolagsstyr-
ning, beskriver utförligt hur koden används under process och verksamhet. (ibid, s 45-85)  
 
Koden har utvecklats utifrån förlagor och med jämförelser från övriga utländska system 
för bolagskoder och vilka mer eller mindre är ett resultat av tidigare misskötsel i företag 
och skandaler. Företagets ledning ska enligt koden se till att slå fast riktlinjer för ett an-
svarsfullt företagande.(ibid) Detta ansvar kan enligt Grafström, Göthberg och Windell 
(2008, s. 43-61) ta sig uttryck i en mängd former, och omfattar olika processer och delar 
beroende på aktör. Företagens sätt att arbeta med frågorna hänger samman med hur dessa 
tolkar den samhällsroll som företaget innehar och vilka intressen härvidlag som korrele-
rar med intressentgrupperna, samt vilken verksamhet som bedrivs. 
 
Larsson (2005, s. 48-49) skriver om att avgränsningen av ansvarsområde och styrningen 
inte är lätt att göra samt svårigheten att anta vilket perspektiv, vilka krav och vilka intres-
senter som ska tillgodoses, eftersom företagen anses ha krav att även skydda externa in-
tressenter och inte bara ägarnas. Vidare resoneras att alla företag med önskan om förtro-
ende utifrån koden för bolagsstyrning bör arbeta med företagets ansvar i styrningen för att 
inte hela verksamheten ska riskera att ifrågasättas. 
 
Kodstyrningsarbetet som i hög grad återspeglar företagens egna förhållningssätt till om-
givningen, bör än mer utökas till att omfatta etik, miljö, socialt ansvar och hållbar utveck-
ling på ett utökat konkret sätt enligt Larsson, eftersom koden inte säger någonting om 
dessa frågors styrning mer än överskådligt. Koden skall enligt den svenska koden för bo-
lagsstyrning (3.6.2) ge uppgifter om företagets faktiska tillstånd, där: ”ingenting av vä-
sentlig betydelse är utelämnat, som skulle kunna påverka den bild av bolaget som skapas i 
årsredovisningen”. (ibid, 2005, s. 72, 83-85) 
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3.4 Intressentteorin 
 
Hållbarhetsredovisning tillgodoser intressenters önskemål i det större samhället. Under 
bland annat rubriken värdeskapande CSR-arbete så beskriver Ljungdahl (2008, s. 27-29) 
hur goda företag även tillgodoser övriga intressenters behov, och att detta är en fram-
gångsfaktor. Ett väl utfört hållbarhetsarbete är en god grund för att göra företagets inver-
kan på miljö och anställda bättre och till att göra människor runt omkring företaget mer 
positivt inställda till bolagets verksamhet, vilket är bra för fortlevnaden och lönsamheten. 
Ett strategiskt fokus på intressenterna, där företaget är ömsesidigt beroende av externa och 
interna intressentgrupper är viktigt för att nå långsiktig framgång. Hållbarhetsredovis-
ningen kan då ses som ett tecken på att företaget känner av intressenternas krav på ett ökat 
ansvar, och att de försöker uppfylla detta. Vidare skriver han att; ”det gäller att underhål-
la relationerna med samtliga betydelsefulla intressenter för att ge företaget den legitimitet 
som behövs för att fortsätta bedriva en stabil och lönsam verksamhet”. 
 
Hållbarhetsarbete och redovisning ger också en trygghet och försäkring för intressenter, 
exempelvis investerare, mot skandaler och signalerar att företaget har kontroll på sina 
ansvarsfrågor. (Ljungdahl, 2008, s. 38) För att intressenternas efterfrågade prestanda hos 
företaget ska uppfyllas är det viktigt att företaget har en tydlig och klargörande redovis-
ning som är transparent och visar på företagets strävan och goda vilja. (Larsson, 2008,      
s. 43) Eftersom företaget verkar på intressenternas marknad är den fördjupade intressent-
modellen och den kontinuerliga intressentdialogen viktig för företagets framtid, och det 
kan leda till positiva konsekvenser att delvis låta sig styras i sin verksamhet externt. 
(Larsson & Ljungdahl 2008, s. 42-43) En successiv förskjutning mot externa intressenter, 
såsom marknadens kunder, och samhället, snarare än interna såsom företagsledningen kan 
i de flesta fall utläsas enligt Ljungdahl (1995, s. 1-8) 
 
Artsberg (2005, s. 15) skriver att redovisningen har ett större och mer omfattande ansvar 
än resultatberäkningarna, och att denna uppgift innebär att redovisningen ska förse alla de 
olika intressenterna med tillbörlig information. Intressentteorin förespråkar att företagen 
avser att tillgodose intressen utanför ägarnas ram som är, och att företagets verksamhet 
och resultat kommer flertalet till godo. (Företagets intressenter och kontrakt - nya syn-
punkter på intressentteorin, 1982, s. 18-19) 
 
Enligt nationalencyklopedin (www.ne.se, 2009f) så är intressentteorin och intressentmo-
dellen en bild av vilka som utövar inflytande över ett företag, påverkar och blir påverkade 
av dess verksamhet, där de olika intressenterna balanseras med varandra. Detta sker inte 
statiskt, utan successivt och relaterat till varandra. Detta kan jämföras med Grafström, 
Göthberg och Windell (2008, s. 67) som lånar definitionen av intressentbegreppet utifrån 
Freeman m.fl. att intressenterna är en grupp eller en individ vilka blir påverkade av eller 
påverkar ett visst företags verksamhet. 
 
Polonsky (1995) framhåller att företagens djupare förståelse för intressentteorin och hur 
denna fungerar och påverkar, kan effektivisera den egna marknadsstrategin. För att detta 
ska ske måste organisationen beakta alla influenserna och identifiera kärnintressenternas 
krav och tillgodose dessa vid sin strategiutveckling och redovisningsutformning. Enligt 
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Grafström, Göthberg och Windell (2008, s. 83) är detta inte helt enkelt. Intressenter som 
först ser mer obetydliga ut, kan i samband med sina relationer till övriga intressenter, spe-
la en större roll genom ett mer sammanhängande nät av intressenter, som det går att se i 
intressentbilden nedan. Därför är det som författarna skriver ”nödvändigt att inte enbart 
identifiera de mest centrala intressenterna utan även förstå vilka relationer de har till 
varandra”. 
 

 
Figur 1 En utveckling av intressentmodellen 
(Grafström, Göthberg & Windell, 2008, s. 84) 
 

3.5 Legitimitetsteorin 
 
Genom att tillgodose relationerna med företagets intressentgrupper når företaget en legi-
timitet på marknaden. Denna befintliga teori förespråkar att företag på basis av sitt arbete 
med hållbarhetsredovisning indirekt skapar en extern legitimitet för sin verksamhet och 
sitt företagande på grund av sitt ansvarsfulla arbete med de miljömässiga, sociala och 
ekonomiskt hållbara frågorna. Ett väl genomfört sådant förväntas därför ha kraft att bidra 
till företagets lönsamhet, skapa ett långsiktigt värde för aktieägarna och legitimitet. För att 
den ska kunna göra detta är det dock viktigt att redovisningen och arbetet uppfattas som 
väsentligt och pålitligt, exempelvis av finansanalytikerna. (Ljungdahl 2008, s. 25-40) 
 
Larsson (1995, s. 8-24) skriver att den höga graden av medvetande om miljön och dess 
påverkan och omfattning påverkar människans sammanhang, konsumentgrupperna och 
även företagen i deras beteende. Att utvecklingen på jorden är ohållbar i längden och mås-
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te brytas. Vidare beskriver Ljungdahl (2008, s. 34) hur frågan om trovärdighet, vilken 
skapar legitimitet, är en av de absolut viktigaste faktorerna för företag som integrerar håll-
barhetsredovisningen i sina årsredovisningar. Larsson (2005, s. 19) skriver att legitimite-
ten håller på att bli allt viktigare och till och med viktigare än legaliteten där denna all-
mänt inte ses som tillräckligt moralisk. Detta leder långsiktigt också till att legitimiteten 
styr lagändringar i samhället, och får ses som en stor kraft i utvecklingen. Counsell och 
Haughton (2006) fokuserar på att förklara hållbarhetsredovisningen utifrån perspektivet 
att det är ett verktyg för organisationer att skapa legitimitet.  
 
O´Donovan (2002) skriver att mycket tyder på att den mest sannolika förklaringen till 
varför hållbarhetsredovisningen vinner mer och mer spridning är på grund av legitimitets-
teorin och företagens sökande efter erkännande. Detta bygger på grundtanken att ett före-
tag endast kan vara vinstdrivande i ett långsiktigt perspektiv om det vinner acceptans från 
samhället och anses verka på ett, utifrån allmänhetens synvinkel, bra sätt. Företagen är 
beroende av samhällets erkännande, uppskattning och stöd för den verksamhet som be-
drivs. 
 
Liknande tankegångar finns också hos Deegan (2002) som beskriver att motivet till ute-
lämnande av hållbarhetsredovisningar oftast visar sig vara en önskan att få företagets 
verksamhet legitimerad. Detta på grund av det ökade fokus mot denna form av externa 
rapportering som visat sig på marknaden inom både etik, socialt, men framförallt på mil-
jöområdet. Idén kring företagets sociala kontrakt och ansvar kopplas till organisationers 
behov av erkännande. Legitimitetsteorin är enligt Deegan endast i en utvecklingsfas, men 
kommer mer och mer och ger alla inblandade på marknaden värdefulla insikter. 
 

3.6 Lagstiftning 
 
Hållbarhetsredovisning finns i Sverige inte reglerat i lagstiftning i särskilt stor utsträck-
ning. I Årsredovisningslagen (ÅRL, 2:1) finns att läsa att en årsredovisning ska innehålla 
en förvaltningsberättelse. Enligt ÅRL (6:1) ska förvaltningsberättelsen innehålla följande 
om bland annat miljöinformation: 
 

”Utöver sådan information som skall lämnas enligt första-tredje styckena 
skall förvaltningsberättelsen innehålla sådana icke-finansiella upplysningar 
som behövs för förståelsen av företagets utveckling, ställning eller resultat 
och som är relevanta för den aktuella verksamheten, däribland upplysningar 
om miljö- och personalfrågor. Företag som bedriver verksamhet som är till-
stånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken skall alltid lämna upplys-
ningar om verksamhetens påverkan på den yttre miljön.” 

 
Den första meningen i citatet gäller enbart för större företag. Företag som de senaste två 
räkenskapsåren haft en balansomslutning på mer än 25 miljoner, en nettoomsättning på 
över 50 miljoner och i snitt mer än 50 anställda, räknas som större företag. (ÅRL 1:3 & 
6:1) 
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Kopplat till social hållbarhetsredovisning finns i ÅRL (5:18) också angivet att företagen 
ska ange antal anställda och fördelningen mellan kvinnor och män. Vidare finns det i 
denna paragraf bestämmelser om angivelse av sjukfrånvaro och könsfördelning bland 
ledande befattningshavare. Enligt regeringens moderniseringsdirektiv, (proposition 
2004/05:68), bör icke-finansiella centrala resultatindikatorer som är väsentliga ur företa-
gets verksamhetssynpunkt redovisas i förvaltningsberättelsen. Detta kopplas till de socia-
la- och miljömässiga målen för CSR. 
 
Hållbar utveckling och hållbarhetsredovisningens miljömässiga del tas också upp i Mil-
jöbalken (1998:808, 1:1). Där står det att nuvarande och kommande generationer ska till-
försäkras en hälsosam och god miljö. I citatet från ÅRL ovan ser vi en hänvisning till 
Miljöbalken, angående tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet, med vilket menas 
följande: Miljöfarliga verksamheter av olika slag måste enligt Miljöbalken (1998:808, 
9:6) anlägga tillstånd hos regeringen. En miljöfarlig verksamhet kan till exempel vara 
sådan som ger utsläpp av avloppsvatten, har byggnader/anläggningar i vattenområden, 
använder mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som medför olägenheter för 
människors hälsa eller miljön. (Miljöbalken, 1998:808, 9:1) Bokföringsnämnden har ock-
så gett ut anvisningar inom detta område. BFN anser att det ska anges i förvaltningsberät-
telsen om ett företag bedriver tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet. Påpekas bör 
att vad BFN anser enbart är god redovisningssed, det betraktas med andra ord inte som 
lag. (BFN U 98:2, s. 830) 
 
I Arbetsmiljölagen regleras ett företags arbetsmiljö, vilket kopplas till triple bottom lines 
sociala och etiska del. Arbetsmiljön kan innefatta tekniska, fysiska, arbetsorganisatoriska 
och sociala förhållanden, samt faktorer rörande arbetets innehåll. Syftet handlar om hur 
arbetsgivare ska förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Mer detaljerade krav och skyl-
digheter på arbetsmiljön, i form av föreskrifter, ges ut av Arbetsmiljöverket. (www.av.se, 
2009a) Exempel på sådant som tas upp i arbetsmiljölagen är att: arbetstagaren ska kunna 
delta i utformningen av sin arbetssituation, arbetet ska ge möjligheter till sociala kontak-
ter och variation, arbetstagaren ska inte behöva utsättas för fysiska eller psykiska belast-
ningar, människors förutsättningar ska forma arbetsförhållandena. (www.av.se, 2009b)  
 

3.7 Standarder och certifieringar 
 
Hållbarhetsstandards används utöver lagkrav och är rekommenderade för att nå god legi-
timitet till att verka på marknaden, samt för att få en accepterad metod att granska håll-
barhetsredovisningen. (Larsson & Ljungdahl 2008 s. 19-24) En standard är i redovis-
ningsmässig betydelse, en fastställd norm i auktoritär ställning, vilken innehåller princi-
piella resonemang och som kan användas allmängiltigt och vid upprepade tillfällen. 
(Artsberg, 2005, s. 179) Med grund i bland annat att standarder ofta är branschorienterade 
finns ett stort utbud, och dessa redogör för olika områden, men har som gemensam näm-
nare att förklara de centrala grunderna och väsentliga krav som alla omfattas av. (Lars-
son, 1995, s. 94) 
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3.7.1 ISAE 3000 
 
ISAE 3000 är ett projekt som färdigställdes 2003. Meningen med standarden är att fast-
ställa de grundläggande principer för miljömässiga, sociala och hållbarhetsrapporter. 
Standarden ska ge vägledning för företag att svara för informationssystem, den interna 
kontrollen och processer i bolagsstyrningen för annat än den finansiella informationen. 
Denna är en god företagsförsäkring och garanti för att uppfylla villkor, avtal och krav. 
ISAE 3000 innehåller etiska krav, kontroll av kvalitet och hjälper till att få en god plane-
ring, acceptans, bevisföring och dokumentation. (www.ifac.org, 2009) 
 

3.7.2 EMAS 
 
EMAS är EU:s frivilla förordning för miljöredovisning och förkortningen står för Eco 
Management and Audit Scheme. EMAS riktlinjer är skapade för att ge vägledning till 
god redovisningspraxis för miljöredovisning. Förordningen innehåller punkter vilka be-
skriver hur alla anläggningar i deltagande system ska utarbeta miljöredovisning, att miljö-
redovisningen genom sin utformning ska vara kortfattad och förståelig för att allmänhe-
ten ska kunna ta del av den. EMAS skriver om att en miljöredovisning bör innehålla be-
skrivningar av företagets verksamhet, värdering av de bedömt väsentliga miljöförhållan-
dena, sammanfattning, miljöpolicy för företagets verksamhetsprocesser och arbete samt 
andra berörda och kopplade faktorer. (Larsson, 1995, s. 92-93) 
 

3.7.3 AA 1000 
 
AA 1000 är en standard framarbetad av ISEA (the Institute for Social and Ethical Ac-
countability) som är en medlemsorganisation som arbetar med målet att förbättra hand-
landet hos företag och organisationer och göra det mer etiskt. Detta ska göras genom att 
tillhandahålla en standard för mätning, rapportering, samt gott etiskt uppförande och ett 
ramverk för hur företagen i näringslivet genom ökad förståelse kan utveckla en bättre och 
mer etisk verksamhet. Standarden ska också hjälpa företagen med rapporteringen och 
återkopplingsarbete för att försäkra om en god kvalitet. För att detta ska kunna ske är AA 
1000 beroende av att intressenterna finns med under processens alla steg och är inblanda-
de. Standarden är uppbyggd för att kunna brukas av alla olika organisationer och företag 
av alla storlekstyper och verksamheter, både för externa och interna revisionsförfaranden.  
(www.mallenbaker.net, 2009) Huvudprinciperna för AA 1000 är väsentlighet, fullstän-
dighet samt lyhördhet och återkoppling. (Larsson & Ljungdahl 2008, s. 22) 
 

3.7.4 ISO 9001 
 
ISO 9001 är den modell i världen som brukas mest till verksamhetsutveckling och hjälper 
företag och organisationer att genom sitt ramverk, arbeta mot ökad effektivitet, kundtill-
fredställelse och kvalitet (www.sis.se, 2009a) ISO 9001 grundas i processtänkande och 
manar företagen att satsa på att förbättra verksamheten och nå en bättre och mer hållbar 
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framtid. Standarden jobbar med att integrera ledningssystemet och att förbättra allt i före-
taget och alla led i verksamheten genom en ökad struktur och kontinuitet. 
(www.bmgtradeacert.se, 2009a) 
 

3.7.5 ISO 14001 
 
Denna miljöstandard är till för att underlätta och förbättra företagens miljöarbete och är 
tätt sammankopplad till begreppet hållbar utveckling. Standarden ställer krav på företa-
gen och dess ledning att fastställa en miljöpolicy som är relevant och väsentlig i förhål-
lande till organisationens verksamhetspåverkan. Organisationer som följer standarden ska 
också identifiera risker, säkerställa kompetens och implementera nödvändiga rutiner som 
gör att företaget i frågorna följer lagstyrda samt övriga krav. ISO 14001 är ett hjälpmedel, 
vilket har till syfte att minska verksamheternas påverkan på den omkringliggande miljön, 
för ett mer hållbart samhälle samt att hitta konkreta förbättringar och mål för miljön. 
(www.bmgtradeacert.se, 2009b) 
 

3.7.6 ISO 26000 
 
Standarden är särskilt kopplad till CSR och hållbarhetsredovisning och med avsikt att 
underlätta för företagen att sköta sitt ansvarstagande och göra det lättare att jämföra olika 
organisationers arbete inom dessa frågor. (www.sis.se, 2009b) Den kommer att publice-
ras under 2010 och söka en medelväg mellan lagstiftning och frivillighet i arbetet för en 
hållbar utveckling och ett ökat socialt ansvartagande i bland annat näringsliv, arbetsliv 
och i organisationer. Standarden har som mål att uppmuntra engagemang av frivillig ka-
raktär för socialt ansvar och kommer leda fram emot gemensamma riktlinjer för metoder, 
definitioner och begreppsram. Standarden kommer som resultat av det ökade kravet från 
allmänheten, för ansvarsfullt agerande i samhället.  
 

3.8 Frivilliga riktlinjer 
 
Utöver lagstiftning samt standarder och certifieringar finns det en mängd riktlinjer som 
man kan förhålla sig till inom hållbarhetsredovisning. Dessa frivilliga riktlinjer vägleder i 
allra högsta grad företagens arbete med hållbarhetsredovisning. De riktlinjer som tas upp 
är GRI, Global Compact och OECD:s riktlinjer. 
 

3.8.1 GRI 
 
Företagens främsta verktyg för arbetet med hållbarhetsredovisning är i dagsläget GRI, 
som är ett ramverk för hållbar utveckling från 1997. (www.globalreporting.org, 2009c) 
GRI står för Global Reporting Initiative och är ett globalt nätverk för stöd och ett allmän-
giltigt ramverk, till upplysning för hur redovisning av hållbar utveckling kan redovisas. 
Visionen är ett allmänt användande och utlämnande av ekonomiska, miljömässiga och 
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sociala resultat, som är vitalt och jämförbart med den finansiella rapporteringen. Hållbar-
hetsrelaterade frågor ska anses lika viktiga för organisationers framgång, som den finan-
siella redovisningen. Uppdraget som GRI jobbar med är att skapa förutsättningar för det-
ta, en öppen och tillförlitlig hållbarhetsredovisning, som ständigt utvecklas genom ram-
verkets förbättring. (www.globalreporting.org, 2009b) Det ramverk som GRI tillgodoser, 
ger vägledning om hur organisationer kan avslöja deras hållbarhetsprestation, avseende 
ekonomi, miljö och social prestation. Grunden för GRI är riktlinjer som går under namnet 
”G3”, som vägleder hur en hållbarhetsredovisning kan se ut. Det är det tredje ledet av 
GRI:s riktlinjer, och de gavs ut i oktober 2006. Ramavtalet är uppbyggt att gälla för alla 
typer av organisationer och platser. Sökare efter information kan mera precist tolka och 
jämföra denna genom kommunikation och genomgång av GRIs ramverk. 
(www.globalreporting.org, 2009d) G3 är väldigt flexibelt, vilket gör att organisationerna 
som tillämpar riktlinjerna själva kan välja sin väg för hur de vill forma och förbättra sin 
hållbarhetsredovisning. (www.globalreporting.org, 2009e) 
 
GRI sammanför olika intressentgrupper, till exempel representanter för oberoende orga-
nisationer, företag och universitet. På så sätt vill de skapa ett aktivt deltagande bland alla 
intressenter vad gäller hållbar utveckling. (Larsson, 2005, s. 236-238) Att man tar hänsyn 
till alla intressenter på detta vis har gjort att det i dagsläget är över 1500 företag som fri-
villigt använder sig av GRI:s riktlinjer, däribland flera av världens största varumärken. 
G3 riktlinjerna har blivit allmänt accepterade och fungerar som en gällande standard i 
världen. Inom redovisning är GRI den organisation som kommit längst i etableringen av 
internationella riktlinjer för hållbar utveckling. (www.globalreporting.org, 2009b) 
 
Riktlinjerna hjälper de enskilda företagen att fastställa det relevanta innehållet i hållbar-
hetsredovisningar och avgränsningarna till denna. Genom sina fyra principer för hållbar-
hetsredovisningens innehåll; väsentlighet, intressenthänsyn, hållbarhetssammanhang och 
fullständighet, ska GRI hjälpa företagen att få en god kvalitet i den icke finansiella rap-
porteringen.  Efter GRI:s riktlinjer bör företagen i sin hållbarhetsredovisning påvisa vilka 
val av indikatorer och ämnen som ansetts väsentliga och varför, i kontext till ekonomiska, 
sociala och miljömässiga faktorer. (Larsson & Ljungdahl, 2008, s. 68-69) För att en fråga 
alls ska behandlas i hållbarhetsredovisningen krävs en viss nivå av väsentlighet av frågan 
kopplad till såväl intressenter som verksamhetsbetydelse, såväl interna kriterier som ex-
terna. Det är också viktigt för en fullständig rapport att ingenting av väsentlig betydelse 
utelämnas, vare sig positiva eller negativa uppgifter om företaget, för att ge en balans och 
trovärdighet i redovisningen, och för att denna ska kunna vara användbar. (ibid, s. 69-75) 
Enligt Ljungdahl (2008, s. 33) så är GRI det närmaste god redovisningssed för hållbar-
hetsredovisning man kan komma. GRI ger en bättre möjlighet att värdera företag genom 
en mer enhetlig och jämförbar hållbarhetsredovisning. (Borglund, De Geer & Halvarsson, 
2009, s. 119) 
 

3.8.2 Global compact 
 
Den sociala hållbarhetsredovisningen påverkas av principerna i Global Compact, som är 
ett strategiskt initiativ från FN. Genom att omfatta moralen i verksamheten påbjuds före-

- 24 - 



 

tagen att ta ett större socialt ansvar. (Grafström, Göthberg & Windell, 2008, s. 96) Inom 
Global Compact finns tio allmänt etablerade principer angående mänskliga rättigheter, 
arbetsrätt, miljö och korruptionsbekämpning. Genom att följa dessa principer kan företag 
på olika sätt bidra till att handel, ekonomi och teknologi tjänar den globala samhällsnyt-
tan. (www.unglobalcompact.org, 2009) Ett företag som är anslutet till Global Compact 
ska genom sitt agerande och redovisning av mål och resultat leva upp till Global Com-
pact. (Larsson, 2005) Med över 5100 deltagande företag och intressenter från mer än 130 
länder är Global Compact ett av de största hållbarhetsinitiativen i världen. Global com-
pact fungerar som ett ramverk för utveckling, implementering och redovisning av sociala 
hållbarhetsprinciper.  
 
Global Compact har två huvudsakliga mål för sina medlemsorganisationer: 
• Integrera organisationens 10 principer till en norm för företagande i hela världen. 
• Sätta igång handling för att stödja FN:s mål. 
 
Global Compact innefattar en öppenhets- och ansvarstagande policy som går under nam-
net COP (the Communication on progress). Det handlar främst om vikten av att deltagar-
na sköter sitt åtagande gentemot Global Compact, för att det ska kunna nå framgång. 
(www.unglobalcompact.org, 2009) 
 

3.8.3 OECD:s riktlinjer 
 
För multinationella företag finns det särskilda rekommendationer från OECD rörande 
hållbarhetsredovisning. Dessa riktar sig till företag från 40 olika regeringar och har disku-
terats fram i samråd med representanter för arbetsgivare, fackföreningar och organisatio-
ner. I länderna har man upprättat så kallade nationella kontaktpunkter (NKP), som ska 
fungera som ett forum för dialog rörande riktlinjerna. På detta sätt vill man främja förstå-
elsen och användbarheten av rekommendationerna. (www.regeringen.se, 2009c) Riktlin-
jerna antogs redan 1976, men har efter det reviderats år 2001. De innefattar enligt Lars-
son (2005, s. 146-153) 10 olika punkter som bland annat beskriver följande: 
 
• Riktlinjerna ska bidra till utveckling socialt, ekonomiskt och miljömässigt. 
• Respektera mänskliga rättigheter. 
• Skapa förtroende mellan företag och samhälle genom att utveckla och tillämpa väl 

fungerande ledningssystem. 
• Stödja framsteg i användningen av mänskliga resurser. 
• Regelbundet ge information om företagets aktiviteter, finansiell situation och så vida-

re. 
• Möjliggöra lämpliga anställningsförhållanden, genom att till exempel motarbeta 

barnarbete, se till att anställningsavtal följer gällande regler och liknande. 
• På olika sätt skydda miljö, hälsa och säkerhet, bland annat genom att erbjuda produk-

ter och tjänster som tar hänsyn till miljön. 
• Mutor med mera ska undvikas, istället bör företagen eftersträva öppenhet. 
• Ta hänsyn till konsumentintressen, såsom att produkterna och tjänsterna är av god 

kvalitet. 
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• Företagen bör också ta hänsyn till att deras teknik är i linje med det land den har sin 
verksamhet i. 

• Arbeta på ett konkurrensbefrämjande sätt, i enlighet med gällande konkurrenslagstift-
ning. 

• Ta hänsyn till landets gällande skattelagar. 
 

3.9 Frivillig extern granskning 
 
Idag är granskningen av hållbarhetsredovisningar frivillig. Det här har medfört att det inte 
är många företag i Sverige som har låtit en extern part granska sin hållbarhetsredovisning. 
De företag som dock har valt att låta en extern part granska deras hållbarhetsredovisning 
har sett tydliga effekter av detta. Effekterna har bestått i högre trovärdighet, bättre kvali-
tet, större tillförlitlighet och därmed också tydligt en högre väsentlighet och därmed mer-
värde av hållbarhetsredovisningen. Företagen ger dessutom en tydlig signal till intressen-
terna att man tar allvarsamt på hållbarhetsfrågor, genom att utföra en extern granskning. 
Det uppstår således ett tydligt värdeskapande genom extern granskning. (Ljungdahl, 
2008, s. 35-36) 
 
En anledning till att så många företag väljer att avstå extern granskning är att det saknas 
krav på extern granskning, det vill säga frivilligheten. Företagen som väljer att avstå från 
granskning menar att det inte finns någon som efterfrågar granskade hållbarhetsredovis-
ningar och att det därför inte är prisvärt. (ibid) 
 
GRI rekommenderar i sina riktlinjer oberoende granskning, dock inte hur denna gransk-
ning ska gå till. Eftersom företagen själva får sätta upp nivån för sin hållbarhetsredovis-
ning och arbetet med dessa frågor lämnas frihet till företaget att oavsett nivå välja att 
granska eller ej. Det kan också bli fråga om olika typer av gransknings och bestyrkande-
uppdrag åt företagen. (Larsson & Ljungdahl, 2008, s. 131) 
 
Den externa granskningen i Sverige styrs av FAR SRS rekommendationer i Rev6 som 
handlar om bestyrkandet av hållbarhetsredovisning. Denna handlar om att klargöra om 
redovisningen ”i allt väsentligt har upprättats i enlighet med lämpliga kriterier”. För att 
detta bestyrkande vid granskning ska kunna ges, ska revisorn ha specialistkunskaper, 
färdighet och kompetens inom området. Granskningen skall ske på ett sådant sätt att det 
oberoende helhetsintrycket av rapport och information kan ge en bra grund för att bestyr-
ka redovisningens innehåll är väsentligt i förhållande till fastslagna kriterier. Också be-
slutsprocessen för val av information i hållbarhetsredovisningsrapporten ska bedömas för 
att denna ska vara väsentlig. (FAR SRS RevR6, 2009, s. 532-537)  
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4. EMPIRI 
 
Kapitlet ger en beskrivning av de empiriska undersökningarna som författarna genomfört 
genom intervjuer med fem olika respondenter. Dessas svar redovisas för var och en, i 
enlighet med de av författarna uppställda, övergripande frågeområdena för hållbarhets-
redovisning: definitioner, nytta och värdeskapande, regler/normer/granskning, samt för-
bättringsområden. 
 

4.1 Sammanställning av intervju med Marie Baumgarts 
 
Marie Baumgarts har arbetat som konsult i 9 års tid. Hon ansvarar nu för den strategiska 
rådgivningen inom CSR på revisionsbolaget Ernst&Young. Baumgarts jobbar väldigt 
brett med allt inom hållbar utveckling, miljöfrågor, mänskliga rättigheter och annat som 
inbegrips i hennes tjänst; Manager Sustainability Assurance and Advisory Services hos 
Ernst&Young. Aktuellt har varit att hjälpa de statliga företagen som på grund av ett nytt 
ägardirektiv i november 2007 ska upprätta en hållbarhetsredovisning, många för första 
gången. Baumgarts har arbetat med dessa rapporter och hjälpt ett flertal av de statliga 
företagen. Intervjun ägde rum den 22 april mellan kl. 13.00-13.45, via telefon. 
 

4.1.1 Definitioner av hållbarhetsredovisning och väsentlighet 
 
Enligt Baumgarts så är hållbarhetsredovisning ett sätt att tydliggöra och kommunicera ett 
företags påverkan inom triple bortom line; miljö, samhälle och ekonomi. Genom att ta del 
av denna redovisning bör en enklare värdering av företaget kunna göras med grund i in-
formationen delgiven i hållbarhetsredovisningen. Tanken med hållbarhetsredovisning är 
att denna skall tala om allt väsentligt som berör företaget inom dessa områden. Företaget 
ska inte ta med alla områden och all påverkan, utan bara det som är väsentligt och mate-
riellt. Allt det som kan påverka kursens utveckling, har ekonomisk eller immateriell på-
verkan eller har betydelse för intressenters beslut. 
 
Definitionen om vad som är väsentligt i en hållbarhetsredovisning anser Baumgarts att 
företagen var för sig ska definiera. Det är mycket viktigt att tydliggöra varför och hur 
man genomfört detta urval och kunna ha bra motiveringar till bortvald information etc. 
Det gäller för företagen att ringa in det som är väsentligt för verksamheten och tydliggöra 
detta. Hållbarhetsredovisningen är alltid väsentlig för ett företag oavsett hur extensiv den 
är, och oavsett storlek på företaget. 
 

4.1.2 Nytta och värdeskapande av hållbarhetsredovisning 
 
Nytta och värde skapas enligt Baumgarts på olika sätt, eftersom det finns flera intressen-
ter och intressentgrupper vilka helt naturligt värdesätter olika typer av information. Där-
för varierar värdeskapandet mellan användare och intressent mycket åt mellan fallen. 
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Generellt för alla användare av hållbarhetsredovisningsinformation värdesätts transparens 
och jämförbarhet. 
 
Baumgarts tror också starkt på att hållbarhetsredovisning i framtiden kommer att bli ett 
konkurrensmedel som är en fördel för företaget. Det är det redan nu, men kommer att bli 
ett än större konkurrensmedel i framtiden. Hon ser diskussionen och utvecklingen av 
denna form av redovisning som mycket intressant, där testningen pågår vilken form av 
redovisningen och hur en sådan ska se ut. Framförallt värderingsfrågor rörande exempel-
vis hur en värdering kan ske av företagets arbete med mänskliga rättigheter. Hur detta 
kan värderas på ett jämförbart sätt gentemot andra företag och branscher. Genom att fler 
och fler företag börjar med hållbarhetsredovisning kommer användarna av denna infor-
mation bli mer och mer vana att läsa och ta del av sådan redovisning. Det kommer leda 
till en alltmer tydlig bild av företaget för användaren av informationen, om företaget skö-
ter sina åtaganden i frågorna på ett bra sätt eller ej. Detta skulle enligt Baumgarts medföra 
att mycket av den ytliga reklamredovisningen kan genomskådas och att läsaren snabbt 
märker om ett företag jobbar med frågorna på ett integrerat sätt i verksamheten eller inte. 
Ökad kunskap hos användarna leder också till ökade krav som kommer att gynna de före-
tag med tydliga och tranparenta hållbarhetsredovisningar. 
 
Det värde som främst skapas av hållbarhetsredovisningen är de förbättrade relationerna 
med kunder och intressenter, internt och externt. Exempelvis kan medarbetare känna 
stolthet över att jobba för ett företag som vill kommunicera dessa frågor. Lyckas man 
med denna kommunikation till en bred läskrets är detta ett mycket stort värde i sig. 
 
Eftersom inga direkt klara tal finns för hur mätning av dessa områden sköts, är ett pro-
blem att konkretisera de värdeskapande effekterna. Baumgarts tar exemplet med en re-
klamkampanj där det är svårt att utmäta de isolerade effekterna, vid ett flertal samtidigt 
pågående aktiviteter. Utvecklingen kommer dock göra att hållbarhetsredovisning nästan 
blir till ett kriterium för licence to operate på marknaden för företaget. När det gäller ex-
empelvis goodwill, investerarsäkerhet och legitimitet handlar hållbarhetsredovisningen 
om tillgänglighet och öppenhet. Investeringsviljan hos en intresserad investerare kommer 
att vara större vid i ett bolag där all information finns tillgänglig, eftersom detta ger ett 
större beslutsunderlag och kan visa på ett stadigare och bättre företag. 
 

4.1.3 Regler, normer och granskning 
 
Frivilligheten idag har enligt Baumgarts gjort att relativt få fastslagna normer och regler 
finns för hållbarhetsredovisningen. Den tydligaste normen är GRI som har fått en väldigt 
stor genomslagskraft genom G3. Dessa normer och regler är förhållandevis tydliga, med 
tydliga processer och nyckeltal, samt vilken information som ska ingå.  Baumgarts tror på 
en stor utveckling av normer och regler, där hennes personliga förhoppning är en modell 
som leder till korta och konkreta hållbarhetsredovisningar där man funnit ett sätt att över-
sätta påverkan och arbetet i monetära termer. Enligt Baumgarts skulle detta underlätta 
mycket och skapa tydlig legitimitet. Hon ser med spänning fram emot lanseringen av ISO 
26000 och hur denna kommer att samverka med övriga standarder.  

- 28 - 



 

 
Frivilligheten i sig är bra enligt Baumgarts, som dock inte heller skulle vara negativ till 
former av lagkrav inom området. För en sådan utveckling borde man också jämföra mer 
vad som ett sådant beslut får för konsekvenser. Till extern granskning av hållbarhetsre-
dovisningen är hon odelat positiv och anser det vara ett måste för att företag som rappor-
terande verksamhet, ska kunna rannsaka sig själva. Granskningen blir ett kvitto på att det 
man skriver och publicerar stämmer. Ett externt bestyrkande hindrar företagen från att 
skriva vad som helst och ger istället legitimitet. Det ger också förtroende och en oerhörd 
trovärdighet. Verifieringen bör göras en gång per år och svara på frågor som hur man 
kommit fram till sifforna? Vilka olika källor finns det? Var kommer informationen ifrån? 
Hur matas den in? Var? Vilka attester finns det? Hur tillser man att den här är riktig? 
 
Baumgarts anser en hållbarhetsredovisning som redovisningsmässigt god då det finns 
tydliga processer och tydliga beskrivningar. Dessa är implementerade i företaget och hela 
företaget har god kännedom om hur systemet fungerar. Informationen skall vara lätt att 
identifiera, internt kontrollera och ha en transparens. Detta jämte tydlighet, jämförbarhet, 
och fokus på väsentliga och det materiella, som gör att den blir ganska lätt att ta till sig 
samt förankring i högsta ledningen är viktiga faktorer för en god redovisningssed för 
hållbarhetsrapporteringen.  
 
Jämförbarheten är lite A och O. Utan jämförelser kan man enligt Baumgarts inte säga 
mycket om den informationen som företagen ger ut, och det går inte att sätta den i rela-
tion till andra uppgifter. Utan jämförelser kan inte informationen och prestationen bedö-
mas som bra eller dålig. Därför är det viktigt som GRI gör, att tillhandahålla nyckeltal för 
olika prestanda och att mäta över en flerårsperiod. Om företagen verkligen använde dessa 
på ett motiverat sätt kunde jämförelser bättre kunna göras mellan företag på ett mycket 
enklare sätt. 
 

4.1.4 Förbättringsområden 
 
Det som bör förbättras är den komplexitet som råder. Dagens normer och regler talar om 
prestation och det finns en mängd nyckeltal från GRI för att beräkna olika parametrar 
inom triple bottom line. Vid jämförelse talar Baumgarts om den finansiella redovisningen 
där nyckeltalen spelar ihop för att ge ett resultat för företaget. Revisionen ger då ett resul-
tat till skillnad från hållbarhetsredovisning där nyckeltalen inte på samma sätt spelar ihop, 
vilket ger ett resultat per fråga. Vid värdering av ett företag vill man veta om ett företag 
är bra eller dåligt i ett hållbart perspektiv, ja eller nej. Baumgarts tror därför på en utveck-
ling där man vågar såga i nyckeltalen och plocka fram bara det som är mest väsentligt. 
Bara man är tydlig med motivation och varför man valt det som gjorts. Som rådgivare är 
detta svårigheten; vad man ska redovisa och varför. 
 
Baumgarts anser att redovisningen fortfarande är väldigt öppen. Många använder olika 
tillämpningar och metoder, och det finns en djungel med olika modeller. Förbättringar 
skulle kunna göras genom att få hållbarhetsredovisningen kortare, mer koncis och mer 
riktad. Bättre och tydligare riktlinjer för verifiering och vad som är god redovisningssed 
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inom området bör fastställas. Att få med rätt information som dessutom är kvalitetssäkrad 
genom internt arbete är områden som bör förbättras. Den pågående diskussionen om pris-
sättningen på miljön anser Baumgarts vara mycket intressant, eftersom en sådan smart 
lösning skulle göra redovisningen mer jämförbar. 
 

4.2 Sammanställning av intervju med Lars-Olle Larsson 
 
Lars-Olle Larsson arbetar som ansvarig för utvecklingen av CSR hos revisionsbolaget 
Örhrlings PriceWaterhouseCoopers. Larsson är ordförande i FAR SRS jury vid utdelning 
av pris för bästa hållbarhetsredovisning, han är Sveriges representant i ESRA, samt ex-
pert inom IFAC. Han är även Globe Award juryns huvudordförande, som delar ut håll-
barhetsutmärkelser. Larsson representerar även Sverige i ICC, som är den internationella 
handelskammaren för affärsverksamhet i samhället. Intervjun ägde rum den 22 april 
mellan kl. 15.00-15.45, via telefon. 
 

4.2.1 Definitioner av hållbarhetsredovisning och väsentlighet 
 
Det finns enligt Larsson många olika definitioner av hållbarhetsredovisning och CSR, 
bland annat Bruntlandkommissionen. Alla definitioner leder tillslut till triple bottom line, 
på det sätt som GRI definierar diskussionen kring hur man redovisar. Det handlar om 
företaget i samhället genom miljö, ekonomi och socialt arbete. Då är företagens roll i ett 
mycket större sammanhang i förhållande till företagets intressenter, som ändå påverkas 
av verksamheten och dess produkter. 
 
Det väsentliga att ta upp i en hållbarhetsredovisning fås genom att identifiera vilka som är 
de ansvarsfrågor i kontexten för hållbar utveckling som företaget behöver förvalta och 
sköta. Ta ställning till detta, sätta mål, samt att transparent redovisa. Det sätt som GRI 
förespråkar för att nå denna väsentlighet är intressentdialogen. Syftet är att identifiera 
vilka intressenter förutom exempelvis ägare, personal och kunder som är målgruppen för 
företagets hållbarhetsredovisning, eftersom denna har en vidare krets av intressenter att 
förhålla sig till än den finansiella rapporteringen. Syftet är att identifiera vilka intressen-
terna är och vad dessa ställer för krav på företaget för att sedan kunna respondera på det-
ta. Att anpassa verksamheten, produktutvecklingen, affärsmodell och redovisning efter 
dessa diskussioner skapar materialitet Det väsentliga är helt enkelt olika svar på intres-
sentfrågan och väldigt branschvist. 
 

4.2.2 Nytta och värdeskapande av hållbarhetsredovisning 
 
Eftersom inga företag arbetar i ett vakuum finns dessa i en samhällelig kontext och är 
beroende av ett urval av viktiga intressenter. Dessas krav spelar stor roll för företagets 
”license to operate”. Företag som vill verka på lång sikt kan inte främst leta efter kortsik-
tig vinst och strunta i exempelvis miljöfrågan. Alla sektorer av samhället kommer på oli-
ka sätt och i olika takt tvingas anpassa affärsmodeller, produkter och tjänster till nödvän-
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diga krav om hållbar utveckling. Enligt Larsson förstår vissa detta, andra inte, och han tar 
som exempel Volvos förut så stora vinster på stadsjeepar, medan Toyota satsade långsik-
tigt på ny teknologi och drar slutsatser utifrån nuvarande börsvärden. Företagen har inte 
råd att missa sådant. 
 
Hållbarhetsredovisning är enligt Larsson definitivt ett konkurrensmedel. Företag som 
lägger upp strategiska hållbarhetsfrågor på styrelsens bord där ledningen tar ansvar för 
företagets affärsstrategi och långsiktiga utveckling förstår värdet i frågorna. I arbetet med 
att investera i minskade miljörisker och att investera i minskade sociala risker får företa-
gen, i enlighet med professor Hassels forskning, en bättre värdeutveckling på sina aktier. 
Visserligen lägger dessa företag lite mer pengar på detta arbete och får kortsiktigt lägre 
vinster, men de får också bättre rating och lägre kostnader för sitt kapital. Konkurrensen 
kommer att göra att hållbarhetsredovisning blir normgivande, och till dess kan vissa före-
tag dra fördel av utvecklingen.  
 
Det som värdesätts av en hållbarhetsredovisning är en transparens och rättvisande redo-
visning av förhållningssätt, policys, codes of conduct, processer att införa detta, nyckel-
indikatorer och hur företagen sätter mål och vilka aktiviteter som genomförs för att nå 
dessa. Användarna vill veta och värdesätter hur man når målen i förhållande till den tänk-
ta planen och i förhållande till den nödvändiga anpassningen till hållbar utveckling. Den 
finansiella sektorn med investerarna har också skrivit på principer om ansvarsfulla inve-
steringar enligt PRI (Principles for Responsible Investment). De vill veta hur deras bolag 
i sina portföljer möter krav om förändring och anpassning mot hållbar utveckling. Efter-
som de inte vill någon risk i sina portföljer vill de ha hållbarhetsredovisning. Sveriges 
finansanalytikers förening har givit ut en rekommendation om företagsansvar som (cor-
porate responsibility rekommendation) säger att de efterfrågar hållbarhetsredovisning 
enligt GRI som är oberoende, kvalitetssäkrad och bestyrkt. Analytiker och investerare 
nöjer sig inte med historisk finansiell information, utan efterfrågar förutom denna även 
information att bedöma företagens framtidsutsikter för att uppskatta risker och möjlighe-
ter i de företag som de analyserar och vill köpa aktier i. De företag som har framtiden för 
sig kommer därför enligt Larsson att se hur marknaden ser ut och ställer för krav, och 
anpassa sig efter dessa förutsättningar och användarnas värdegrund för att bli framgångs-
rika. 
 

4.2.3 Regler, normer och granskning 
 
Det normgivande verket är GRI som är det som företagen refererar till och vars riktlinjer 
de följer. Dessa är frivilliga och trots att det är tredje generationens riktlinjer så finns det 
enligt Larsson utvecklingsområde och det återstår en del att lösa, definiera och klara ut. 
Vissa branscher kommer på grund av frivilligheten att sköta hållbarhetsfrågorna bra, me-
dan andra kommer att komma efter och inte börja förrän lagstiftning kommer.  Ett bra råd 
till klienter är därför efter Larssons åsikt att följa bästa praxis redan nu. Hållbarhetsredo-
visningen ger ett beslutsunderlag för investerare, och på grund av detta vill man ha kvali-
tetssäkrad information vilken måste granskas och bestyrkas. Det börjar höjas röster för 
lagstiftning, vilket gör att företagen får lite press på sig, och enligt Larsson är detta bra 
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för de företag som ännu inte förstått värdet av det hela. I frågan om frivilligheten ställer 
sig Larsson dock utan uppfattning. Larsson uppger att kriterierna för bästa hållbarhetsre-
dovisning är att följa praxis genom GRI samt att ha en oberoende bestyrkt redovisning. 
 

4.2.4 Förbättringsområden 
 
Förbättringar på hållbarhetsområdet finns i att företagen inte jobbar tillräckligt mycket 
med intressentdialogen. Att de inte använt denna som ett verktyg för att sätta fokus på 
arbetet och redovisningen som ska spegla arbetet. Rapporteringssystemen i företagen är 
ofta mindre utvecklade, vilket enligt Larsson kan förbättras. Hållbarhetsredovisningen 
ska användas som verktyg för dialogen med intressenter och efter att ha identifierat vilka 
företagets intressenter är, måste dessa förses med information och upplysningar. Företa-
get måste på allvar vara villigt att sitta ner, lyssna och söka lösningar på intressenternas 
önskningar om anpassning av produkter och affärsmodell efter deras tankar om hållbar 
utveckling och redovisning. Det är också genom denna diskussion som företagets egna 
ansvarsområde kan fastställas.  
 
Det gäller för företagen att rapportera sina framsteg och att utveckla internkontrollen ge-
nom alla led och enheter, bland annat genom nyckeltal och att kontrollera att man efterle-
ver de policys och mål man satt upp. En brist är att det idag är alltför få företag som ser 
frågorna om hållbarhet som förvaltnings-, lednings-, och bolagstyrningsfråga.  I dagsläget 
är det tyvärr därför vanligt att man inte förstår att detta arbete måste komma uppifrån och 
vara integrerat med företagets affärsstrategi och långsiktiga överlevnad och lönsamhets-
strävanden. På grund av detta delegeras arbetet ofta till någon annan grupp, vari man mis-
ter väsentlighet och inte får samma kraft i arbetet som om VD och styrelsen genomfört 
detta. Genom att dessa sistnämnda involveras och ansvarar för arbetet blir arbetet på stör-
re allvar med anpassningen till en hållbar utveckling. Då kan man använda GRI som ett 
managementinstrument till att arbeta för, och säkerställa att man har uppfattat sina viktiga 
intressenters krav på hur man ska hantera ansvarsfrågor. 
 
Genom att använda GRI:s ramverk kan hållbarhetsredovisningen göras mer konkret och 
då uttrycker man sig på ett tydligt sätt, och visar tydligt vilka redovisningsprinciper man 
använt, vilka avgränsningar som gjorts och vad som ingår. Eftersom GRI har ett stort 
antal indikatorer, både kärnindikatorer och tillägsindikatorer så tillämpas med fördel mer 
branschspecifika nyckeltal så att redovisningen blir än mer konkret. Förhoppningsvis kan 
vi enligt Larsson i framtiden sätta två företags hållbarhetsredovisningar jämte varandra 
och jämföra dessa. Detta kräver dock en utveckling, vilken är en löpande process, där 
man kommer fram till vilka indikatorer som olika branscher måste särredovisa. 
 
Larsson tror att man alltid kommer att behöva skilja hållbarhetsredovisningen från annan 
rapportering, eftersom den möter fler intressenters krav på upplysning än den finansiella 
årsredovisningen. En sammanfogad version skulle också bli ett alldeles för tjockt doku-
ment och man bör därför enligt Larsson enbart lyfta in det som är väsentligt från hållbar-
hetsredovisningen i årsredovisningen, med bäring i dennas målgrupp. Detta bör vara ett 
koncentrat av den totala hållbarhetsredovisningen som man tillgodoser intressenter med i 
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andra dokument. I förvaltningsberättelsen bör man också infoga ämnesområdena och 
koppla dessa till risk och möjligheter. Genom detta blir målgrupperna mer konkreta och 
det blir inte fråga om antingen separat eller integrerad hållbarhetsredovisning, utan snara-
re både och. 
 
Uppföljningen av hållbarhetsredovisningen bör ske efter att styrelsen påtecknat att ingen-
ting av väsentlig betydelse utelämnats. När VD för ett företag behöver avrapportera redo-
visningen som en styrelseangelägenhet och strategisk fråga, kommer de mål man satt upp 
för hållbarhetsarbetet stipuleras och nås. Det gäller alltså att se hållbarhetsredovisningen 
som ett management och strategiområde som följs upp lika väl som finansiella nyckeltal. 
 
Vid frågan om att sätta ett pris på miljön responderar Larsson att detta för 15 år sedan 
ansågs omöjligt att göra. Idag har vi fungerande handel med utsläppsrätter och det kom-
mer successivt att utvecklas metoder och system för att sätta pris på miljö och hållbar-
hetsarbete. Frågan är bara hur mycket av ekosystemet som kan åsättas prislappar. Det 
mest häpnadsväckande inom området för hållbarhetsredovisning är dock att det fortfaran-
de finns folk som tycker att det är en oviktig fråga. 
 

4.3 Sammanställning av intervju med Fredrik Ljungdahl 
 
Fredrik Ljungdahl jobbar som senior manager på Öhrlings PriceWaterHouseCoopers. Där 
arbetar han med tjänster såsom att hjälpa företag att utveckla och granska hållbarhetsre-
dovisningar. Ljungdahl har en bakgrund från universitetet och har varit i akademin i un-
gefär 15 år. Under dessa 15 år har han bland annat undervisat i Jönköping och doktorerat 
i Lund, där han skrev en avhandling 1999 om miljöredovisning i börsbolag, inom vilket 
redovisningsområde han var först i världen att doktorera om. Intervjun ägde rum den 23 
april mellan kl. 15.00-15.45, via telefon. 
 

4.3.1 Definitioner av hållbarhetsredovisning och väsentlighet 
 
Ljungdahl associerar hållbarhetsredovisning och hållbar utveckling som allt som inte 
täcks av finansiell redovisning. I dessa sammanhang brukar man prata om redovisning av 
miljö, socialt ansvar och etik. Men även ekonomi, och då i ett lite bredare perspektiv än 
bara finansiell ekonomi, vilken ekonomisk påverkan företaget har på samhället. Det kan 
till exempel vara vilket värde man skapar för olika intressenter. För samhällsekonomin 
kan det handla om att man betalar löner, skapar arbeten, betalar skatter, anställer lokalbe-
folkning och skapar någon form av rättvisetänk och jämställdhet. 
 
Vad som väsentligt att ta med i en hållbarhetsredovisning är enligt Ljungdahl det som är 
väsentligt för företaget och de intressenter som företaget har, och som visar på den icke 
finansiella påverkan och det ansvar som företaget vill ta. Det är viktigt att företaget börjar 
med att ta reda på vad intressenterna tycker är viktigt, då är det den informationen som 
blir väsentlig för företaget att redovisa. Företagen ska också se till att följa GRI, som får 
anses definiera hållbarhetsredovisning idag. Deras förslag på vad en hållbarhetsredovis-
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ning bör innehålla vad gäller olika miljö-, sociala och ekonomiska indikatorer, bör ses 
som en lämplig utgångspunkt. Ljungdahl påpekar vidare att vad som är väsentligt kan 
vara väldigt olika från företag till företag och väldigt branschspecifikt. Därför jobbar ock-
så GRI med olika branschsupplement för att det ska bli anpassat till verksamheten i olika 
branscher. Ljungdahl menar att redovisning av hållbarhetsfrågor är väsentligt för alla 
stora företag, eftersom de har så stor påverkan. Det svåra är att säga exakt vad en sådan 
redovisning ska innehålla och därför varierar det från företag till företag. 
 

4.3.2 Nytta och värdeskapande av hållbarhetsredovisning 
 
Hur hållbarhetsredovisning fungerar som konkurrensmedel är väldigt individuellt från 
företag till företag, menar Ljungdahl. Det beror lite på i vilken bransch företaget befinner 
sig, hur konkurrenssituationen ser ut där och hur många andra företag i den branschen 
som eventuellt gör en hållbarhetsredovisning. Samt om en hållbarhetsredovisning fram-
står som viktig, relevant och väsentlig i den branschen. Men i de allra flesta fall ger det 
en konkurrensfördel, och det kan i alla fall inte skada ett företag att ha en hållbarhetsre-
dovisning. Det går inte alltid att påvisa att det går att öka värdet bara för att man har en 
hållbarhetsredovisning, men det viktiga är att det är en del i ett större sammanhang som 
visar att det är ett företag som tar ansvar, som går att lita på, och som är en värdig affärs-
partner och arbetsgivare.  
 
Ljungdahl är helt övertygad om att man kan skapa värde genom att upprätta en hållbar-
hetsredovisning, men att det inte alltid går att uttrycka i kronor och ören, eller att mäta 
den exakta effekten av en sådan. Åstadkommandet av en hållbarhetsredovisning brukar 
ge andra goda värden, såsom att det uppfattas som ett tecken på god management, att 
företaget har bra intensioner och att de vill sina intressenter väl. Alla dessa är faktorer 
som gör att intressenterna vill göra affärer med företaget i sin tur. Men det är själva 
kommunikationen som en hållbarhetsredovisning ger med intressenterna som är den enda 
anledningen att göra en sådan redovisning. På så sätt kan man tydligt kommunicera ut 
vad företaget står för, vilket ansvar de vill ta och hur de presterar på de ansvarsområden 
som företaget tycker är viktiga. Den skapar inte så stort värde för företaget i sig, utan den 
är framförallt värdefull för att den skapar ett värde för intressenterna. Det blir ett sätt att 
göra så att företaget inte stöter sig med olika intressentgrupper. Kan hållbarhetsredovis-
ningen bidra till att företaget håller sina intressenter nöjda, så har den ett stort värde. Att 
på detta sätt få legitimitet externt och att skapa förtroende hos olika intressentgrupper är 
de största värdena en hållbarhetsredovisning bidrar med. 
 
Hållbarhetsredovisning ger inte enbart ett värde externt, utan även internt. Den kan då 
fungera exempelvis som ett ledningsverktyg. Det vill säga att företaget mäter saker som 
de vill bli bättre på och att ledningen presenterar resultaten av de förbättringarna i den 
icke finansiella redovisningen. Det är redskap för att följa upp och se till att företaget 
arbetar på ett bra sätt med de här frågorna. 
 
Vidare sade Ljungdahl under intervjun att en hållbarhetsredovisning skapar olika värde 
för olika intressenter. Detta eftersom den vänder sig till en ganska bred publik och i prin-
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cip alla intressenter. I vissa fall ger den ett uppenbart värde för intressenterna, i andra fall 
är det mer subtilt. För exempelvis en person som ska söka jobb kan en hållbarhetsredo-
visning ge en signal om vilket ansvar företaget tar, och på så sätt blir de en mer intressant 
arbetsgivare. Investerare å andra sidan kan genom att företaget upprättar en hållbarhets-
redovisning se att företaget tittar på de här frågorna, och vet därför lättare vad som utgör 
en eventuell risk i framtiden, och så vidare. Hållbarhetsredovisning skapar annorlunda 
värden för olika intressenter. 
 
För att skapa nytta och värde utifrån GRI, som är väldigt extensivt, så krävs det att före-
tagen lär sig att ”såga” i GRI och ta ut det viktiga, påpekar Ljungdahl. För att göra detta 
kan företaget göra en väsentlighetsbedömning eller materialitetsanalys, där företaget in-
ternt bedömer vilka indikatorer de anser som viktiga. Samt att företaget även bör under-
söka vad intressenterna tycker. När företaget sedan valt ut de indikatorer som är viktiga 
för just dom är det förmodligen betydligt mer hanterbart. 
 
Ett sätt att skapa ett större värde av hållbarhetsredovisningen är enligt Ljungdahl också 
att visa upp nyckeltalen över flera år, åtminstone en 3-års period. På det sättet blir det mer 
konkret och man kan se en tydlig trend för företaget, precis på samma sätt som inom den 
finansiella redovisningen. Problemet inom detta område är dock att företagen fortfarande 
ofta byter mått, tar fram nya mått eller precis har börjat med hållbarhetsredovisning och 
därför inte kan visa denna historik. Det är viktigt att skapa jämförbarhet mellan företag. 
 

4.3.3 Regler, normer och granskning 
 
Regler och normer förknippas i första hand med GRI, enligt Ljungdahl. Det är egentligen 
de enda väsentliga riktlinjerna för hållbarhetsredovisning, och vad företagen har att för-
hålla sig till i dagsläget. Att GRI:s riktlinjer har utvecklats ihop med många olika intres-
senter inblandade gör att det har skapats någon form av stabilitet och trovärdighet. Att 
GRI är så extensiv gör det viktigt för företagen att redovisa de indikatorer som är relevan-
ta för just sitt företag. Företagen måste göra en bedömning om vad som är väsentligt och 
mindre väsentligt att ta med. Ett företag kanske adresserar alla punkter i GRI, men det 
slutar med att bara hälften av dem är relevanta och används. GRI kan verka oöversiktligt 
och stort i början men det behöver inte vara det om företagen tillämpar det på rätt sätt. 
 
Angående frivilligheten att redovisa hållbarhetsredovisning så tycker Ljungdahl att det 
borde vara lagstyrt. Det borde finnas någon slags krav på hur dessa aspekter ska redovi-
sas. Det finns viss lagstiftning i Sverige och i EU att företagen ska ta med icke finansiell 
redovisning i sina årsredovisningar, men denna lagstiftning är alldeles för vag. Ljungdahl 
anser att man borde ta några steg framåt, strama åt, och kräva lite mer åtminstone av stör-
re företag med många intressenter. Vidare menar han att det faktum att man är ett stort 
företag med många anställda, och många kunder borde göra att man ska upprätta en håll-
barhetsredovisning. 
 
Ljungdahl anser att hållbarhetsredovisningar ska granskas externt för bestyrkande. Detta 
menar han bidrar till en klart bättre redovisning, precis som det gör inom den finansiella 
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redovisningen. Han kan inte förstå varför man ska lita på hållbarhetsredovisning som inte 
är granskad, eftersom man inte gör det med finansiell redovisning. Samma regler borde 
gälla även för detta område. Eller som han uttryckte det ”annars kan man ju lika gärna 
göra en reklambroschyr”.  
 
Att vi i Sverige nu har regler för att statliga företag ska upprätta sådana här redovisningar 
är något som Ljungdahl tycker är positivt. Han är anhängare av att alla företag ska göra 
detta, och då är det här ett bra första steg. Därför ser han det som positivt att de svenska 
statliga företagen ”tvingas” till att ta ett samhällsansvar och att visa det i sin redovisning. 
Ibland måste man tvinga fram ett beteende för att andra senare ska följa efter. 
 

4.3.4 Förbättringsområden 
 
Det viktigaste är att alla företag lär sig att redovisa sådant som verkligen är relevant. Fö-
retagen måste i större utsträckning ta reda på vad intressenterna anser är betydelsefullt. På 
så sätt kan de skapa en mer fokuserad redovisning. En annan sak är att jobba mer med 
detaljer och att se till att det är kvalitet i informationen som företaget plockar fram. Det 
ska finnas ett rapporteringssystem som sköter detta, vilket kan behöva utvecklas i många 
företag. Vidare anser Ljungdahl att kontrollen av den information som systemet levererar 
bör förbättras, till ett liknande system som ekonomiska rapporteringssystem. Relevans i 
de indikatorer man redovisar och datakvalitet är två viktiga förbättringsområden. 
 
Enligt Ljungdahl har allt för få företag till exempel en controller som jobbar med icke 
finansiella frågor. Detta är en stor brist. En controller skulle kunna sammanställa data och 
bearbeta information. Det skulle vara ett sätt för företaget att förbättra den interna kon-
trollen. Internt är inte de flesta företag särskilt bra på att lyfta fram hållbarhetsfrågorna på 
ledningens bord, fortsätter Ljungdahl. Företag kan exempelvis bli betydligt bättre på att 
följa upp utvalda hållbarhetsnyckeltal på ledningsmöten. 
 
Angående GRI så anser Ljungdahl att de fungerar bra, men att det finns saker som kan bli 
bättre. Det är ett område under ständig utveckling och kan exempelvis få en enklare till-
lämpning. Det är idag väldigt mycket information och många indikatorer och tillägg i 
GRI och därmed finns det viss risk att det blir för extensivt. Företagen måste klara av att 
använda GRI på ett smart sätt. Att det är extensivt gör också att jämförbarheten och 
transparensen kan bli mycket bättre. Utvecklingen är fortfarande inne i väldigt tidiga da-
gar på detta område och mycket kommer förbättras. Jämförbarheten har redan blivit bätt-
re genom GRI-index och mer likformade hållbarhetsredovisningar. Tillämpas GRI och 
företagen mäter indikatorerna korrekt så uppnås större jämförbarhet. Jämförbarheten 
kommer dock alltid vara lite av ett problem inom hållbarhetsredovisningen av olika skäl, 
bland annat för att det är svårt att mäta i kronor och ören. 
 
En annan sak som kan bli bättre är det finstilta i hållbarhetsredovisningarna, menar 
Ljungdahl. Företagen är dåliga på att visa hur de har mätt, exempelvis om alla dotterbo-
lagen är inräknade i redovisningen. Ibland är det viktigt att få veta vad som inte finns 
med, samt hur företaget definierar och mäter saker. Men det får sällan så stort utrymme i 
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dagens hållbarhetsredovisningar. Därför måste man idag också läsa väldigt noga för att 
inte missa viktiga detaljer, eftersom det inte är så tydligt i alla redovisningar. Det gör 
även att det krävs utbildning hos läsaren för att förstå redovisningarna. 
 

4.4 Sammanställning av intervju med Karl-Johan Kjöllerström
  
Respondenten Karl-Johan Kjöllerström arbetar som revisor på sin egen revisionsbyrå, 
Karl Johan Kjöllerström AB, efter att tidigare haft anställning hos KPMG. Kjöllerström 
har ett särskilt intresse och kunskap på området för miljöredovisning och är involverad i 
MER-projektet. Ett projekt i Västra Götalandsregionen som ska hjälpa revisorer att bli 
mer engagerade och få ökade kunskaper hos dessa inom transporter, tjänsteresor och 
energi för att detta ska komma företagen till del. Kjöllerström har inte specialistkunska-
per inom hållbarhetsredovisning, men hans arbete med miljöfrågor ingår i hållbarhetsbe-
greppet. Intervjun ägde rum på plats den 16 april mellan kl. 10.00-11.15. 
 

4.4.1 Definitioner av hållbarhetsredovisning och väsentlighet 
 
Kjöllerström säger att när han hör begreppet hållbarhetsredovisning så tänker han på nå-
got som ska hålla på lång sikt. Om det är miljöpåverkan som är i fokus så handlar det om 
att man ska agera i en riktning som på ett klart definierat sätt sänker företagets miljöpå-
verkan eller får en positiv effekt. Som exempel nämner Kjöllerström att om ett företag 
exempelvis jobbar i en bransch där mycket resor förekommer så bör de aktivt arbeta för 
att resa på ett mer miljövänligt sätt. Företagets verksamhet som sådan ska innebära en 
mindre miljöpåverkan, rent konkret, så att det får en hållbar effekt.  
 
Det som gör att något blir hållbart är att efter en minskning av påverkan också hålla den 
minskningen, enligt Kjöllerström. Han har svårt att säga rent konkret vad som kan anses 
som en väsentlig minskning av påverkan, men menar att det krävs rätt betydande minsk-
ningar, ofta uppemot 10 % för att en minskning ska kunna anses som väsentlig, få en tyd-
lig effekt och ge en hållbar betydelse. 
 

4.4.2 Nytta och värdeskapande av hållbarhetsredovisning 
 
Det är två tydliga aspekter som gör att hållbarhetsredovisning eller miljöredovisning ska-
par värde, anser Kjöllerström. Det ena är att anpassningen till kommande lagkrav är ett 
värde för företaget. Om ett företag i sin hållbarhetsredovisning kan påvisa att de har ge-
nomfört åtgärder för att exempelvis minska sina utsläpp, så ligger de ju redan i fas när 
framtida lagkrav som reglerar detta kommer. Den andra aspekten är att man genom att ha 
en hållbarhetsredovisning tillgodoser krav från kunderna. Det kan handla om krav som att 
kunden inte köper företagets produkter om de inte agerar på ett visst sätt. Genom att ha 
en hållbarhetsredovisning och tydligt redogöra för hur företaget går tillväga kan ett värde 
skapas i att kunderna tydligt ser företagets goda avsikter. Den här typen av krav från kun-
der blir allt vanligare och värdet av att ha en hållbarhetsredovisning blir därför allt större, 
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enligt Kjöllerström. Kraven blir ett sätt för företaget att verkligen ta tag i den här biten 
och påvisa att de jobbar för att göra sin verksamhet mer miljövänlig. Genom detta blir 
redovisningen en konkurrensfördel, då kunderna väljer det företag som har en hållbar-
hetsredovisning eller tillgodoser vissa krav, exempelvis miljöcertifieringen ISO 14001. 
 
Kjöllerström påpekar också att allt i slutändan handlar om att tjäna pengar för företaget. 
Genom att tillhandahålla en hållbarhetsredovisning kan företaget exempelvis få nya kun-
der, eller åtminstone behålla befintliga. Den kostnad som uppstår för att göra en hållbar-
hetsredovisning blir helt klart värdefull, om företaget annars hade riskerat att bli av med 
sina kunder. För alla företag som har hållbarhetsredovisning blir det inte en jättefördel 
gentemot varandra, däremot blir det en stor konkurrensfördel i jämförelse med de som 
inte tillhandahåller detsamma.  Vidare menar Kjöllerström att hållbarhetsredovisning 
också kan bli goodwillskapande/värdehöjande om företaget faktiskt påvisar i sin redovis-
ning att de gör åtgärder, att de certifierar sig, att de bygger upp miljörutiner och så vidare. 
 
Att företagen fastställer mål för vad de vill uppnå är ett annat viktigt område. De måste 
ha konkreta mål, som de sedan kan jobba för att följa upp. Till exempel ”vi ska minska 
våra utsläpp med 30% på tre år”. Detta måste följas upp genom en budget för att det ska 
skapa väsentlighet. Har företaget inget mål kan man ju inte veta om de lyckas eller inte 
med vad de vill uppnå. Idag menar Kjöllerström att det inte riktigt går att säga när en 
hållbarhetsrapport kan anses som redovisningsmässigt god. För att det ska kunna slutle-
das krävs det tydliga instruktioner, anvisningar och mätpunkter. 
 

4.4.3 Regler, normer och granskning 
 
Kjöllerström anser att nuvarande regler och normer inom området hållbarhetsredovisning 
och hållbar utveckling är väldigt få. 1995 skrevs nya ÅRL som innehåller några rader om 
icke finansiella upplysningar, men sedan dess har det inte hänt någonting. Att söka stöd i 
ÅRL och liknande ger i princip ingenting, utan istället är det egna initiativ som leder nå-
gonstans, fortsätter Kjöllerström. Reglerna som finns är oerhört övergripande. Det finns 
mycket i en årsredovisning som inte är så väsentligt, men hållbarhetsredovisning är en del 
av livsbetingelserna och känns viktigare, anser Kjöllerström. 
 
I miljöbalken regleras så kallade ABC-företag. Det är en skala i form av ABC beroende 
på hur mycket redovisning som krävs. Utifrån vilken typ av företag man är krävs mer 
eller mindre information i företagets årsredovisning, och en viss typ av granskning. Men 
hur det ska göras, hur det ska granskas, vad som ska skrivas och vad det kräver, finns det 
inga anvisningar om. Kjöllerström anser och tror av denna anledning att det inom några 
år kommer komma regler, ökade krav, anvisningar från BFN eller liknande. De som ska 
leda utvecklingen är börsbolagen. Det som framförallt behöver förbättras är tydligheten i 
de regler som finns, i dagsläget är det väldigt diffust och därför händer det heller inte så 
mycket. För att det ska bli ändring på detta behövs det ökade krav, och då inte enbart på 
företagen med ABC-verksamhet, menar Kjöllerström. Med ökade krav skulle även änd-
ringar av lagstiftningen hänga med och på så sätt skulle väsentliggörande av hållbarhets- 
och miljöredovisning kunna komma till. 
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För att jämförbarheten och därmed användbarheten av miljöredovisningar ska öka, måste 
kraven öka för att det ska bli mycket tydligare riktlinjer över hur företagen ska mäta. 
Kjöllerström anser med andra ord att den frivillighet som finns minskar nyttan och an-
vändandet av miljöredovisningar, eftersom informationen tappar i värde när den inte går 
att jämföra mellan företag. Frivilligheten gör nämligen att företag använder olika mått, 
mäter på olika sätt. Lika väl som företag kan mäta soliditet på ett fastställt sätt så måste 
de också kunna redovisa miljökonsekvenser och liknande på ett definierat sätt. Det är när 
alla gör på samma sätt, som det går att läsa och förstå någonting, och som det därmed får 
betydelse och blir relevant, påpekar Kjöllerström. För att området ska börja granskas av 
revisorer krävs det att revisorerna får utbildning i detta. De måste få anvisningar från 
BFN och revisorernas institut, IREV, måste utöka sina utbildningsmöjligheter till att även 
omfatta miljöredovisning. 
 

4.4.4 Förbättringsområden 
 
Kjöllerström anser att nyckeltal måste preciseras och uttryckas mycket tydligare. Det 
finns idag många olika nyckeltal, men de kan skilja sig så oerhört mycket. Vissa nyckel-
tal passar olika branscher och han anser att olika branscher bör delas in i olika miljöom-
råden, där olika nyckeltal passar in. En standard med runt 20-30 miljötal hade varit önsk-
värt. För att åstadkomma det krävs att det är förhållandevis enkelt att mäta. Vidare måste 
det komma tydligare riktlinjer. En vägledning som är solklar för alla, och som alla kan 
hänga med på. Många företag försöker att själva utveckla sig och skapa, men utan en 
tydlig vägledning så ger det inte lika mycket.  
 
Vidare så menar Kjöllerström att det är oerhört viktigt att företagen börjar mäta trenden i 
sin hållbarhetsredovisning, genom flerårsanalyser. Att det ska gå att se hur företagen ut-
vecklas från år till år, positivt eller negativt. Detta är något som idag inte förekommer i 
tillräcklig utsträckning. Det är oerhört viktigt för att konkretisera redovisningen, göra den 
mer förståelig, men framförallt mer jämförbar, både mellan olika bolag och i tid där tren-
der kan ses. Om ett företag kan uppvisa en tydlig trend i sin redovisning där de faktiskt 
minskar sin påverkan, så skapar det en mycket högre trovärdighet än ett företag som inte 
redovisar en trend. Precis på samma sätt som det går att göra i den finansiella redovis-
ningen. Många gånger låter det som företagen skriver i sina hållbarhetsrapporter väldigt 
bra, men många gånger är det också mest ”svammel”, som Kjöllerström uttrycker sig.  
 
En annan faktor för att skapa en mer konkret icke finansiell redovisning är att skapa ett 
pris på miljö- och sociala faktorer. Detta är dock en oerhört svår uppgift och det är i de 
flesta fall oerhört komplicerat att sätta ett pris exempelvis på vilken miljöpåverkan före-
taget har. Som konsument kan man inte bära med sig vad allt får för miljökonsekvenser, 
och därför åsidosätter man det. Hade det istället funnits pris på den påverkan som skapas 
så skulle man få ett incitament och en styrfaktor. Hur man ska prissätta miljökonsekven-
ser är däremot en helt annan fråga, men om det skulle gå att uppnå så vore det önskvärt. 
Det finns idag några exempel, bland annat utsläppsrätter och premier vid köp av miljöbi-
lar. 
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4.5 Sammanställning av intervju med Lina Andersson 
 
Lina Andersson jobbar på KPMG, hon är statsvetare till yrket och har en specialisering 
mot hållbar utveckling och Asien. På KPMG arbetar hon på en specialistavdelning som 
hjälper företag med att granska information i årsredovisningar, due diligences och före-
tags sociala, och miljörelaterade frågor. Avdelningen arbetar också med att stödja proces-
ser för intern kontroll och skapandet av hållbarhetsredovisningar hos företagen. Intervjun 
ägde rum den 24 april mellan kl. 09.45-10.30, via telefon. 
 

4.5.1 Definitioner av hållbarhetsredovisning och väsentlighet 
 
Hållbarhetsredovisning är enligt Andersson ett företags redovisning av den icke finansiel-
la informationen, främst miljö och social information. Fokus ligger mycket på den exter-
na påverkan som företaget har. En förutsättning för detta är att företaget har identifierat 
att man som företag har en påverkan på samhället och miljön och definierat detta i sin 
affärsverksamhet. Definitionerna byggs upp av företagets eget arbete med dessa frågor 
såsom identifiering av riskområden, påverkansområden, målsättning och handlingsplan. 
För att kunna skapa en god hållbarhetsredovisning så måste enligt Andersson, företaget 
kunna kommentera sin påverkan, förhålla sig till dessa faktorer, samt göra jämförelser 
mellan mål och prestation. 
 
Vid frågan om vad som är väsentligt att ta upp ansåg Andersson att det framförallt är in-
formationen enligt ÅRL i förvaltningsberättelsen som givet företagets verksamhet brukar 
ligga till grund för en hållbarhetsredovisning. Majoriteten av företagen som jobbar med 
hållbarhetsredovisning arbetar med ramverket GRI. Där kan företagen behöva hjälp i den 
inledande fasen, men de väljer ändå med utgångspunkt från sin verksamhet hur långt man 
vill tillämpa GRI, i vilken process företagen kan behöva en del hjälp. Andersson poängte-
rar det viktiga i att företagen själva äger sin redovisning. Att företagen väljer att redovisa 
det som är relevant utifrån deras verksamhet. Det väsentliga att ta upp är ju helt avgöran-
de av företagets egen verksamhet. Utmaningen för nyare redovisningsföretag inom håll-
barhet är att se på GRI med lite mer sunt förnuft och inte bokstavstroget tolka dessa rikt-
linjer, utan istället använda GRI som stöd och hjälpriktlinjer till att skapa mer bransch-
specifika indikatorer och vad intressenterna främst är ute efter.  
 
För att få med allt det väsentliga i redovisningen gäller det att företaget ställer sig själva 
frågan, om de givet sin verksamhet fått med allt viktigt och väsentligt. Att man har kon-
taktat all relevant personal och ställt de rätta frågorna. Att företaget ser till att de personer 
som sitter på den efterfrågade informationen också är involverade i rapporteringsproces-
sen. Detta är också det ansvar som den externa granskningen har. En väldigt viktig del av 
granskarens uppgift är att tillse så att företaget har med allt av väsentligt betydelse. Utan 
extern granskning blir det en form av självrannsakan. GRI har också blivit hårdare och 
går in för att kontrollera fler och fler redovisningar som hävdar sig använda riktlinjerna. 
GRI underkänner då de redovisningar som de inte anser rimliga eller har tillämpat indika-
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torerna på ett felaktigt sätt. När företagen använder GRI så har dessa också möjligheten 
att publicera redovisningen på GRI:s hemsida, vilket fler och fler gör. Det finns ingen 
poäng enligt Andersson att använda GRI och sedan inte anstränga sig för att göra det på 
ett riktigt sätt. 
 
En hållbarhetsredovisning borde vara väsentlig för företaget samtidigt som den kan anses 
relevant. Relevant blir den givet verksamheten, och vilket enligt Andersson är viktigt; att 
företaget arbetar med frågan systematiskt och har processer att hantera ex. nyckeltal som 
gör att företaget kan hållbarhetsredovisa på ett sådant koncist sätt att blir till nytta för 
intressenterna. Relevant blir redovisningen när företaget har identifierat att man vill jobba 
med frågorna och att man jobbar på ett sådant sätt att företaget har något att redovisa. 
Viktigt är att företaget förstått intressenterna och upptäckt att det finns en efterfrågan, 
både intern och extern på kommunikation av detta arbete. Då blir hållbarhetsredovisning-
en relevant. 
 

4.5.2 Nytta och värdeskapande av hållbarhetsredovisning 
 
Enligt vissa studier som gjorts visar det sig att företag som ger ut hållbarhetsredovisning, 
får en positiv effekt av denna. Externa intressenter uppfattar det som positivt och det har 
en god inverkan på eventuellt samröre med företaget. Hållbarhetsredovisningen bidrar till 
att skapa konkurrenskraft på så sätt att det bidrar till transparens i företaget och att intres-
senterna som vill, har ytterligare tillgång på information. Det är också ett sätt att kommu-
nicera seriositet, och ett sätt att positionera sig i relation till konkurrenterna.  
 
Enligt Andersson så är det möjligheten att se företagets egen syn på sin påverkan, identi-
fikation av riskerna, kommunicerade strategier och medvetenheten om sin verksamhet i 
relation till miljö och social risker, som användarna av hållbarhetsredovisningen egentli-
gen värdesätter. En ökad kunskap om företaget genom mer väsentlig information ger en 
mer komplett bild av företaget.  Det direkt finansiella värdet som skapas är svårt att direkt 
påvisa, men faktum är att de största börsbolagen är de flitigaste redovisarna av sådan in-
formation. De känner av trycket från ägarna att tillhandahålla sådan redovisning och be-
höver som företag kommunicera sitt arbete med påverkan och risker för att hävda sin 
”license to operate”.  Det viktiga är att företaget, förutom bara en strävan, visar upp att 
man faktiskt gör något, så att det inte blir ”mycket snack och liten verkstad”. Investerare 
och efterfrågarna av informationen vill ha koncisa och kvantitativa redovisningar som 
oavsett form enkelt ska kunna förmedla den relevanta informationen. 
 

4.5.3 Regler, normer och granskning 
 
Andersson är inte för lagstiftad hållbarhetsredovisning, eftersom hon inte anser det rele-
vant för alla företag att redovisa sådan information. Däremot är det relevant för alla före-
tag att ha en komplett riskhantering och jobba med frågorna på ett relevant sätt, även om 
detta inte redovisas. De flesta företagen som jobbar med frågorna tittar mycket på Global 
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compact, GRI, OECD:s riktlinjer, och snart även ISO 26000 som kommer att vara ett 
relevant dokument.  
 
Av de riktlinjer som för närvarande finns anser Andersson att GRI är det absolut bästa, 
och för många företag också fullt tillräckligt. Även om en del kritik har riktats mot detta, 
är det ett levande dokument som det jobbas vidare med. Utvecklingen sker främst i att 
utöka de möjliga indikatorerna för att täcka in så mycket som möjligt och att förtydliga 
och göra indikatorerna mer tillämpliga och lättanvända. Bakom detta arbete finns en om-
fattande dialog och samarbete mellan en mängd intressenter som ges hänsyn till i fram-
ställningen. 
 
Granskningen av redovisningen finns uppenbara fördelar med. Värdet av att genomföra 
en revision med revisor är att dessa lyder under Revisorsnämnden, har en mängd krav på 
oberoende, etik etc, och att alltid ha en tredjepartsgranskare. Ur detta bör alltså komma 
ett mervärde enligt Andersson. 
 
För att en hållbarhetsredovisning ska anses som redovisningsmässigt god skall denna 
innehålla all information som är relevant att delge samt att en granskning bestyrkt och 
sett att man kunnat spåra informationen. Granskat denna genom dialog, platsbesök, do-
kumentationsprocess och rapporteringspraxis. 
 

4.5.4 Förbättringsområden 
 
Andersson ser att GRI ytterligare kan utvecklas och förbättras, vilket redan är i process. 
Hon ser också fördelar med en utvecklad bestyrkandeprocess, med möjlighet till separata 
bestyrkanden för den enskilda rapporten. Då skulle granskaren kunna ge ett positivt utta-
lande om en del och ett begränsat uttalande eller negativt om en annan del i samma be-
styrkanderapport.  
 
Hållbarhetsredovisningen är i relation till årsredovisningen mycket mer kvalitativ infor-
mation, och vissa risker eller påverkan som företaget ska presentera finns inga nyckeltal 
för, medan det exempelvis för miljö finns otroligt många nyckeltal. Det finns exempel på 
företag, exempelvis Sandvik, som har en nästan helt igenom kvantitativ rapportering. De 
mer kvalitativa redovisningarna kan ha som grund i omogenhet i rapporteringen, eftersom 
en längre periods systematisk mätning blir mer jämförbar och kvantitativ. En utveckling 
som ses är att det i dialogen med ägare och investerare främst efterfrågas utlämnande av 
kvalitativ information. Då man redovisar enligt GRI har man ett GRI-index vilket gör att 
man i kombination med det enskilda dokumentet, kan lämna ytterligare information. Fö-
retagen kan alltså uppfylla högsta graden av GRI utan ha få en trög, lång och svåröver-
skådlig redovisning. Intressenter vill ha det så lättöverskådligt som möjligt. Vissa inve-
sterare uppskattar när företagen förstått att frågorna kan ha en direkt finansiell betydelse 
och att denna integreras i årsredovisningen.  
 
För att intressentdialogen ska kunna genomföras behöver företagen, identifiera intres-
sentgrupperna och inbjuda dessa till dialog och att komma till tals. Exempelvis också 
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innefatta intressenterna uttalanden i redovisningen. Det bygger upp och bygger på att 
intressenterna känner att deras åsikter värdesätts och att företaget visar att dialogen är 
betydande. Det vilar också ett ansvar på intressenterna att den feedback som kommer är 
relevant för företaget och att de själva tar kontakt. 
 
För att uppföljningen ska kunna genomföras på ett bra sätt är det vanligt att man använ-
der det finansiella rapporteringssystemet i rapporteringen av den här informationen. På 
olika tidsbasis rapporteras sedan informationen in på olika sätt och detta bör vara upp till 
varje enskild manager inom respektive område att följa upp. Ett fungerande system i var-
je företag behövs, där man fokuserar på frågor av väsentlig betydelse och ansvarsområdet 
för företaget fastställs genom verksamheten och identifierade riskområden. Detta är det 
man behöver jobba med och sedan redovisa. 
 
Det har utvecklats en hel del instrument på sista tiden, ekonomiska incitament, att man 
exempelvis bekostar utsläpp eller handel med utsläppsrättigheter. Det är extremt svårt att 
kunna sätta ett pris på miljön och det pågår en livlig debatt bland några av de mest kom-
petenta personerna på området i den frågan. Man ska göra det billigare att vara ren och 
etisk och dyrare att göra tvärtom, men detta är inte helt lätt enligt Andersson. En intres-
sant rapport av McKinsey handlar om vad som är billigast att börja jobba med för att 
minska sin klimatpåverkan. Det ingår även kostnader att inte jobba med frågorna, och 
detta kan också sägas vara en typ av prissättning. 
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5. Analys och tolkning av empiri 
 
I detta kapitel sammanställs respondenternas åsikter genom intervjuerna, i relation till 
varandra och till den teoretiska referensramen. Analysen följer uppdelningen i över-
gripande frågeområden från empirikapitlet, där svaren från de intervjuade experterna 
ska leda fram till författarnas slutsatser. 
 

5.1 Analys av definitioner av hållbarhetsredovisning och väsent-
lighet 
 
Liksom respondenterna är vi som författare ense i att hållbarhetsredovisning är ett arbete 
med strategiskt hållbart fokus på en på en längre tidshorisont. De associationer som empi-
rin givit angående hållbarhetsredovisning har handlat främst om hur företagen arbetar 
med icke finansiell information i ett bredare perspektiv på ett konstruktivt sätt. Flera av 
respondenterna associerar hållbarhetsredovisning till triple bottom line. Triple bottom 
line som enligt Henriques & Richardson (2007) blivit ett mycket väl fungerande verktyg 
för processer inom områdena ekonomiskt-, socialt- och miljömässigt arbete.  
 
Triple bottom line handlar om företaget i samhället, och hur företaget kan tydliggöra och 
kommunicera sin påverkan. Ett arbete med triple bottom line ska inte främst sträva efter 
kortsiktigt ekonomiska vinster, utan leda till något på lång sikt. Som Hassel (2008, s. 19) 
skriver ska arbetet med dessa frågor leda till en högre välfärd och bättre social och eko-
nomisk situation. 
 
Angående vad som är väsentligt att ta upp i en hållbarhetsredovisning har respondenterna 
mer eller mindre svarat samma sak. Hållbarhetsredovisningen i sig är alltid väsentlig för 
ett företag, oavsett hur extensiv den är. Det svåra är vad som ska ingå, varför det också 
skiljer sig en del mellan företag. Respondenterna menar att företagen själva, utifrån sin 
egen situation, måste definiera detta. Ljungdahl uttrycker att det som är väsentligt att ta 
med i en hållbarhetsredovisning är det som är väsentligt för företaget och de intressenter 
som företaget har.  
 
Företaget måste identifiera vilka ansvarsfrågor i kontexten för hållbar utveckling som 
företaget behöver svara för. Andersson uttrycker att företagen ska redovisa det som är 
relevant utifrån deras verksamhet och enligt de anvisningar som finns angående förvalt-
ningsberättelsen, medan Larsson uttalar syftet att identifiera vilka intressenterna är och 
vad dessa ställer för krav på företaget för att sedan kunna respondera på detta. Företaget 
ska inte ta med alla områden eller all påverkan i sin hållbarhetsredovisning, utan bara det 
som är väsentligt och materiellt, och som kan ha betydelse för intressenters beslut. För att 
ta reda på detta måste företaget ringa in vad som är väsentligt för verksamheten och tyd-
liggöra detta.  
 
GRI förespråkar också att denna väsentlighet nås genom att föra en god intressentdialog, 
kontakta relevant personal och ställa rätt frågor, så att företaget sedan kan tydliggöra och 
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motivera sina urval av information i hållbarhetsredovisningen. Detta påpekar också Lars-
son (2005, s. 236-238), att GRI vill skapa ett aktivt deltagande bland alla intressenter 
gällande hållbar utveckling. Respondenterna får också stöd för detta genom intressentteo-
rin, som enligt Ljungdahl (2008, s. 27-29) säger att goda företag tillgodoser övriga intres-
senters behov och har ett strategiskt fokus mot sina intressentgrupper.  
 
Om företagen följer vad som står i GRI:s riktlinjer, då får man med det mest väsentliga. I 
Larsson & Ljungdahl går att läsa (2008, s. 68-69) att just väsentlighet är en av fyra prin-
ciper för hållbarhetsredovisning i GRI, som är tänkt att öka kvaliteten i rapporteringen. 
GRI får anses definiera hållbarhetsredovisning idag och är en lämplig utgångspunkt. 
Denna skall dock inte tolkas bokstavstroget utan vara ett stöd till att skapa mer bransch-
specifika indikatorer. Det är tydligt att vad som är väsentligt skiljer sig mycket beroende 
på inom vilken bransch företaget befinner sig. Därför jobbar också GRI med olika 
branschsupplement, så att företaget ska kunna redovisa det som är relevant utifrån deras 
verksamhet. Dessa synpunkter ges det också stöd för i Larsson och Ljungdahl, (2008,      
s. 69-75) att det krävs en viss nivå av väsentlighet kopplad till verksamhetens betydelse. 
 

5.2 Analys av nytta och värdeskapande av hållbarhetsredovis-
ning 
 
I enlighet med författarnas teoretiska undersökningar har respondenterna lyft fram en 
mängd viktiga faktorer, vilka alla inverkar på företagets värdeskapande. Det mest osäkra, 
men ändå något verifierade, är att hållbarhetsredovisningen skapar ett monetärt värde för 
företagets värdering. Detta påpekas bland annat av respondenterna Larsson och Anders-
son i vilket de hänvisar till professor Hassels forskning (Hassel, 2008, s. 9-23) Övriga 
ställer sig mer tveksamma i frågan och talar om svårigheterna att mäta de enskilda effek-
terna, och att effekterna inte alltid går att mäta i kronor och ören.  
 
Ljungdahl hävdar att hållbarhetsredovisningen inte konkret skapar så stort värde för före-
taget i sig, utan att den framförallt är värdefull för att den skapar ett värde för intressen-
terna. Att hålla intressenterna nöjda har genomgående varit viktigt för respondenterna och 
enligt Ljungdahl, ett bra sätt att skapa legitimitet och förtroende, vilket är ett väldigt stort 
värde som hållbarhetsredovisningen bidrar med. Detta kan kopplas direkt till vad Coun-
sell och Haughton (2006) skriver genom att förklara hållbarhetsredovisningen utifrån 
perspektivet att det är ett verktyg för organisationer att skapa legitimitet.    
 
Alla respondenterna är liksom författarna själva ense om att värdet som skapas är olika 
mellan de olika intressentgrupperna. Företaget måste bedöma vilka indikatorer de anser 
som viktiga, samt undersöka vad intressenterna tycker. Ljungdahl menar att det är själva 
kommunikationen som en hållbarhetsredovisning ger med intressenterna som är den enda 
anledningen att göra en sådan redovisning. Baumgarts hävdar i samma linje att det värde 
som främst skapas av hållbarhetsredovisningen är de förbättrade relationerna med kunder 
och intressenter, internt och externt. Intressentteorin förespråkar att företagen avser att 
tillgodose intressen utanför ägarnas ram och att företagets verksamhet och resultat kom-
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mer flertalet till godo. (Företagets intressenter och kontrakt - nya synpunkter på intres-
sentteorin, 1982, s. 18-19) 
 
Respondenterna tydliggör sin gemensamma medvetenhet om intressenternas värdesättan-
de av jämförbarhet och transparens. Jämförbarheten genom nyckeltal över flera år är i 
detta fall en viktig värdeskapande faktor enligt Ljungdahl. Enligt Andersson ger den kon-
cisa och kvantitativa hållbarhetsredovisningen enkelt en förmedling av väsentlig informa-
tion som ger läsaren en mer komplett bild av företaget.  Då kan detta värderas på ett jäm-
förbart sätt gentemot andra företag och branscher och enligt Baumgarts medföra att 
mycket av den ytliga reklamredovisningen skulle genomskådas och att läsaren snabbt 
märker om ett företag jobbar med frågorna på ett integrerat sätt i verksamheten eller inte. 
Detta är i nuläget ofta ett stort problem, där företagen nästan enbart framhåller positiv 
information enligt Artsberg. (2005, s. 377) Jämförbarheten ökar också då användarna av 
denna information bli mer och mer vana att läsa och ta del av sådan redovisning som blir 
påföljden av den redovisningsmässiga utvecklingen. 
 
Den ökade kunskapen hos användarna leder också till ökade krav som kommer att gynna 
företag med tydliga och transparenta hållbarhetsredovisningar. Ett viktigt inlägg som 
Ljungdahl tillade, var att investeringsviljan hos en intresserad investerare kommer att 
vara större i ett bolag där all information finns tillgänglig, eftersom detta ger ett större 
beslutsunderlag och kan visa på ett stadigare och bättre företag. Detta anser vi som förfat-
tare vara ett väldigt konkret skapande av företagsvärde. 
 
Användarna av informationen vill veta och värdesätter hur företaget når sina mål i förhål-
lande till den tänkta planen och i förhållande till den nödvändiga anpassningen till hållbar 
utveckling. Alla sektorer av samhället kommer på olika sätt och i olika takt tvingas an-
passa affärsmodeller, produkter och tjänster till nödvändiga krav om hållbar utveckling 
enligt Larsson och detta är något som övriga respondenter instämmer i. Helt naturligt 
måste företagen anpassa sig efter marknadens förutsättningar där hållbarhetsredovisning 
tillgodoser kravet från intressenterna enligt Kjöllerström och Larsson. Framåtsträvande 
företag måste också anpassa sig efter är lagkrav, branschkrav och certifieringar exempel-
vis ISO 26000.  
 
Larsson nämner att den finansiella sektorn med investerarna har skrivit på PRI:s (Princip-
les for Responsible Investment) principer om ansvarsfulla investeringar. De vill veta hur 
deras bolag i sina portföljer möter krav om förändring och anpassning mot hållbar ut-
veckling. Eftersom de inte vill ha någon risk i sina portföljer vill de ha hållbarhetsredo-
visningar. Sveriges finansanalytikers förening har också givit ut en rekommendation om 
företagsansvar (corporate responsibility rekommendation) som säger att de efterfrågar 
hållbarhetsredovisning enligt GRI som är oberoende, kvalitetssäkrad och bestyrkt. An-
passningar av allt detta är ett värde i sig om företagen föregår, enligt Kjöllerström. Att 
ligga i framkant i dessa frågor, angående lagkrav, certifieringar, PRI:s principer om an-
svarsfulla investeringar och intressenthänsynstagande ger ett tydligt värde för företaget 
enligt såväl respondenter som författare. 
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Ljungdahl påpekar att det är viktigt i ett större sammanhang att visa att företaget tar sitt 
ansvar som värdig och pålitlig affärspartner och arbetsgivare. Detta diskuteras också av 
Hassel under ”det ansvarsfulla företaget”. (2008, s. 9-19) Enligt Andersson finns det ett 
värde i att kunder och intressenter tydligt ser att ett företag har goda avsikter och visar 
upp att man faktiskt gör någonting, förutom bara en strävan. För författare såsom respon-
denter är det tydligt att detta kan skapa en konkurrensfördel gentemot övriga företag på 
marknaden som inte resonerar lika, och detta kan väga upp den kostnad vilken redovis-
ningen och arbetet kostar att upprätta. Kjöllerström påpekar här konkret att den kostnad 
som uppstår för att göra en hållbarhetsredovisning helt klart blir en värdefull investering, 
om företaget annars hade riskerat att bli av med sina kunder. Larsson framhåller också att 
företag med hållbarhetsredovisning visserligen lägger lite mer pengar på detta arbete och 
får kortsiktigt lägre vinster, men de får också bättre rating och lägre kostnader för sitt 
kapital 
 
Larsson nämner också de uppenbara konkurrensfördelarna och värdet i att ledningen tar 
ansvar för företagets affärsstrategi och långsiktiga utveckling för en hållbar framtid. Att 
företagen genom detta skapar en plattform för en hållbar framtid och långsiktigt hållbart 
företagande som företagen inte har råd att missa. Liksom Wåhlstedt (2001, s. 18) fram-
håller det är naturen och miljön en nödvändig grund och förutsättning för en fungerande 
ekonomi och inte det motsatta.  
 
En väl genomarbetad hållbarhetsredovisning är enligt Ljungdahl också ett tecken på god 
management i ett företag och att detta kan bidra till företagets skapande av goodwill. 
Baumgarts och Larsson vill göra gällande att utvecklingen kommer leda till att hållbar-
hetsredovisning nästan blir till ett kriterium för licence to operate på marknaden för före-
tagen genom intressenternas påverkan och krav. Lyckas denna kommunikation av håll-
barhetsredovisningen nå till en bred läskrets av intressenter skapar detta ett mycket stort 
värde i sig menar Baumgarts. Förståelsen av företagets beroende av omgivningen och 
intressenter är ett nödvändigt värde att förstå enligt Larsson. 
 

5.3 Analys av Regler, normer och granskning 
 
Respondenterna är alla eniga om att de i första hand tänker på GRI när det pratas normer 
och regler inom området hållbarhetsredovisning. GRI har fått en stor genomslagskraft 
och är de riktlinjer som företag följer och refererar till. Detta bekräftas också av GRI:s 
hemsida där det går att läsa de nya riktlinjerna från GRI, G3, har blivit allmänt acceptera-
de och fungerar idag som en gällande standard i världen. Enligt Ljungdahl har också GRI 
kunnat uppnå en trovärdighet och stabilitet genom att utvecklas i samarbete med intres-
senter, vilket Larsson (2005, s. 236-238) tar upp. Andersson menar också att denna om-
fattande dialog med intressenter är en bra grund för utveckling.  
 
Flera av respondenterna påpekar även att GRI:s riktlinjer har ett stort utvecklingsområde. 
Det är ett levande dokument som är ständigt under utveckling och på globalreporting.org 
kan man också läsa att de nuvarande riktlinjerna G3 är den tredje generationen riktlinjer 
och att det kommer nya. Andersson menar att utvecklingen sker genom att förtydliga och 
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göra indikatorerna mer lättanvända och tillämpliga, samt genom ett utökande av indikato-
rerna för att täcka in ett så stort område som möjligt. Baumgarts ser att en stor utveckling 
av normer och regler är att vänta, bland annat är ISO 26000 något som förhoppningsvis 
kan få bra genomslagskraft. Det som Baumgarts vill se är ganska korta och konkreta 
hållbarhetsredovisningar, samt redovisning genom monetära termer i den mån det är möj-
ligt. Hon, liksom Ljungdahl, vill se en utveckling där företagen vågar såga i nyckeltalen 
och plocka fram det mest väsentliga. Genom detta förbättras den komplexitet som råder 
och kan bidra med att skapa legitimitet och tydlighet.  
 
Angående frivilligheten som finns att upprätta hållbarhetsredovisningar, med undantag 
från de statliga företagen, så går åsikterna isär en del bland våra respondenter. Andersson 
är inte för lagstiftning, eftersom hon inte ser det som relevant för alla företag att redovisa 
sådan information. Hon anser däremot att jobba med frågorna och ha en komplett risk-
hantering är relevant, men att det inte behöver redovisas. Ljungdahl och Kjöllerström å 
andra sidan tycker att det borde vara lagstyrt och att alla företag kan få ut något positivt 
av en hållbarhetsredovisning. De menar att den lagstiftning som finns i Sverige och EU är 
alldeles för vag. Därför är de för en åtstramning och högre krav, speciellt för de lite större 
företagen med fler intressenter. Detta skulle enligt dessa minska otydligheten och vara ett 
sätt att öka jämförbarheten i hållbarhetsredovisningarna. Baumgarts tar en form av mel-
lanväg där hon påpekar att frivilligheten är en anledning till att det idag finns få fastslag-
na regler och normer inom området. Hon anser att frivilligheten är bra, men skulle ändå 
inte vara negativ till olika former av lagkrav inom området.  
 
Extern granskning av hållbarhetsredovisningarna är något alla respondenter odelat är för. 
Förklaringarna till detta är att extern granskning ger uppenbart positiva effekter i form 
utav legitimitet, förtroende och trovärdighet. Detta är faktorer som enligt författarna bi-
drar till en klart bättre redovisning eftersom det skapar ett tydligt mervärde. Utan extern 
granskning menar Ljungdahl att företagen lika gärna kan upprätta en reklambroschyr. 
Detta bekräftas också av Artsberg (2005, s. 377) som skriver att studier visar att många 
företag idag redovisar positiva nyheter och framsteg snarare än det faktiska och även ne-
gativa nyheter. 
 

5.4 Analys av Förbättringsområden 
 
En grundläggande nyckelfråga som författarna uppfattade under empirin var att en klar 
förbättring krävs i ledningens arbete. Alltför få företag ser frågorna om hållbarhet som en 
förvaltnings-, lednings-, och bolagsstyrningsfråga och på grund av detta delegeras arbetet 
ofta till någon annan grupp, vari man mister väsentlighet enligt Larsson. Detta är också 
någonting som Ljungdahl poängterar vid sitt yttrande om att företagen, inte är särskilt bra 
på att lyfta fram hållbarhetsfrågorna på ledningens bord. Det krävs för att företaget på ett 
bra sätt ska lyckas integrera sociala och miljömässiga mål med styrningssätt i sin affärs-
verksamhet och i samspelet med aktieägare. (Hassel 2008, s. 9-19) Hållbarhetsredovis-
ningen måste bli en viktig styrelseangelägenhet för att arbetets vikt ska påvisas enligt 
Larsson. 
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Intressentdialogen är också en fråga som samtliga respondenter berört. Enligt Ljungdahl 
måste företagen i större utsträckning ta reda på vad intressenterna anser är betydelsefullt, 
för att lära sig redovisa sådant som är relevant. Larsson anser att företagen på allvar mås-
te vara villigt att sitta ner, lyssna och söka lösningar på intressenternas önskningar om 
anpassning. Företaget måste enligt Polonsky (1995) beakta alla influenserna och identifi-
era kärnintressenternas krav och tillgodose dessa vid sin strategiutveckling och redovis-
ningsutformning. Vid analys anser vi som författare att Anderssons förslag att innefatta 
intressenternas åsikter i hållbarhetsredovisningen är bra. Det bygger på att intressenterna 
känner att deras åsikter värdesätts och att företaget visar att dialogen är betydande. Enligt 
Andersson ger detta också ett ansvar till intressenterna att ge företaget relevant feedback. 
 
För att nå en mer väsentlig och konkret redovisning kan utläsas i de flesta fall av empirin, 
en önskan om att fokusera och klargöra GRI:s riktlinjer och nyckeltalsanvändning. Ex-
empelvis tror Baumgarts på en utveckling där företagen vågar såga i nyckeltalen och 
plocka fram bara det som är mest väsentligt utifrån verksamheten. Kriteriet är att företa-
get är tydliga med motivation och varför man valt det som gjorts. Genom detta skulle 
man uppnå en kortare, mer koncis och mer riktad hållbarhetsredovisning. 
 
Åsikter som också framkommit är exempelvis att ännu fler branschspecifika nyckeltal 
kan och bör tas fram för att få redovisningen mer jämförbar enligt Larsson. Ljungdahl 
önskar en enklare tillämpning av GRI som inte blir alltför extensiv där en smartare an-
vändning av GRI och dess index så att redovisningen blir mer likformad skulle innebära 
att jämförbarheten skulle förbättras. Larsson hoppas att man i framtiden kan sätta två fö-
retags hållbarhetsredovisningar jämte varandra och jämföra dessa. Företagen måste också 
enligt respondenterna bli bättre i att redovisa siffrorna och jämförelserna mellan flera år 
för att intressenter ska kunna utläsa trender. Sökare efter information kan mera precist 
tolka och jämföra denna genom kommunikation och genomgång av GRI:s ramverk. 
(www.globalreporting.org, 2009d) 
 
Rapporteringssystemens förbättrande är också en unison punkt för respondenterna. Den 
interna kontrollen av den information som systemet levererar bör förbättras enligt Ljung-
dahl, som också föreslår att en controller skulle kunna sammanställa data och bearbeta 
denna information enligt modellen för finansiell information.  Företagen måste också 
tydliggöra hur man mätt, varifrån man fått sin information och vilka delar av företaget 
eller koncernen som är inräknat. Baumgarts poängterar också vikten av att få med rätt 
information, vilken är kvalitetssäkrad genom internt arbete.  
 
Flera av respondenterna betonade vikten och behovet av ett förtydligande och en klarare 
vägledning både för utförande och bestyrkande. Andersson ansåg att bestyrkandeproces-
sen kunde förbättras genom att ge möjlighet till separata bestyrkanden i den enskilda rap-
porten. Detta skulle kunna leda till att en del av redovisningen bestyrktes och en annan 
inte, vilket ger en möjlighet till företagen att konkret förbättra underkända delar, istället 
för att få ett blockbetyg på hela hållbarhetsredovisningen. Baumgarts önskade tydligare 
riktlinjer för vad som är god redovisningssed inom hållbarhetsredovisning. Gemensamt 
för respondenternas tankar kring detta var att bestyrkandet skulle få ett större erkännande 
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och en större plats eftersom det bidrog med kvalitet och att riktlinjerna och råden därför 
borde behöva göras klarare för alla användare. 
 
Författarna hade även en frågeställning uppe under intervjuerna som behandlade möjlig-
heten att prissätta miljöpåverkan och hållbarhet. Denna fråga såg samtliga respondenter 
som mycket intressant och som ett sätt att förbättra konkretismen i redovisningen, samt 
ett sätt att öka jämförbarheten genom en gemensam nämnare i form av monetära termer. 
Respondenterna var också ense om att denna prissättning är en svår process att lyckas 
med och Larsson frågade hur stor del av ekosystemet som egentligen kan åsättas prislap-
par. Andersson sammanfattade diskussionerna om prissättning väldigt bra genom poäng-
teringen att man ska göra det billigare att vara ren och etisk och dyrare att göra tvärtom. 
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6. Slutsatser 
 
I kapitlet som följer besvaras de två frågeställningarna i problemformuleringen. Vidare 
förs en diskussion som bygger på författarnas svar på dessa problem, samt att förslag 
framförs till fortsatt forskning. 
 
 
I Vad bidrar till väsentlighet i ett börsnoterat företags hållbarhetsredovisning? 
 
Hållbarhetsredovisningar är alltid i större eller mindre utsträckning väsentliga. En mer 
väsentlig hållbarhetsredovisning uppfyller ett antal kriterier som enligt författarnas slut-
satser bidrar till en högre väsentlighet i ett börsnoterat företags hållbarhetsredovisning. 
Denna redovisning främjar konkurrens och utvecklande av företagssamhet i samhället. 
Redovisningsinnehållet skiljer sig åt mellan företagen, verksamheterna och olika intres-
sentgrupper, men kriterierna nedan är tänkt att verka allmängiltigt. Sett ur ett hållbar-
hetsmässigt perspektiv ger dessa en bättre framtid och bättre möjligheter till goda affärer 
samtidigt som det bevarar Jordens möjligheter till företagande och välstånd. 
 
• Hållbarhetsredovisningen ska vara nyttig. Nyttig i avseende att den bidrar med kon-

kreta förbättringar som skapar ett långsiktigt hållbart klimat för företagande. Som ge-
nom mål och arbete visar att företaget har för avsikt att förbättra förutsättningarna för 
välmående internt och externt, i företaget, omkringliggande miljö och samhället.  

 
• Rapportens innehåll ska vara användbart som informationsbärare. Användbart främst 

genom att intressenternas behov tillgodoses genom konkret beslutsnytta och stöd vid 
investerarbeslut och företagsanalyser. Ingenting av relevant betydelse ska utelämnas 
som skulle kunna vara viktigt som underliggande beslutsmaterial för någon presumtiv 
användare av informationen. Endast information och nyckeltal av betydelse ska där-
för medtas i rapporten för att skapa väsentlighet. Rätt information som är användbar 
ska med andra ord medbringas i redovisningen. 

 
• Allt redovisningsmässigt innehåll ska vara trovärdigt och pålitligt. Pålitligt genom att 

företaget är tydliga i sin strävan genom att frågorna är en prioriterad del av företagets 
styrelsearbete och i verksamheten. Att företaget är tydligt i hur de arbetar med frågor-
na och är tydliga i ansvarsområde och interna rapporteringsvägar för redovisningsma-
terialet. För att redovisningen ska vara pålitlig ska också denna vara externt bestyrkt 
av revisor eller motsvarande expert på området som är oberoende och sakkunnig och 
som kan betyga att informationen och dess källor är trovärdiga och goda. 

 
• Hållbarhetsredovisningen ska vara jämförbar. Först i relation till annan information 

kan det innehållsliga värdet i redovisningen säkerställas och bli en god grund för före-
tagsmässiga överväganden och analyser. Jämförbarheten ger i detta en grund för att 
utläsa trender och verksamhetsinriktning. 
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II På vilket sätt ger en god hållbarhetsredovisning ett mervärde för företaget? 
 
Författarna är med grund i sina analyser, empiri och teori mycket övertygade om att en 
hållbarhetsredovisning ger ett mervärde för företaget. Värdet är inte tydligt mätbart i mo-
netära termer men kan på säkra grunder antas spela in vid investeringsbeslut och kan 
även förmodas bidra till goodwillskapande. 
 
De främsta skälen att tillhandahålla en hållbarhetsredovisning är grundlagt i intressent- 
och legitimitetsteorierna. Dessa innebär att företagen är beroende av omgivningen och 
därför behöver söka förståelse och anpassning efter denna för att lyckas. Förståelse av 
den miljö i vilken man verkar är av värde för företaget. Hållbarhetsredovisningen är i 
denna process en bred form av kommunikation med alla företagets intressentgrupper, där 
en god redovisning ger förbättrade relationer med företagets viktiga intressenter. Värde 
skapas också genom att företaget visar sin pålitlighet som aktör på marknaden, som af-
färspartner och arbetsgivare. Genom detta skapas legitimitet att driva vidare verksamhe-
ten. Hållbarhetsredovisningen är värdefull därför att den skapar ett direkt värde för före-
tagets intressenter, och därmed indirekt tillbaka till företaget. Den investeringskostnad 
som föreligger att upprätta denna form av rapportering är värd varenda krona om företa-
get annars riskerat att tappa legitimiteten på marknaden och därmed kundbasen för af-
färsverksamheten. Hållbarhetsredovisningen lockar inte alltid en mängd nya kunder till 
företaget, men risken att tappa befintliga minskar betydligt. 
 
Tillsammans med den finansiella rapporteringen ger en transparent hållbarhetsredovis-
ning en bredare och mer komplett bild av företaget ut mot intressenter. Vid jämförelser 
och analys kan denna information bygga en mer solid grund som kan ge företaget fördel 
vid investeringsbeslut och företagsvärdering. Hållbarhetsredovisningens information kan 
också bidra med värdet att konkurrenskraften i företaget ökar, vilket ger värde i att det 
skapas en bättre grundförutsättning för att ro i land kontrakt och vinna nya affärspartners. 
Genom en mindre riskbenägenhet för skandaler och en mer ansvarstagande verksamhet, 
ger detta företaget också möjlighet till en bättre rating och lägre kapitalkostnader, vilket 
ytterligare ger ett direkt konkurrensvärde på marknaden. 
 
Konkurrensen bidrar genom alla dessa ovansagda faktorer till att vara en drivkraft för 
förändring i samhället. Förändringarna kommer att leda till förbättringar av affärsverk-
samheten, ett mer ansvarstagande företagande, minskad miljöförstöring, samt genom en 
bättre och mer transparent redovisning, leda till att marknadens effektivitet höjs. Sam-
mantaget ger detta bättre förutsättningar för en ekonomiskt hållbar framtid och en bas för 
långsiktigt och effektivt företagande. 
 

6.1 Slutdiskussion om en bättre hållbarhetsredovisning 
 
Genom slutsatserna har författarna konstaterat faktorer som bidrar till en mer väsentlig 
hållbarhetsredovisning samt tydliggjort indirekta värdeskapande element hos arbetet med 
denna. Eftersom vi som författare strävar efter en rapportering som är mer väsentlig, 
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konkret och jämförbar följer här också en diskussion, vilken klargör några av författarnas 
egna idéer om hur en bättre hållbarhetsredovisning kan skapas, grundat i slutsatserna 
samt genomlästa hållbarhetsredovisningar. 
 
Först och främst anser vi att en klar formaliamodell och rapportmall bör finnas för hur 
GRI ska redovisas i rapportformat. Olika format och upplösning bidrar inte till jämför-
barhet, medan nyckeltal och grafer som är direkt jämförbara över två olika rapporter ge-
nom samma modell gör det. Intressenternas bidrag måste också klargöras mer, exempel-
vis genom en lista med intressenter: vad dessa efterfrågar för nyckeltal och information 
samt vad företaget vidtar för arbete i korrelation till detta. Då blir det lättöverskådligt 
vilka intressentgrupper företaget har, samt vilka intressentönskemål man valt att tillgodo-
se. 
 
Innehållet kan också vara betydligt mer koncentrerat där företagen vågar såga och välja 
ut de nyckeltal som är mest relevanta, kopplat till verksamheten och intressenterna. Tyd-
liga klargöranden för varför man valt vad, är här nödvändiga. För att företagets strävan 
ska tydliggöras behövs också tydliga trender med information från flera år om sådan 
finns tillgänglig, som är klargjort i en graf pekande mot ett uppställt och tydliggjort mål. 
Når man inte målen, eller grafen pekar åt fel håll, får företaget konkret förklara varför 
detta sker. Problemområden som företaget har måste också klargöras tydligt, för att sedan 
kopplas samman med företagets åtgärdsprocess för dessa. Genom att minska antalet onö-
diga bilder och reklaminslag i redovisningen blir innehållet också mer koncentrerat, 
transparent och väsentligt. 
 
Avslutningsvis bör företagets hållbarhetsredovisning upprättas i ett större syfte. Företa-
gen måste inse att ett arbete med hållbarhet och hållbarhetsredovisning krävs, inte bara 
för att det efterfrågas, utan för att det faktiskt ger ett mervärde och möjlighet till framtida 
lönsamt företagande. I detta är begreppen väsentlighet och värdeskapande starkt sam-
mankopplade. Ur ett företagsperspektiv är värdeskapande det främsta kriteriet för väsent-
lighet. Nytta, användbarhet, pålitlighet och jämförbarhet i redovisningen skapar värde för 
företagets interna och externa intressenter och bör alltid se till att uppfyllas. Värdet att 
tillgodose intressenternas behov för att uppnå legitimitet och investerarvilja är ett viktigt 
sätt för företaget att hävda marknadsmässig konkurrenskraft. Genom arbetet med hållbar-
hetsredovisning bidrar företagen till en hållbar utveckling som är en nödvändighet för 
globalt företagsmässigt välstånd.  
 

6.2 Förslag till fortsatta studier 
 
Eftersom hållbarhetsredovisning är ett område som hela tiden utvecklas och blir viktigare 
och viktigare för företagen anser vi att det skulle vara intressanta ämnen för fortsatt 
forskning att granska de nya riktlinjerna, certifieringarna och redovisningsråden för håll-
barhetsredovisning. Att analysera redovisningseffekterna av exempelvis GRI:s nästa ver-
sion av riktlinjer och ISO 26000. En annan intressant studie hade varit att granska de stat-
liga företagens nya krav på hållbarhetsredovisning och vad denna har fått för konsekven-
ser. 
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Bilaga 1 - Intervjufrågor 
 
 
Frågor gällande definitioner inom hållbarhetsredovisning 
 
• Vad associerar du till hållbarhetsredovisning och hållbar utveckling? 
• Vad är det väsentliga att ta upp i och med att det inte finns någon tydlig definition? 
• När är en hållbarhetsredovisning väsentlig för företaget? 
 
 
Nytta och värde av hållbarhetsredovisning 
 
• Hur fungerar hållbarhetsredovisning som konkurrensmedel? Kan det i framtiden till 

och med bli avgörande för ett företags långsiktiga framgång? 
• Vad är det som användarna av hållbarhetsredovisning egentligen värdesätter? 
• Vilket värde kan hållbarhetsredovisning förväntas att ha för ett börsföretag? Hur kan 

historiska värden/fakta hjälpa till att skapa en väsentlig hållbarhetsredovisning eller 
ett mervärde för företaget? 

• Hur kan verksamhetens immateriella värden bli en beskrivning av företagens hälsa i 
framtiden? 

 
 
Frågor beträffande regler och normer inom hållbarhetsredovisning 
 
• Vad anser du om nuvarande normer och regler för hållbarhetsredovisning? 
• Vad anser du om frivilligheten? Ska det granskas av revisorer? 
• När kan hållbarhetsredovisningsrapporten anses som redovisningsmässigt god? 
 
 
Frågor rörande förbättringar 
 
• Vad skulle kunna förbättras tycker du? Hur skulle detta kunna bidra? 
• Hur blir hållbarhetsredovisning mer konkret? Kan man på något sätt få fram nyckel-

tal? Styrtal? Affärsmodeller? 
• Vilka vinster skulle kunna göras genom att sammanfoga hållbarhetsredovisningen 

med den vanliga redovisningen? 
• Vad är de största bristerna med dagens hållbarhetsredovisning? 
• Hur kan intressentdialogen bli mer givande? 
• Vad tror du att hållbarhetsredovisning kommer få för roll i framtiden? 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och informatik, 
biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, teknik samt vårdveten-
skap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och sammanhang 
är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare som mellan företag och 
utbildning. 

 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvalt-
ningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om sam-
hällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin 
förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, admi-
nistration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill de-
signa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och af-
färsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot pro-
grammering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinrik-
tad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken 
kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. 
Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forsk-
ningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall 
bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, 
nationell och internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i 
InnovationLab, som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveck-
ling. 
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