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Sammanfattning
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Syfte Syftet med uppsatsen är att undersöka behovet av extern revidering, 
bankernas förväntan och revisionsfirmornas förutsättningar att 
revidera hållbarhetsinformation. Författarna berör även huruvida 
nationella och internationella påtryckningar har påverkat 
hållbarhetsredovisningen.

Metod Fallstudier med semistrukturerade intervjuer.

Slutsatser Vår studie visade att hållbarhetsredovisningen idag är försumbar ur 
ett låneperspektiv. Idag klassas redovisningen som ett komplement 
till den traditionella årsredovisningen, en viktig förutsättning för att 
höja dess acceptans är extern revidering. Revisionen skulle 
underlättas av en harmonisering av redovisningsreglerna, då ett 
problem idag är att det är stora variationer i företags kriterier och 
riktlinjer, en harmonisering skulle även leda till ökad jämförbarhet 
företag emellan. Det första steget mot internationell harmonisering 
har kommit från EU genom moderniseringsdirektivet. 
Hållbarhetsredovisningen befinner sig ännu i sin linda, men 
fallföretagen är överrens om att redovisning i flera dimensioner är här 
för att stanna.
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Abstract

Field Bachelor thesis within business economics

Title Sustainability reporting
– Constructive environmental influence or unnecessary red tape?

Authors Malin Andersson
Jessica Hansson

Tutor Lars Vigerland

Case study Handelsbanken, SEB, Swedbank, Deloitte, KPMG and Öhrlings
PricewaterhouseCoopers

Key words Sustainability reporting
Privies
Auditing
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Objective The objective of the thesis is to investigate the need for extern 
auditing, the bank’s expectations and the accounting firm’s condition 
of auditing sustainability information. The authors also touch upon 
whether national and international lobbying has affected the 
sustainability reporting.

Methodology Case studies with semi structured interviews.

Conclusions Our study showed that sustainability reporting is negligible from the
banks perspective. The reporting today is classified as a complement 
to the traditional annual report, an important prerequisite to increase 
the acceptance is external auditing. The auditing would be facilitated 
by a harmonisation of the accounting rules, as a problem today is the
great variations in company’s criterion and guidelines, a 
harmonisation would also lead to increased comparability between
companies. EU has taken the first step towards international 
harmonisation by their modernization directive. Sustainability 
reporting is still in its infancy, but the case companies all agree that 
reporting in several dimensions is here to stay.
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1 Inledning 

Detta kapitel inleds med en bakgrundsbeskrivning av ursprunget till hållbarhetsredovisning 
och hållbar utveckling, följt av en problemformulering som mynnar ut i uppsatsens syfte. 
Sedan följer de avgränsningar som gjorts. Kapitlet avslutas med uppsatsens disposition.

1.1 Bakgrund

Många anser att vi nu har kommit till ett historiskt vägskäl då det traditionella ekonomiska 

kapitalet, såsom maskiner och arbetskraft, inte längre är den begränsande faktorn för den 

ekonomiska välfärden. En ny term på marknaden är naturkapital, vilket avser naturtillgångar 

som ekonomer, regeringar och företag brukar glömma att ta upp i sin redovisning.1 Att arbeta 

med miljöfrågor ligger i tiden och är för de flesta företag ett måste av konkurrensskäl. De 

flesta företag idag har någon form av miljöinformation i sin redovisning, Storbritannien och 

Nederländerna var först ut med sådan typ av information.2 EG-kommissionen antog 2001 en 

rekommendation om redovisning, värdering och lämnande av upplysningar när det gäller 

miljöaspekter i företags årsbokslut och förvaltningsberättelser.3 Detta gav upphov till ett 

lagstadgat krav på miljöinformation i förvaltningsberättelsen här i Sverige.4

Den ökande internationaliseringen har gett upphov till att konkurrensen mellan företag 

hårdnar och det har blivit allt viktigare för företag att skilja sig från mängden. Riskerna idag 

ser inte likadana ut som för ett par decennier sedan och de är inte enbart finansiella.5 Ökad 

globalisering leder till ökad exponering i media, detta medför att det blir allt svårare att 

gömma undan t.ex. barnarbete och dåliga arbetsförhållanden i låglöneländer. Företag bör 

undvika att hamna i blåsväder då det försvagar dess varumärke. Framtidens medarbetare vill 

arbeta på företag som delar deras värderingar och som de kan vara stolta över. Framtidens 

kunder kommer också framförallt välja att göra affärer med företag som består av goda 

samhällsmedborgare.6

Den ökade globaliseringen har lett till att många bolag flyttar sin produktion till låglöneländer 

med konsekvensen att de riskerar leverantörsskandaler, genom att leverantörerna kränker de 

                                                
1 http://www.albaeco.com/ecosensus/ecosensus6-04.pdf 2006-12-01
2 Precht. Balans 2/2005
3http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=SV&numdoc=32001H0
453&model=guichett 2006-12-03
4 Larsson, L-O. Ljungdahl, F. Balans 4/2005
5 Rosell, A. Balans 8-9/2005
6 Fagerfjäll (2001) sid. 45
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mänskliga rättigheterna för att de använder sig av t.ex. barnarbetare. Ett policydokument 

räcker inte längre för att företagen ska hålla ryggen fri, det krävs ett omfattande socialt arbete. 

Även finansmarknaden efterfrågar socialt ansvarstagande. Arbete med sociala frågor 

efterfrågas av investerarna, som ser icke-engagemang som en risk. Dessutom genererar 

arbetet värde för företagen i form av en uppbyggnad av varumärket, vilket kan leda till 

konkurrensfördelar på exportsidan, samt en högre snittkurs på aktierna.7

Betydelsen av socialt ansvarsfulla investeringar har ökat framförallt för de traditionella affärs-

och finansinstitutionerna och har hos dem påverkat medvetandet i affärsvärlden på ett sätt 

som var otänkbart för bara några år sedan. Investeringar i portföljer som valts ut på etiska 

grunder har nästan fördubblats i USA under de senaste åren. Även i Storbritannien har det 

skett en ökning i etiska fonder och denna utveckling kommer troligtvis att fortsätta till följd av 

nya rättsliga krav. Dessa krav går ut på att fr.o.m. juli 2000 måste alla brittiska 

pensionsfondsföretag ange i vilken utsträckning social, miljörelaterad och etisk hänsyn 

beaktas i investeringsbeslut, om de överhuvudtaget gör det.8 Konsumentpåtryckargrupper har 

uppkommit på senare tid som har hjälpt världen att få upp ögonen för företag som inte anses 

uppfylla kravet på god praxis, rörande företags beteende politiskt, etiskt, miljömässigt och 

ekonomiskt.9

Corporate Social Responsibility, CSR, på svenska ofta översatt till ansvarsfullt företagande, 

innebär att företag på en frivillig basis integrerar och inför social och miljömässig hänsyn i sin 

verksamhet och för en dialog med sina intressenter.10 CSR kan komma att bli en ren 

konkurrensfördel för framförallt globala företag då socialt ansvar efterfrågas allt mer.11 Som 

följd av detta har företagen börjat redovisa sitt sociala och miljömässiga ansvar i den s.k. 

hållbarhetsredovisningen, en redovisning som förespråkar en tredimensionell årsredovisning, 

där miljö, ekonomi och socialt ansvar utgör en bas. En hållbarhetsredovisning kan ha många 

namn t.ex. miljöredovisning, social redovisning, Sustainability reporting, Triple bottom line, 

CSR-redovisning och ansvarsredovisning.12

                                                
7 http://www.e24.se/dynamiskt/nyheter/did_14052308.asp 2006-12-01
8 Fagerfjäll (2001) sid. 94
9 Fagerfjäll (2001) sid. 100
10 http://www.pwc.com/extweb/challenges.nsf/docid/cca8ec29c34fdc9f802570dc0039dd68/$file/csr_guide.pdf
2006-12-11
11 http://www.etikochmoral.se/ 2006-12-03
12 http://www.kpmg.se/pages/101687.html 2006-11-06
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Begreppet hållbar utveckling, sustainable development, introducerades under FN: s konferens 

om miljö och utveckling i Rio de Janeiro 1992. FN rapporten som arbetet grundar sig på går 

under namnet ’Vår gemensamma framtid’ men kallas i folkmun ’Brundtlandrapporten’13. 

Brundtlandrapporten definierar hållbar utveckling som en ”utveckling som tillgodoser dagens 

behov utan att för den skull begränsa kommande generationers möjlighet till utveckling”. 

Begreppet inkluderar demokratiska styrelseformer, långsiktigt hushållande med resurser, 

respekt för mänskliga rättigheter, social rättvisa och jämlikhet.14

I takt med globaliseringen av finansmarknaden är det flera organisationer som på en 

internationell nivå håller på att utarbeta gemensamma riktlinjer för hållbarhetsredovisning. 

Global Reporting Initiative, GRI, är ledande inom detta område med sina Sustainability 

Reporting Guidelines.15 Även andra metoder har tagits fram, men det saknas en verifierbar16

internationellt accepterad metod som dels ger en korrekt bild av företagets miljömässiga och 

sociala verksamheter och dels är jämförbar över tiden. Varje år anordnar europeiska 

revisionsbyråbranschen tävlingen European Sustainability Reporting Awards, ESRA, där de 

utser vilket företag som producerar den bästa hållbarhetsredovisningen. Kraven på vinnarna är 

höga och det fodras att informationen som lämnas är relevant, tillförlitlig, och inte minst 

verifierbar. I stort sett alla vinnare av ESRA- tävlingen har publicerat redovisningar som har 

granskats av en oberoende part, som ofta, men inte alltid, har varit anställd på en 

revisionsfirma.17 Frågan om kravet på en extern oberoende revidering av redovisningen har 

väckts. En revision är till för att skapa trygghet och säkerhet för ett företags alla intressenter, 

såsom aktieägare, leverantörer, kreditgivare, myndigheter och kunder, men den har även stor 

betydelse internt i företagen. Revisionen ger ett underlag för ledningen som de senare kan 

använda för att identifiera framtida problem, vilket innebär att de då kan sätta in rätt åtgärder 

och styra tillväxten. Dessutom skapar en professionell revision mervärde och ökat förtroende 

från intressenterna samtidigt som den upprätthåller kraven om oberoende, objektivitet och 

integritet.18

                                                
13 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=136767 2006-11-16
14 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=207672 2006-11-16
15 http://www.globalreporting.org/Home 2006-10-10
16 Att verifiera betyder att bestyrka riktigheten av påstående, uppgift eller dokument, inom redovisningssektorn 
görs detta vanligtvis med en oberoende granskning av en revisor.
17 Larsson. L-O (2005)
18 Öhrlings PWC informationsblad
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1.2 Problemformulering

Hållbarhetsredovisning är ett högaktuellt ämne och intressenterna efterfrågar en redovisning 

där miljömässigt och socialt ansvar tydligt framgår. Att skapa jämförbarhet och uppfylla 

marknadens önskan om oberoende revision, för att öka trovärdigheten, är svårt att uppfylla 

utan globalt vedertagna riktlinjer att följa. Uppsatsen ämnar undersöka följande aspekter;

– Intressenternas syn på oberoende extern revidering av hållbarhetsredovisning, 

redovisningens betydelse samt hur det påverkar trovärdigheten av densamma för långivarna.

– Revisionsfirmornas syn på hållbarhetsredovisningens relevans, huruvida lagkrav bör 

instiftas på oberoende extern revidering samt utveckling av en global redovisningsstandard.

Då revisionsfirmorna arbetar på en internationell basis vore det intressant att studera hur de 

ser på behovet genom ett internationellt perspektiv och om det är ett annat revisionskrav 

utanför Sverige.

Under sökandet efter tidigare forskning i ämnet kom författarna i kontakt med flera uppsatser, 

det har t.ex. funnits uppsatser som undersökt hållbarhetsredovisningens koppling till 

lönsamhet,19 uppsatser som undersökt till vem redovisningen riktar sig,20 huruvida GRI: s 

riktlinjer är de enda riktiga21 och hur granskningsprocessen ser ut.22 I sökandet efter en egen 

nisch fann författarna inspiration i Erik Sjöholms D-uppsats från 2004, 

”Hållbarhetsredovisning – Skapar Sustainability Reporting Guidelines jämförbara 

hållbarhetsredovisningar?”.23 Uppsatsen undersöker om GRI: s modell för 

hållbarhetsredovisning skapar jämförbarhet och möjlighet till rankning av prestationer inom 

och mellan företag. Sjöholm studerade tre företag och fann att de redovisade en för låg andel 

av modellens jämförbara indikatorer för att jämförbarhet ska kunna anses vara uppnådd för 

hållbarhetsredovisning. Antalet jämförbara indikatorer ökade dock i och med anslutningen till 

GRI. Företagen redovisar dessutom allt fler indikatorer med tiden vilket tyder på att 

jämförbarheten blir bättre i framtiden om företag fortsätter att utveckla redovisningarna och 

indikatorerna på samma sätt. Sjöholm ger förslag på fortsatt forskning inom ämnet, ett förslag 

var att undersöka behovet av extern revidering, intressenternas förväntningar på den punkten 

och undersöka vilka förutsättningar revisionsfirmorna har att utföra revidering på 

                                                
19 Renström, Prahl & Paulsson (2005)
20 Brodendal, A. & Sjöberg, S. (2004)
21 Fredriksson, J. & Johansson, B-M (2004)
22 Levin, A. Westman, T. (2005)
23 Sjöholm, E. (2004)
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hållbarhetsinformation. Detta befanns vara en obeprövad och intressant infallsvinkel av 

författarna till denna uppsats.

1.3 Syfte

Syftet med uppsatsen är att undersöka behovet av extern revidering, bankernas förväntan och 

revisionsfirmornas förutsättningar att revidera hållbarhetsinformation. Författarna berör även 

huruvida nationella och internationella påtryckningar har påverkat hållbarhetsredovisningen.

1.4 Avgränsningar

Studien avgränsas till att undersöka tre stora internationella revisionsfirmor, Deloitte, KPMG, 

och Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Författarna har valt att inrikta sig på banker som 

externa intressenter till hållbarhetsredovisningen och undersöka hur de tre största bankerna i 

Sverige agerar i dessa frågor. Bankerna är Handelsbanken, SEB och Swedbank. Då studien är 

tidsbegränsad tas endast en del av de riktlinjer som används inom området upp, urvalet har 

grundats på de riktlinjer som haft störst genomslagskraft och debatterats flitigast. En 

tvärsnittsstudie under hösten 2006 har gjorts.

1.5 Disposition

För att underlätta för läsaren följer här uppsatsens disposition;

Kapitel 1 Inledning Beskriver bakgrunden till hållbar utveckling och 

hållbarhetsredovisning, följt av en problemformulering som 

mynnar ut i uppsatsens syfte. Gjorda avgränsningar och uppsatsens 

disposition tas upp. 

Kapitel 2 Metod Beskrivning av undersökningsmetod och urval. Vidare följer en 

genomgång av datainsamlingsmetoderna och en diskussion om 

undersökningens validitet och reliabilitet. Avslutningsvis granskar 

författarna metodvalet kritiskt.

Kapitel 3 Teori Teoriavsnittet börjar med en genomgång av intressentmodellen, 

med fokus på långivarna. Vidare behandlas de mest populära 

riktlinjer och rekommendationer som finns på området, med en 

fokusering på FAR: s och GRI: s riktlinjer. Revideringens 
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betydelse klargörs och slutligen tas hållbarhetsredovisningens 

utveckling i utlandet upp.

Kapitel 4 Empiri I detta kapitel redovisas och sammanfattas de resultat som 

framkommit under intervjuerna och e-post enkäterna med 

fallföretagen Handelsbanken, SEB, Swedbank, Deloitte, KPMG 

och Öhrlings PricewaterhouseCoopers.

Kapitel 5 Analys Här analyseras det empiriska resultatet och en jämförelse görs 

mellan de olika fallföretagens svar. Vidare dras kopplingar till 

intressentmodellen och egna reflektioner tas upp.

Kapitel 6 Avslutning Här dras slutsatser utifrån de resultat som framkommit under 

studien och en kritisk granskning av det egna arbetet görs. Kapitlet 

avslutas med förslag till fortsatt forskning.

Bilagor Intervjuguiderna och de genomförda intervjuer har lagts in som 

bilagor i bearbetad form.
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2 Metod

I detta avsnitt presenteras författarnas val av uppsatsmetod och datainsamlingsmetoder, även 
motivet för vald metod och urval presenteras här. Vidare undersöks metodens tillförlitlighet 
och avslutningsvis belyses de nackdelar som kan finnas med den använda metoden.

2.1 Undersökningsmetod

Med intressentmodellen i fokus ämnar författarna utreda vilka förutsättningar 

revisionsbyråerna har att revidera hållbarhetsinformation och vilka riktlinjer de använder sig 

av. Vidare ska författarna undersöka om det finns andra krav internationellt samt hur viktig 

hållbarhetsredovisningen är för externa intressenter. Detta genom utförandet av en kvalitativ 

fallstudie med semistrukturerade intervjuer.

2.2 Motiv för val av metod

Fallstudier uppfyller ofta de behov som finns vid småskalig forskning och genom att de 

koncentrerar sig på ett eller flera specifika fall ges en bra möjlighet till djup i studien. För att 

kunna studera en komplex verklighet uppmuntras en kombination av forskningsmetoder så 

som frågeformulär, intervjuer, observationer och skriftliga källor. Sådan metodtriangulering 

ger högre validitet till forskningen,24 varför författarna valt att utföra fallstudier där skriftliga 

källor kombineras med intervjuer.

2.3 Datainsamling

Då hållbarhetsredovisning var ett nytt begrepp för författarna var en logisk utgångspunkt att 

söka i databaser efter böcker, artiklar och uppsatser som behandlat ämnet. Databaserna som 

använts är Google Scholar, Business Source Elite, Mediearkivet, sökorden vi använt är bl.a. 

’Sustainablilty reporting’, ’triple-bottom-line’, hållbarhetsredovisning och CSR.

Uppsatsen kommer att innehålla såväl primär som sekundär data. Primärdatan består av 

intervjuer genomförda med tre revisionsbyråer och tre banker, sekundärdatan av tryckta 

publikationer och Internetsidor. 

                                                
24 Denscombe (2000) 
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2.3.1 Intervju

Det finns tre olika typer av forskningsintervjuer, strukturerade, semistrukturerade och 

ostrukturerade, valet av intervjustruktur baseras på vad som vill uppnås. Semistrukturerade 

intervjuer ger en bra balans mellan standardisering och flexibilitet,25 en färdig lista över 

ämnen och frågor finns, men ordningsföljden är flexibel och informanten har möjlighet att 

utveckla sina synpunkter. Författarnas ambition är att företagen fritt ska få uttala sig om 

hållbarhetsredovisning, varför semistrukturerade intervjuer och enkäter används. Företagen 

har svarat via det medium som passar dem bäst, personlig intervju, telefonintervju eller e-post 

enkät.

2.3.2 Fallstudie

I en fallstudie undersöks ett eller flera specifika fall. Det finns två kännetecken för fallstudier:

– Avgränsningar av vad som ingår i fallet och vad som ligger utanför.

– Ingående beskrivning av det definierade fallet.26

Ett fall kan vara enskilda individer eller enheter, enskilda länder o.s.v. Kvantitativa såväl som 

kvalitativa metoder kan användas. Det går även att undersöka enstaka fall, enkelfallstudier, 

eller flera fall, flerfallsstudier. Författarna har valt att göra en flerfallstudie där avsikten är att 

jämföra fallen för att få fram det unika i de olika fallen, genom att studera likheter och 

olikheter.

2.4 Urval

Ett s.k. strategiskt urval, där t.ex. lämplighet har spelat stor roll, har gjorts av respondenter 

och informanter. Antalet respondenter och informanter har grundats på vad författarna anser 

lämpligt för att belysa frågorna. Tre personer från tre storbanker med kontor i Stockholm har 

valts ut. Bankerna är Handelsbanken, SEB och Swedbank. Även Nordea kontaktades, men 

tidsbrist p.g.a. omorganisation förhindrar dem att medverka i studien. Dessutom har tre 

personer från tre stora internationella revisionsbyråer med kontor i Stockholm valts ut. 

Byråerna är Deloitte, KPMG och Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Såväl Ernst & Young 

som Lindebergs Grant Thornton kontaktades, men de förstnämnda ansåg sig inte ha tid att 

medverka och de sistnämnda valdes bort då de fokuserar på ägarledda bolag, varför deras 

medarbetare sällan kommer i kontakt med hållbarhetsredovisningar och således inte har stor 

erfarenhet inom området. Urvalet av respondenter och informanter har grundats på det faktum 

                                                
25 Johannesen, A. Tufte, PA. (2003) sid 98
26 Johannessen, A. Tufte, PA. (2003) sid. 56 
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att de är internationella företag, med erfarenhet från sina systerkontor ute i världen, samt för 

att de kommer i kontakt med hållbarhetsredovisning i sitt yrke.

Då hållbarhetsredovisning är ett aktuellt område, som det på senare tid forskats mycket inom, 

borde våra informanter ha kommit i kontakt med frågor liknande de författarna ställer 

tidigare. Därför förväntas svaren vara genomtänkta och således kunna tillföra något till 

studien. Företagen har kontaktats via sin officiella e-postadress, de har sedan själva 

vidarebefordrat frågorna till den personen de anser lämpligast.

2.5 Kvalitativa och kvantitativa metoder

Det finns två sätt att samla in information, kvantitativ och kvalitativ ansats. I kvantitativa 

ansatser arbetar man med hårda data, vilket är lämpligt för t.ex. räkneoperationer, medan man 

i kvalitativa ansatser arbetar med mjuka data, som är mer diffusa till sin natur och som inte 

alltid kan observeras eller mätas. De båda metoderna kan ofta användas parallellt med 

varandra, t.ex. kvalitativa data kan samlas in genom intervjuer där intervjuaren ställer öppna 

frågor medan kvantitativa data kan vara hur många som deltar i intervjun, hur många som var 

män respektive kvinnor, ålder etc.27 Kvalitativa metoder har ofta mer flexibilitet än 

kvantitativa. Detta p.g.a. att respondenten oftare kan styra den information som framkommer, 

vilket gör det lättare att upptäcka ”luckor” i undersökningen. 

Författarna har valt att göra en kvalitativ undersökning med fallstudier, semistrukturerade 

intervjuer och skriftliga källor för att på så vis få fram fylliga beskrivningar utifrån ett mindre 

urval. Då arbetet skett med data från små urval som inte är slumpmässigt utvalda blir statistisk 

generalisering omöjligt.28

2.6 Metodens tillförlitlighet

Det finns två övergripande problem med en undersökning, validitet och reliabilitet. Med 

validitet avses giltigheten eller relevansen i undersökningen, d.v.s. hur väl undersöks det som 

man avsett undersöka. Det finns tre typer av validitet, inre, yttre och begreppsvaliditet. För att 

uppnå hög validitet är det viktigt att forskaren hela tiden ställer sig frågan om undersökningen 

verkligen mäter det forskaren tror sig mäta och om det avspeglar verkligheten på ett trovärdigt 

sätt, också kallat inre validitet. Yttre validitet är hur väl resultaten går att generalisera på andra 

situationer. Begreppsvaliditet är hur väl de begrepp man använder mäter det man valt att 

definiera. Yttre validitet erhålls genom att flera oberoende källor och olika metoder tillämpas 

                                                
27 Johannesen, A. Tufte, PA. (2003) sid. 70
28 Johannesen, A. Tufte, PA. (2003) sid. 74
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på samma problem. Inre validitet erhålls genom en ständig validitets fokusering under arbetets 

gång, främst genom att källor med stor erfarenhet av området används.29

Reliabiliteten avser studiens pålitlighet. Hög reliabilitet uppnås när oberoende undersökningar 

av samma fenomen ger samma resultat, även kallat test–retest-reliabilitet. Genom att ha en 

intervjuguide med tydliga formuleringar är det möjligt att göra jämförelser mellan de olika 

respondenterna och därmed öka reliabiliteten. Inter-rater-reliabilitet, att olika undersökare har 

möjlighet att komma fram till samma slutsats, är också viktigt att ta i beaktande.30

Informanterna och respondenterna har fått ta del av intervjuguiden före intervjuerna, så de 

hunnit förbereda sig. Författarna har kontinuerligt försökt tänka på att hålla hög validitet och 

reliabilitet under arbetets gång för att inte komma på villovägar. 

2.7 Kritisk granskning

Många faktorer inverkar på primärdatans riktighet, det sociala sammanhanget, d.v.s. 

intervjusituationen, har betydelse för vad som återges av intervjupersonen då individer har 

skilda verbala beteenden, erfarenheter och värderingar på olika platser.31 Det är inte möjligt 

att garantera att respondenterna svarar uppriktigt på frågorna, då de kan anses för känsliga, 

följden blir då att informationen blir subjektiv. Frågorna kan även anses vara för korta eller 

för långa. Vid e-post enkäter är det svårt att läsa av respondenten och det är inte möjligt att 

ställa följdfrågor. Kritik kan även riktas mot representativiteten av fallstudier, risken finns att 

resultaten är fallspecifika och inte lämpar sig på andra snarlika fall. Urvalet har företagen 

själva haft möjlighet att påverka genom vidarebefordringen till den person de själva ansåg

lämpligast att besvara frågorna, vilket kan ha påverkat resultatet då andra personer möjligtvis 

hade givit andra svar. Trovärdigheten i sekundärdata kan ifrågasättas då det ofta är en 

återgivning av någon annans forskning, som styrs av författarens erfarenheter och 

uppfattningar. Författarnas kriterier vid insamlingen av skriftliga källor, förutom 

metodlitteratur, har varit att samla in så aktuell information som möjligt och förhålla sig 

kritiska när det gäller källor i litteraturen.

En annan fallgrop kan vara otillräcklig eller för omfattande avgränsning, vilket kan innebära 

för mycket bredd respektive svårigheter att få fram information. Det är dessutom svårt att veta 

om antalet respondenter är tillräckligt för att undersökningen ska anses tillförlitlig, det är även 

viktigt att inte brista i reliabilitet.

                                                
29 http://www.infovoice.se/fou/bok/10000035.htm 2007-01-03
30 Johannessen, A. Tufte, PA. (2003)
31 Alvesson,M. Deetz,S. (2000) sid. 216
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3 Teori

En viktig anledning till varför företag hållbarhetsredovisar är intressenters önskemål, varför 
intressentmodellen, med särskild fokus på långivare, behandlas. Fortsättningsvis ges en 
närmre studie av GRI: s och FAR: s riktlinjer, vilka är av intresse, då det är de riktlinjer 
fallföretagen använder sig av. Slutligen undersöks revideringens betydelse och 
redovisningens utveckling i utlandet.

3.1 Intressentmodellen

Företag är beroende av sin omvärld på samma sätt som omvärlden och individerna är 

beroende av företagen. Kravet från omvärlden att företag ska ta socialt och miljömässigt 

ansvar gör att det blir allt viktigare för företagen att identifiera och värna om sina intressenter. 

En intressent är en individ, grupper av människor eller organisationer som påverkas av, eller 

påverkar, ett företags verksamhet, produkter och tjänster t.ex. ägare, företagsledning, 

anställda, långivare, leverantörer, kunder, opinionsgrupper, stat och kommun.32 Det finns ett 

beroendeförhållande mellan företag och dess intressenter, därför krävs det en balans mellan de 

bidrag intressenterna lämnar till företaget och de belöningar de i gengäld mottar från 

företaget. En viktig förutsättning för att intressenterna ska fortsätta vara just det krävs det att 

belöningen som erhålls överstiger prestationen.

Enligt modellen är företagets mål att tillgodose intressenternas krav. Eftersom kraven kommer 

från intresseorganisationer som är oberoende av varandra händer det att intressenternas krav 

står i konflikt med varandra. Därför är det centralt för förtaget att kompromissa, göra 

avvägningar och prioriteringar så balans och ett jämviktsförhållande uppstår. Enligt en 

engelsk studie, genomförd med tjugofem ledande företag, krävs det av morgondagens företag 

att ledningen ”…har förmågan att erkänna och balansera alla intressenters intressen”.33

Insikten att flera intressenter både kan påverkas av företaget och i sin tur själva kan påverka 

har gjort att företag har fått se över sina handlingar så de handlar på ett etiskt försvarbart sätt, 

för att förbättra företagets trovärdighet och varumärke. Därför har intressentmodellen fått allt 

större betydelse på senare tid då den behandlar varför företag ska ta hänsyn till sina 

intressenter på ett övergripande plan.34

                                                
32 http://www.ima.kth.se/im/3c4355/20050223MagnusEnell.pdf 2006-11-15
33 Ax, C. Johansson, C. Kullén, H. (2002) sid. 40
34 http://www.ethos.se/se/Tidningsnummer/Nr_3_2003/46-47_debatt/ 2006-12-10
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Figur 1

Intressentmodellen visar vilka som kan påverka/påverkas av ett företags handlingar.35

3.1.1 Ägare, företagsledning och anställda

Ägarna lämnar bidrag till företag genom kapitalinsats och belönas av företag i form av 

utdelning och avkastning.36 De använder sig av extern redovisningen för att bedöma 

ledningens skötsel av företaget, besluta om ansvarsfrihet för styrelsen och om styrelsens 

poster, samt för att besluta om aktiebeståndet i företaget.37

Företagsledningen lämnar bidrag till företag genom arbete och belönas av företaget genom 

lön, status, prestige och makt. Anställda lämnar bidrag till företag genom arbete, belönas i 

form av lön, trygghet, personlig utveckling och medbestämmande.38 Anställdas intresse av 

företagets ekonomi är kopplat till anställningstryggheten, d.v.s. de är intresserade av om 

företagets framtida ekonomi kommer vara så bra att de får behålla sin anställning. Om 

löneförhandlingar görs på lokal nivå eller om bonus- eller vinstandelssystem finns på 

arbetsplatsen ökar den anställdes intresse av företagets ekonomi.39

                                                
35 Egen bearbetning utifrån Ax, C. Johansson, C. Kullén, H. (2002)
36 Ax, C. Johansson, C. Kullén, H. (2002) sid. 39
37 Smith, D. (1997)
38 Ax, C. Johansson, C. Kullén, H. (2002) sid. 39
39 Smith, D. (1997)
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3.1.2 Långivare

Långivare, d.v.s. banker och andra kreditinstitut, lämnar bidrag till företag genom kapital och 

de belönas i form av räntor, amorteringar och välskötta företag.40 Långivarnas intresse av 

redovisning har att göra med kreditrisken, d.v.s. risken för att företagen inte infriar sina 

betalningsförpliktelser. Risken är på kort sikt beroende av företagets nuvarande likviditet och 

soliditet, vilket kan bedömas utifrån företagets balansräkning. På lång sikt påverkas risken av 

företagets lönsamhetsutveckling, även den kan till stor del bedömas med hjälp av 

balansräkningen, lönsamheten beror på företagets framtida resultatutveckling som i sin tur 

kan bedömas utifrån den historiska utvecklingen i redovisningen. Långivarnas behov av att 

bedöma företagets framtidsutveckling är av en ’antingen-eller-karaktär’, antingen kan 

företaget infria sina betalningsförpliktelser, eller så kan det inte det.41

3.1.3 Leverantörer, kunder, opinionsgrupper, stat och kommun

Leverantörer lämnar bidrag till företag genom varor, tjänster, kvalitet och service, belönas av 

företag i form av betalningar. Kunder lämnar bidrag till företag genom betalningar, belönas av 

företag i varor, tjänster, kvalitet och service.42

Om leverantörer ger krediter är de, liksom långivarna, intresserade av att bedöma om 

företaget kan infria sina betalningsförpliktelser. Samma sak gäller för de kunder som betalat 

in i förskott, de är intresserade av att veta om företaget kan infria sina förpliktelser, d.v.s. 

leverera varan eller slutföra ett uppdrag. Dessutom kan både kunder och leverantörer ha ett 

mer långsiktigt intresse av företagets ekonomi om de har investerat i relationen med företaget 

och förbundit sig om produkter, produktionsutrustning eller distributionskanaler.43

Opinionsgrupper lämnar bidrag till företag genom acceptans och legitimitet och belönas i 

form av miljövänlighet och socialt ansvar.

Staten lämnar bidrag till företag genom infrastruktur, utbildning och service. Belönas av 

företag i form av skatter, avgifter och arbetstillfällen.44 Staten och kommunen är intresserade 

av redovisningen av främst två skäl, dels i form av beskattningsunderlag och dels som 

underlag för nationalräkenskaper.45

                                                
40 Ax, C. Johansson, C. Kullén, H. (2002) sid. 39
41 Smith, D. (1997)
42 Ax, C. Johansson, C. Kullén, H. (2002) sid. 39
43 Smith, D. (1997)
44 Ax, C. Johansson, C. Kullén, H. (2002) sid. 39
45 Smith, D. (1997)
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3.2 Regelverk

Redan 1999 blev det lag på att lämna upplysningar om påverkan på den yttre miljön i 

förvaltningsberättelsen för företag enligt ÅRL § 1 kap 6. Bokföringsnämnden, BFN, har också 

tagit ställning till frågan i sitt uttalande BFN U98:2. Denna punkt innehåller förslag till 

utformning av texter för olika typer av verksamheter och bolag och även om det inte är 

tvingande att följa BFN så anses det tillhöra god redovisningssed.46 I juni 2003 antog 

Europaparlamentet och rådet det s.k. moderniseringsdirektivet, direktivet innebär nya och 

utökade upplysningskrav på icke-finansiell information, bl. a. utökades reglering av 

förvaltningsberättelsens innehåll, direktivet skulle vara genomfört i medlemsstaternas 

lagstiftning senast den 1 januari 2005.47

Det finns ett antal olika mer eller mindre accepterade riktlinjer som företag kan följa. Här tas 

några av dessa upp, sedan fokuseras på de två mest accepterade globalt såväl som lokalt här i 

Sverige. De riktlinjer och rekommendationer författarna valt att gå närmare in på är de som är 

mest välkända och som används av fallföretagen.

– Social Accountability, SA 8000, är en internationellt utvecklad standard för 

redovisning av socialt ansvar och grundar sig på International Labour Organisations 

(ILO) åtta grundläggande konventioner som skyddar rättigheter i arbetslivet. SA 8000 

är ett av de mer framgångsrika försöken att utveckla en standard för granskning av 

tredje part.48

– AccountAbility, AA 1000 är en generell standard för processen social och etisk 

redovisning, granskning och rapportering utarbetad av ISEA - the Institute for Social 

and Ethical Accountability. Den är baserad i Storbritannien och utformad för att 

uppmuntra etiskt uppförande i företag och ideella organisationer. 49

– The Global Compact presenterades av FN vid World Economic Forum i Davos 1999 

och innehåller tio principer för företags agerande med inriktning på mänskliga 

rättigheter, arbete och miljö. Den fokuserar på vilka processer en organisation bör 

följa för att redovisa sina resultat, inte enbart på vilken resultatnivå de bör uppnå.50

                                                
46 Rosell, A. Balans 8-9 /2005
47 http://www.riksdagen.se/upload/dokument/bet/200405/BET_200405_LU21.pdf 2006-11-29
48 Fagerfjäll (2001)  sid. 105
49 http://www.mallenbaker.net/csr/CSRfiles/AA1000.html 2006-12-03
50 Fagerfjäll (2001) sid. 106-107
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– Globalt Ansvar är den svenska regeringens initiativ till att inbjuda näringslivet att bli 

engagerade förespråkare för mänskliga rättigheter, drägliga ekonomiska och sociala 

villkor samt en god miljö.51

– ISAE 3000, International Standard on Assurance Engagements, fastställdes 2003 av

IFAC:s International Federation of Accountants. Det är en generell standard avseende 

intygande eller bestyrkande och behandlar därför inte specifikt granskning av 

hållbarhetsredovisning.52

3.2.1 Global Reporting Initiative

The Global Reporting Initiative är en oberoende, global, icke-vinstdrivande organisation och

startades av Coalition for Environmentally Responsible Economies, CERES, och FN-organet 

United Nations Environment Program, UNEP, 1997. Det skapades för att på företagsnivå 

skapa globalt tillämpbara riktlinjer för redovisning av frågor rörande hållbar utveckling. Deras 

vision är att höja redovisningen av hållbarhetsfrågor till samma grad av acceptans som gäller 

för den finansiella redovisningen idag.53 Första förslaget som kom ut 1999 reviderades sedan

2002 och nu senast 2006.54 GRI har sitt säte i Amsterdam och blev 2002 en självständig 

organisation officiellt lierad med UNEP.55 GRI redovisade sin första egna 

hållbarhetsredovisning i januari 2005 där man redovisade organisationens arbete. Antalet 

företag som använder GRI:s riktlinjer världen över var i maj förra året 665 stycken.56 De nya 

riktlinjerna som kom ut i oktober 2006 kallas G3, eller bara The Guidelines. De utgörs av 

huvudområdena ”Principles & Guidance” och ”Standard Disclosures”, där ”Principles & 

Guidance” dels klargör hur innehållet i hållbarhetsredovisningen ska bestämmas och dels hur 

kvaliteten på den redovisade informationen bäst säkerställs för att vara av vikt för externa 

såväl som interna intressenter. Vägledning för inom vilka ramar man ska utarbeta sin 

redovisning finns även.57 ”Standard Dicslosures” behandlar vilken information som är 

relevant för de flesta organisationer och av intresse för de flesta intressenter. Komponenter 

inom ”Standard Disclosures är:

– ”Profile” som övergripande tar upp företagets prestationer såsom strategi, profil och 

styrning
                                                
51 Larsson, L-O (2005) sid. 145
52

http://www.pwc.com/extweb/challenges.nsf/docid/cca8ec29c34fdc9f802570dc0039dd68/$file/csr_guide.pdf
2006-12-11
53 Larsson, L-O (2005) sid. 236
54 www.globalreporting.com/Home 2006-10-10
55 Precht, E. Balans 2/2005
56 Larsson, L-O (2005) sid. 239
57 http://www.deloitte.com/dtt/article/0,1002,cid%253D131151,00.html 2006-12-11
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– ”Management approach” som visar företagets utgångspunkt i val av resultatindikatorer 

i olika områden som t.ex. mänskliga rättigheter

– ”Performance indicators” som frambringar jämförbar information rörande finansiell, 

miljö och social prestanda för verksamheten58

Modellen nedan visar beståndsdelarna, ”Principles & Guidance” och ”Standard Disclosures”, 

i en ’Sustainability Report’. I rapporten sätts ramar för vad en redovisning ska innehålla samt 

inkluderar de principer som behövs för att upprätthålla kvaliteten i redovisningen såsom 

principer för jämförbarhet, tillförlitlighet, klarhet o.s.v. I ”Standard Disclosures” finns olika 

typer av mätningar som uttrycker strategiska mål, ledningens mål och verksamhetsresultat 

inom de olika delarna finansiella-, miljö- och sociala verksamheten. Resultatet blir en 

hållbarhetsredovisning enligt G3 modellen.

Figur 2 

Visar komponenterna i en G3 rapport59

                                                
58 http://www.globalreporting.org/ReportingFramework/AboutG3/ 2006-12-11
59 http://www.globalreporting.org/ReportingFramework/AboutG3/ 2006-12-11



22

Något som kompletterar användandet av The Guidelines är s.k. ”Sector supplements” vilken 

är en uppsättning branschspecifika riktlinjer som behandlar ofta förekommande problem med 

hållbarhetsredovisning för olika verksamhetsområden.60 Det finns även s.k. ”Indicator 

protocols” som är till för att förenkla tillämpningen av de olika indikatorgrupperna ekonomi,

miljö, mänskliga rättigheter, arbetskraft, produkt- och samhällsansvar.61

Arbetet med utvecklingen av G3 tog över tre år och engagerade över 3000 personer från olika 

branscher över hela världen. Det pågår ett ständigt arbete med att förbättra och utveckla

riktlinjerna i takt med att omvärlden förändras, erfarenheter utvecklas och bättre riktlinjer 

dyker upp.62 Många anser att de nya riktlinjerna är bättre än tidigare versioner p.g.a. att de 

inte styr i detalj vad som ska redovisas utan företagen själva får bestämma vad som är 

relevant för just deras företag. Detta tros höja kvaliteten på hållbarhetsredovisningar 

avsevärt.63

3.2.2 FAR

I takt med att antalet separata hållbarhetsredovisningar ökar har även efterfrågan på en 

oberoende överstatlig granskning ökat. Internationellt pågår flera arbeten för att harmonisera 

den här typen av granskningar. Syftet med granskningen är att granskaren ska uttala sig om 

den redovisade informationen i all väsentlighet överensstämmer med de kriterier som 

hållbarhetsredovisningen har upprättats utifrån. Avsikten med uttalandet är att förbättra 

användarnas grad av tilltro till att den redovisade informationen i allt väsentligt är upprättad 

enligt de angivna kriterierna. Ett granskiningsuppdrag som avser en frivillig separat 

hållbarhetsredovisning ska alltid karaktäriseras av följande element;

a) Ett trepartsförhållande: en granskare, en part ansvarig för den redovisade 

informationen samt användaren av den redovisade informationen.

b) Ett sakförhållande, d.v.s. de förhållanden redovisningen avser.

c) Identifierbara och ändamålsenliga kriterier.

d) Tillräckliga och ändamålsenliga granskningsbevis.

e) En granskningsberättelse med ett uttalande i negativ form.

                                                
60 http://www.globalreporting.org/ReportingFramework/AboutReportingFramework/ 2006-12-11
61 http://www.deloitte.com/dtt/article/0,1002,cid%253D131151,00.html 2006-12-11
62 http://www.globalreporting.org/ReportingFramework/AboutReportingFramework/ 2006-12-11
63 http://www.deloitte.com/dtt/article/0,1002,cid%253D131151,00.html 2006-12-11
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De sakförhållanden som ska granskas är:

– Fakta såsom skriftlig information och sifferdata om historisk eller framtida utveckling 

av företagets hållbarhetsprestanda, t.ex. genom miljörelaterade eller socialtrelaterade 

prestationsmått.

– System och processer för insamling och lagring av hållbarhetsinformation eller av 

intern kontroll av desamma. 

– Operativ verksamhet, t.ex. efterlevnad av miljötillstånd.

– Företagets redovisning av genomförd intressentdialog. 

I granskningsberättelsen ska granskningens avgränsning tydligt beskrivas, eftersom det ofta är 

svårt att definiera och avgränsa sakförhållandet när inte hela hållbarhetsredovisningen 

omfattas av granskningen. 

De kriterier hållbarhetsredovisningen är upprättad mot och vilka den därmed ska granskas 

med är vanligen specifika, d.v.s. att företaget själv har skapat dem, men de kan också vara 

etablerade, t.ex. lagar, förordningar och vedertagna riktlinjer. Det är mycket viktigt att de är 

ändamålsenliga, d.v.s. att kriterierna kan användas för att utvärdera innehållet i redovisningen. 

Kriteriernas ändamålsenlighet utgår från hur väl de uppfyller följande krav;

– Relevans – kriterierna är relevanta om de underlättar de avsedda användarnas 

beslutsfattande.

– Fullständighet – kriterierna är tillräckligt fullständiga när relevanta faktorer som kan 

påverka de slutsatser som dras inte är utelämnade. 

– Tillförlitlighet – kriterierna är tillförlitliga om de medger en rimligt konsekvent 

bedömning eller värdering av sakförhållandet.

– Neutralitet – kriterierna är neutrala om de är fria från partiskhet och utan systematiska 

fel.

– Begriplighet – kriterierna är begripliga om de är entydiga, fullständiga och inte kan bli 

föremål för olika tolkningar. 

Vid översiktlig granskning av hållbarhetsinformation ska relevansen och väsentligheten i den 

kvalitativa och kvantitativa informationen bedömas. Viktigt är att bedömningen görs ur

relevanta intressenters synvinkel. För att kunna göra denna bedömning måste granskaren 

skaffa sig goda kunskaper om företagets verksamhet och hållbarhetsrelaterade arbete. 

Granskarens goda omdöme och riskbedömning ligger till grund för granskningsåtgärdernas 

omfattning. Granskningsåtgärderna ska ta sig uttryck i en väl avvägd kombination av 
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granskningen av den interna kontrollen i företagets ledningssystem och 

substansgranskningsåtgärder, såväl analyser som detaljtester. När åtgärder som fastställts i 

granskningsprogrammet genomförts sammanställs granskningens resultat. Granskaren ska då 

utvärdera om redovisningen är upprättad enligt angivna kriterier. Granskningsarbetet avslutas 

med ett möte mellan granskare och företaget där de synpunkter som framkommit vid 

granskningen behandlas. Företaget kan då redogöra för de åtgärder som vidtagits eller som 

kommer vidtas med anledning av de framförda granskningssynpunkterna. Den genomförda 

granskningen resulterar i en granskningsrapport till företagsledningen samt en 

granskningsberättelse som kan publiceras externt. 

Granskningsberättelsen ska redogöra för den utförda översiktliga granskningen och 

slutsatserna från denna på ett tydligt och lättförståeligt sätt. Därför ska den innehålla;

1) Mottagare – ange vem granskningsberättelsen riktar sig till.

2) Sakförhållanden, syfte och granskningsstandard – beskriv det sakförhållande 

som den översiktliga granskningen avser, d.v.s. vad det är som har granskats. 

Ange syftet med granskningen och den granskningsstandard som tillämpats av 

granskaren.

3) Ansvarsfördelning – redogör för företagets respektive granskarens ansvar för 

redovisningen respektive granskningen.

4) Kriterier – redogör för de kriterier mot vilka redovisningen har granskats d.v.s. 

de kriterier utifrån vilka redovisningen beskriver sakförhållandet.

5) Granskningsåtgärder – sammanfatta punktvis de granskningsåtgärder som 

genomförts inom ramen för uppdraget.

6) Slutsats – formulera en slutsats kopplad till sakförhållandet och uppdragets 

syfte.

7) Ort och datum för granskningens utfärdande. Datum för utfärdandet är det 

datum då granskningsberättelsen undertecknas.

8) Underskrift, namn och titel för den eller de personer som lämnat uttalandet.64

3.3 Revision

Något som ofta lärs ut i introduktionskurser inom redovisning är att om det inte kan mätas, 

kan det inte kontrolleras, det är grundstenen i revision.65 Granskning, bedömning och 

uttalanden om företags redovisning och förvaltning är till för att skapa trovärdighet åt företags 

                                                
64 FARs samlingsvolym 2006 del 2
65 Crawford (2005)
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finansiella information. Det som gör en revision så viktig för företagen är att den underlättar 

samspelet mellan företag, kapitalanskaffning och andra faktorer som inverkar på ett företags 

påverkan på affärslivet och samhället i stort.66 En oberoende granskning, utförd av en tredje 

part som inte har någon koppling till företaget, väger i allmänhet tyngre än en intern kontroll, 

eftersom den bedömningen är mer opartisk. Det finns dock två hot mot intygarens oberoende: 

– Att intygaren får andra betydande ersättningar från företaget.

– Att intygaren själv infört system vilka han eller hon är beroende av i sitt arbete med att 

skaffa underlag, s.k. granskningsbelägg.67

Revisions är ett område som hela tiden måste uppdateras för att bejaka alla krav från 

intressenterna. Revisorer måste utveckla bättre modeller för intern intressebevakning i 

företagens affärsprocesser. De utvecklar även jämförbara redovisningssystem inom ramen för 

internationella specialistorganisationer. Inom Fédération des Experts Comptables Européens, 

FEE, den europeiska redovisningsbyrån, tar de gemensamt fram normer medan International 

Federation of Accountants, IFAC, har ansvaret för standardutvecklingen.68 Företag har en 

rättslig rapporteringsplikt sedan länge när det gäller deras finansiella resultat, under senare år 

har det blivit allt vanligare att även rapportera sitt miljöengagemang och sitt sociala 

engagemang.

Hållbarhetsredovisningen ger svar på intressenternas frågor om viktiga affärsrisker och för att 

öka trovärdigheten behövs en oberoende granskning.69 Företag låter allt oftare frivilligt 

granska sina hållbarhetsredovisningar för att de uppfattar att det ger fördelar både externt och 

internt. Externt gynnas givetvis användarna av granskningen men även företaget självt genom 

att dess anseende ökar i omgivningens ögon. Internt skapas fördelar i form av förbättrad och 

effektivare kontroll- och rapporteringssystem. Trovärdigheten ökar och användarna kan 

använda informationen som beslutsunderlag med mindre osäkerhet. Genom intressentdialoger 

kan företagen även se vilket värde intressenterna ger redovisningen och bestyrkandet. En 

granskningsrapport lämnas av intygaren som bl.a. innehåller förslag till förbättringar av 

informations- och kontrollsystem och en extern intygare ger företaget expertis och 

erfarenhet.70

                                                
66

http://www.mediaselect.se/archive/PDF/FARnov2004%20web.pdf , 2006-10-16
67 Larsson, L-O (2005) sid. 254
68 Fagerfjäll (2001) sid. 43
69 http://www.mediaselect.se/archive/PDF/FARnov2004%20web.pdf , 2006-10-16
70 Larsson, L-O (2005) sid. 250
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Social revision är en revision som utformats för att bedöma företagets påverkan på samhället. 

Denna revision kan omfatta allt från miljöutsläpp till personalpolitik och den grundas inte 

enbart på företagets riktlinjer utan tar även hänsyn till omgivningens uppfattning. En social 

revision involverar intressenterna, en dialog som behandlar företagets värderingar, dess 

karaktär och mening, som också avspeglar intressena hos alla dem som påverkas av företagets 

verksamheter. Enligt Ashbridge Centre for Business and Society är en social revisionsprocess 

”en mekanism som gör att företagets intressenter d v s dess anställda, kunder, aktieägare och 

andra kan bedöma en organisations sociala resultat i förhållande till dess uttalade 

värderingar”.71

 3.4 Utvecklingen i utlandet 

Då hållbarhetsredovisning anses reflektera, till viss del, den sociala och politiska utvecklingen 

i landet kan det ses som självklart att arbetet med densamma kommit till olika stadier. Hos 

företag i mer utvecklade länder, som USA, Storbritannien, Australien och stora delar av 

Europa, anses det vara större chans för en separat hållbarhetsredovisning främst p.g.a. att 

företagen är större och komplexiteten i redovisningssystemen gör att de måste vara mer 

utvecklade.72 Idag har hållbarhetsredovisningen sitt starkaste fäste i Storbritannien, där 70 av 

de 100 största företagen hållbarhetsredovisar. Trots det varnar en intern FN-rapport för att 

företagen kommer att bromsa satsningen på hållbarhetsredovisningar om miljö och sociala 

frågor. De befarar att rapporteringen blir en nischverksamhet för endast den industrialiserade 

världens stora företag. Enligt FN-rapporten väntas endast 11 procent av de transnationella 

företagen ha social och miljömässig rapportering år 2020. Trots det tros icke-finansiell 

redovisning ha en framtid, men i en annan form, t.ex. som specialanpassade rapporter för 

intressenterna.73

Marknaden för att låta en oberoende extern part granska hållbarhetsredovisningen är under 

utveckling i Sverige men i Storbritannien har detta vuxit sig stort och blivit normgivande.74

Enligt KPMG: s International Survey of Corporate Responsibility Reporting 2005 gör över 

hälften, 52 %, av världens 250 största företag en separat hållbarhetsredovisning. Tre år 

tidigare, 2002, var andelen endast 42 %. De länder där det görs flest separata 

hållbarhetsredovisningar är Japan på 80 % och Storbritannien på 71 %.75

                                                
71 Fagerfjäll (2001) sid. 102-103
72 Gray (1996) sid. 164
73http://dagensmiljo.idg.se/ArticlePages/200610/06/20061006105439_DMI648/20061006105439_DMI648.dbp.
asp 2006-11-07
74 Larsson, L-O. Ljungdal, F. Balans 4/2005
75 Balans 10/2005
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Ett antal länder har anammat GRI: s riktlinjer världen över då det är den enda internationellt 

accepterade standarden. Nederländerna kräver att börsnoterade aktiebolag rapporterar enligt 

GRI, i Frankrike är det obligatoriskt för bolag att hållbarhetsredovisa men de fastställer inga 

specifika riktlinjer, Australien har ställt upp sina riktlinjer så att de följer GRI: s och Japan har 

precis meddelat att de ska göra miljöredovisningen obligatorisk och håller på att utarbeta 

riktlinjer tillsammans med GRI.76

                                                
76 Cheney (2004)
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4 Empiri

I kapitlet sammanfattas den information författarna fått fram genom intervjuer och enkäter 
med Handelsbanken, SEB, Swedbank, Deloitte, KPMG och Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers.

4.1 E-post enkät Handelsbanken, HB

Anders Hansson, anställd vid centrala kredithanteringen på Svenska Handelsbankens kontor i 

Stockholm, kommer normalt i kontakt med hållbarhetsredovisningar indirekt via det interna 

materialet när det gäller specifika kreditärenden. Vid centrala kredithanteringen bereds 

kreditärenden som ska beslutas av bankens centralstyrelse eller dess kreditkommitté. Anders 

avser med hållbarhetsredovisning ”företagets redovisning av hur verksamheten påverkar och 

påverkas av miljön, samt hur företaget hanterar etiska och sociala frågor”. 

Hållbarhetsredovisning är något som företaget alltid har arbetat med, även om begreppet är 

relativt nytt. Vid kreditbedömning måste alla möjliga risker beaktas, då även miljörisker, som 

är en del av hållbarhetsredovisningen. 1998 gjorde företaget en satsning för att öka de 

anställdas uppmärksamhet på miljöfrågor sedan miljöfrågor blivit en integrerad del i bankens 

modell för företagsbedömningar.

Om hållbarhetsredovisningen granskas av en oberoende tredje part blir den, under 

förutsättningen att det sker på ett seriöst sätt, mer tillförlitlig. Huruvida lagkrav på granskning 

bör finnas är en fråga öppen för diskussion. Kostnaden av revideringen måste motiveras av 

nyttan, men det saknar direkt betydelse för bankerna. Anders tror att det i första hand är till 

andra intressenter än banker som hållbarhetsredovisning utformas, eftersom redovisningen 

inte är speciellt problemorienterad är den inte så användbar för att identifiera risker. Anders 

avskriver dock inte att den kan vara användbar inom vissa branscher ur miljösynpunkt, för att 

kunna avföra eventuella misstankar om brister. Den ger också en viss information om 

företagets engagemang i frågorna. Miljöinvesteringar och avståndstagande från barnarbete 

kan initialt försämra lönsamheten men är en förutsättning för en fortsatt lönsam verksamhet. 

Det är svårt att skilja på vad som är effekter av hållbarhetsredovisningen och de faktiska 

åtgärderna, men för företagets anseende och affärsmöjligheter är det viktigt att delge att 

åtgärder har skett. 
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4.2 Intervju SEB

Lars-Göran Älgevik, koncern controller på SEB, sitter i den s.k. CSR-kommitten som på 

koncernnivå skriver en hållbarhetsredovisning genom att sammanställa delkomponenter från 

olika länder och enheter. SEB gillar inte begreppet hållbarhetsredovisning utan föredrar att 

tala om ”SEB i samhället” där SEB ställs i relation till övriga samhället. ’Social 

commitments’ är en del av SEB i samhället, vilket innebär att de stödjer vissa typer av företag 

och institutioner som arbetar med CSR. Stödet ges i form av subventioner och sponsring till 

bl.a. Röda Korset och Stadsmissionen. Lars-Göran har jobbat med hållbarhetsredovisningar i 

tre år och banken har gjort det i fyra år. Banken skrev på ett FN-avtal 1994 om att följa FN: s 

inriktning och ambition på miljöområdet, men den egentliga rapporteringen började inte fören 

år 2000.

Lars-Göran känner inte att hållbarhetsinformation påverkar dem i deras kreditbeslut, men 

menar att det är en fördel om den är granskad av en oberoende tredje part, lagkrav förespråkar 

han inte, då det redan finns tillräckligt med lagar och förordningar inom området. SEB måste 

ta hänsyn till olika intressegrupperingar, bl.a. samhället, låntagare, anställda etc. och undvika 

att skada sitt varumärke, inga krediter lämnas till tvivelaktig verksamhet som t.ex. prostitution 

och vapenindustrin.

Informationen i hållbarhetsredovisningen är lätt att ta till sig, om man har klart för sig vad 

hållbarhetsredovisning är för någonting. Redovisningen kan bidra till en mer rättvisande bild 

av företaget om den är rätt utformad och om den kan kommuniceras ut till massmedia. 

Hållbarhetsredovisning kan påverka lönsamheten i positiv riktning, om inte direkt så indirekt 

genom att de t.ex. köper grön el, vilket påverkar företagets anseende. Energibolagen är 

duktiga på att hållbarhetsredovisa, tycker Lars-Göran, men även Electrolux, Volvo och 

banker, t.ex. Deutschebank har en hel årsredovisning med hållbarhetsredovisningar. 

Det är mycket stora skillnader i kreditgivningsbeslut mellan världsdelarna, 

hållbarhetsredovisningens påverkan på kreditbeslut i Europa och USA är svagare än dess 

påverkan i världsdelar som Asien och Afrika där t.ex. vattentillgång är en begränsad faktor.

4.3 Intervju Swedbank

Staffan Dahlbeck, miljöchef som framförallt jobbar med CSR-frågor på Swedbank, kommer 

främst i kontakt med hållbarhetsredovisningar när studenter, konsulter och folk från

branschen frågar efter dem. Intresset för separat hållbarhetsredovisning är lågt, främst för att 

det är dyrt att producera, Swedbank har numera övergått till att integrera 
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hållbarhetsinformationen i årsredovisningen. De har ingen egen definition av begreppet 

hållbarhetsredovisning utan arbetar istället utifrån tanken ”man måste ha en hållbar affärsidé 

och man måste leva i symbios med samhälle”. Swedbank utvecklade sin miljöpolicy 1997 och 

första hållbarhetsredovisningen kom 1999. Banken har en särskild miljöanalysmodell vid sina 

kredithanteringar som innebär att krediter över en viss storlek behandlas på ett särskilt sätt. En

kredit PM med en miljöanalys, där även sociala faktorer beaktas, skrivs om företaget.

Staffan tycker att en icke-verifierad redovisning är mindre värd, men tycker ändå inte att det 

bör lagstiftas om externrevidering. Han säger ”Det finns ingen som baserar beslut endast på 

en hållbarhetsredovisning, just för att det inte är reviderade”. Det kanske blir så i framtiden, 

men först måste en europeisk eller en global standard skapas. Staffan tror inte att företagen 

riktar sig främst till dem som intressegrupp vid utformandet av redovisningen eftersom de inte 

ställer några sådana krav. Det är viktigt att vara konkret i framställningen av 

hållbarhetsredovisning så informationen blir lätt att ta till sig. På Swedbank är det främst 

Robur, avdelningen för etiska fonder, som läser informationen och som har störst nytta av 

hållbarhetsredovisningen, kreditsidan har däremot inte så mycket nytta av den. Internationellt 

ser han inga andra krav på hållbarhetsredovisningar än de som finns i Sverige. Staffan tror på 

en framtid för hållbarhetsredovisning om redovisningssystemet byggs ut, så företag kan 

bedömas utifrån andra faktorer. 

4.4 E-post enkät Deloitte

Elisabeth Werneman, auktoriserad revisor på Deloitte, kommer i kontakt med 

hållbarhetsredovisningar genom granskningsarbete. Med hållbarhetsredovisning avser 

Elisabeth; ”icke-finansiell redovisning i anslutning till finansiell, typiskt sett miljö och socialt 

relaterad information”. Hon har arbetat med redovisningarna i 10 år, företaget har gjort det i 

över 10 år, det var troligtvis marknadens behov som ledde till att företaget började med 

revideringen. För granskningen krävs revisions- och granskningskompetens, samt erfarenhet 

av hållbarhetsfrågor, i övrigt följer de FAR och SRS: s rekommendationer. Dagens riktlinjer, 

t.ex. de från GRI är tillräckliga, utförligare riktlinjer behövs inte. Vidare menar hon att det ska 

bli intressant att se vad ändringen av ÅRL medför när det gäller förbättrad redovisning av hur 

de miljö- och personalrelaterade frågorna påverkar företagets finansiella ställning och 

utveckling.
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Hållbarhetsinformationen ger en mer rättvisande bild av företaget, under förutsättningen att 

den är utformad på ett lämpligt sätt, dessutom bidrar den till shareholder’s value d.v.s. 

aktievärdet. Elisabeth anser inte att det borde vara lag på granskning av en tredje part, det 

finns heller inga lagkrav internationell. Skogs- och transportsektorn är idag bättre än andra 

branscher på att redovisa men hon tror att framtiden för redovisningen ser olika ut för olika 

branscher, med ett ökat tryck i de branscher där frågorna räknas.

4.5 Intervju KPMG

Henrik Dahlström, ansvarig för specialistavdelningen för miljö, etik och revision på KPMG, 

kommer i kontakt med hållbarhetsredovisningar genom sina kunder. Med 

hållbarhetsredovisning brukar Henrik avse ’tripple bottom line’, vilket innebär att 

verksamheten redovisas ur tre aspekter; ekonomi, miljö och socialt ansvar. Han har arbetat 

med miljöredovisning sedan specialistavdelning bildades på företaget 1995. Därefter har 

redovisningsperspektivet breddats och mer information har tillkommit. Det var affärsmässiga 

grunder som låg bakom beslutet att börja revidera, granskningen kräver grundläggande 

revisionskompetens och social förmåga. De följer fullt ut FAR: s riktlinjer och 

rekommendationer vid granskningen, varvid insatser läggs på riskområden. Ett centralt 

problem för KPMG är att företag inte har tillräckligt tydliga kriterier för upprättandet av 

redovisningen. Eftersom det inte finns några givna regler är det upp till företaget att besluta 

vilka riktlinjer som ska följas, GRI: s, företagets egna eller någon annans. Därför måste 

kriterierna vara tydliggjorda och tillgängliga för användarna och mottagarna av 

redovisningen. Ett vanligt problem, framförallt bland förstagångsredovisare, är att de kriterier 

som granskningen görs mot är för otydliga eller att avsteg har gjorts från kriterierna. Ett annat 

problem är att informationen som använts i redovisning inte är så väldokumenterad som man 

skulle önska eller är van vid från ekonomiska sammanhang. 

Henrik tycker att GRI: s riktlinjer är bra. Framförallt att de har blivit mycket bättre i nya G3 

varianten. Riktlinjerna är fortfarande bäst på miljö, medan de ännu inte är så välutvecklade på 

ekonomiska och sociala delen. Henrik anser inte att det borde vara lagkrav på att revidera 

hållbarhetsredovisningen eftersom det inte är ett lagkrav att hållbarhetsredovisa. Ett lagkrav 

skulle kunna leda till ett steg tillbaka, att företag slutar med den redovisningen.

Internationellt sett är England, Holland, Sydafrika och Japan länder där redovisningen är 

vanligt förekommande, det är även allt fler där som låter granska hållbarhetsredovisningen. I 

Sverige är det inte vanligare att hållbarhetsredovisa inom någon specifik bransch, utan det är 
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företrädesvis de stora internationella koncernerna som gör det, eftersom andra intressenter 

såsom finans- och börsanalytiker eftersöker informationen. Fördelen med 

hållbarhetsredovisningen är ökad information om företaget och dess verksamhet, vilket 

innebär fler dimensioner som i sin tur leder till att paletten blir mer fullständig. En nackdel, 

för användarna eller beslutsfattarna, är att redovisningen innebär mer information att sätta sig 

in i. För företagets del innebär redovisningen mer arbete och högre kostnader. Henrik tror 

definitivt att redovisning i flera dimensioner är här för att stanna, men att lösa trycksaker 

kommer att försvinna och att hållbarhetsredovisningen istället kommer att bli en integrerad 

del i årsredovisningen, med samma status och utarbetas samtidigt. Vidare hoppas han på en 

ökning av externt verifierade redovisningar, idag ligger siffran i Sverige på runt 10 %.

4.6 Telefonintervju Öhrlings PricewaterhouseCoopers, PWC

Lars-Olle Larsson, Principal Director Global Sustainable Business Solutions Assurance 

Services på Öhrlings PWC, kommer i kontakt med hållbarhetsredovisningar genom 

rådgivning till klienter inom området. Med hållbarhetsredovisning avser Lars-Olle en separat 

fristående redovisning där GRI används som utgångspunkt. Både han och företaget har arbetat 

med hållbarhetsredovisningar i 12 år, det var ett marknadsbeslut som ledde till att företaget 

började med revideringen. För granskningen krävs specialistkompetens, i övrigt följer de 

ISAE 3000, FAR: s och SRS: s rekommendationer. Problem som kan uppkomma vid 

granskningen är att man kan ha frågor som saknar belägg eller så kan man riskera att vara för 

vag i redovisningen. Granskning och revision är en process som handlar om att företagen 

måste redovisa sina belägg och bevis, det som framställs i redovisningen måste vara korrekt.

Lars-Olle anser att dagens riktlinjer, t.ex. de från GRI, är de bästa riktlinjer som finns, men 

poängterar att kriterierna för redovisningen naturligtvis inte kan anses vara färdiga. Det är 

bara tredje generationens riktlinjer och dessa kan omöjligt jämföras med finansiell 

redovisning, där ett regelverk funnits i tusen år. Lars-Olle citerar Hasse Alfredson ”det är en 

dålig fåtölj, men den bästa som finns att sitta i”.

Lars-Olle anser att det är för tidigt att införa lagkrav på granskning av hållbarhetsinformation, 

företagen behöver mogna, skaffa mer kunskap och utveckla sin metod. Han tycker emellertid 

att redovisningen ger en mer rättvisande bild av företaget om den är bestyrkt, annars blir det 

mer reklam i form av ’storytelling’. Internationellt finns det ett lagkrav på icke-finansiell 

information genom EU: s moderniseringsdirektiv, som handlar om att upplysa om icke-

finansiell riktning, upplysningar om riskerna ska lämnas i förvaltningsberättelsen.
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Lars-Olle anser inte att det finns någon bransch som är bättre än någon annan på 

hållbarhetsredovisning, men historiskt sett ligger den tunga industrin i framkant. Han tror att 

hållbarhetsredovisningen kommer att växa och utvecklas allt mer. Fler företag kommer att 

skriva på, lagbundna krav är på väg och redovisningen kommer att tas in i årsredovisningen. 

Lars-Olle menar att det är positivt att redovisa för företagen, om man adresserat företaget i 

hållbar utveckling visar man på större insikt och att man har tagit hänsyn till miljön. 

Dessutom kan rent affärsmässiga fördelar uppnås, Toyota t.ex. utvecklade en hybridisk motor. 

Några nackdelar ser han inte. Lars-Olle tycker att det är intressant att Sverige ligger efter i en 

internationell jämförelse. Av de hundra högst värderade företagen i respektive land ligger de 

svenska långt efter de hundra högst värderade i Storbritannien, Holland och Japan.
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5 Analys
I detta kapitel granskas företagens tankar och åsikter om hållbarhetsredovisningen och dess 
betydelse, riktlinjernas och granskningsprocessens innebörd och dess betydelse 
internationellt. Vidare följer en analys av empirin med utgångspunkt i intressentmodellen.

5.1 Begreppet hållbarhetsredovisning

Då det inte finns någon given definition av vad hållbarhetsredovisning är och vad den innebär 

tillfrågades företagen vad just de avser med begreppet hållbarhetsredovisning. De flesta 

svarade i stil med; ”Icke-finansiell redovisning i anslutning till finansiell, typisk sett miljö och 

socialt relaterad information.”77 SEB gillar inte begreppet hållbarhetsredovisning, utan talar 

istället om ”SEB i samhället”, som har att göra med SEB: s relation till övriga samhället, hur 

de tar till vara på personal och miljö o.s.v. Swedbank har ingen definition, men menar att 

hållbarhetstänkandet måste finnas inom ett företag om det har som ambition att vara kvar på 

lång sikt, man måste ha en hållbar affärsidé och leva i symbios med samhället. Rena

miljöfaktorer som resursförbrukning av vatten, el och koldioxid kan läggas till i ekvationen. 

Då den typen av resursförbrukning är en kostnad för företaget, går låga kostnader och 

miljöförbrukning ändå hand i hand.

Vi finner att hållbarhetsredovisning än så länge är ett luddigt begrepp men att det vanligen 

associeras till icke-finansiell information, miljötänkande och socialt ansvarstagande.

5.2 Riktlinjer inom hållbarhetsredovisning och granskningsprocessen 

Revisionsbolagen följer rekommendationer om översiktlig oberoende granskning av frivillig 

separat hållbarhetsredovisning från FAR och SRS. PWC följer dessutom ISAE 3000. KPMG 

använder samma metod vid granskningen av hållbarhetsinformation som vid finansiell 

information, där utgångspunkten är en omfattande riskanalys som bygger på att de får komma 

ut till verksamheten. Det är framför allt i kontakten till redovisningens intressenter som 

skillnaderna uppstår mellan hållbarhetsredovisningens metod och den metod som används för 

finansiell redovisning. Samtal förs för att se hur väl informationen uppfyller deras behov av 

information, detta för att redovisningen inte är tvingande.

Granskningen kräver grundläggande revisionskompetens, social förmåga samt förmåga att 

kunna intervjua och ställa frågor, ta till sig stora informationsmängder och se risker. I 

komplement till det krävs kompetens inom sakområdet, vilket kan vara miljö- eller 

                                                
77 E-post enkät Elisabeth Werneman, Deloitte 2006-11-13
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arbetsmiljöfrågor eller mänskliga rättigheter.78 Under revisions- och granskningsprocessen 

måste företagen redovisa belägg och bevis på att det som framställs i redovisningen är 

korrekt.79 Problem som kan uppstå vid granskningen är att informationen som företagen 

samlat in och använder i sin redovisning inte är så väldokumenterad som man önskar eller är 

van vid från ekonomiska sammanhang. Redovisningen innehåller mycket kvalitativ 

information som inte är kvantifierad i siffror eller kronor, vilken är trixigare att verifiera. 

Enligt FAR är det centralt att företag har tydliga kriterier för hur de upprättar redovisningen, 

GRI: s riktlinjer, sina egna eller någon annans, de måste vara tydliggjorda och tillgängliga för 

användarna och mottagarna för redovisningen. Ett problem enligt KPMG är att företag inte 

har tillräckligt tydliga kriterier mot vilka de kan granska eller att de gör avsteg från sina 

kriterier. Vi anser att en homogen global standard borde vedertas för att underlätta nationell 

och internationell jämförelse mellan företags hållbarhetsredovisning. Risken finns att om 

redovisningen inte harmoniseras uteblir dess nyttoeffekter.

Revisionsbyråerna är överens om att riktlinjerna som finns idag från GRI är bra, och har blivit 

bättre i nya G3 varianten. Riktlinjerna är fortfarande bäst på miljö, de ekonomiska och sociala 

delarna är inte så välutvecklade ännu. Det är framför allt i den ekonomiska dimensionen som 

detaljerad information saknas. De poängterar att kriterierna för redovisningen inte kan anses 

vara färdiga och att det är omöjligt att jämföra dem med den finansiella redovisningen där ett 

regelverk funnits i tusen år. Alla tillfrågade företag är överens om att det är lätt att ta till sig 

informationen i en hållbarhetsredovisning, så länge den är utformad på ett lämpligt sätt. 

Handelsbanken anser dock att då hållbarhetsredovisningen inte är så problemorienterad blir 

den inte så användbar för att identifiera risker. I särskilt problemfyllda branscher ur 

miljösynpunkt kan den dock vara användbar för att kunna avföra eventuella misstankar om 

brister. Om ekonomiska och sociala delen utvecklas tror vi att hållbarhetsredovisningen 

vinner mer mark. Tydlig och lättförståelig redovisning ökar genomsynligheten vilket är 

positivt då intressenterna får en klarare bild av företaget och dess ställning.

5.3 Hållbarhetsredovisningen ur ett internationellt perspektiv

EU har kommit med ett moderniseringsdirektiv som handlar om att upplysa om icke-finansiell 

riktning. Årsredovisningslagen säger att upplysning om dessa risker ska lämnas i 

                                                
78 Intervju med Henrik Dalhström, KPMG 2006-11-08
79 Telefonintervju med Lars-Olle Larsson, PWC 2006-12-01
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förvaltningsberättelsen.80 Trots att det inte finns några lagkrav om hållbarhetsredovisning eller 

revideringen därav, varken nationellt eller internationellt, är det ett vanligt förekommande 

krav från intressenterna. Hållbarhetsredovisningen är vanliga i Nederländerna, Storbritannien 

och Japan men i Sverige är det främst de stora internationella koncernerna som redovisar.81 I 

en internationell jämförelse med de hundra högst värderade företagen leder Sverige absolut 

inte redovisningsligan, tvärt om ligger vi långt efter de hundra högst värderade i 

Storbritannien, Nederländerna och Japan.82 Vi tror att en anledning till detta är att Sverige 

ligger väldigt långt fram när det gäller dessa aspekter och påbörjade sitt arbete innan det 

internationellt började pratas om hållbarhetsredovisningar. Många företag har frångått 

hållbarhetsredovisningen p.g.a. den höga kostnaden och ett ljummet intresse på marknaden. 

Enligt Swedbank är det mest studenter, konsulter och branschfolk som efterfrågar

informationen idag. Eftersom det i förvaltningsberättelsen är lagkrav på att icke-finansiella 

risker ska tas med kanske företagen känner att de redan tagit upp de aspekterna. Det faktum 

att intressenterna i Sverige inte efterfrågar hållbarhetsredovisning kan bero på att vi inte har 

några resursproblem här. I länder med t.ex. vattenbrist blir det viktigare för hela samhället att 

se hur man hushåller med dessa resurser.

Revisionsbyråerna är dock positiva angående redovisningens framtid. KPMG menar att den 

definitivt är här för att stanna, att den troligtvis kommer att bli en mer integrerad del i 

årsredovisningen och vägas in i helhetsbedömningen. PWC menar att den ”Kommer att växa 

och utvecklas mer och mer. Fler och fler företag kommer att skriva på. Lagbundna krav 

kommer att komma och kommer att tas in i årsredovisningen.”83 Swedbank anser att 

hållbarhetsredovisning är en väldigt smal disciplin som inte har hunnit sätta sig än. Det 

fortfarande råder osäkerhet angående vad som ska ingå i redovisningen. De tror att företag 

kommer att bedömas utifrån delvis andra faktorer än idag, men dåd agens redovisningssystem 

är inte uppbyggt för att tillhandahålla hållbarhetsstyrd information måste det byggas ut. För 

att hänga med i utvecklingen ser vi ändå att hållbarhetsredovisningen kommer att finnas kvar 

och fortsätta utvecklas i Sverige då redovisningen blir mer etablerad och efterfrågas 

internationellt. Enligt SEB är de i sin redovisning tvungna att ta upp el- och vattenförbrukning 

eftersom det europeiska insamlingsföretag de samarbetar med efterfrågar informationen, även 

om det inte är så relevant för dem.

                                                
80 Telefonintervju med Lars-Olle Larsson, PWC 2006-12-01
81 Intervju med Henrik Dalhström, KPMG 2006-11-08
82 Telefonintervju med Lars-Olle Larsson, PWC 2006-12-01
83 Telefonintervju med Lars-Olle Larsson, PWC 2006-12-01
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5.4 Kopplingen till intressentmodellen

Intressentmodellen visar beroendeförhållandet mellan ett företag och dess intressenter, där 

företagets mål är att tillgodose intressenternas krav. Vi anser att framväxten av 

hållbarhetsredovisningen kan härledas till intressenternas önskan till en redovisning som visar 

mer än ren finansiell information. Det finns många intressenter till hållbarhetsredovisningen 

och vi har valt att fokusera på följande: ägare, företagsledning, anställda, långivare, 

leverantörer, kunder, opinionsgrupper, stat och kommun.

5.4.1 Ägare, företagsledning och anställda

Vad ger då hållbarhetsinformationen för mervärde för ägare, företagsledning och anställda? 

Om informationen är utformad på ett lämpligt sätt ges en mer rättvisande bild av företaget, 

och aktieägarnas värde ökar.84 Förutom att man visar större insikt och miljöhänsyn kan rent 

affärsmässiga fördelar uppnås, t.ex. Toyota utvecklade en hybridisk motor, vilket både är bra 

för miljön och generar pengar till företaget. För att undvika att det blir reklam i form av 

storytelling är det dock viktigt att informationen är bestyrkt.85 KPMG menar att fördelen med 

redovisningen är att den tillför fler dimensioner av verksamheten, vilket gör paletten mer 

fullständig, men poängterar att det finns hållbarhetsredovisningar som inte ger en totalt 

rättvisande bild för att företaget genom att exempelvis väljer att utelämna kritik eller dåliga 

förhållanden. Användare eller beslutsfattare får mer information att sätta sig in i, vilket för 

företagets del innebär mer jobb och pengar.

Anställda har ett intresse av att arbeta på företag som delar deras värderingar och som handlar 

på ett etiskt försvarbart sätt. Med stöd av intressemodellen kan ses att anställda belönas med 

bl.a. personlig utveckling och medbestämmande i sitt arbete samt har ett intresse av att se en 

stark hållbar ekonomi hos företaget, vilket medför en säkrare anställning. Att arbeta på ett 

företag som delar deras värderingar gör att intresset för medbestämmande och personlig 

utveckling inom företaget ökar och företaget belönas med lojalare arbetare. För ägarnas del 

ser vi att hållbarhetsredovisningen ökar aktiernas värde då fler dimensioner av företaget tas 

upp och bl.a. investerare känner mer trygghet i att investera sina pengar i företaget dessutom 

kan företagsledningen stoltsera med en högre börskurs.

                                                
84 E-post enkät Elisabeth Werneman, Deloitte 2006-11-13
85 Telefonintervju med Lars-Olle Larsson, PWC 2006-12-01
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5.4.2 Långivare

Enligt intressentmodellen har långivarnas intresse av redovisning att göra med kreditrisken, 

vilken på lång sikt påverkas av företagets lönsamhetsutveckling. Enligt SEB kan 

hållbarhetsredovisning påverka lönsamheten i positiv riktning, medan Handelsbanken menar 

att det är svårt att skilja på effekter av själva hållbarhetsredovisningen och de faktiska 

åtgärder som företaget vidtar. Miljöinvesteringar och avståndstagande från barnarbete, för att 

ta ett par exempel, kan försämra lönsamheten initialt men vara förutsättningar för en lönsam 

verksamhet i fortsättningen. Att åtgärder vidtas är naturligtvis det grundläggande, men att 

informera om att så skett kan också ha betydelse för företagets anseende och 

affärsmöjligheter. Bankerna tillfrågades hur mycket hållbarhetsinformation påverkar deras 

kreditbeslut. Handelsbanken svarade att de vanligtvis har god kunskap om kundföretagen och 

eventuella problem uppmärksammas på annat sätt än genom hållbarhetsinformation i 

årsredovisningen, informationen kan dock vara värdefull för större internationella koncerner. 

”Alla förhållanden hos en kredittagare som innebär risker av betydelse i kredittagarens 

verksamhet innebär också risker för kreditgivaren vare sig det handlar om direkta 

ekonomiska konsekvenser eller anseenderisker p.g.a. oetiskt handlande.”86 Vi trodde från 

början att bankernas intresse för hållbarhetsredovisning skulle vara större än vad det visade 

sig vara. I det hänseendet har det skurit sig lite i intressentmodellens belöningssystem, som 

innebär att intressenterna förväntar sig att belöningarna ska överstiga deras prestationer. När 

intresset för hållbarhetsredovisning är så lågt finns risken att företagen inte tycker att det är 

värt prestationen.

5.4.3 Leverantörer, kunder, opinionsgrupper, stat och kommun

Revisionsbyråerna är överens om det var ett marknadsbeslut som ledde till att de började 

revidera hållbarhetsredovisningar.87 I takt med att informationen kom började företags 

intressenter frågar efter informationen och ställa krav på att den i mer eller mindre 

utsträckning ska vara granskad av en oberoende part.88 Bankerna är alla överens om att det är 

en fördel om en oberoende tredje part granskar hållbarhetsinformationen. Dock anser varken 

bankerna eller revisionsbyråerna att det bör vara ett lagkrav på granskning i dagsläget. Som 

PWC uttrycker det, ”Nej, det är för tidigt. Företagen behöver mogna och skaffa mer kunskap 

och utveckla sin metod.” KPMG är inne på samma spår och anser att eftersom det inte är 

                                                
86 E-post enkät Anders Hansson, HB 2006-11-01
87 E-post enkät Elisabeth Werneman, Deloitte 2006-11-13, Telefonintervju med Lars-Olle Larsson, PWC 2006-
12-01 & Intervju med Henrik Dalhström, KPMG 2006-11-08
88 Intervju med Henrik Dalhström, KPMG 2006-11-08
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lagkrav att hållbarhetsredovisa kan det verka avskräckande om det lagstiftas om granskning 

av den frivilliga informationen. Vi håller med våra informanter att det i dagsläget inte bör 

finnas något lagkrav på redovisning och revision av hållbarhet men vi anser att det vore bra 

om staten införde skattelelättnader på miljömässigt- och socialt engagemang. Skattelättnader 

bör vara en typisk fråga där de olika intressenternas intressen står i konflikt till varandra, 

statens och kommunens intresse av skattelättnader torde vara mindre än de övriga 

intressenternas. Skattelättnader bör dock anses positiva även för stat och kommun, då intresset 

för samhällsengagemang ökar. Idag engagerar sig t.ex. SEB i bl.a. Röda Korset och 

Stadsmissionen, vilket gynnar samhället i form av fler arbetstillfällen och företaget i form av 

skapandet av en positiv image. Även intresset för redovisandet skulle öka och en positiv spiral

uppstå där både företagens konkurrensfördelar och statens BNP stiger, intresset skulle inte 

längre begränsas till beskattningsunderlag och som underlag för nationalräkenskaper.
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6 Avslutning

I detta kapitel dras slutsatser utifrån de resultat som framkommit under studien, en kritisk 
granskning av det egna arbetet görs och slutligen lämnas förslag till fortsatt forskning.

6.1 Slutsatser

I inledningen konstaterade vi att den ekonomiska välfärden inte längre är begränsad till rent 

ekonomiska faktorer. Miljömässigt och socialt ansvar har blivit allt viktigare och företag har 

anpassat sig efter intressenternas påtryckningar om ett ökat ansvarstagande. Vad är det 

intressenterna förväntar sig av hållbarhetsredovisningarna? Till vår förvåning verkade 

redovisningen, ur ett låneperspektiv, försumbar då vår studie visade att bankerna anser att 

redovisningen främst riktade sig till andra intressenter. Det kan bero på att den ekonomiska 

delen av hållbarhetsredovisningen ännu inte är fullt utvecklad. Idag klassas 

hållbarhetsredovisningen endast som ett komplement till den traditionella årsredovisningen, 

GRI:s vision är dock att höja redovisningens acceptans till samma nivå. En viktig 

förutsättning är då extern revidering, för utan verifiering blir informationen mer av ett 

marknadsföringsverktyg och därmed ointressant för bankerna. Dock ser varken bankerna eller 

revisionsbyråerna att tiden är mogen för ett lagkrav på oberoende granskning.

Revisionsbyråernas förutsättningar att revidera hållbarhetsinformation kunde vara bättre och 

en redovisningsharmonisering skulle förenkla deras arbete, då det är mycket kvalitativa 

faktorer och då riktlinjerna som följs dessutom kan variera från företag till företag. De 

studerade revisionsbyråerna poängterar att hållbarhetsredovisningen fortfarande är i ett 

utvecklingsstadium, men de är överens om att redovisning i flera dimensioner är här för att 

stanna, och att lagkrav troligen är på väg. Internationellt ökar påtryckningarna. I 

Nederländerna, Japan och Storbritannien har redovisningen redan vunnit mark, även om det 

inte finns några lagkrav. I Sverige är det främst de stora börsbolagen som hållbarhetsredovisar 

men då Sverige i allra högsta grad vill vara en aktör på den globala arenan krävs det att vi 

följer utvecklingen. Det första steget mot internationell harmonisering av 

hållbarhetsinformation har kommit från EU genom moderniseringsdirektivet som kräver att 

även icke-finansiell information tas med i förvaltningsberättelsen. Det närmaste en global 

standard idag är GRI: s riktlinjer. Inom litteraturen råder det delade meningar om framtiden 

för hållbarhetsredovisning, men i de intervjuer som genomförts har företagen varit tämligen 

överens om en ljus framtid för redovisningen.
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Avslutningsvis riktas viss kritik mot empiriinsamlingen, där intervjueffekt, d.v.s. 

missuppfattningar mellan författarna och informanterna/respondenterna gällande frågor och 

svar kan ha uppstått. Kritik kan riktas mot det relativt låga antalet informanter/respondenter, 

men då de lämnat likartade svar anser vi inte att studien förlorar i trovärdighet p.g.a. detta. 

Däremot kan viss kritik riktas mot de något otillräckliga avgränsningar, författarnas 

kunskapstörst har lett till att uppsatsens fokus stundvis riskerat att bli något spretigt.

6.2 Förslag till fortsatt forskning

Hållbarhetsredovisningen ligger fortfarande i sin linda och är därför ett intressant ämne att 

forska vidare på. Ett uppslag som vi tyvärr inte hade utrymme att gräva djupare i, men som vi 

gärna vill lämna vidare som förslag på fortsatt forskning är att undersöka om bankerna 

inspireras av sina kunders hållbarhetsredovisningar när de upprättar sin egen och hur de 

använder sig av hållbarhetsinformationen när de bedömer sina kunder.

Det vore även intressant att undersöka om ändringen av årsredovisningslagen, 31/7 2005, lett 

till en förbättring av hur redovisningen av miljö- och personalrelaterade frågor påverkar 

företagets utveckling och finansiella ställning.
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Bilagor

Bilaga 1 Intervjuguide

1.1 Revisionsfirmor
Namn:
Företagets namn:
Din befattning inom företaget:

1. I vilket sammanhang kommer Du i kontakt med hållbarhetsredovisningar?
2. Vad avser Du med begreppet hållbarhetsredovisning?
3 Hur länge har Du respektive Ditt företag arbetat med hållbarhetsredovisningar?
4. Vad låg bakom beslutet att börja revidera/granska hållbarhetsredovisningar?
5. Hur ser granskningsprocessen ut för Er, vilka riktlinjer följer ni?
6. Krävs någon särskild kompetens för granskningen? 
7. Brukat det uppkomma problem vid granskningen, om så vilka? 
8. Vad anser Du om dagens riktlinjer, t ex de från Global Reporting Initiative, är de 
tillräckliga eller behövs mer utförliga riktlinjer? 
9. Då ni är ett internationellt företag undrar vi om det finns länder, som ni har erfarenhet av 
som har ett ökat krav på att revidera hållbarhetsredovisningar?
10. Anser Du att hållbarhetsinformationen ger en mer rättvisande bild av företaget?
11. Tycker Du att det är lätt att ta till sig informationen i hållbarhetsredovisningen?
12. Borde det, enligt Dig, vara lag på granskning av en oberoende tredje part t ex en revisor?
13. Vad ser Du som fördelar respektive nackdelar med hållbarhetsredovisning?
14. Hur tror Du framtiden för hållbarhetsredovisning ser ut?
15. Är vissa branscher bättre på att hållbarhetsredovisa enligt Din mening?
16. Har Du några öviga kommentarer angående hållbarhetsredovisning Du vill tillägga?

Föredrar Du om vi inte avslöjar Ert företagsnamn? 
Får vi ta kontakt vid behov av ytterligare information? 
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1.2 Banker
Namn:
Företagets namn
Din befattning inom företaget

1. I vilket sammanhang kommer Du i kontakt med hållbarhetsredovisningar?
2. Vad avser Du med begreppet hållbarhetsredovisning?
3. Hur länge har Du respektive Ditt företag arbetat med hållbarhetsredovisning?
4. Hur mycket påverkar hållbarhetsinformation Er i Era kreditbeslut?
5. Är hållbarhetsinformation som är granskad av en oberoende tredje part mer tillförlitlig 
enligt Dig?
6. Borde det, enligt Dig, vara lag på granskning av en oberoende tredje part t ex en revisor?
7. Tror Du att företagen riktar sig främst till Er som intressegrupp när de utformar sin 
hållbarhetsredovisning?
8. Anser Du att det är lätt att ta till sig informationen i hållbarhetsredovisningen?
9. Ger hållbarhetsinformationen, i Din mening, en mer rättvisande bild av företaget?
10. På vilket sätt påverkar hållbarhetsredovisning lönsamheten, på kort respektive lång tid, 
enligt Dig?
11. Är vissa branscher bättre på att hållbarhetsredovisa?
12. Är det enligt er uppfattning andra krav på hållbarhetsredovisning i andra länder när det 
gäller påverkan på kreditgivningsbeslut?
13 Har Du några öviga kommentarer angående hållbarhetsredovisning Du vill tillägga?

Föredrar Du om vi inte avslöjar Ert företagsnamn? 
Får vi ta kontakt vid behov av ytterligare information? 
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Bilaga 2 Intervju - Handelsbanken

Respondenten valde att svara via e-post, svaren som inkom 2006-11-01 har bearbetats.

Namn:
Anders Hansson

Företagets namn:
Svenska Handelsbanken 

Din befattning inom företaget:
Anställd vid centrala kreditavdelningen

1. I vilket sammanhang kommer Du i kontakt med hållbarhetsredovisningar?
Vid centrala kreditavdelningen bereds kreditärenden som ska beslutas av bankens 
centralstyrelse eller dess kreditkommitté. Underlag i form av förslag till kredit ramar, 
bokslutsanalyser, företagsbedömning, bedömning av återbetalningsförmåga m.m. produceras 
av det kundansvariga kontoret. Underlaget behandlas sedan av regionhuvudkontorets 
kreditavdelning varefter ärendet tillstyrks av instanser inom regionbanken innan det kommer 
till den centrala kreditavdelningen. Kontakten med hållbarhetsredovisningar blir därför 
normalt indirekt via det interna materialet när det gäller specifika kreditärenden. Centrala 
kreditavdelningen utformar också interna instruktioner bl.a. beträffande företagsbedömning 
och i det sammanhanget får vi kontakt med olika redovisningsfrågor. 

2. Vad avser Du med begreppet hållbarhetsredovisning?
Med hållbarhetsredovisning avser han företagets redovisning av hur verksamheten påverkar 
och påverkas av miljön, samt hur företaget hanterar etiska och sociala frågor.

3. Hur länge har Du respektive Ditt företag arbetat med hållbarhetsredovisning? 
Som kreditgivare försöker de ta hänsyn till alla typer av risker som har betydelse för 
kreditbeslutet. I den meningen har de alltid arbetat med hållbarhetsredovisning även om 
begreppet i sig inte är så gammalt. Miljörisker fanns ju innan företagen började lämna 
hållbarhetsredovisning. Likaså finns det miljörisker i mindre företag som inte lämnar sådan 
redovisning. I båda fallen måste de ta hänsyn till de risker som låntagaren är utsatt för när de 
bedömer återbetalningsförmågan som ju är en framåtriktad bedömning. Vid bedömningen av 
återbetalningsförmågan handlar det om att identifiera händelser som kan medföra att 
företagets kassaflöde påverkas samt uppskatta företagets förmåga att hantera försämringar av 
kassaflödet.
En särskild satsning gjordes 1998 för att fästa uppmärksamheten på miljöfrågor vid 
kreditgivning. Samtliga anställda vid kontoren fick gå igenom ett kurspaket i ämnet. Sedan 
dess är miljöfrågor vid kreditgivning en integrerad del i bankens modell för 
företagsbedömning.

4. Hur mycket påverkar hållbarhetsinformation Er i Era kreditbeslut? 
Alla förhållanden hos en kredittagare som innebär risker av betydelse i kredittagarens 
verksamhet innebär också risker för kreditgivaren vare sig det handlar om direkta ekonomiska 
konsekvenser eller anseenderisker p.g.a. oetiskt handlande. T.ex. påverkas bedömningen av 
ett företags återbetalningsförmåga om verksamheten förutsätter betydande miljöinvesteringar 
eller om företagets produkter inte uppfyller dagens miljökrav. Miljöproblem kan också ha 
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betydelse för värderingen av säkerheter. Det kan t.ex. gälla fastigheter som behöver saneras 
eller varulager som är osäljbara. 
Normalt sett har dock banken så god kunskap om kundföretagen att eventuella problem 
uppmärksammas på annat sätt än genom hållbarhetsinformation i årsredovisningen. För större 
internationella koncerner kan däremot informationen vara värdefull. 

5. Är hållbarhetsinformation som är granskad av en oberoende tredje part mer tillförlitlig 
enligt Dig? 
Om detta sker på ett seriöst sätt så bör det vara så.

6. Borde det, enligt Dig, vara lag på granskning av en oberoende tredje part t ex en revisor?
Det kan diskuteras. Det är i och för sig ingen nackdel ur bankens synvinkel. Samtidigt ska den 
extra kostnaden för företaget motiveras av nyttan. Det bör dock framgå av årsredovisningen 
om hållbarhetsredovisningen faller under den reviderade delen.

7. Tror Du att företagen riktar sig främst till Er som intressegrupp när de utformar sin 
hållbarhetsredovisning? 
Nej, tror att de i första hand riktar sig till andra intressenter.

8. Anser Du att det är lätt att ta till sig informationen i hållbarhetsredovisningen? 
Hållbarhetsredovisningen är vanligen inte så problemorienterad och därmed inte så användbar 
för att identifiera risker. I särskilt problemfyllda branscher ur miljösynpunkt kan den dock 
vara användbar för att kunna avföra eventuella misstankar om brister.

9. Ger hållbarhetsinformationen, i Din mening, en mer rättvisande bild av företaget?
Den ger viss information om företagets engagemang i de aktuella frågorna.

10. På vilket sätt påverkar hållbarhetsredovisning lönsamheten, på kort respektive lång tid, 
enligt Dig?
Det är nog svårt att skilja på effekter av själva hållbarhetsredovisningen och de faktiska 
åtgärder som företaget vidtar. Miljöinvesteringar och avståndstagande från barnarbete, för att 
ta ett par exempel, kan kanske försämra lönsamheten initialt men vara förutsättningar för en 
lönsam verksamhet i fortsättningen. Att åtgärder vidtas är naturligtvis det grundläggande, men 
att informera om att så skett kan också ha betydelse för företagets anseende och 
affärsmöjligheter.

11. Är vissa branscher bättre på att hållbarhetsredovisa?
Har tyvärr för begränsad erfarenhet för att svara på frågan.

12. Är det enligt er uppfattning andra krav på hållbarhetsredovisning i andra länder när det 
gäller påverkan på kreditgivningsbeslut?
I Handelsbanken gäller kreditpolitik och kreditinstruktioner alla enheter i koncernen. De svar 
vi lämnat tidigare gäller således för alla våra enheter i alla länder där vi verkar. 
Hur andra kreditgivare i andra länder ser på hållbarhetsredovisning har vi tyvärr svårt att 
svara på. Det är dock rimligt att anta att stor vikt läggs vid sådana frågor i framför allt USA, 
men även i Storbritannien.

13 Har Du några öviga kommentarer angående hållbarhetsredovisning Du vill tillägga?
Inga kommentarer
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Bilaga 3 Intervju – SEB

Intervju genomfördes på SEB 2006-11-01, informanten fick ta del av frågorna i god tid före 
intervjun för att kunna förbereda sig. Intervjun bandades i sin helhet men har här skrivits ned 
i bearbetad och förkortad version.

Namn:
Lars-Göran Älgevik

Företagets namn:
SEB, Skandinaviska Enskilda Banken

Din befattning inom företaget:
Koncern controller

1. I vilket sammanhang kommer Du i kontakt med hållbarhetsredovisningar?
Det är i olika sammanhang, dels som komplement till den vanliga verksamhetsstyrningen och 
redovisningen och dels löpande rapporteringen på groupfinance området. Han sitter i SEB: s 
CSR-kommitté, en kommitté på koncernnivå som samlar ihop alla delar runt om i hela 
verksamheten. Som drar ihop hållbarhetsredovisning med olika del komponenter som 
kommer från olika länder och enheter. Det är en väsentlig del numera som kommit in de 
senaste fyra åren.

2. Vad avser Du med begreppet hållbarhetsredovisning?
Gillar inte det begreppet, föredrar att kalla det ”SEB i samhället”. Anser att begreppet 
hållbarhetsredovisning är obekvämt, menar att hållbar är svår definierat. Fokuserar på SEB i 
relation till övriga samhället, hur de tar till vara på personal och hur de tar till vara på 
miljösidan osv.

3. Hur länge har Du respektive Ditt företag arbetat med hållbarhetsredovisning?
Tre år ungefär, banken började för fyra, fyra och ett halvt år sedan. Upprinnelsen är Global 
Compact och FN. Banken skrev på ett indirekt avtal med FN 1994 om att följa FN: s 
inriktning och ambition rörande de här olika delarna, bl.a. inom miljöområdet. Ambitionen 
var att vara där och ställa upp för de rekommendationer som fanns, men det hände egentligen 
ingenting förens år 2000, då de kom i kontakt med ett amerikanskt institut, då satte de igång 
riktigt ordentligt med en inventering och rapportering avseende de olika delarna. När de kom i 
kontakt med ett ganska stort europeiskt insamlingsföretag, som arbetar med mätningar och 
följer upp vilka företag som är verksamma inom området och vilka parametrar man tar och 
följer, år 2000 hade de en ganska stor uppförsbacke för det var ett omfattande 
parameterinnehåll på bortåt 500-600 sidor att följa. Men de kände att arbetet gjordes 
företrädelsevis för deras egen skull så de sakerna som de har nytta utav de tar de och styr mot 
och följer upp. Sen de komponenter som de inte har någon nytta av läggs åt sidan. Vilket var 
helt ok för undersökningsföretaget, och på den vägen är det, de har nu fått in en bra 
rapportering.

4. Hur mycket påverkar hållbarhetsinformation Er i Era kreditbeslut?
Det påverkar inte så himla mycket.

5. Är hållbarhetsinformation som är granskad av en oberoende tredje part mer tillförlitlig 
enligt Dig?
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Tror det är en fördel med en tredje part, t.ex. deras revisorer är med och tittar i dessa saker 
också, och de följer upp de här sakerna med utgångspunkt från den information de har i deras 
årsredovisning. Det tittar företrädesvis på redovisningens sifferbilaga, men de har även en 
skyldighet att granska förvaltningsberättelsen. Där är informationen rörande CSR, det är en 
styrka. Även för deras del så är det ett nytt område.

6. Borde det, enligt Dig, vara lag på granskning av en oberoende tredje part t ex en revisor?
Nej det tycker han inte. Det bör inte vara sån struktur. Det är nog med lagar, förordningar och 
föreskrifter att följa. På det här området tycker han inte man ska behöva göra det.

7. Tror Du att företagen riktar sig främst till Er som intressegrupp när de utformar sin 
hållbarhetsredovisning?
Med utgångspunkt från SEB så har de olika stakeholders, intressegrupperingar, de fokuserar 
traditionellt på samhället; Det är rollen som kreditgivare i låneperspektivet, SEB ur perspektiv 
hur pengar lånas till olika företag och privatpersoner. För ett antal år sen så lånades pengar ut 
till ett projekt nere i Ghana där det visade sig att slavarbetare användes. När det kom upp till 
ytan att de lånade ut pengar till ett sånt företag var det en riktig touch på varumärket. Och det 
innebär att den karaktären av affärer tas bort helt och hållet. På fond sidan finns en rad olika 
branscher som de inte samarbetar med, de placerar t.ex. inte i krigs- eller vapen, prostitution 
och andra typer av placeringar som är negativa ur bankens aspekt.
Det är rollen arbetsgivare, där de vill se till att de anställda mår bra. Med olika typer av 
åtgärder drar de ner sjukfrekvensen ganska rejält. 
Social commitments det är ett område som rör t.ex. att de stödjer och stötta vissa typer av 
företag och institutioner som arbetar med CSR. Det görs genom subventioner, sponsring och 
den karaktären av aktiviteter till exempelvis Röda Korset och Stadsmissionen.
Environment, hur de mäter energiåtgång och sophantering etc. Det är de områden de arbetar 
inom.

8. Anser Du att det är lätt att ta till sig informationen i hållbarhetsredovisningen?
Ja, tycker nästan det. Bara man har klart för sig vad hållbarhetsredovisning är för någonting så 
tycker han att det är ganska lätt att ta till sig den. Han står dock fast vid att benämningen inte 
är bra. 

9. Ger hållbarhetsinformationen, i Din mening, en mer rättvisande bild av företaget?
Ja det tycker han att den gör. Det är mycket beroende på hur man utformar den och hur man 
sen kommunicerar ut den i massmedierna och hur den sen uppfattas av massmedierna

10. På vilket sätt påverkar hållbarhetsredovisning lönsamheten, på kort respektive lång tid, 
enligt Dig?
Tror att det kan bidra i positiv riktning, företrädesvis den indirekta effekten. T.ex. gällande 
energiåtgång. De försöker dra ner förbrukningen och köper bara in grön el från vattenfall och 
från forsar.

11. Är vissa branscher bättre på att hållbarhetsredovisa?
Tror faktiskt att energibolagen är ganska duktiga på det. Även banker generellt, men det är 
inte så jätteutvecklat. Nästan alla europeiska banker och en del större företag också har 
årsredovisning och hållbarhetsredovisning separat. Det är väldigt utpräglat. Deutsche Bank 
har en hel årsredovisning bara med hållbarhetsredovisningar, de satsar stenhårt på de här 
sakerna. Volvo och Electrolux är stora i Sverige.
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12. Är det enligt Din uppfattning andra krav på hållbarhetsredovisning i andra länder när det 
gäller påverkan på kreditgivningsbeslut?
Det är som regel mycket stora skillnader i kreditgivningsbeslut - med 
hållbarhetsredovisningen som fokus - beroende på vilken världsdel det är frågan om. Europa 
och USA har som regel likartade kriterier medan länder i Asien och Afrika skiljer sig åt. I 
länder där t.ex. vattentillgången är en begränsande faktor måste man ha andra kriterier.

13. Har Du några öviga kommentarer angående hållbarhetsredovisning Du vill tillägga?
Som svar på frågan fick vi en intressant inblick i SEB: s redovisning och engagemang. Vi har 
valt att inte ta med den informationen i uppsatsen då informationen ligger utanför vår ram.
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Bilaga 4 Intervju - Swedbank
Intervju genomfördes på Swedbank 2006-11-16, informanten fick ta del av frågorna i god tid 
före intervjun för att kunna förbereda sig. Intervjun bandades i sin helhet men har här skrivits 
ned i bearbetad och förkortad version.

Namn:
Staffan Dahlbeck

Företagets namn
Swedbank

Din befattning inom företaget
Miljö chef på deltid, jobbar med CSR frågor plus en massa andra frågor. Ingår i en stab som 
heter samhällskontakter.

1. I vilket sammanhang kommer Du i kontakt med hållbarhetsredovisningar?
Mest när studenter frågar efter det. Studenter, konsulter och folk i branschen är de som 
efterfrågar hållbarhetsredovisningar.
Idag har man bakat in hållbarhetsredovisningarna i årsredovisningen, eftersom det är dyrt och 
intresset är lågt för separat hållbarhetsredovisning. Hållbarhetsredovisning är en spegling av 
affärerna. Det man gör leder till ekonomiskt utfall och påverkan på miljön, därför hör det 
hemma där affärerna beskrivs, alltså i redovisningen.

2. Vad avser Du med begreppet hållbarhetsredovisning?
De har ingen definition, men om företaget har ett visst beteende på sin marknad eller i 
samhället och har ambitionerna att vara kvar på lång sikt, vilket borde ligga i företagets natur, 
så måste det ju vara hållbarhet i någon mån. Man måste ha en hållbar affärsidé och leva i 
symbios med samhället. Man kan inte ha produkter eller värderingar som går på kontrakurs 
med vad den allmänna opinionen eller kunderna tycker. Det företaget kommer inte att finnas 
kvar, hållbarhet och långsiktighet går hand i hand. Detta bygger på att det finns en upplyst 
allmänhet, det måste vara det som korrigerar, och att det finns en öppen debatt i samhället, en 
bra journalistik som hittar fel och galenskaper. Då korrigerar företagen sitt beteende. Man blir 
lätt hemmablind när man sitter i företaget, men en sak man ser det är ju om intäkterna rasar, 
d.v.s. om kunderna inte köper.
Definitionen måste bygga på långsiktighet och att man lever i symbios med samhället. Sen 
kan man lägga på rena miljöfaktorer, resursförbrukning, mäta vatten, el, lokalyta, ton 
koldioxid och hålla nere förbrukning. Den typen av resursförbrukning är en kostnad för 
företaget, så att hålla låga kostnader och miljöförbrukning går hand i hand.

3. Hur länge har Du respektive Ditt företag arbetat med hållbarhetsredovisning?
De gör det inte nu, men sen 1997 på något sätt, i alla fall så utvecklades miljöpolicyn då. 1999 
var första miljöredovisningen, ingen hållbarhetsredovisning, men det går lite hand i hand.

4. Hur mycket påverkar hållbarhetsinformation Er i Era kreditbeslut?
Om man med hållbarhetsinformation menar miljöinformation så har de en särskild 
miljöanalysmodell. Vilket innebär att krediter över en viss storlek behandlas på ett särskilt 
sätt, att man går igenom ett antal frågor. Man gör alltid en kredit PM, där man skriver om 
företaget. De tittar på om man även kan plocka in sociala faktorer i den här modellen och 
kanske etik, men det är ett ganska svårt metodarbete. Får ofta frågan om hur ofta de säger nej 
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till krediter p.g.a. miljökraven, med det är jättesvårt att hitta sådana fall. Syftet med det hela är 
att inte finansiera risk. De försöker ha en positiv dialog med kunden, och arbetar med positiv 
påverkan.
5. Är hållbarhetsinformation som är granskad av en oberoende tredje part mer tillförlitlig 
enligt Dig?
Generellt sett är en rapport som inte är granskad är tämligen värdelös, då kan man faktiskt 
skriva vad som helst. Det blir mer en säljbroschyr, ”hurra vad vi är bra”, men om rapporten 
ska verifieras ställs helt andra krav. Så är den inte verifierad är den mindre värd. Men han tror 
inte att våra kreditbeslut påverkas av om man skriver en hållbarhetsredovisning. Utan man 
tittar på ekonomiska data och på vad företagen vill göra.

6. Borde det, enligt Dig, vara lag på granskning av en oberoende tredje part t ex en revisor?
Nej, det tycker han inte. Privat uppfattning är att då måste man först vara överens om vad den 
ska innehålla, och det är inte världens lättaste att komma överens om det. Men lag… Så 
småningom kanske, men då ska den vara integrerad i den vanliga redovisningen. En europeisk 
eller global standard måste skapas, vilket är ett hästjobb.

7. Tror Du att företagen riktar sig främst till Er som intressegrupp när de utformar sin 
hållbarhetsredovisning?
Nej, det tror han inte. Då de inte ställer sådana krav. Vem ställer krav på vad som ska stå i 
hållbarhetsredovisningarna egentligen? Är det inte de som producerar dem som ställer krav på 
sig själva. Att man utbyter tankar och idéer och korar en vinnare. Det finns ju ingen standard 
för hur de ser ut, även om många följer GRI. Hoppas att de nya riktlinjerna från GRI passar 
företagen bättre.

8. Anser Du att det är lätt att ta till sig informationen i hållbarhetsredovisningen?
Hållbarhetsredovisningen, ungefär som att det finns en… Nä det är inte särskilt svårt, men det 
är viktigt att man är konkret och inte flummig. Står det att det ska jobba med långsiktig 
hållbar utveckling så backar han lite grann, då hans privata uppfattning är att det är lite 
flummigt. Men han läser inte hållbarhetsredovisningar, utan producerar dem, det är placerarna 
på Robur som läser dem och de har en särskild modell som de jobbar med och de ställer 
frågor till företagen. Kreditsidan tror han inte bryr sig så mycket om dem.

9. Ger hållbarhetsinformationen, i Din mening, en mer rättvisande bild av företaget?
Kan inte svara på det då han inte läser dem. Men det finns ingen som baserar beslut endast på 
en hållbarhetsredovisning, just för att det inte är reviderade.

10. På vilket sätt påverkar hållbarhetsredovisning lönsamheten, på kort respektive lång tid, 
enligt Dig?
Vi hoppade över denna fråga då han inte arbetade med redovisningen så mycket

11. Är vissa branscher bättre på att hållbarhetsredovisa?
Vi hoppade över denna fråga då han inte arbetade med redovisningen så mycket

12. Är det enligt er uppfattning andra krav på hållbarhetsredovisning i andra länder när det 
gäller påverkan på kreditgivningsbeslut?
Det borde det inte vara. Det finns ju inga särskilda krav ens i Sverige på just 
hållbarhetsredovisningen men däremot ska ju låntagaren uppfylla en massa sedvanliga 
kreditkrav.
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13. Har Du några öviga kommentarer angående hållbarhetsredovisning Du vill tillägga?
Uppfattar det som en väldigt smal disciplin som inte har satt sig ännu, den kanske börjar sätta 
sig nu men i och med att det är de olika uppfattningarna om vad som ska ingår så...
Men du ser en framtid för utvecklingen?
Tror att redovisningen kommer att utvecklas. Att ta in sådana här saker och bedöma företag 
utifrån delvis andra faktorer än man gör idag, men då måste också redovisningssystem byggas 
ut, det är inte lätt att få in information vid sidan av. Vårt redovisningssystem är inte uppbyggt 
för att tillhandahålla hållbarhetsstyrd information än.
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Bilaga 5 Intervju - Deloitte

Respondenten valde att svara via e-post, svaren som inkom 2006-11-13 har bearbetats.

Namn:
Elisabeth Werneman

Företagets namn:
Deloitte

Befattning inom företaget:
Auktoriserad revisor

1. I vilket sammanhang kommer Du i kontakt med hållbarhetsredovisningar?
Granskar bl.a. SAS hållbarhetsredovisning.

2. Vad avser Du med begreppet hållbarhetsredovisning?
Icke-finansiell redovisning i anslutning till finansiell, typiskt sätt miljö och socialt relaterad 
information.

3 Hur länge har Du respektive Ditt företag arbetat med hållbarhetsredovisningar?
Tio år, företaget i över tio år.

4. Vad låg bakom beslutet att börja revidera/granska hållbarhetsredovisningar? 
Troligtvis behov på marknaden.

5. Hur ser granskningsprocessen ut för Er, vilka riktlinjer följer ni? 
FAR, SRS: s rekommendation om översiktlig oberoende granskning av frivillig separat 
hållbarhetsredovisning.

6. Krävs någon särskild kompetens för granskningen? 
Ja, revision/granskning samt erfarenhet av hållbarhetsfrågor. FAR, SRS: s rekommendation 
ställer krav på att teamet som granskar ska besitta specialistkunskaper för att kunna göra en 
korrekt granskning. Det innebär kunskap inom såväl revisionsmetodik som hållbarhetsfrågor. 

7. Brukar det uppkomma problem vid granskningen, om så vilka?
Kan av tystnadsplikt inte uttala sig om specifika granskningar.

8. Vad anser Du om dagens riktlinjer, t ex de från Global Reporting Initiative, är de 
tillräckliga eller behövs mer utförliga riktlinjer? 
GRI utkom i oktober med en uppdaterad version av sina riktlinjer från 2002. De nya 
riktlinjerna för utformningen av hållbarhetsredovisningar är ännu bättre än de från 2002, så de 
kommer vara fullt tillräckliga. Det ska bli intressant att se vad ändringen av 
årsredovisningslagen, som gäller för räkenskapsår påbörjade efter 31/7 2005, medför när det 
gäller förbättrad redovisning av hur de miljörelaterade frågorna påverkar företagets finansiella 
ställning och utveckling.

9. Då ni är ett internationellt företag undrar vi om det finns länder, som ni har erfarenhet av 
som har ett ökat krav på att revidera hållbarhetsredovisningar? 
Inga lagkrav.
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10. Anser Du att hållbarhetsinformationen ger en mer rättvisande bild av företaget?
Ja, om utformad på ett lämpligt sätt.

11. Tycker Du att det är lätt att ta till sig informationen i hållbarhetsredovisningen? 
Ja, om utformad på lämpligt sätt.

12. Borde det, enligt Dig, vara lag på granskning av en oberoende tredje part t ex en revisor?
Nej

13. Vad ser Du som fördelar respektive nackdelar med hållbarhetsredovisning?
Om utformad på lämpligt sätt, ger bättre bild av bolaget och bidrar till shareholder’s value. 
Poängen är givetvis bolagets hantering av frågorna, inte enbart redovisningen.

14. Hur tror Du framtiden för hållbarhetsredovisning ser ut?
Olika för olika branscher, ökat tyck där frågorna räknas.

15. Är vissa branscher bättre på att hållbarhetsredovisa enligt Din mening?
Självklart. Speciellt skogs- och transportsektorn. 
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Bilaga 6 Intervju - KPMG

Intervju genomfördes på KPMG 2006-11-08, informanten fick ta del av frågorna i god tid 
före intervjun för att kunna förbereda sig. Intervjun bandades i sin helhet men har här skrivits 
ned i bearbetad och förkortad version.

Namn:
Henrik Dahlström

Företagets namn:
KPMG

Din befattning inom företaget:
Ansvarig för specialist avdelning, miljö, etik och revision. 

1. I vilket sammanhang kommer Du i kontakt med hållbarhetsredovisningar?
I huvudsak hos kunder. Lite olika perspektiv, de kan vilja ha hjälp att utveckla sin 
redovisning, de kanske inte har hållbarhetsredovisat alls tidigare eller så vill de uppdatera sin 
redovisning utifrån GRI: s nya riktlinjer. Dessutom förekommer granskning av företags 
färdiga hållbarhetsredovisning, de skriver en bestyrkande rapport angående 
hållbarhetsredovisningen precis som kollegorna på finansiella revisionen skriver 
revisionsberättelse om årsredovisningen. 

2. Vad avser Du med begreppet hållbarhetsredovisning?
Brukar avse tripple bottom line, vilket innebär att man redovisar sin verksamhet och sitt 
ansvar i tre olika perspektiv; ekonomi, miljö och socialt ansvar. 

3 Hur länge har Du respektive Ditt företag arbetat med hållbarhetsredovisningar?
Specialistavdelningen bildades 1995, så i princip sen 95. Men då var det inte 
hållbarhetsredovisning utan enbart miljöredovisning. Redovisningsperspektivet har breddats 
och i takt med det har de kommit i kontakt med det mer och mer. 
KPMG Sverige började 95, några länder kom till senare och andra senare. Holland och 
England var nåt år tidigare.

4. Vad låg bakom beslutet att börja revidera/granska hållbarhetsredovisningar?
Affärsmässiga grunder, de är experter och duktiga på att granska, verifiera och intyga 
ekonomisk information. I takt med att informationen börjar komma och företagens 
intressenter frågar efter den och ställer krav på informationen och förväntar sig i större eller 
mindre utsträckning att den ska vara granskad av en oberoende part varför KPMG får 
möjlighet att sälja den tjänsten. 

5. Hur ser granskningsprocessen ut för Er, vilka riktlinjer följer ni?
Följer fullt ut FAR: s riktlinjer/rekommendationer för granskning av hållbarhetsredovisningar 
som kom 2004. Bygger på den revisionsmetodik som de använder när de granskar finansiell 
information, med utgångspunk i en omfattande riskanalys. Insatserna läggs in på 
riskområdena. Bygger på att de får komma ut till verksamheterna, de nöjer sig inte med en 
redovisning och jämföra det med underlag som huvudkontoret samlat in. Det är framför allt i 
kontakten till redovisningens intressenter som skillnaderna uppstår mellan 
hållbarhetsredovisningsmetodiken och den metod som används för finansiella redovisningen. 
Samtal förs för att se hur väl informationen uppfyller deras behov av information, detta för att 
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redovisningen inte är tvingande, det finns inte en ensamstående riktlinje för hur man ska 
redovisa, även om GRI kanske är mest etablerad. 

6. Krävs någon särskild kompetens för granskningen?
Kräver grundläggande revisionskompetens, trycker mycket på social förmåga, förmåga att 
kunna intervjua och ställa frågor och ta till sig stora informationsmängder och se risker. I 
komplement till det krävs kompetens i sakområdet, det kan vara miljö-, arbetsmiljöfrågor, 
mänskliga rättigheter.

7. Brukar det uppkomma problem vid granskningen, om så vilka? 
Ja, inga oövervinneliga problem, men vanliga problem som dyker upp är att informationen 
som företagen samlat in och använder i sin redovisning är inte så väldokumenterad som man 
skulle önska eller är van vid från ekonomiska sammanhang. Redovisningen innehåller mycket 
kvalitativ information som inte är kvantifierad i siffror eller kronor, så det är lite trixigare att 
verifiera, men det ser han mer som utmaning än som ett problem. Ett problem som är centralt 
för KPMG är att företag måste ha tydliga kriterier för hur de upprättar redovisningen, GRI: s 
riktlinjer, sina egna eller någon annans, de måste vara tydliggjorda och tillgängliga för 
användarna och mottagarna för redovisningen. Problem att man inte har tillräckligt tydliga 
kriterier mot vilka de kan granska eller att de gör avsteg från sina kriterier för att de inte hade 
informationen, gäller framför allt förstagångs redovisare. 
Vanligast förekommande av de två problemen är att avsteg eller justerar görs från kriterierna, 
och att man inte då räknar om föregående års uppgifter till samma enheter, vilket leder till att 
man tappar i jämförbarhet.

8. Vad anser Du om dagens riktlinjer, t ex de från Global Reporting Initiative, är de 
tillräckliga eller behövs mer utförliga riktlinjer? 
Tycker att dom är bra, och framförallt har de blivit väldigt mycket bättre nu i nya G3 
varianten. Riktlinjerna är fortfarande bäst på miljö, inte så välutvecklade ännu på ekonomiska 
och sociala delen. Framför allt i ekonomiska dimensionen har man inte så detaljerad 
information/riktlinjer som man har för miljöperspektivet. Men gillar strukturen och 
dispositionen, bra exempel på nyckeltal. Gillar särskilt med den senaste versionen är att 
företagen som tillämpar GRI kan välja olika nivåer i sin anpassning av GRI. Tidigare skulle 
man vara i ”full compliance with” GRI eller inte alls, vilket ledde till luddiga beskrivningar 
som att ”vi har inspirerats av GRI”. Nu finns tre nivåer som dessutom kan graderas med plus, 
c nivån - följer vissa grundläggande krav, b - något bättre, a - a plus skulle då innebära in full 
compliance with. Många redovisare som var motståndare till att det förr krävde så mycket för 
att vara i enlighet med GRI, nu kan man ta det stegvis vilket är ett stort plus. Han anser 
generellt att GRI: s regler räcker, men att vissa branscher kanske skulle behöva mer riktlinjer 
och mer detaljerad vägledning gällande branschspecifika nyckeltal för att kunna skapa större 
jämförbarhet.

9. Då ni är ett internationellt företag undrar vi om det finns länder, som ni har erfarenhet av 
som har ett ökat krav på att revidera hållbarhetsredovisningar?
De gör regelbundna undersökningar av hållbarhetsredovisningar och en parameter där är hur 
vanligt det är att revidera. I de flesta fall kommer kraven från intressenterna att informationen 
ska vara granskad, vanligt i England, Holland och Sydafrika. Japan har någon form av 
lagstiftning, som till viss del innebär att informationen ska vara granskad. Annars är det svårt 
att peka ut någon viss region med Holland England och Japan är länder där redovisningen är 
vanligt förekommande, och där fler och fler låter granska hållbarhetsredovisningen. I Sverige 
är det inte vanligare inom någon specifik bransch, mer då att det är de stora internationella 
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koncernerna eftersom andra intressenter, finansanalytiker och börsanalytiker eftersöker 
informationen.

10. Anser Du att hållbarhetsinformationen ger en mer rättvisande bild av företaget?
Den tillför fler dimensioner av verksamheten så det tycker han att det gör. Sen finns det 
hållbarhetsredovisningar som inte ger en totalt rättvisande bild för att företaget exempelvis 
väljer att utelämna kritik eller dåliga förhållanden. Men när man lägger in fler dimensioner av 
en verksamhet eller påverkan på verksamheten ger det definitivt en mer rättvisande bild. Men 
viktigt är att den inte kan ersätta årsredovisningen, hållbarhetsredovisningen är ett 
komplement. Tror att risken är mindre nu än förr att hållbarhetsredovisningen används som en 
reklamtrycksak.

11. Tycker Du att det är lätt att ta till sig informationen i hållbarhetsredovisningen?
Förhållandevis enkelt, vilket ska ses i ljuset av att han tillbringar sina dagar med att göra det. 

12. Borde det, enligt Dig, vara lag på granskning av en oberoende tredje part t ex en revisor?
Den informationen som redovisas inom ramen för årsredovisningen borde ha större krav på att 
den ska granskas, nu kan företagen i trycksaken, årsredovisningen, välja att revisorer endast 
granskar det som är tvunget enligt lag, nu kan företagen i särskilda kapitel lägga in vad de vill. 
Det är lite förvirrande för användaren när vissa sidor är reviderade men inte andra. Allt som 
redovisas inom ramen för en årsredovisning bör vara granskat. Men däremot borde det inte 
vara ett lag krav att revidera hållbarhetsredovisningen eftersom det inte är ett lag krav att 
hållbarhetsredovisa. Det skulle kunna leda till ett steg tillbaka, att företag slutar med den 
redovisningen, i så fall får man lagstifta först om hållbarhetsredovisning innan lag krav på 
granskning införs.

13. Vad ser Du som fördelar respektive nackdelar med hållbarhetsredovisning?
Fördelen är att man får mer information om företaget och företagets verksamhet, fler 
dimensioner så paletten blir mer fullständig på något sätt. 
Nackdelen som användare eller beslutsfattare är att det är mer information att sätta sig in i, 
fast det är ju bra med mer information för att fatta beslut. Men för företag innebär det mer 
jobb, mer information som ska tas fram, kostar pengar att ta fram och få den reviderad.

14. Hur tror Du framtiden för hållbarhetsredovisning ser ut?
Definitivt att den är här för att stanna, att redovisa i flera dimensioner. Han tror att lösa 
trycksaker kommer att försvinna, hållbarhetsredovisningen kommer troligen att bli mer en 
integrerad del i årsredovisningen, med samma status och komma samtidigt, vägas in i 
helheten. Hoppas på att fler redovisningar blir externt verifierade. I Sverige är det inte stor 
andel som reviderar sina hållbarhetsredovisningar, kanske 10 % bara. 

Har Du några öviga kommentarer angående hållbarhetsredovisning Du vill tillägga?
Hållbarhetsredovisning är mycket för de allra största företagen. Små och medelstora företag är 
fortfarande väldigt trevande, det är inte speciellt välutvecklat. 
Ett perspektiv som kanske inte är den huvudsakliga uppgiften är hur banker själva använder 
sig av den informationen när de bedömer sina kunder. Hur de använder sig av informationen 
och om de inspireras när de själva redovisar. Ett sätt att driva på utvecklingen eftersom banker 
och andra finansiella institut är intresserad av redovisningen. 
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Bilaga 7 Intervju – Öhrlings

Telefonintervju 2006-12-01, enligt informantens önskemål. Informanten har tagit del av 
intervjuutskriften och godkänt den.

Namn:
Lars-Olle Larsson

Företagets namn:
Öhrlings PricewaterhouseCoopers, PWC.

Din befattning inom företaget:
Principal Director Business Solutions, Assurance services

1. I vilket sammanhang kommer Du i kontakt med hållbarhetsredovisningar?
Jobbar med rådgivning till klienter inom detta område.

2. Vad avser Du med begreppet hållbarhetsredovisning?
En separat fristående redovisning där GRI används som utgångspunkt. Viktigt att skilja från 
hållbarhetsupplysning som finns som en del i Årsredovisningen.

3 Hur länge har Du respektive Ditt företag arbetat med hållbarhetsredovisningar?
I 12 år

4. Vad låg bakom beslutet att börja revidera/granska hållbarhetsredovisningar?
Marknadsbeslut. Tryck från klienterna

5. Hur ser granskningsprocessen ut för Er, vilka riktlinjer följer ni?
Följer ISAE 3000, International Standard on Assurance Engagements, FAR och SRS.

6. Krävs någon särskild kompetens för granskningen? 
Specialist kompetens. Det är en specialist avdelning som har den kunskapen. PWC har även 
specialister i FAR i en särskild ledamöters kategori.

7. Brukar det uppkomma problem vid granskningen, om så vilka? 
Granskning och revision är en process. Handlar om att företagen måste redovisa sina belägg 
och bevis, att det som de framställer i redovisningen är korrekt. Problem är att man kan ha 
frågor som man inte har belägg för eller vara vag i sin redovisning. 

8. Vad anser Du om dagens riktlinjer, t ex de från Global Reporting Initiative, är de 
tillräckliga eller behövs mer utförliga riktlinjer? 
Kriterierna för redovisningen kan naturligtvis inte anses vara färdiga. Detta är tredje 
generationens riktlinjer, det går omöjligt att jämföra med finansiell redovisning där ett 
regelverk funnits i tusen år. Detta är de bästa riktlinjer som finns, som Hasse Alfredson en 
gång sa ”det är en dålig fåtölj, men den bästa som finns att sitta i”.

9. Då ni är ett internationellt företag undrar vi om det finns länder, som ni har erfarenhet av 
som har ett ökat krav på att revidera hållbarhetsredovisningar?
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Nej, inga länder som lagstiftat. Däremot har EU kommit ut med sitt moderniseringsdirektiv 
som handlar om att upplysa om inte finansiell riktning. I förvaltningsberättelsen ska det 
upplysas om dessa risker. Där är ett lag krav på icke-finansiell information. 

10. Anser Du att hållbarhetsinformationen ger en mer rättvisande bild av företaget?
Under förutsättningen att den är bestyrkt, absolut! Annars blir det mer reklam i form av 
storytelling.

11. Tycker Du att det är lätt att ta till sig informationen i hållbarhetsredovisningen?
Om den följer dispositionen, ja.

12. Borde det, enligt Dig, vara lag på granskning av en oberoende tredje part t ex en revisor?
Nej, det är för tidigt. Företagen behöver mogna och skaffa mer kunskap och utveckla sin 
metod.

13. Vad ser Du som fördelar respektive nackdelar med hållbarhetsredovisning?
Fördelar: 
Om man adresserat företaget i hållbar utveckling visar man att man har större insikt och har 
tagit hänsyn till miljön. Dessutom finns det rent affärsmässiga fördelar att tänka på, Toyota 
t.ex. utvecklade en hybridisk motor. 
Nackdelar: Inga

14. Hur tror Du framtiden för hållbarhetsredovisning ser ut?
Kommer att växa och utvecklas mer och mer. Fler och fler företag kommer att skriva på. 
Lagbundna krav kommer att komma och kommer att tas in i årsredovisningen.

15. Är vissa branscher bättre på att hållbarhetsredovisa enligt Din mening?
Det finns en historia med den tunga industrin, de med tung miljöpåverkan i sin produktion. Så 
tung industri ligger i framkant, men när hållbarhetspriser delades ut nyligen var det SAS, SCA 
och Scania som vann. Men ingen tydligt ledande bransch, nej. 

Har Du några öviga kommentarer angående hållbarhetsredovisning Du vill tillägga?
Det är intressant att i en internationell jämförelse ligger Sverige efter. Tittar vi på de hundra 
högst värderade företagen ligger de långt efter de hundra högst värderade i Storbritannien, 
Holland och Japan. Sverige leder absolut inte ligan.


