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Sammanfattning 
 
Titel:  Hållbarhetsredovisning – vilken inverkan har redovisningsprofessionen? 
 
Kurs:  Företagsekonomi, Kandidatuppsats 10 poäng. 
 
Författare:  Resul Hamurcu 
 
Handledare:  Karl Gratzer, Besrat Tesfaye 
 
Forskningsfråga: Vilken inverkan har redovisningskonsulter på företagens utveckling och 

tillämpning av hållbarhetsredovisning? 
 
Syfte: Jag avser att undersöka hur större redovisningskonsulter påverkar sina 

klienter till att utveckla och använda hållbarhetsredovisning, som en 
form av rapportering av affärsrörelsen. Jag avser även att undersöka hur 
denna påverkan avspeglas i befintliga hållbarhetsredovisningar. 

 
Metod: För att svara på frågeställningarna i uppsatsen har en kvalitativ studie 

genomförts. Studien har baserats på intervjuer och sammanställning av 
hållbarhetsredovisningar.  Därmed har uppsatsen använt deskriptiv 
metod, för att beskriva ämnet. 

 
Slutsatser: Studien kommer fram till att revisorer väljer att påverka de klienter som 

är intressanta. Det är företag i en viss storlek som utgör potentiella 
klienter för hållbarhetsredovisning. Revisorer utövar ett stort inflytande 
över sina klienters val av att upprätta en hållbarhetsredovisning, men 
ännu större inflytande har revisorer över de uppföranderegler och 
riktlinjer som väljs. Studien kan vidare konstatera att revisorer delar 
inflytandet att påverka företag, med andra intressenter. Angående 
uppförandekoder och riktlinjer kan vissa trender urskiljas och studien 
kan konstatera att revisorer tydligt föredrar vissa metoder. Detta 
avspeglas även  i företagens val av arbetsmetoder för att upprätta och 
granska sin hållbarhetsredovisning. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Förord 
Denna studie är en kandidatuppsats på 10 poäng i företagsekonomi, skriven under 

höstterminen 2005 på Södertörns Högskola. Jag som skrivit uppsatsen har studerat på 

Södertörns Högskola sedan hösten 2001, inom Entreprenörprogrammet med företagsekonomi 

som huvudämne. Detta har kombinerats med nationalekonomi och historia.  

 

Många har givit sitt stöd under arbetets gång. Jag riktar min tacksamhet till dessa personer 
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goda omdöme när det behövts som mest. Jag vill även tacka Henrik Dahlström på KPMG och 

Lars-Olle Larsson på Öhrlings PricewaterhouseCoopers, som båda under en kort vistelse i 

Stockholm har tagit sig tid för en intervju med mig. Det vore inte möjligt att slutföra studien 

utan dessa personers medverkan. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

De företagsskandaler som förekommit i media under senare år har lett till att företag tvingats 

öka sin sociala medvetenhet och drivit dem till att identifiera sin roll i samhället.1 Debatten 

har inte bara skadat företagens rykte och image utan även skyndat på utvecklingen av 

företagens hållbarhetsarbete. Även företagsledningar har insett styrkan i det dynamiska 

verktyget och ansett att det med stor sannolikhet kommer att utgöra en viktig del av 

företagsstyrningen i framtiden.2 

 

Hållbarhetsredovisning kan betraktas genom de ekonomiska konsekvenserna. Att inte 

använda sig av hållbarhetsredovisning kan få negativa följder. Investerare kan välja bort 

företaget som ett placeringsobjekt och företaget kan uteslutas ur leverantörskedjor. Genom att 

använda sig av hållbarhetsredovisning kan företag skapa sig en starkare image hos investerare 

och andra intressenter. Företaget kan skildras på ett positivt sätt i media, vilket vid sidan av att 

stärka ryktet, kan ge positiva effekter på kassaflödet.3 

 

Media har stort inflytande på den generella uppfattningen om företagens rykte. Genom att 

spegla företaget som positivt och nyttigt för samhället kan allmänhetens bild av företaget bli 

bättre, men även det motsatta kan inträffa. Ett varumärke som byggts upp under många år kan 

raseras genom skandaler och sensationsrubriker som svartmålar företag.4 Genom att visa på 

etik och ansvar, kan företag skapa konkurrensfördelar. De problem företag kan stöta på i 

strävan efter dessa fördelar är att redovisningsformen saknar mätningskriterier och anses 

bygga på mjuka värden. Denna kritik riktades på samma sätt mot miljöredovisningen som 

arbetades fram innan hållbarhetsredovisningen.5 

 

 

                                                 
1 Karlberg, E., 2005, Etik i fokus när ansvaret ökar, s.4 
2 Smith, C. 2003, Corporate Social Responsibility: Whether or How?, s.52 
3 Furugård, M., 2005, Sökes: en god investering, s.6 
4 Larsson, L. O., 2005, Corporate Governance och Hållbar Affärsutveckling, s.35 
5 Rosell, A., 2005, Riskerna inte enbart finansiella – dags för hållbarhetsredovisning, s.24 
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Hållbarhetsredovisning är ett område som har befunnit sig under ständig utveckling genom de 

senaste 40 åren i olika former.6  

 

Miljöaspekterna var de första som uppmärksammades och de fick även mer kraft genom 

speciell lagstiftning. Företag i en viss bransch eller med en viss verksamhet blev skyldiga att 

redovisa den effekt företaget hade på miljön och även de åtgärder som togs för att motverka 

detta. FN var den organisation som starkast drev på utvecklingen vilket även kan utläsas 

genom de många initiativ som organisationen tagit för utveckling. Det kanske viktigaste för 

hållbarhetsredovisningens utveckling var den kommission som kallades 

Bruntlandkommissionen, som bildades av FN. År 1987 presenterade kommissionen den 

berömda rapporten ”Vår gemensamma framtid”. Detta anses vara startskottet för tävlingen om 

att skapa den bästa standarden, där de stora internationella organisationerna konkurrerar med 

nationella aktörer i olika länder.7 

1.2 Problemdiskussion 

Med Bruntlandkommissionen och rapporten ”Vår gemensamma framtid” fick begreppet 

hållbar utveckling stor uppmärksamhet. I rapporten definierades begreppet som ”Hållbar 

utveckling är den utveckling som möter dagens behov utan att förstöra förutsättningar för 

kommande generationer att lösa sina behov”. Den mest uppmärksammade aspekten av 

definitionen var kopplingen mellan ekonomisk tillväxt och hushållning med naturresurser. En 

annan aspekt var att begreppet var tillräckligt vagt för att kunna vidareutvecklas men ändå 

tillräckligt klart för att försäkra sig om budskapets mening.8 

 

I forskningsvärlden saknas det, trots Bruntlandkommissionens rapport, allmänt accepterade 

definitioner av Corporate Social Responsibility, CSR och hållbar utveckling, vilket leder till 

att berörda tvingas ta ställning till området utifrån referensramar som skapats av stora 

oberoende organisationer och intresseorgan. Bland dessa organisationer finns FN, EU och 

nationella regeringar.9 Det är några få som dock utmärker sig mer än andra och redan fått en 

större spridning. De uppföranderegler och riktlinjer som får flest användare beror på flera 

orsaker. En avgörande faktor är hur väl företaget är insatt i arbetet med hållbarhetsredovisning 

och därigenom självt kan bestämma vilken metod som är bäst lämpad. Den andra faktorn är 

                                                 
6 Smith, C., 2003, Corporate Social Responsibility: Wheter or How?, s.52 
7 Wärneryd, O. et al, 2002, Hållbar utveckling, s.25 
8 Corell, E. & Söderberg, H., 2005, Från miljöpolitik till hållbar utveckling – en introduktion, s.28 
9 Karlberg, E., 2005, Etik i fokus när ansvaret ökar, s.5 
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den viktiga roll som redovisningskonsulten spelar. De företag som redovisar hållbarhet 

kommer i kontakt med redovisningskonsulter i två sammanhang vad gäller hållbarhetsfrågor. 

Det första är när redovisningen ska upprättas och det andra är när den ska granskas.10 Det är 

därför intressant att se vilka val revisorer gör och hur detta påverkar deras klienter.  

 

Svenska FAR är en av de organisationer som kommit längst i världen vad gäller 

rekommendationer av frivilliga finansiella redovisningar. För hållbarhetsredovisning har det 

tagits fram förslag till rekommendation som per definition inte är bindande men som anses 

utgöra en god vägledning. Förslaget riktar sig till revisorer och specialister som arbetar med 

hållbarhetsredovisning. Anledningen till att detta förslag tagits fram anses vara det ökade 

behovet av validering av hållbarhetsredovisningar, med tanke på att antalet ökat markant 

under senare år.11 

 

För att skapa en starkare grund för hållbarhetsredovisningen försöker företag att öka 

trovärdigheten för redovisningen. Denna grund utgörs främst av det så kallade ”Triple bottom 

line” vilket innebär att hållbarhetsredovisningen ges fler dimensioner. Dessa dimensioner 

delas in i finansiella, sociala och miljöetiska aspekter som var för sig är stora och viktiga 

perspektiv för ansvarstagande. Genom hållbarhetsredovisningen slås dessa samman för att 

försöka ge en helhetsbild.12 Uppfattningen om vad som är trovärdigt kan skilja sig åt mellan 

individer. Revisorer kan ha ett annorlunda sätt att betrakta trovärdighet av rapporter vilket 

även skulle kunna urskiljas av klienternas ageranden. 

1.2.1 Problemformulering 

De ovan diskuterade aspekterna av hållbarhetsredovisningen leder till problemformuleringen 

som utgör forskningsfrågan: 

 

 Vilken inverkan har redovisningskonsulter på företagens utveckling och tillämpning 

av hållbarhetsredovisning? 

 

 

                                                 
10 Larsson, L. O., 2005, Corporate Governance och Hållbar Affärsutveckling, s.165 
11 FARs Samlingsvolym 2004, s.645 
12 Precht, E., 2005, Vem vill revidera socialt ansvar?, s.28 



 

  4 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur de större redovisningskonsulterna påverkar 

sina klienter till att utveckla och använda hållbarhetsredovisning som en form av rapportering 

av affärsrörelsen. För att förtydliga problemformuleringen har mindre frågeställningar 

använts. 

 

De preciserade frågeställningarna lyder: 

• Vilken roll och inflytande har redovisningskonsulter när de arbetar med 

hållbarhetsredovisning? 

• Föredrar revisorerna vissa uppföranderegler och riktlinjer framför andra? 

• Vad anser revisorer att oberoende granskning betyder för hållbarhetsredovisning? 

• Vad anser revisorer om trovärdigheten av hållbarhetsredovisningen? 
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1.4 Avgränsningar 

Denna uppsats kommer inte att behandla miljöbalken och den lagstadgade redovisningen som 

berör verksamheter som definieras i miljöbalken. Med miljöredovisning avses här den del 

som ingår i den övergripande hållbarhetsredovisningen. När hållbarhetsredovisning nämns i 

denna uppsats avses den definition som lagts fram av FAR, som i sin tur bearbetat 

definitionen som arbetats fram av Bruntlandkommissionen. Denna definition lyder ”frivillig 

separat redovisning av företags miljörelaterade, etiska och sociala förhållanden samt den 

ekonomiska utveckling som är knuten till dessa förhållanden”. Vidare nämns i förslaget till 

rekommendationen att hållbarhetsredovisning kan förekomma med flera namn, vilka kan vara 

Corporate Social Responsibility (CSR), ansvarsredovisning och social redovisning.13 I denna 

uppsats kommer därför dessa uttryck att utgöra synonyma uttryck med 

hållbarhetsredovisning. 

 

De företag, vars hållbarhetsredovisningar som kommer att granskas, utgör större svenska 

företag, vilka även är börsnoterade. Mindre företag kommer inte att behandlas i uppsatsen 

eftersom dessa inte anses ha gjort större framsteg med hållbar utveckling. 

 

Större företag definieras i enlighet med föreskrifter från EU som företag med över 250 

anställda och med en omsättning över 40 miljoner euro. 

 

Mindre revisionsföretag kommer inte att undersökas eftersom dessa, på grund av sin mindre 

klientkrets, inte anses kunna utgöra någon större påverkan på företag. De större 

revisionsföretagen finns även i flera länder, vilket leder till att de tvingas ligga i täten vad 

gäller utveckling och anpassning till nya krav och trender. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 FARs Samlingsvolym 2004, s.644 
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2 Teori  

2.1 Normbildningsprocessen i redovisningsområdet 

De normer som gäller för redovisningsområdet kan delas in i ekonomiska faktorer (den 

analytiska metoden), tekniska hänsyn (den juridiska metoden) och sociala processer (den 

samhällsvetenskapliga metoden). Dessa faktorer utgör komponenter i den modell som krävs 

för att nya normer ska utvecklas och tillämpas av redovisningsprofessionen. Eftersom denna 

modell ger djupare inblick i hur redovisningslösningar uppstår är den deskriptiv, men till viss 

del ingår normativa teorier i form av input från användare och andra berörda. Modellen kan 

betraktas ifrån flera perspektiv. Ett sätt att tolka den är att betrakta modellen som en ram där 

vissa aktuella problem ger upphov till specifika redovisningslösningar. Ett annat sätt att tolka 

den är att se till modellens helhet, där samspel mellan olika faktorer kan urskiljas och där 

redovisningsnormers utveckling bättre kan tolkas genom detta samspel.14 

 

Det är för denna uppsats mer intressant att använda den första tolkningsansatsen. Genom att 

använda ett sådant tillvägagångssätt kan fokus ligga på ett redovisningsproblem och belysa 

alternativa lösningar. Ofta är den underliggande drivkraften till redovisningsproblemen av 

social art där det är möjligt att betrakta den sociala faktorn med flera förhållningssätt. 

Lösningar till redovisningsproblemen uppstår till stor del genom att berörda parter deltar i en 

debatt där alternativa policybeslut förs fram. Normbildningsprocessen är under ständig 

utveckling och utifrån de styrande faktorerna som sociala, politiska, tekniska och ekonomiska 

förhållanden mognar den.15 

 

Modellen för att förklara normbildningsprocessens utveckling kan användas vid jämförelse av 

hur olika redovisningslösningar vuxit fram och analysera det väsentliga i både processen och 

lösningen. Forskare som använder den ekonomiska metoden kan dock försumma de sociala 

ramar som råder i samhället och enbart belysa de finansiella delarna av redovisningsproblem. 

Om forskaren istället väljer en samhällsvetenskaplig metod som ansats kan olika sociala 

värderingar som berör problemområdet belysas, samtidigt som de finansiella elementen i 

forskningen behandlas på ett tillfredställande sätt.16 

                                                 
14 Artsberg, K., 2005, Redovisningsteori, s.52 
15 Ibid. s.53 
16 Ibid. s.53 
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De redovisningslösningar som uppstår genom normbildningsprocessen är oftast 

kompromisser mellan olika intressenters argument och representerar den allmänna opinionens 

kollektiva beslut. I det fall de berörda parterna är överens om att den slutliga produkten av 

processen är tillfredsställande kommer lösningen att antas som redovisningspraxis, vilket även 

fastställs av antingen statliga organ, genom lagstiftning eller andra auktoritativa organ 

verksamma inom redovisningsområdet.17 

 

Ytterliggare en aspekt av normbildningsprocessen är det handlingsutrymme som skapas 

genom företags ageranden. Om resultatet av processen är av flexibel art måste företag välja 

handlingssätt och hur redovisningen bör ske. Detta skapar jämförbarhetsproblem för 

redovisningen då tolkningsplikten ligger på företag.18 

2.2 Institutionell teori 

Organisationer kan utsättas för yttre påverkan på två olika sätt. Det första sättet består av 

teknisk eller ekonomisk påverkan där företag anpassas till att bedriva handel på ett visst sätt 

på en bestämd marknad. Det andra sättet har karaktären av sociala eller kulturella faktorer där 

organisationer anpassar och definierar sina roller i samhället och karaktären på marknaden. 

Den yttre fasaden blir företagets ansikte utåt och det är den skepnaden som bearbetas till att 

bli godkänd av samhället där företaget verkar. I båda fallen belönas företag som bäst möter de 

externa kraven.19 Den institutionella teorin definierar företag tillsammans med andra 

organisationer som institutioner och kategoriserar dess interagerande egenskap i 

institutionaliseringens ramar. Eftersom företaget kan påverka omgivningen kan den även bli 

påverkad av den.20 Företaget kan agera på ett visst sätt för att lagen kräver det, men även 

normer och värderingar i samhället kan få företaget att inta ett visst handlingsmönster. En 

tredje förklaring till varför företag agerar som de gör kan beskrivas med att företag tar efter 

den institutionen som bäst bemöts i samhället, alltså det företag som är mest framgångsrikt.21 

Det finns tre förklaringar till varför företag agerar på ett visst sätt: 

• Tvingande institutionell påverkan 

• Normativ institutionell påverkan 

• Mimetisk institutionell påverkan 

                                                 
17 Artsberg, K., 2005, Redovisningsteori, s.53 
18 Ibid. s.54 
19 Hatch, M. J., 2002, Organisationsteori, s.108 
20 Brunsson, N. & Olsen, J. P., 1990, Makten att reformera, s.15ff 
21 Hatch, M. J., 2002, Organisationsteori, s.108 
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Den institutionella påverkans tryck till förändring av organisationer kan komma från olika 

omgivningar. Dessa kan bl. a. vara lagstiftare, statliga myndigheter, yrkesgrupper, intressenter 

och allmänheten. Även media har en stark roll som externt påverkande faktor i denna teori. 

Om ett företag tar hänsyn till omvärlden, vinner det uppskattning och acceptans i samhället. 

Företaget strävar efter en stark ställning på marknaden för att kunna bedriva sin verksamhet 

och samhället erbjuder i gengäld social legitimitet att verka.22 De företag som inte anpassar 

sig till dessa institutionella faktorer riskerar att utsättas för sanktioner i syfte att ta ifrån 

företaget den sociala legitimiteten. Intressegrupper kan exempelvis påverka allmänheten till 

att ändra uppfattning om företaget.23 

 

Hållbarhetsredovisning som ett nytt fenomen för företagen kan placeras i den institutionella 

kontexten genom liknande resonemang. Genom normativ institutionell påverkan drivs företag 

till att bli mer etiska. Några intressenter som driver på denna förändring kan vara revisorer 

eller NGO´s (Non-governmental organizations). Det finns även företag som får positiv 

uppmärksamhet genom sin hållbarhetsredovisning vilket kan påverka andra företag genom 

mimetisk institutionell påverkan. Den intressent som med detta antagande får störst kraft är 

media, som skildrar det positiva företaget som ett etiskt och nyttigt företag. Institutionell 

påverkan behöver i alla former kraft som driver på utvecklingen och kan lansera den i 

samhället. Dels kan detta ske genom debatter och dels genom initiativ till agerande från 

samhällsaktörer. Samhällsaktörer utgörs i vissa fall av externa intressenter till företag.24 

2.3 Intressentteori 

Företag och andra organisationer är inte isolerade enheter som verkar på egen hand. De ingår 

istället i nätverk, där flera organisationers samspel bildar det mindre företaget och för att 

förklara detta samspel kan exempelvis intressentmodeller användas.25 Företagen som ingår i 

större nätverk strävar efter att nå en balanserad relation till sin omgivning och måste ständigt 

ta hänsyn till externa krav. Nätverket består inte enbart av kunder och leverantörer utan 

samspelet i ett nätverk kan vara uppbyggt av kommunikation mellan företaget och andra 

företag, myndigheter och intresseorgan i samhället. För en balanserad kommunikation mellan 

företaget och dessa intressenter är medvetenhet och självinsikt nödvändigt.26 Tidigare ansågs 

                                                 
22 Hatch, M. J., 2002, Organisationsteori, s.109 
23 Ibid. s.109 
24 Ibid. s.110 
25 Ax, C. et al, 2005, Den nya ekonomistyrningen, s.38 
26 Ibid. s.39 
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de viktigaste intressenterna vara företagets anställda och aktieägare, men med nya 

analysverktyg och större exponering av företag har det blivit nödvändigt att vidga cirkeln av 

intressenter.27 En fungerande intressentkommunikation förutsätter upprättandet av goda 

kommunikationsverktyg, där företaget både kan få tillgång till åsikter och attityder inom det 

egna företaget, men även kan ta del av krav som ställs på företaget av dess intressenter.28 

Genom att ta hänsyn till intressenternas åsikter kan företag även bygga på sitt förtroende. 

Intressenterna kan användas som en interaktiv samarbetspartner där företaget kan dra nytta av 

åsikter och förbättra verksamheten.29 

 

Intressenter delas in i flera grupper beroende på vilken typ av påverkan de utgör. De kan vara 

latenta, där företaget har svårt att observera dessa intressenter. De latenta intressenternas krav 

på företaget blir därför försummade. Den andra typen av intressenter kan vara blivande 

intressenter. Denna grupp delas i sin tur in i dominanta och beroende intressenter. Den sista 

indelningen är definitiva intressenter.30 

 

I denna uppsats kommer blivande intressenter att ges större uppmärksamhet. Denna grupp har 

stor makt att påverka företaget och har ett samspel som kan betraktas som mer interaktivt än 

de övriga grupperna.31 

2.4 Trovärdighet 

För dagens företag är utveckling av värdet (exempelvis varumärket) högt placerat på agendan 

och ett sätt att kunna nå ett högre värde är att förmedla trovärdig information. För att kunna nå 

detta mål med rätt information behöver det göras en intressentförskjutning från att tidigare 

omfattat ägare, kunden och medarbetare, till att nu riktas mot nya intressenter med inflytande 

över värdet. Bolagsledningarna utsätts för större risker och revisorn får rollen som informatör. 

Företag med stora varumärken lägger stor vikt vid varumärkets värde och försöker göra 

riskelimineringar för att säkra det värdet.32 

 

                                                 
27 Mitchell, R. K. et al, 1997, Toward a theory of stakeholder identification and salience, s.856 
28 Samuelsson, K., 1978, Företaget och dess relationer, s.47 
29 Ax, C. et al, 2005, Den nya ekonomistyrningen, s.40 
30 Mitchell, R. K. et al, 1997, Toward a theory of stakeholder identification and salience, s.860 
31 Ibid. s.863 
32 Rosell, A., 2005, Riskerna inte enbart finansiella – dags för hållbarhetsredovisning, s.26 
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Revisorns roll blir i denna process att granska och bedöma de risker som är aktuella för 

varumärket och även analysera framtida utveckling. Det som kan hota företagets varumärke 

kan även ses som ett hot mot företagets trovärdighet.33 

 

För att en finansiell rapport ska anses vara godkänd ställs främst kvalitativa krav på den.34 

Dessa krav är inte lika aktuella för den frivilliga delen av rapporten men anses vara 

grundläggande för att skapa förtroende. Kraven ställs på de mer hårda delarna av rapporten 

för att godkännas, men eftersom den frivilliga delen endast är rekommenderad och inte 

tvingande finns inte heller ett officiellt krav på kvalitén.35 De viktigaste aspekterna av kraven 

är begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet, men det finns även krav på dess 

rättvisande egenskaper där en korrekt skildring krävs, samtidigt som neutralitet och 

fullständighet är förutsatta för godkännande.36 Nedan sammanfattas relevanta delar. 

2.4.1 Begriplighet 

En av de viktigare egenskaperna hos den information som rapporteras är att den är 

lättbegriplig för användaren. Användaren förutsätts dock vara insatt i redovisning och dess 

tillhörande termer. Det redovisande företaget kan inte utelämna information som antas vara 

för komplicerad för användaren utan ska ge en komplett rapport.37 

2.4.2 Relevans 

Rapporten ska innehålla sådan information som kan vara av intresse för användaren. Den som 

upprättar informationen bör inkludera antaganden om framtida utvecklingar, men inte på ett 

sätt som kan uppfattas som spekulativt, utan med belägg visa vad sådana antaganden baseras 

på. Informationen ska vara av värde för användaren och fungera som beslutsunderlag.38 

2.4.3 Tillförlitlighet 

För att rapporten ska anses tillförlitlig ska den inte ha fel av större art. Den får inte heller vara 

vinklad utan ska ge en rättvisande bild. Användaren ska kunna dra egna slutsatser och inte 

tvingas vara begränsad till den rapporterandes omdöme. Företaget som rapporterar förutsätts 

                                                 
33 Rosell, A., 2005, Riskerna inte enbart finansiella – dags för hållbarhetsredovisning, s.26 
34 Schroeder, R. G., 2005, Financial Accounting Theory And Analysis, s.92 
35 Larsson, L. O., 2005, Corporate Governance och Hållbar Affärsutveckling, s.83 
36 Internationell redovisningsstandard i Sverige, 2005, s.14 
37 Ibid. s.14 
38 Schroeder, R. G., 2005, Financial Accounting Theory And Analysis, s.93 
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även kunna styrka den rapporterade informationen om så skulle behövas.39 Det är företagets 

skyldighet att ta ställning till om den rapporterade informationen är värd kostnaden för att ta 

fram den. Det är en avvägning mellan nytta och kostnader där företaget hellre ska rapportera 

informationen än bortse ifrån den på grund av kostnaderna.40 

2.4.4 Neutralitet 

För att informationen som rapporteras ska vara neutral ska den inte skildra företaget som 

någonting det inte är. Rapporten ska inte försöka ändra andras uppfattningar om företaget. 

Rapporten ska på ett så neutralt sätt som möjligt uppvisa den aktuella ställningen, samt ge 

reflektioner över framtida utvecklingar med hjälp av aktuella data.41 

2.4.5 Jämförbarhet 

Användaren ska själv kunna bilda sig en uppfattning om utveckling av företaget genom att 

kunna jämföra företagets aktuella ställning med tidigare. Det ska i rapporten ingå sådana data 

som visar tidigare ställning för att kunna göra en sådan jämförelse. Rapporten ska även vara 

standardiserad och anpassad till aktuellt redovisningsbruk till den grad att användaren kan 

jämföra rapporten med ett annat företags rapport. Användaren ska dock visa hänsyn till de 

alternativa redovisningsformer där företaget med stöd kan rapportera avvikande från andra.42 

 

I det förslaget som tagits fram av FAR43 för den frivilliga hållbarhetsredovisningen ställs det 

liknande krav för att rapporten ska anses trovärdig. Det finns i förslaget från FAR även 

rekommendationer på oberoende granskning på liknande sätt som för den övriga finansiella 

rapporten.44 Med denna information kan slutsatsen dras att redovisningsnormerna helst ser 

den frivilliga rapporten som den övriga finansiella rapporten och användaren bör därför ställa 

liknande krav på rapporten. Revisorer som erbjuder tjänster för att upprätta 

hållbarhetsredovisningar tar hänsyn till detta men ännu viktigare blir det för den som granskar 

rapporten. Från att ha varit en frivillig form av redovisning får hållbarhetsredovisning en ny 

innebörd där den klassas som i behov av extern validering och därför är det nödvändigt att 

den uppfyller vissa krav. 

 

                                                 
39 Internationell redovisningsstandard i Sverige, 2005, s.15 
40 Ibid. s.16 
41 Ibid. s.16 
42 Schroeder, R. G., 2005, Financial Accounting Theory And Analysis, s.93 
43 FARs Samlingsvolym 2004, s.645 
44 Ibid. s.644 
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2.5 Ett urval av uppföranderegler och riktlinjer 

Under senare år har utvecklingen av området hållbarhetsredovisning varit stor i relation till 

andra redovisningsområden. De normer som arbetats fram har kallats för riktlinjer, 

rekommendationer, uppföranderegler eller principer. Det gemensamma för dem är att alla 

berör området socialt ansvarsfullt företagande och de utgör grunden för åtaganden som görs 

av företag och organisationer. Formellt är dessa åtaganden frivilliga men för att kunna göra ett 

åtagande som handlar om socialt ansvar är vägledning av uppföranderegler snarare ett krav. 

Normerna baseras i många fall på redan existerande lagstiftning eller normer som varit 

tvingande på andra sätt, vilket ger dem ytterliggare legitimitet.45 

 

De normer som sammanfattas här kommer att kallas uppföranderegler, riktlinjer eller verktyg 

för att begränsa de många benämningar som är tillgängliga. Dessa används även som 

hjälpmedel för att företag ska kunna skapa egna uppföranderegler. Uppföranderegler är ett 

begrepp inom hållbarhetsredovisning som fått stor betydelse.46 Begreppet och andra viktiga 

normer beskrivs nedan. Uppföranderegler och riktlinjer utgör tillsammans koder för socialt 

ansvarsfullt företagande men även verktyg för att skapa och granska redovisningen. 

2.5.1 Uppföranderegler (Codes of conduct) 

Uppföranderegler, eller ”Codes of conduct” som de kallas på engelska, är ett formellt 

uttalande och beskrivning av de värden och praktiska åtgärder som ett företag åtar sig att 

utföra. Detta kan vara ett kortsiktigt uppdrag eller utgöra ett sofistikerat dokument som kräver 

samtycke av befintliga standarder där mekanismen för upprätthållandet regleras. Ett företag 

som globaliseras uppmanas av intressenter som exempelvis staten, utbildningsinstitut, 

intressegrupper m.m. att upprätta en sådan kod.47 Aktuella samhällsproblem har lett till att det 

skett en kraftsamling i samhället, där flera aktörer accepterat dessa värderingar och tagit 

initiativ till att förändra företags sociala ansvarstagande. I praktiken är det större 

multinationella företag som använder sig av uppföranderegler för etiskt företagande men 

ambitionen är att även mindre företag ska ta till sig detta ansvarstagande. Koden används av 

de normdrivande organ som arbetar för att standardisera hållbarhetsredovisningen, där bland 

                                                 
45 Larsson, L. O., 2005, Corporate Governance och Hållbar Affärsutveckling, s.129 
46 Ibid. s.130 
47 Codes of Conduct, http://www.codesofconduct.org/  
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annat FN är en starkt drivande aktör.48 Bland annat har organisationen formulerat normer som 

behandlar mänskliga rättigheter och där företag uppmanas till större ansvarstagande.49 

2.5.2 FN, Global Compact 

Global Compact, GC, är FN´s initiativ till att skapa ett ramverk för uppföranderegler. Med de 

tidigare riktlinjerna som FN publicerat för mänskliga rättigheter har organisationen med GC 

gått vidare till ett företagsperspektiv.50  Med GC formuleras två förhållningssätt till frågan om 

hållbar utveckling. Dessa är: - vad kan företag tillföra det lokala och globala samhället? – vad 

kan GC tillföra företag? 

 

Företag som vill ansluta sig till GC gör det genom att formellt ansöka om ett medlemskap och 

deklarera ett åtagande till de grundläggande principerna. GC ska ses som ett hjälpmedel för 

företag och erbjuder riktlinjer för arbetet med hållbar utveckling. Att ansluta sig till GC är 

ingen validering av hållbarhetsredovisningen enligt FN. I Sverige är 31 företag anslutna till 

GC och arbetar utifrån dess principer.51 De tio principerna är indelade i tre kategorier, vilka är 

mänskliga rättigheter, arbete och miljö.52 

2.5.3 Svenska regeringen, Globalt Ansvar 

Globalt Ansvar är ett initiativ taget från regeringens sida som riktar sig till företag. 

Utgångspunkten för Globalt Ansvar är Global Compact´s 10 principer och riktlinjer från 

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), tillsammans med 

deklarationer från ILO (International Labour Organization). Med Globalt Ansvar riktar 

regeringen sig till det svenska näringslivet med aspekter av verksamheter som arbetsvillkor, 

korruption, arbetsmiljö och mänskliga rättigheter.53 

 

Istället för att införa tvingande lagar vill regeringen engagera företag genom att erbjuda 

valmöjligheter, samtidigt som de företag som ansluter sig erhåller ett erkännande från 

regeringen. Idag är 10 svenska företag anslutna till Globalt Ansvar. Företag ansluter sig på 

samma sätt som till Global Compact och regeringen publicerar i gengäld information om 

företaget och dess ställningstagande på hemsidan. 

                                                 
48 Larsson, L. O., 2005, Corporate Governance och Hållbar Affärsutveckling, s.131 
49 Ibid. s.133 
50 Amnesty Business Group, http://www2.amnesty.se/amnestybusinessgroup.nsf/   
51 UN Global Compact, http://www.unglobalcompact.org/  
52 Larsson, L. O., 2005, Corporate Governance och Hållbar Affärsutveckling, s.144 
53 Om Globalt Ansvar, http://www.regeringen.se/sb/d/2657/a/14557  
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Genom att främja samarbete mellan näringslivet, fackliga organisationer och NGO´s 

(oberoende enskilda intresseorganisationer) försöker tre fastställda målsättningar nås. Dessa 

är: 1) Att bidra till förverkligandet av mänskliga rättigheter och hållbar utveckling, 2) Att 

stärka svenska företags konkurrenskraft, 3) Att öka kunskapen om de multilaterala 

regelverken.54 

 

”Sverige och svenska företag har en mycket stark internationell trovärdighet när det gäller 

engagemang och kunskap om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, korruptionsbekämpning 

och miljöhänsyn. Att vara kunnig och drivande i frågor om CSR (Corporate Social 

Responsibility) kommer troligen att ge konkurrensfördelar i framtiden. Många företag har 

beslutat sig för att de ska arbeta med frågorna och befinner sig nu i stadiet där de frågar sig 

hur man omsätter denna ambition i praktiken”55. 

 

Svenska företag har kommit långt med hållbarhetsaspekter av verksamheten och kommer med 

stor sannolikhet att ta näste steg till integration tidigare än andra.56 

2.5.4 ISO-standard 

Många av de uppföranderegler och riktlinjer som behandlas i detta arbete strävar efter att 

skapa en standard för hållbarhetsredovisning som accepteras av användare. Den organisation 

som publicerat flest standarder är ISO, Internationella standardiseringsorganisationen. ISO 

påbörjade i mars 2005 arbetet med att ta fram en standard för CSR som ska gälla för företag. 

ISO har bildat en arbetsgrupp tillsammans med SIS, Swedish Standards Institute och ABNT, 

Brazilian Association of Techincal Standards. Den standard som kommer att publiceras år 

2008 kallas för ISO 26000. Den kommer, i likhet med övriga riktlinjer, att vara frivillig att 

använda och fungera som ett hjälpmedel för företag.57 

 

 

 

 

                                                 
54 Om Globalt Ansvar, http://www.regeringen.se/sb/d/2657/a/14557 
55 Ibid 
56 Ibid 
57 ISO Social Responsibility, http://www.iso.org/sr  



 

  15 

2.6 Verktyg för hållbar affärsutveckling 

På samma sätt som det finns ett stort utbud av verktyg för miljöredovisning, byggs det upp en 

hel rad modeller för redovisning av hållbarhet. Takten av formuleringar av nya regler har i 

stort sett varit beroende av utvecklingen av nya uppföranderegler eftersom verktygen använt 

dessa som utgångspunkt för att formulera riktlinjer. Verktygen som det uppstått efterfrågan på 

är främst operativa verktyg som både behandlat redovisning och granskning.58 Nedan 

presenteras olika riktlinjer som fått större inflytande än andra. 

2.6.1 AccountAbility 1000 (AA1000) 

AA1000 utgår ifrån företags förmåga till att skapa en dialog med intressenterna. AA1000 

skapades av den engelska medlemsorganisationen The Institute of Social and Ethical 

AccountAbility, ISEA, med målet att påverka näringslivet till ett mer socialt och etiskt 

förhållningssätt och ökat ansvarstagande. Med AA1000 har organisationen försökt skapa ett 

verktyg som ska öka företags kunskap och trovärdighet i fråga om socialt relaterade aspekter 

av verksamheten.59 

 

AA1000 har formats efter en processmodell där indelningar gjorts i flera faser som på ett 

pedagogiskt sätt ska skapa underlag för organisationer som vill använda riktlinjerna. Det är ett 

komplett instrument som täcker alla aspekter av hållbarhetsredovisning, vilka är planering, 

rapportering och granskning och redovisning. Verktyget tillhandahåller även metoder för att 

kontrollera att hållbarhetsarbetet efterföljs och målen uppfylls.60 Utförlig beskrivning av 

AA1000 görs i Bilaga 2. 

2.6.2 Global Reporting Initiative (GRI) 

År 1997 bildade the Coalition for Environmentally Responsible Economies, CERES 

organisationen Global Reporting Initiative, GRI. Syftet med organisationen var att arbeta fram 

riktlinjer för företag. Arbetet riktades inte till något enstaka land utan hänsyn togs till alla 

länder. Detta ansågs mer lämpligt eftersom hållbar utveckling är en fråga som engagerar 

företag i hela världen. Det första förslaget till riktlinjer från organisationen gavs ut 1999 och 

GRI valde att kalla dessa för Guidelines. Den senaste versionen av Guidelines kom år 2002. 

 

                                                 
58 Larsson, L. O., 2005, Corporate Governance och Hållbar Affärsutveckling, s.181 
59 AccountAbility – Aa1000, http://www.accountability.org.uk/aa1000/default.asp  
60 AA1000 Assurance Standard, http://www.accountability.org.uk/uploadstore/, s.5 



 

  16 

GRI består av representanter från bl. a. företag, externa intressenter, revisionsföretag och 

universitet från alla delar av världen. Syftet med den breda intressentskaran och de olika 

representanterna är att skapa ett ramverk som kan accepteras av många. Målet med 

hållbarhetsredovisning är att nå en viss grad av standardisering och därför är ökad acceptans 

nödvändig. 

 

Genom aktivt deltagande av intressenterna får GRI feedback på Guidelines, vilket gör det 

möjligt att snabbt identifiera brister eller mindre bra delar. Just nu arbetar organisationen på 

den reviderade versionen av Guidelines som kommer att ges ut år 2006 och kallas för G3. 

GRI arbetar för att skapa samma syn på hållbarhetsredovisning som för finansiell redovisning. 

De krav som ställs på hållbarhetsredovisning bör vara av liknande karaktär som ställs på 

finansiell redovisning. Guidelines har byggts upp med en indelning i tre aspekter. Dessa är 

miljöaspekter, sociala aspekter och ekonomiska aspekter. Det finns även rekommendationer 

om vilka delar som ska tas med i hållbarhetsredovisningen, tillsammans med en beskrivning 

av dispositionen som föredras.61 De olika aspekterna beskrivs i Bilaga 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
61 GRI – Sustainability Reporting Guidelines, http://www.globalreporting.org/guidelines/2002/contents.asp 
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2.7 Tillämpning av teorier 

I denna del sammanfattas teorierna som används i uppsatsen. Med figuren nedan beskrivs 

författarens tankemönster och tillämpning av de valda teorierna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1: Teoretisk referensram 

 

Del 1 

Genom normbildningsprocesser skapas nya normer och ny praxis som gäller för företag och 

organisationer. För hållbarhetsredovisning handlar det främst om normbildning inom områden 

som ekonomiska faktorer och sociala processer. Dessa processer går genom flera led innan de 

når allmänheten. 

 

Del 2 

Genom institutionell teori blir normbildningen mer abstrakt och vissa trender kan urskiljas. 

Institutionell påverkan delas in i tre olika kanaler. Dessa utgörs i sin tur av skiljda aktörer. 

 

Del 3 

När man närmare granskar den institutionella teorin kan man se relevansen av teorin för att 

förstå nya redovisningslösningars uppkomst och olika aktörers samspel i den processen. När 

det handlar om tvingande påverkan utsätts företag för regler som är direkt bindande för 

fortsatt legitimitet. Föreskrifter som publiceras av myndigheter som exempelvis regeringen 

och FAR måste följas av företag. Revisorer hjälper ofta till för att sprida kunskap om sådana 

krav. De starkare aktörer som utgör normativ påverkan på företag är intressenter med större 

inflytande. Dessa identifieras av företag för att bättre skaffa kännedom om krav som ställs på 
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företaget. Inom området hållbarhetsredovisning har dessa intressenter i vissa fall kallats NGO, 

Non-governmental organizations. Andra aktörer som kan utöva normativ påverkan är 

organisationer som publicerar uppföranderegler och riktlinjer, samt verktyg för 

hållbarhetsredovisning.  

 

Eftersom hållbarhetsredovisning fortfarande är ett frivilligt moment av redovisningen i 

Sverige ingår även FAR i denna grupp. FAR har för närvarande publicerat ett förslag till 

rekommendation som gäller hållbarhetsredovisning, där denna rekommendation syftar till att 

öka den frivilliga redovisningens trovärdighet. Med beskrivna kriterier försöker FAR även 

sprida en enhetlighet av redovisningarna. Revisorer kan bidra till ökad normativ påverkan 

genom att förmedla större organisationers budskap till sina klienter. FAR är en inte enbart en 

organisation som publicerar redovisningsrekommendationer, utan även en 

paraplyorganisation för revisorer i Sverige. 

 

På samma sätt är många revisionsföretag aktiva medlemmar i organisationer som publicerar 

riktlinjer för revision. De aktörer som kan ge upphov till mimetisk institutionell påverkan är 

exempelvis media och organisationer som delar ut utmärkelser till företag. Framgångsrika 

företag utgör en annan aktör som indirekt kan ge upphov till mimetisk påverkan. Media kan 

skildra vissa företag som mer positiva än andra, vilket kan få de övriga företagen att ta efter 

det positiva företaget. Genom utmärkelser kan man identifiera de företag som karaktäriserar 

bättre företag, vilket på samma sätt som media kan få övriga företag att ta efter dem. 

Framgångsrika företag grundar ofta sitt goda resultat i flera faktorer och detta är en tredje 

förklaring till att övriga företag anpassar det egna företaget till nya normer. 
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3 Metod    

3.1 Val av ämne 

Hållbarhetsredovisning är ett område inom revision som på senare tid blivit mer aktuellt och 

är idag ett av de i världen mest debatterade redovisningsinriktningarna. Det kan ses som ett 

resultat av ändrade förutsättningar i samhället där en förskjutning av fokus till andra 

intressenter kan urskiljas. Företags skildring av värde får en ny innebörd genom att ge 

återgivandet en ny dimension. Från att ha behandlat hårda data som resultat och andra 

finansiella poster redovisas idag även socialt ansvarstagande.62 

 

För att nå ökad förståelse för ämnet har redovisningsprofessionens åsikter om den aktuella 

och framtida utvecklingen varit viktig, men lika viktig har de hållbarhetsredovisningar som 

granskats varit. Det finns metoder som delas in i normativa och deskriptiva. Den normativa 

skildringen visar hur en företeelse bör vara medan den deskriptiva beskriver hur verkligheten 

egentligen ser ut.63 Redovisningskonsulterna har i hög grad bidragit till att ge en deskriptiv 

beskrivning av sina klienters, alltså företagens, befintliga situation. Det samma gäller för de 

hållbarhetsredovisningarna som har granskats i uppsatsen. De har gett en bild av hur företagen 

anser sig själva arbeta med och bidra till den hållbara utvecklingen. 

3.2 Forskningsansats 

När ny kunskap ska genereras kan undersökningen utgå ifrån två ansatser, vilka är deduktion 

och induktion. Den deduktiva ansatsen använder sig av befintliga referensramar och försöker 

genom undersökningen att tillämpa och förstå verkligheten. Den induktiva ansatsen fungerar 

på motsatt sätt genom att helt sakna en teoretisk referens. Genom observationer av 

verkligheten försöker den dra generella slutsatser, alternativt skapa nya teorier.64 

Eftersom miljöredovisningen har varit aktuell och debatterad under en lång tid finns ett stort 

utbud av litteratur som berör området. Hållbarhetsredovisning är fortfarande ett omoget 

område inom redovisningen som ständigt utvecklas och den bästa källan för ämnet 

tillhandahålls genom Internet.65 Den största kunskapskällan inom området utgörs av 

uppföranderegler och riktlinjer som behandlar ämnet i ett brett perspektiv. Svenska normer 

                                                 
62 Smith, C., 2003, Corporate Social Responsibility: Wheter or How?, s.52 
63 Artsberg, K., 2005, Redovisningsteori, s.31 
64 Patel, R. & Davidson, B., 1994, Forskningsmetodikens grunder, s.21 
65 Larsson, L. O., 2005, Corporate Governance och Hållbar Affärsutveckling, s.282 
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har kommit långt med utvecklingen och erbjuder idag väsentliga kunskaper som är 

nödvändiga för den intresserade att sätta sig in i. 

 

Uppsatsen kan inte bidra med en ny norm eller teori för hållbarhetsredovisning. Meningen är 

att förstå verkligheten utifrån de befintliga ramarna, men även att undersöka vilka 

uppföranderegler och riktlinjer som har en starkare ställning. Därför har uppsatsen karaktären 

av att vara både deduktiv och deskriptiv. 

3.3 Datainsamlingsmetoder 

Valet av metod har oftast en stor påverkan på resultatet som en uppsats bidrar med. De 

processer som främst påverkas i uppsatsarbetet är bearbetningsfasen och arbetsprocessen. 

Förutom ovannämnda metoder finns två övergripande metoder som kan användas vid 

undersökningar som behandlar den statistiska delen av materialet. Den första är kvantitativ 

undersökning, där det vanligen arbetas med en större mängd data i form av statistik. Den 

andra och för den här uppsatsen aktuella undersökningsmetoden, är kvalitativ 

undersökningsmetod. Denna form av undersökning baseras exempelvis på intervjumaterial 

som kompletteras med sekundära data. Vid liknande studier utgör den teoretiska ramen en 

väsentlig del i strävan efter att komma fram till ett resultat. Den kvalitativa 

undersökningsmetoden karaktäriseras av att undersökningen lämnar utrymme för flexibilitet 

och anpassning av materialet. Undersökningen är mer djupgående och ger en nyanserad 

helhetsbild.66 I denna uppsats användes kvalitativ metod eftersom strävan har varit att skapa 

en ökad förståelse för det undersökta ämnet. 

3.4 Insamling av dataunderlag 

För att kunna genomföra denna undersökning har både primärdata och sekundärdata använts. 

Primärdata är sådana som samlats in av författaren personligen och sammanställts, medan 

sekundärdata innebär sådan kunskapskälla som är sammanställd och bearbetad av en annan 

person.67  

Primärdata samlades in genom de intervjuer som genomfördes. De hållbarhetsredovisningar 

som granskades och sammanställdes betraktas också som primärdata i undersökningen, 

eftersom det är en skildring av företagets arbete med egna ord. Intervjuer med ansvariga på 

företagen hade med stor sannolikhet inte resulterat i en avvikande skildring, eftersom 

                                                 
66 Denscombe, M., 2000, Forskningshandboken, s.243ff 
67 Holme, I. M. & Solvang, B. K., 1997, Forskningsmetodik, s230ff 
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omfattande redovisningar speglar företagets ståndpunkt. Sekundärdata består här av 

publicerade artiklar, litteratur om ämnet och tidigare forskning. Data som erhållits genom 

Internet rörande de olika teoretiska aspekterna betraktas också som sekundärdata. 

3.4.1 Tillvägagångssätt och bearbetning av litteratur 

Innan arbetet med uppsatsen började var det första steget att samla in information på bred 

nivå. Genom att använda sökord som bl.a. hållbarhetsredovisning, Corporate Social 

Responsibility, CSR, hållbar utveckling, etisk redovisning och miljöredovisning byggdes en 

kunskapskälla upp. Vid genomgång och granskning av detta material identifierades 

nyckelelement för området. Även tidigare skrivna uppsatser dök upp, vilka utgjorde en god 

kunskapskälla och en beskrivning av hur en uppsats i ämnet kan se ut. Med de nyckelord som 

var centrala för ämnet gjordes sökningar i databaser som MIKS, bibliotekskatalog för 

Södertörns Högskola och den nationella bibliotekskatalogen LIBRIS, för att finna litteratur i 

ämnet. 

 

För att hitta vetenskapliga artiklar söktes det i artikeldatabaser för det ekonomiska facket, 

vilka är Affärsdata och Emerald. Tidskrifter om ekonomi i Sverige är många men ett fåtal av 

dessa används av ekonomifacket. Den som har störst spridning är tidskriften Balans, som är 

knuten till revisorsorganisationen FAR.68 Vid sidan om tidningar som Svenska Dagbladet och 

Dagens Industri var därför Balans den tidskrift som användes mest. 

Hållbarhetsredovisningarna som har granskats i denna uppsats är alla integrerade i 

årsredovisningarna. Därför laddades årsredovisningarna ner från respektive företags hemsida. 

3.5 Fallstudie 

När inriktningen fallstudie används för att genomföra undersökningen studeras ett fåtal fall på 

en grundlig nivå.69 Målet med undersökningsmetoden är att belysa ett enskilt fenomen och 

därför brukar den oftast föredras vid småskaliga undersökningar. Metoden har vidare fördelar 

som att kunna framhäva det speciella med det undersökta ämnet, kunna bygga på en större bas 

av källor och kunna spegla relationer och interaktioner.70 Med ovannämnda egenskaper av 

undersökningsmetoden fallstudie anses det för denna undersökning ha varit den mest lämpliga 

metoden. 

                                                 
68 Balans, tidskrift utgiven av FAR, http://balans.far.se/ 
69 Lundahl, U. & Skärvad, P. H., 1999, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, s.187 
70 Denscombe, M., 2000, Forskningshandboken, s.41ff 
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3.6 Intervjuer 

Intervjuerna genomfördes på ett icke standardiserat sätt till den grad att diskussionen med 

respondenten styrde frågornas ordning och formulering. Där det krävdes framfördes frågorna 

på ett sådant sätt att de passade diskussionen utan att avbryta resonemanget. Intervjuerna var 

inte strukturerade utan respondenten fick tillräckligt med utrymme för att framföra ett 

avvikande inlägg. Detta tilläts för att få en bred och djup intervju. Frågorna i intervjun delades 

in i fyra kategorier efter den diskussion som förs i problemdiskussionen. Detta gjordes för att 

underlätta senare bearbetning av det empiriska materialet. Frågorna granskades även av 

handledaren för att öka reliabiliteten av intervjuresultaten. 

Frågorna återfinns i bilaga 1. 

3.6.1 Val av revisionsföretag 

Två revisionsföretag valdes ut för intervjuerna. Vid tidigare undersökning kom det fram fyra 

revisionsföretag som bildade sammanslutningen ”The big four” i Sverige. Öhrlings 

PriceWaterhouseCoopers rankas som nummer ett i Sverige, med 125 000 medarbetare och 

representation i 142 länder. Internationellt klassas företaget som nummer tio med en 

marknadstäckning på 5 %. KPMG rankas som nummer tre i Sverige med 98 000 medarbetare, 

men är det revisionsföretag med störst internationell representation med 150 länder. Företaget 

har en marknadstäckning på 10 % i världen och klassas som nummer 4 internationellt. 

Gemensamt för de båda företagen är att de har huvudsäten i USA och Storbritannien, men 

genom den breda internationella representationen är de väl insatta i den globala ekonomin.71 

3.6.2 Val av respondenter 

För att välja respondenter gjordes till en början granskning av bakgrundsmaterialet för att få 

en uppfattning om vilka personer som var återkommande och utövade större auktoritet. Efter 

att ha sammanställt en lista med de personerna gjordes en sållning för att identifiera de som 

var revisorer och ingick i kategorin ”The big four”. Till sist kontaktades tidskriften Balans via 

e-post72 för att få en vägledning till de mest lämpliga respondenterna. Denna rekommenderade 

två av de personer som framförts och dessa kontaktades. 

 

 

 

                                                 
71 Artsberg, K., 2005, Redovisningsteori, s.121 
72 Balans, tidskrift utgiven av FAR, http://balans.far.se/ 
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De intervjuade respondenterna i denna uppsats är: 

 

• Henrik Dahlström, miljörevisor på KPMG. 

• Lars-Olle Larsson, specialistrevisor på Öhrlings PriceWaterhouseCoopers. 

3.6.3 Val av hållbarhetsredovisningar 

För att välja hållbarhetsredovisningar att granska i uppsatsen valdes samma process som valet 

av respondenter. Den källa som var vägledande var Global Reporting Initiative´s (GRI) 

hemsida där alla de företag som arbetar med hållbarhetsredovisning är listade. Nackdelen med 

denna lista är att den endast tar med de företag som använder GRI´s riktlinjer i någon form. 

Detta anses inte utgöra ett bortfall av företag eftersom GRI väljs av majoriteten av företag 

som redovisar hållbarhetsinformation.73 

 

De valda hållbarhetsredovisningarna är: 

 

• SAS, Skandinaviens största flygbolag. 

• SKF, ett av de största industri- och tillverkningsföretagen i Sverige.  

• SCA, ett av de största skogs- och papperstillverkningsföretagen i Sverige. 

 

De valda företagen representerar olika branscher, vilket ger en uppfattning om hur 

hållbarhetsredovisning kan se ut på skilda företag. En annan faktor som var avgörande för 

valet av hållbarhetsredovisningar var rekommendationen från respondenterna. Dessa blev i 

samband med intervjun tillfrågade om vilka företag de ansåg hade hållbarhetsredovisningar 

som höll god kvalité, men även någonting som skiljde dem från mängden. 

 

 

 

 

                                                 
73 GRI Reporters, http://www.globalreporting.org/guidelines/   
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3.7 Tillförlitlighetskrav 

Undersökningen bör uppfylla vissa krav som ställs på dess tillförlitlighet. Den bild av 

verkligheten som skildras ska kunnas säkras genom senare utförda kontroller och en 

oberoende part bör vid en liknande studie komma fram till ett liknande resultat.74 

3.7.1 Validitet 

Det finns två nivåer av validitetsproblem som kan uppstå vid uppsatsarbeten. Den ena är den 

empiriska nivån, där de undersökta har en viss uppfattning om ämnet och den andra är den 

teoretiska nivån, där vetenskapen definierar ämnet.75 Bakgrundsforskningen till denna uppsats 

gjordes på ett brett sätt där åsikter samlades in från flera källor i ämnet. Därefter definierades 

nyckelbegrepp, som hållbarhetsredovisning och hållbar utveckling. Detta anses leda till en 

överensstämmelse mellan den empiriska och teoretiska definitionen av begreppen. 

3.7.2 Reliabilitet 

Reliabiliteten, eller pålitligheten som den också kallas, syftar till att klargöra hur väl 

undersökningen går att upprepa med liknande resultat. Det som ställs krav på är främst de 

frågor som används vid framställningen av det empiriska materialet. De personer som utgör 

respondenter spelar en viktig roll vid framställningen av en pålitlig undersökning.76 De 

personer som utgjort respondenterna i denna undersökning har lång erfarenhet av ämnet och 

är väl insatta i hur företag arbetar med hållbarhetsredovisning. Det kan antas att en liknande 

studie i ämnet skulle kunna involvera samma respondenter. Detta antagande görs inte enbart 

baserat på respondenternas erfarenhet, utan även på att de är rekommenderade av övriga 

personer inom redovisningsprofessionen. Hållbarhetsredovisningarna som analyserades har 

egenskaper som gör dem till viktiga inom respektive bransch. De utmärker sig på flera sätt 

och även dessa redovisningar antas kunna bli återkommande i liknande studier. 

3.7.3 Källkritik 

De källor som använts för att skapa den teoretiska ramen utgörs till största del av 

uppföranderegler och riktlinjer för hållbarhetsredovisning. Dessa källor anses vara trovärdiga 

eftersom de är utarbetade av en erfaren redovisningsprofession. 

 

                                                 
74 Patel, R. & Davidson, B., 1994, Forskningsmetodikens grunder, s.86 
75 Holme, I. M. & Solvang, B. K., 1997, Forskningsmetodik, s.94 
76 Ibid. s.94 
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De tidskrifter som använts består av facktidskrifter, vilkas syfte är att debattera om ämnet. 

Vissa av källorna har förhållit sig frågande till en viss riktlinje eller enbart ämnat skapa 

diskussion kring den. Andra källor har förhållit sig positiva till ämnet och ämnat ge en 

skildring av situationen aktuell under den tiden artikeln skrivits. Gemensamt för artiklarna är 

att de inte ingår i medier med uppgift att skapa sensationsnyheter. De har alla skrivits av 

författare med bred kunskap om ämnet. De anses därför till stor del utgöra tillförlitliga källor. 

3.7.4 Metodkritik 

Som ovan nämnts finns det flera olika vägar att välja för att samla in empiriskt material. 

Liksom styrkor för dessa alternativ finns det även svagheter. Om intervjuer som metod för 

materialinsamling väljs, finns det vissa faktorer som måste tas hänsyn till. Resultatet av en 

intervju kan vara icke standardiserad och gör det svårt för jämförelse med andra intervjuer. 

Hjälpmedel som exempelvis bandspelare kan hämma respondenten och leda till en stel 

intervju med mindre rättvisande och tillförlitliga svar. Respondenterna kan utföra sitt arbete 

på ett sätt, men när de beskriver arbetet kan de välja att svara på ett mer förskönande sätt, där 

arbetet skildras som positivare än vad det egentligen är.77 

 

Dessa faktorer försöktes, av författaren, tas hänsyn till innan intervjuerna genomfördes. Det 

var ett medvetet val av författaren att använda icke standardiserade frågor för att skapa djup i 

intervjuresultatet. Det har utförts två intervjuer, vilka kommer att jämföras. Intervjuerna 

delades in i fyra kategorier och diskussionerna fördes i stort sett genom dessa. Analysen av 

intervjuerna kommer också att delas in i dessa kategorier och därför anses det inte föreligga 

jämförbarhetsproblem. 

 

Vid genomförandet av intervjuerna användes bandspelare för att kunna kontrollera samtalet 

och även för att försäkra författaren om att materialet var väl dokumenterat. Det anses ha varit 

nödvändigt med bandspelare för att inte förlora relevant information. De effekter som 

bandspelaren kan ha gett upphov till kunde inte åtgärdas. Innan intervjun blev respondenterna 

presenterade uppsatsens syfte och båda reagerade positivt. Av intervjumanualen framkommer 

det även att frågorna som ställdes var ämnade till att skapa en fri diskussion om tankar och 

åsikter. Det anses därför inte föreligga något hinder för att en rättvisande skildring getts av 

respondenterna. 
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4 Empiri 

4.1 Inledning 

De genomförda intervjuerna och de analyserade hållbarhetsredovisningarna kommer att 

presenteras i detta kapitel. Intervjuerna är strukturerade efter intervjumanualen där det är fyra 

olika områden som undersökts. För att begränsa analysen av hållbarhetsredovisningarna har 

enbart dessa områden varit intressanta att granska. 

 

Hållbarhetsredovisningarna som ingår i denna uppsats anses vara ett resultat av de valda 

revisorernas arbeten. De speglar den strävan revisorer har för utvecklingen av 

hållbarhetsredovisning. 

4.2 Intervju med Henrik Dahlström 

KPMG är ett av de revisionsföretag som ingår i sammanslutningen ”The big four” och är 

rankad som det tredje största revisionsföretaget i Sverige. KPMG har dock den största globala 

marknadstäckningen av de företag som finns på den svenska marknaden. KPMG bidrar i hög 

grad till förståelsen av hållbar utveckling och företagens roll i samhället. Varje år görs 

undersökningar som sammanställer den globala utvecklingen, där de flesta av världens länder 

analyseras i detalj.78 

 

I detta avsnitt återges intervjun med Henrik Dahlström på KPMG. Det som i diskussionen 

hamnade utanför intresseområde för denna uppsats har redigerats. Det väsentliga kommer att 

skildras i en sammanfattning. 

4.2.1 Hållbarhetsredovisning 

KPMG har arbetat med hållbar utveckling under lång tid i varierande kontext och erbjuder 

alla typer av tjänster inom området. KPMG anpassar tjänsterna till den nivån klienten befinner 

sig på för att erbjuda rätt tjänster. Tjänsterna omfattar både upprättandet och granskning av 

hållbarhetsredovisning. Förutom dessa kan KPMG även arbeta som rådgivare. 

Genom dialog med klienter eller andra företag som är intressanta för KPMG upprättas 

kontakter där hållbarhetsredovisning och dess olika aspekter diskuteras. Revisorer eller 

specialister på KPMG presenterar efter dialogen ett anpassat paket för kunden. 

                                                                                                                                                         
77 Denscombe, M., 2000, Forskningshandboken, s.163 
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Revisionsföretag bör betraktas som andra vinstdrivande företag. Högre medvetenhet hos 

klienter för nya revisionsformer kan vara vinstbringande för revisionsföretag. 

Hållbarhetsredovisning är ett sådant område där initiativ ofta tas av revisionsföretag. 

 

”För revisionsföretag är de intressanta klienterna de större företagen. Av större företag är det 

75 % som använder hållbarhetsredovisning i någon form”. Med större företag menar Henrik 

Dahlström, sådana företag som ingår i Stockholmsbörsen och har en viss omsättningsnivå. 

Vid kontakt med klienter anser Henrik Dahlström att KPMG är den drivande parten till att ta 

initiativ i frågor om hållbar utveckling. Klienter har i många fall en uppfattning om vad 

hållbarhetsredovisning handlar om. Uppfattningen kan bygga på undersökningar av vad andra 

företag gör och hur deras redovisning formas. KPMG kan förklara för klienter vad 

hållbarhetsredovisning innebär och ge en detaljerad beskrivning av vad företaget skulle vinna 

på att utvecklas i hållbar riktning. 

 

Eftersom KPMG har fler klienter för den finansiella redovisningen är det en källa till att 

skaffa nya klienter för den frivilliga rapporteringen. KPMG har stor kunskap om klienter för 

den finansiella redovisningen och det underlättar arbetet för revisorer och specialister som 

arbetar med hållbarhetsredovisning, eftersom bättre anpassade tjänster kan erbjudas. 

 

Hållbarhetsredovisning tar stora resurser i anspråk i form av tid och pengar men om företaget 

anser att det är en nödvändig rapportering är detta ingen nackdel utan enbart en nödvändig 

resursförbrukning. I gengäld vinner företaget mycket på att upprätta en 

hållbarhetsredovisning. Ledningen för företaget som upprättar redovisningen får bättre 

överblick över verksamheten och kan använda den som ett kontrollinstrument. I det fall 

verksamheten har brister som behöver åtgärdas kommer ledningen genom 

hållbarhetsredovisningen att vara de första med kännedom om bristen. Riskhanteringen 

kommer därför genom denna process att underlättas och företaget kommer att vara redo när 

verksamhetens brist uppenbaras av andra parter. Förutom dessa interna fördelar vinner 

företaget även andra externa fördelar. 

Det underlättar väsentligt för ett företag att attrahera investerare och arbetskraft. Företaget 

förmedlar en mer detaljerad och positiv bild och Henrik Dahlström förutspår en framtid där 

liknande rapporter kommer att vara ännu viktigare i strävan efter att attrahera resurser. Genom 
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att arbeta med hållbarhetsredovisning förmedlar företaget sin image på det sätt som föredras 

och mindre utrymme lämnas till frågeställningar som i längden kan ha negativ effekt. 

NGO och liknande organisationer var tidigare intressenter för miljöredovisningen. Företagen 

som redovisade miljöetiska aspekter ansåg inte att det var värt de resurser som 

miljöredovisningen tog i anspråk. Med tiden skiftade dock intressenterna och idag är det mer 

lönsamt att redovisa hållbarhet. Miljöredovisningen har inte fallit utanför perspektivet utan 

omfattas av hållbarhetsredovisningen. 

 

Speciell kompetens förutom sakkunskap och erfarenhet av revisorsmetodik krävs inte för att 

kunna arbeta med hållbarhetsredovisning. Andra än revisorer skulle därför kunna arbeta med 

upprättande och granskning av hållbarhetsredovisning. 

4.2.2 Uppföranderegler och riktlinjer 

Hållbarhetsredovisning delas in i två aspekter. Den ena handlar om upprättande och den andra 

om granskning. För att upprätta hållbarhetsredovisningar finns närmare 50 metoder och 

riktlinjer och Global Reporting Initiative, GRI, är den största. Nio av tio användare föredrar 

att arbeta med GRI. Henrik Dahlström tror även att GRI kommer att bli standarden för arbetet 

med hållbarhetsredovisning i framtiden. 

 

För att granska redovisningen finns färre tillgängliga metoder. FAR har lanserat en metod 

men den är inte utvecklad utan ganska ny och med stor sannolikhet kommer brister med en ny 

metod att dyka upp. I likhet med FAR finns det organisationer i andra länder som arbetat fram 

nationella riktlinjer. I stort sett är det inte så stor skillnad mellan de olika nationella normerna 

eftersom många utgår från internationella standarder. 

 

Den internationella standardsättaren IASB (International Accounting Standards Board) 

kommer i framtiden att lansera en standard som kommer att gälla i länder som är anslutna till 

organisationen. I likhet med andra standarder låter IASB nationella organisationer bedriva 

arbetet till en början, för att misstag och brister ska kunna identifieras. 

När KPMG arbetar med sina klienter är det klienten som väljer den metod som ska användas 

för att upprätta hållbarhetsredovisningen. I många fall är den berörda avdelningen på företaget 

insatt i vilka metoder som är tillgängliga och KPMG fungerar som rådgivare och erbjuder 

tjänster där metoder för upprättande ingår. 
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Det finns begränsningar med de metoder som används för arbetet. Det mest använda 

verktyget GRI har exempelvis vissa delar som behöver utvecklas. Den tredje generationen av 

riktlinjerna är i utvecklingsstadiet och kommer att lanseras under 2006. Med G3 kommer nya 

metoder, som mer specifika nyckeltal för att öka jämförbarheten och skapa index. Den mest 

positiva utvecklingen av riktlinjerna från GRI är att riktlinjerna kommer att kunna anpassas 

till företag i olika stadier av utvecklingen. En trappstegsmodell kommer att lanseras där alla 

typer av företag kan använda riktlinjerna. Företagen som precis börjat redovisa hållbarhet 

kommer genom detta inte att tvingas ta ett stort steg utan kan gå framåt i egen takt. Andra 

brister med uppföranderegler och riktlinjer är att det inte finns en internationell standard. Det 

är främst för att granska redovisningen som en standard behövs. För att upprätta 

redovisningen kan olika metoder väljas eftersom alla företag inte är likadana. Detta leder till 

att olika tyngd läggs på skilda delar av redovisningen, men i grunden är det samma 

information som förmedlas. 

 

KPMG föredrar att arbeta med GRI för både upprättandet och granskandet av 

hållbarhetsredovisningar och därför rekommenderas GRI till klienter. GRI innehåller allt som 

kan krävas av ett verktyg, från disposition till praktiska hjälpmedel. För granskning använder 

KPMG även andra verktyg, som exempelvis riskanalysverktyg. 

4.2.3 Oberoende granskning 

Henrik Dahlström anser att den oberoende granskningen kan betraktas som en karta med 

kontrollstationer. Genom att åtgärda en del i taget får företaget slutligen en komplett 

hållbarhetsredovisning. Frånsett den stora resursförbrukningen vid oberoende granskning, 

drivs arbetet med rapporten framåt. Utan oberoende granskning skulle företag kunna påstå 

saker men inte kunna skapa trovärdighet för påståendena. 

 

”Om det är jag som granskar en rapport och bedömer att det finns luckor och andra fel, skulle 

jag rekommendera företaget att hellre presentera rapporten utan granskningsberättelse. 

Alternativt kan företaget inte presentera den alls, för att istället utveckla den.” 

Företagen som låter hållbarhetsredovisningen granskas får genom bestyrkandet kvitto på att 

det är ett välfungerande företag och kan använda redovisningen som ett kontrollverktyg. 

 

I de fall KPMG har varit den valda parten för att upprätta hållbarhetsredovisningen får KPMG 

inte granska rapporten. Det vore missvisande att granska det egna arbetet. De som kan utgöra 
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oberoende parter för granskning kan, förutom revisorer vara organisationer som Greenpeace 

och Amnesty. I stort sett kan alla som är insatta i arbetet med hållbarhetsredovisning och 

revisionsmetodik vara oberoende granskare. Det viktiga är trovärdigheten i intressenters ögon. 

4.2.4 Trovärdighet 

Trots fördelarna med att låta hållbarhetsredovisningen granskas finns det företag som väljer 

bort den oberoende granskningen. I Sverige är detta vanligare än i andra länder. Det kan bero 

på att hållbarhetsredovisning är frivillig i Sverige, men krav i vissa andra länder. Henrik 

Dahlström menar även att det i Sverige finns en syn på företag som mer etiska och goda som 

inte alltid stämmer. 

 

När svenska företag arbetar i andra länder genom exempelvis dotterbolag, tvingas de att 

anpassa sig till normerna i de länderna. Detta driver vissa företag till att utveckla delar av 

redovisningen som exempelvis den frivilliga delen, längre än vad som skulle ha varit 

nödvändigt för ett företag med verksamheten enbart i Sverige. Med andra ord kräver ökad 

globalisering större grad av anpassning. 

 

För att vara säker på att hållbarhetsredovisningen är rättvisande granskas den genom att 

använda de metoder som väljs av KPMG tillsammans med klienten. Genom att formulera 

detaljerade frågeställningar som riktas till dem som upprättat rapporten och dem som arbetar 

på företaget kontrolleras innehållet. Syftet är att få information om rapporten från flera källor. 

Eftersom det är ryktet och trovärdigheten av företaget KPMG måste granskningsarbetet 

utföras grundligt. Ibland kan det innebära att informationssökningen kan omfatta leverantörer 

och andra samarbetspartners till klienten. Om företaget påstår att personalen är mer nöjd ska 

detta kunna styrkas genom dokumentation, som exempelvis information om prestationer och 

sjukskrivningar. 

 

De som avgör om en hållbarhetsredovisning är trovärdig är intressenterna eftersom rapporten 

riktas till dem. 

Vissa företag väljer att inte inkludera negativ information, utan förmedlar istället information 

om sådant som företaget är bra på. Ibland kan det vara positivt att informera om brister 

eftersom en del av hållbarhetsredovisning innebär att beskriva det som företag försöker 

förbättra. Enligt Henrik Dahlström uppfattas den integrerade hållbarhetsredovisningen som 

mer seriös eftersom information som finns i årsredovisningen i de flesta fall är korrekt. Den 
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finansiella delen granskas av en revisor och för att ha med annan information i 

årsredovisningen måste även den vara granskad. Det är en trend i Sverige att ta med den 

frivilliga redovisningen i årsredovisningen. Förtroendet för separata rapporter har generellt 

varit mindre än för integrerade rapporter. 

4.3 Intervju med Lars-Olle Larsson 

Öhrlings PriceWaterhouseCoopers är det största revisionsföretaget i Sverige och har en 

betydande roll i övriga världen. PriceWaterhouseCoopers är ett globalt företag med 

dotterbolag i 142 länder. Detta avsnitt sammanfattar intervjun med Lars-Olle Larsson. 

4.3.1 Hållbarhetsredovisning 

För arbetet med hållbarhetsredovisning har Öhrlings PriceWaterhouseCoopers ett stort 

internationellt nätverk till förfogande, där 350 specialister i olika länder ingår. Specialister 

och revisorer bildar mindre referensgrupper som arbetar med delområden av hållbar 

utveckling som exempelvis ”Nonfinancial Reporting and Assurance”. 

PriceWaterhouseCoopers arbetar genom referensgrupper fram interna globala riktlinjer för 

granskningsuppdrag. Nationella och internationella standarder som redan är tillgängliga är ett 

stort stöd. Med andra ord delas arbetet in i ett inledande och övergripande plan i det 

metodarbete som ska vara vägledande när PriceWaterhouseCoopers får eller tar ett uppdrag. 

Den följande processen på detta utgörs av erfarenhetsutbyte inom nätverket, där medlemmar 

inom nätverket träffas och utbyter kunskap. I Norden är ett speciellt nätverk etablerat. 

 

Öhrlings PriceWaterhouseCoopers granskar marknaden för att identifiera intressanta klienter. 

Dessa uppvaktas genom presentationer av hållbarhetsredovisning. Om klienten redan kommit 

en bit på vägen med sitt arbete levereras offerter som är konkurrenskraftiga och motsvarar 

kundens önskemål. 

 

Öhrlings PriceWaterhouseCoopers arrangerar och deltar i seminarier om hållbar utveckling 

och hållbarhetsredovisning för att utveckla medvetenheten hos klienterna. Klienterna delas in 

i kanal ett och kanal två. Kanal ett utgörs av revisionsklienter, där Öhrlings 

PriceWaterhouseCoopers är det valda revisionsföretaget. Kanal 2 klienterna är sådana som 

valt andra revisorer för att upprätta och granska den finansiella redovisningen. De två 

kanalerna bearbetas på olika sätt. Kanal ett är ett viktigt verktyg för att identifiera redan 

befintliga klienter och potentiella klienter för hållbarhetsredovisning. Lars-Olle Larsson 
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menar att de flesta uppdrag kommer in vid ett skede där det skulle kunna anses att det är för 

sent. I många fall kommer klienter med en redan inträffad kris där varumärket eller företaget 

fått negativ publicitet. 

 

Kommunikationen upprättas på två sätt. Det första är att klienten kommer med ett uppdrag 

och det andra är att Öhrlings PriceWaterhouseCoopers går till klienten med information och 

förslag. Den part som tar initiativ till arbetet med hållbarhetsredovisning skiljer sig mellan typ 

av behov och situation. Även om klienten kan tyckas ta initiativ är det revisorerna som ofta 

invigt klienten i området genom att informera om valmöjligheter. 

 

Praktisk vägledning för arbetet med hållbar utveckling får revisorer genom tävlingar och 

kongresser. Näringsdepartementet har etablerat en årlig tävling som heter ”Genomlyst” och 

där bästa svenska hållbarhetsredovisning utses för statligt ägda bolag. En annan viktig tävling 

är arrangerad av ESRA, European Sustainability Reporting Award. Tävlingarna bidrar till 

utvecklingen genom att utse bästa praxis. På samma sätt bidrar kongresser till att utveckla 

praxis och ökad medvetenhet inom området. 

 

Tidigare fanns det föreställningar om att transparens hos företag var en nackdel eftersom det 

kunde innebära att företaget blottar sig. Istället anser Lars-Olle Larsson att det inte finns 

nackdelar med att företag går före och demonstrerar en aktiv vilja till att förstå sig själv och 

sitt företag som en del i ett större sammanhang. Enligt Lars-Olle Larsson finns inte några 

större nackdelar med hållbarhetsredovisning förutom kostnaden. Det är viktigt att företaget på 

bästa sätt kommunicerar med berörda parter och för fram hållbarhetsredovisningens och 

företagets budskap. I annat fall kan fördelar omvändas till nackdelar. Vid gynnsamma val kan 

det omvända ske. Hållbar utveckling är inte ett arbete som kan slutföras och därför kan 

företag inte sluta utveckla den. 

 

Lars-Olle Larsson menar att speciell kompetens för hållbarhetsredovisning är ett krav men det 

är inte nödvändigt att vara auktoriserad revisor. FAR i Sverige är exempelvis den första 

föreningen i världen som tagit tillvara på detta och låtit det påverka organisationens struktur. 

FAR har ledamotskategorier som inte är auktoriserade revisorer. Utvecklingen går mot att 

större revisionsföretag måste tillhandahålla specialister som inte bara kan traditionell 

redovisning, utan är kunniga i särskilda sakområden. 
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4.3.2 Uppföranderegler och riktlinjer 

Det finns uppföranderegler som inte är specifika riktlinjer för redovisning utan mer 

övergripande hjälpmedel. Global Compact är exempel på en uppföranderegel som fått stor 

spridning. Global Compact och andra uppföranderegler innehåller ofta hjälp för att utveckla 

arbetet med hållbarhetsredovisningen. Det finns även så kallade redovisningsriktlinjer som är 

mer praktiskt orienterade. Dessa ger en mer specifik beskrivning av den nödvändiga praxis 

och de handlingar som föredras och för att upprätta redovisningen är det i många fall 

nödvändigt att använda ett av de tillgängliga verktygen. Global Reporting Initiativ har tagit 

fram Guidelines som är exempel på bra redovisningsriktlinjer. GRI är de 

redovisningsriktlinjer som föredras på Öhrlings PriceWaterhouseCoopers och därför de 

riktlinjer som rekommenderas till klienter. Tillgängliga riktlinjer erbjuder ett grundligt och 

nödvändigt stöd men som med många andra områden inom redovisning finns 

utvecklingsmöjligheter. Internationellt etablerade standarder för både redovisning och 

revision av hållbarhetsredovisningen är ett sådant område. 

 

”Vi är inte där än och det kommer att ta ett antal år innan vi når dit. I avsaknaden av 

internationellt erkända standarder får vi istället luta oss mot de riktlinjer som finns tillgängliga 

idag”. 

 

Deloitte & Touche är ett av de större revisionsföretagen som länge arbetat med en checklista. 

Tidigt utformades en checklista för hur arbetet med hållbarhetsredovisning ska utformas och 

den kan även användas för att ge råd i arbetet. Öhrlings PriceWaterhouseCoopers utnyttjar 

istället tillgängliga nationella och globala riktlinjer och regelverk som är normgivande. 

Genom att göra en behovsbedömning av varje enskild klient bearbetas alla klienter på ett 

unikt sätt. Standardisering som exempelvis den typen som Deloitte & Touche utför, blir svår 

att utföra på Öhrlings PriceWaterhouseCoopers. 

Eftersom företag arbetar med ett frivilligt moment av redovisningen, förfogar de över större 

frihet än vanligt. Revisorer kan påverka processen genom att vara närvarande och ge råd för 

att planera vägen till slutmålet. Efter att behovet preciserats delas arbetet in i olika faser där 

revisorn har ytterliggare kraft att påverka utformningen och utfallet av informationen som 

kommer att bilda hållbarhetsredovisningen. 
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4.3.3 Oberoende granskning 

Både revisorer och andra som kommer att bedöma hållbarhetsredovisningen föredrar 

granskade redovisningar. Hållbarhetsredovisningen bör ses som en del av den övriga 

finansiella redovisningen, alltså den publika redovisningen. Att skapa förtroende hos 

allmänheten förutsätter att företaget exponeras i alla hänseenden. 

 

Revisorer som ska granska företags hållbarhetsredovisningar bör finnas där företag har 

verksamheter och leverantörer. Med det perspektivet finns inte många andra aktörer än större 

revisionsföretag som kan tillgodose detta behov. Metodiken som används för 

hållbarhetsredovisning och granskning är hämtad från revisionsmetodik och därför är det 

naturligt att revisionsföretag är bäst lämpade för uppgiften. 

 

Det finns andra organisationer än revisionsföretag som erbjuder tjänster för att både upprätta 

och granska hållbarhetsredovisningar. Lars-Olle Larsson anser dock inte att dessa 

organisationer är lämpliga för liknande arbeten. NGO är en sorts oberoende granskare i form 

av att de är s.k. vakthundar men det betyder inte att de kan bestyrka en granskningsberättelse i 

redovisningen. NGO och andra organisationer som inte är insatta i revisionsmetodik har andra 

viktiga roller som inte bör blandas ihop med revisionsrollen. Dessa organisationer kommer att 

bevaka företagens göranden och uttalanden i eget intresse, eftersom det är egna särintressen 

som drivs. Revisorns roll är däremot att bedöma helheten av företaget i hållbarhetssynpunkt. 

Revisionsföretaget arbetar utifrån de kriterier företaget definierat och tagit upp i sina 

uppföranderegler. 

 

Genom oberoende granskning får företaget en extern syn och bedömning av verksamheten. 

Oberoende granskning bör inte enbart betraktas som någonting som publiceras i 

redovisningen utan bör även betraktas som en rapport till ledningen där företaget bättre kan 

förstås och utvecklas. Samtidigt som hållbarhetsredovisningen förbättras, påverkas hela 

företaget. Nackdelen med att få oberoende granskning är att det, liksom övriga 

revisionsarbeten, kostar företagen pengar. 

 

Eftersom det är ett frivilligområde kan företag välja om de vill låta redovisningen granskas av 

en oberoende part. Det finns exempelvis företag som inte anser att de har ett moget 
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förhållningssätt till hållbarhetsredovisningen och en oberoende granskning vore därför inte 

värdefull. Det är bättre att företag utvecklas i egen takt utan stress. 

4.3.4 Trovärdighet 

Komplikationer som kan uppstå när företag arbetar parallellt med en revisor för att upprätta 

och granska hållbarhetsredovisningen är att förändringar av formuleringar kan bli nödvändiga. 

Det är ett krav att det som redovisas kan bestyrkas. Om det inte finns revisionsbevis för 

påståenden, vilket ibland är fallet med vissa resonemang som utgår från kvalitativa 

påståenden, anmärker den revisor som granskar redovisningen på detta. Företaget kan i 

sådana fall visa belägg för vaga påståenden genom exempelvis kvalitativa studier. I annat fall 

kan företag ta bort informationen vilket även rekommenderas av revisorn. Det sista 

alternativet är att företaget väljer att ha kvar påståenden som inte kan bestyrkas. Då kommer 

revisorn att informera om detta i granskningsberättelsen och hållbarhetsredovisningen blir inte 

godkänd. Lars-Olle Larsson beskriver vidare att avvikelser inte har förekommit, där företag 

vägrat anpassa sig till anmärkningar. Revisorn höjer kvaliteten av företagets 

hållbarhetsredovisning, förutsatt att revisorn har stor trovärdighet. Granskning är en process 

där revisorer är delaktiga i alla moment och kan påverka resultatet. 

 

Grundläggande åtgärder för att höja trovärdigheten är att tydligt definiera varför företaget 

redovisar. Genom intressentdialoger ska ansvaret för hållbar utveckling tydligt definieras. 

Oberoende granskning är ett av många alternativ till att höja trovärdigheten. Det som följer 

med granskningen är revisorns erfarenheter och kunskap som speglas i rapporten. 

Granskningsprocessen bör betraktas som ett inslag i det formella bestyrkandet men inte som 

enda källa till trovärdighet. 

 

Även om vissa anser att oberoende granskning av andra än revisorer är trovärdigt bör det tas 

hänsyn till att hållbarhetsredovisning och utveckling är ett revisionsområde. 

Redovisningsprofessionen och specialister kan anses vara bäst klädda för att klara av 

uppgiften. 
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4.4 Hållbarhetsredovisningar för de undersökta företagen 

För att presentera information om hållbarhetsredovisningar publicerade av de valda företagen 

har den senaste utgåvan granskats. Även föregående års publikationer har sammanställts och 

dessa kommer att presenteras i samband med den aktuella upplagan. Där uppgifter om 

frågeställningar saknats i hållbarhetsredovisningarna har företagens hemsidor kontrollerats för 

ytterliggare information. 

4.4.1 SAS 

SAS publicerar sin hållbarhetsredovisning integrerad i årsredovisningen. Företaget har under 

lång tid arbetat med icke-finansiell rapportering men år 2003 gjordes ett formellt åtagande till 

uppföranderegler. Samma år anpassades företaget till Global Compact och dess 

grundkriterier.79 Förutom information integrerad i årsredovisningen publicerar företaget 

hållbarhetsrelaterad information i en separat publikation kallad Code of Conduct – 

Affärsetiska regler och riktlinjer för SAS koncernen. 

 

SAS koncernens Årsredovisning 2003 & Hållbarhetsredovisning utsågs år 2004 av FAR till 

den bästa hållbarhetsredovisningen. I samband med det deltog företagets 

hållbarhetsredovisning i tävlingen European Sustainability Reporting Award år 2004. De 

rapporter som får nationella erkännanden nomineras till den europeiska tävlingen. Samma 

rapport blev i Norge utsedd som den bästa hållbarhetsredovisningen, i en tävling arrangerad 

av norska finansanalytiker. 

 

Med rapporten för år 2004 har företaget koncentrerat arbetet till frågor om socialt ansvar och 

relationer. Efter att år 2003 ha påbörjat åtagandet att följa Global Compact´s grundläggande 

kriterier har SAS fortsatt anpassningen till kriterierna. SAS har efter många års arbete med 

CSR arbetat fram en egen Code of Conduct som till stora delar baseras på Global Compact 

men som även tar hänsyn till den svenska regeringens regler, Globalt Ansvar. Syftet med den 

egna uppförandekoden är att integrera större ansvarstagande på alla nivåer i företaget. Ett av 

kärnvärdena för företaget är värdeskapande och för att nå detta mål är förståelse av 

uppförandereglerna nödvändig. 

 

                                                 
79 SAS koncernens årsredovisning & hållbarhetsredovisning 2004, s.99ff 
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Hållbarhetsredovisningen som presenterades år 2004 upprättades med hjälp av riktlinjer från 

Global Reporting Initiative och det valda revisionsföretaget, vilka var Deloitte & Touche. 

Deloitte & Touche bidrog med en egen version av riktlinjer, kallad Deloittes ”Checklista för 

upprättande och utvärdering av information om miljö, etik, socialt ansvar och bolagsstyrning, 

2004-06-23”. Deloitte & Touche var även det revisionsföretag som valdes som oberoende 

granskare av rapporten, vilket var möjligt eftersom de avdelningar inom revisionsföretaget 

som upprättar och granskar hållbarhetsredovisningar är skilda. Både hållbarhetsredovisningen 

för år 2003 och 2004 granskades av samma revisorer. Rapporterna ansågs följa de kriterier 

som framförts genom företagets uppföranderegler. 

 

SAS koncernen har utvecklade samarbeten och dialoger med externa intressenter. Under år 

2003 försökte företaget omvandla dialogerna till att vara mer systematiska. Ambitionen låg 

även i linje med GRI och den egna uppförandekoden.80 Med hållbarhetsredovisningen för år 

2004 presenteras en mer utvecklad sammanställning av kommunikationen med externa 

intressenter. Med kunderna kommunicerar företaget genom enkäter och med medarbetare 

kommunicerar företaget genom interna responssystem. Större intressenter som samarbete 

bedrivs med är luftfartsmyndigheter i Skandinavien, miljöorganisationer och olika lärosäten. 

 

SAS koncernen uttrycker i hållbarhetsredovisningen viljan att uppfattas som ett öppet och 

transparant företag. Anledningen till den viljan är att trovärdighet skapas genom öppenhet. 

Även leverantörer till företaget väljs utifrån kriterier som trovärdighet, förutom krav på 

kostnadseffektivitet. För att gå vidare med trovärdighetsaspekter av verksamheten visas det 

aktiva arbete som bedrivs inom koncernen, för att integrera ökad medvetenhet för etiska 

frågor.81 

 

 

 

 

                                                 
80 SAS koncernens Årsredovisning 2003 & Hållbarhetsredovisning, s.95ff 
81 SAS koncernens årsredovisning & hållbarhetsredovisning 2004, s.99ff 
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4.4.2 SKF 

Ambitionen med hållbarhetsredovisningen är att använda den som ett 

företagsstyrningsverktyg, liksom de miljöledningssystem som tidigare implementerats i 

organisationen.  

 

Hållbarhetsredovisningen utmärkte sig tidigt i mängden som den första 

hållbarhetsredovisningen som integrerades i årsredovisningen, en trend som majoriteten av 

företaget följer idag. 

 

År 2002 arbetade SKF fram en egen uppförandekod som baserades på principer från Global 

Compact, riktlinjer för multinationella företag från OECD och deklarationer från ILO som 

behandlar multinationella företag. Utvecklingen av uppförandereglerna ansågs nödvändiga för 

att kunna implementera de sociala aspekterna av den hållbara utvecklingen. Det tidigare 

miljöledningssystemet baserades på ISO standarder för miljörelaterade arbeten.82 

 

För upprättande av hållbarhetsredovisningen används riktlinjer från Global Reporting 

Initiative. Hållbarhetsredovisningen som publicerades år 2004 anpassades i större grad till 

riktlinjer som föreskrivs av GRI. För att granska hållbarhetsredovisningen används förutom 

de kontrollverktyg som ingår i GRI, även AA1000 och AA1000AS. SKF är även engagerade i 

organisationen WBCSD (World Business Council for Sustainable Development) och deltar 

aktivt i den fortsatta utvecklingen av det verktyg som tillhandahålls. Dessa tre verktyg utgör 

tillsammans en bred grund för upprättande och granskning av hållbarhetsredovisningen. GRI 

är dock det viktigaste verktyget. 

 

SKF valde att ge granskningsuppdraget till revisionsföretaget Deloitte & Touche för 

hållbarhetsredovisningarna som publicerades år 2003 och 2004. Efter rapporten som 

framställdes år 2004 har SKF valt att ge granskningsuppdraget till KPMG. Den rapport som 

kommer att framställas år 2005 kommer således att granskas av KPMG. 

 

SKF upprättar hållbarhetsredovisningen i samarbete med andra företag som inte är 

revisionskonsulter. Även respons från intressenter tas hänsyn till när rapporten upprättas. 

                                                 
82 SKF Årsredovisning 2004 inkluderande Hållbarhetsredovisning, s.93ff 
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AA1000 rekommenderar företag som redovisar hållbarhet att upprätta en systematisk relation 

med intressenter. Intressenterna är bl.a. kunder, investerare, leverantörer och aktieägare. 

 

Hållbarhetsredovisningen som presenterades år 2004 skiljer sig från tidigare års publikationer 

genom att de sociala aspekterna utvecklats i större utsträckning än miljöaspekterna. Eftersom 

arbetet med miljöredovisning påbörjades tidigt var den redan utförlig och SKF ansåg att det 

var nödvändigt att utveckla de sociala delarna i större grad. Den andra nyheten med 

publikationen för år 2004 är att ett nytt certifieringssystem tillämpats. Detta system kallas 

OHSAS 18001 och liknar ISO standarder. Skillnaden ligger i att riktlinjer från OHSAS 

(Occupational Health and Safety Management Systems) behandlar sociala aspekter av 

företagsstyrning. 

 

SKF anser att engagemang i samhället skapar större grad av trovärdighet för företaget och är 

därför delaktiga i aktiviteter i flera länder. Ambitionen är att delta i samhällsutvecklande 

aktiviteter i alla länder som företaget bedriver verksamheter i. Andra aspekter för att öka 

trovärdigheten för den hållbara utvecklingen är implementeringen av nollvisionen. Företagets 

mål är att alla medarbetare ska vara nöjda och känna sig trygga. I hållbarhetsredovisningen 

kan SKF med hänvisning till nollvisionen visa statistik över sjukfrånvaro och arbetsskador för 

medarbetare. SKF har i många delar av koncernen uppnått målet för nollvisionen och andra 

delar av koncernen är under utveckling.83 

4.4.3 SCA 

Arbetet med hållbar utveckling av företaget SCA offentliggjordes år 2001. Tidigare år 

arbetade SCA med miljöredovisning. Även om sociala aspekter behandlades i redovisningen 

var det inte en formell hållbarhetsredovisning. I den separata miljöredovisningen som 

publicerades år 2001 integrerades för första gången den formella informationen om socialt 

ansvar under rubriker som hållbar lönsamhet, där nyckeltal för socialt ansvar presenterades. I 

hållbarhetspolicyn definierades de kriterier som skulle ligga till grund för uppförandekoden.84 

Hållbarhetsredovisningen som presenteras av SCA år 2004 är till stora delar avvikande från 

andra tillgängliga hållbarhetsredovisningar. De uppföranderegler som formulerats baseras på 

deklarationer från FN, ILO och principer från Global Compact. SCA har modifierat de 

tillgängliga koderna från att vara generella till att mer specifikt behandla företaget. 

                                                 
83 SKF Årsredovisning 2004 inkluderande Hållbarhetsredovisning, s.93ff  
84 SCA Miljöredovisning 2001, s.7ff 
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Det finns inte ett formellt åtagande till att använda praktiska riktlinjer från andra 

organisationer, trots att viss metodik hämtats från Global Reporting Initiative. SCA har främst 

använt GRI för att skapa nyckeltal om sociala och miljöetiska ansvar. Istället för att använda 

tillgängliga riktlinjer har företaget valt att formulera egna nyckeltal. Även detta har resulterat i 

en avvikande hållbarhetsredovisning. 

Hållbarhetsredovisningen från SCA är under utveckling och kan betraktas som ung i relation 

till övriga hållbarhetsredovisningar som publicerats av svenska företag. I SCA Miljö och 

socialt ansvar 2004 uppger företaget att tidigare utveckling fokuserats på att formulera 

uppförandekoder och riktlinjer för att bedriva arbetet. Med den senaste rapporten har 

ambitionen varit att öka medvetandet för sociala frågor i hela organisationer. Genom 

omfattande projekt strävar SCA efter att alla medarbetare ska förstå och anpassa sig till det 

nya styrningsverktyget. Nästa steg för utveckling uppges vara kontroll av leverantörer och i 

större utsträckning anpassa uppförandekoden till aspekter som mänskliga rättigheter. 

 

SCA upprättar rapporten för miljö och socialt ansvar inom företaget utan att ta hjälp av varken 

revisionsföretag eller andra organisationer. Som extern granskare av rapporten har SCA valt 

redovisningsföretaget Deloitte & Touche. Företaget får även feedback på rapporten från 

organisationer som Världsnaturfonden och Amnesty. SCA utbyter idéer med intressenterna 

för att få ett externt perspektiv på företagets hållbara utveckling. Detta är även ett steg i 

riktning mot en mer trovärdig rapport.85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
85 SCA Miljö och socialt ansvar 2004, s.27ff 
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5 Analys 

5.1 Hållbarhetsredovisning 

Redovisningslösningar uppstår som en följd av nya fenomen i samhället. För att utveckla 

lösningarna samspelar olika aktörer och slutprodukten av samspelet resulterar i många fall i 

ny redovisningspraxis. Redovisningslösningar uppstår även i vissa fall genom kompromisser 

mellan alla parter som är involverade och deras önskemål. För hållbarhetsredovisning handlar 

det om redovisande företag, revisorer och intressenter av många olika slag. Kompromisser 

leder i vissa fall även till att alternativa lösningar uppstår för samma redovisningsobjekt. 

Alternativa sätt att redovisa kan bero på att vissa organisationer tjänar på att göra på ett visst 

sätt. Betraktare bör dock ha i åtanke att innovativa handlingar inom redovisning inte alltid är 

positiva utan kan medföra oförväntade konsekvenser. 

 

Genom att använda hållbarhetsredovisning utsätter sig företag för större exponering än 

tidigare. I hållbarhetsredovisningar kan detaljerad information om den påverkan företaget har 

på omvärlden tydligt avläsas. 

 

Av de granskade hållbarhetsredovisningarna är SAS det företag som har mest utförlig 

rapportering av hållbarhetsinformation. Vid sidan om den integrerade informationen i 

årsredovisningen finns en separat redovisning med mer utförlig data. SKF redovisar 

hållbarhetsredovisningen enbart integrerad i årsredovisningen, men även den är utförlig och 

formad efter den förespråkade dispositionen från Global Reporting Initiative. SCA har den 

minst utvecklade rapporten, där det tydligt framgår att hållbar utveckling är under bearbetning 

på företaget. SCA är även det företag som senast börjat med hållbarhetsredovisning, vilket 

kan vara anledningen till att rapporten är minst utvecklad. 

 

De intervjuade revisorerna anser inte att den ökade exponeringen är en nackdel utan istället en 

nödvändig åtgärd helt i linje med utvecklingen av samhällets strävan efter hållbara mål. 

Henrik Dahlström menar att företagen kan vända den ökade transparensen till sin fördel 

genom att förmedla den önskade bilden av företaget. Genom att nämna det företaget är sämre 

på kan företaget även minska frågeställningar som dyker upp i media. 
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Lars-Olle Larsson instämmer i denna åsikt och framför att företag bör förstå sin roll i 

samhället. Att arbeta med hållbarhetsredovisning är ett sätt för ledningen att förstå 

verksamheten och dess inverkan på omvärlden. 

 

De aktörer som använder sig av fastställda ekonomiska ramar för att skapa förståelse och 

bedriva sitt arbete, exempelvis revisionsföretag, kan förbise sociala aspekter av 

redovisningsproblem. Enligt Lars-Olle Larsson har revisorer som tidigare arbetat efter 

företagsekonomiska normer, på senare tid tvingats ta ytterliggare ett steg och vidga 

perspektivet. Ett revisionsföretag som vill vara framgångsrikt bör kunna erbjuda alla typer av 

tjänster inom redovisning. Henrik Dahlström för ett resonemang där revisionsföretag jämförs 

med andra typer av företag. Ökad medvetenhet hos klienter leder till att efterfrågan på tjänster 

ökar och detta gynnar revisionsföretag. Därför är hållbarhetsredovisning ett område inom 

redovisningen som det frekvent informeras om. 

 

Revisorerna berättar att både KPMG och PriceWaterhouseCoopers vänder sig till större 

företag för att erbjuda sina tjänster. Båda revisionsföretagen vänder sig främst till klienter som 

redan är befintliga kunder genom finansiell redovisning och på detta sätt kan bättre anpassade 

lösningar erbjudas. Lars-Olle Larsson nämner även att det i vissa fall är klienter som tar 

initiativ till att upprätta en hållbarhetsredovisning men att det ofta kommer för sent. Företag 

tenderar att förstå behovet när en kris redan inträffat. I samma resonemang nämns även att 

revisorer oftast är den part som invigt klienter i området genom att informera om alternativen, 

även om det kan tyckas vara företagen som tar initiativ till upprättande. 

 

Henrik Dahlström anser att upprättandet av en hållbarhetsredovisning för med sig fördelar 

som definitivt överväger resursförbrukningen, vilket även Lars-Olle Larsson instämmer i. 

Ledningen på företaget som upprättar rapporten kan, vid sidan om att vara först med kunskap 

om brister, även använda den som ett kontrollinstrument och underlätta riskhanteringen. 

Företaget kan även genom redovisningen attrahera investerare och arbetskraft. Lars-Olle 

Larsson menar även att företaget kan skapa en stark kommunikation mellan verksamheten och 

intressenterna som kan gynna företaget. 

 

Åsikter om vilka som kan arbeta med hållbarhetsredovisning går isär mellan revisorerna. 

Henrik Dahlström anser att det krävs sakkunskap och erfarenhet av revisorsmetodik. Det är 

alltså inte nödvändigt att vara revisor för att arbeta med hållbarhetsredovisning. 
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Lars-Olle Larsson menar istället att speciell kompetens är ett krav. Även om det inte behöver 

vara en auktoriserad revisor bör det vara en specialistrevisor med inriktning på miljö och 

hållbarhetsredovisning som utför arbetet. Arbetet med hållbarhetsredovisning kräver 

flexibilitet. Den som upprättar och granskar rapporten ska kunna befinna sig på de platser den 

berörda verksamheten och leverantörer till den verksamheten befinner sig på. Den metodik 

som används är revisorsmetodik och de som bäst kan den är revisorer själva. Med dessa 

argument menar Lars-Olle Larsson att det mest naturligt är att revisorer utför arbetet.  

5.2 Uppföranderegler och riktlinjer 

Det finns två aspekter av hållbarhetsredovisning. Det ena är upprättandet och det andra 

granskandet. För upprättandet finns det många fler verktyg än för granskandet. Anledningen 

till att det finns flera metoder för upprättandet tror Henrik Dahlström beror på att företag är 

unika och behöver olika metoder. Olika tyngd läggs på olika delar av redovisningen men 

informationen som förmedlas är samma. Lars-Olle Larsson anser att det är nödvändigt att ta 

hjälp av tillgängliga riktlinjer och uppförandekoder för att skapa en hållbarhetsredovisning. 

Båda revisionsföretagen föredrar att arbeta med Global Reporting Initiativs riktlinjer och 

Global Compact´s uppföranderegler. Detta beror på att dessa har störst inflytande och störst 

spridning i världen. Därför rekommenderas klienterna att använda dessa verktyg. 

SAS använder uppförandekoden från Global Compact som bas för de egna 

uppförandereglerna. Som praktiska verktyg används en checklista från Deloitte & Touche. 

Deloitte & Touche är även de valda revisorerna för att upprätta och granska 

hållbarhetsredovisningen. Vid sidan om checklistan används GRI för att upprätta rapporten, 

vilket framkom genom de nyckeltal som använts. 

 

SKF är det företag som tydligast använder hållbarhetsredovisningen som ett styrningsverktyg. 

För att skapa uppförandereglerna har företaget tagit hjälp av organisationerna Global 

Compact, OECD och ILO, samtidigt som tidigare standarder från ISO fortfarande används. 

Företaget bifogar i hållbarhetsredovisningen en detaljerad lista över vilka delar av GRI som 

används. Tillsammans med nyckeltalen är det dispositionen som följer rekommendationer 

från GRI. AA1000 används som verktyg för att granska rapporten, tillsammans med GRI. 

SKF arbetade tidigare med Deloitte & Touche men har nu gått över till KPMG som revisorer. 

SCA har den mest avvikande rapporten av de undersökta företagen, inte bara för att den är 

senast påbörjad. Företaget har tagit hjälp av Global Compact, FN och ILO för att skapa 

uppföranderegler men för praktiska verktyg står SCA själv. Vissa nyckeltal har tagits från 
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GRI men där slutar samarbetet med andra organisationer vad gäller upprättandet. Inte heller 

revisorer bidrar med konsultation för att upprätta rapporten. För att granska rapporten har 

Deloitte & Touche valts som revisorer. 

 

Lars-Olle Larsson berättar att företag kan arbeta annorlunda eftersom det är en frivillig 

redovisning. Den friheten kan dock vara en möjlighet för revisorn att påverka processen 

eftersom det är ett samarbete mellan företag och revisor.  

 

Varken KPMG eller PriceWaterhouseCoopers använder standardiserade metoder som 

exempelvis Deloitte & Touche. De anser att ett sådant sätt skulle vara negativt för klienterna, 

då de alla har olika behov som behöver åtgärdas på unika sätt. Båda revisorerna efterlyser 

internationella standarder för arbetet och det framkommer att större normsättande 

organisationer inom en snar framtid kommer att publicera standarder som kommer att 

underlätta arbetet för både företag och revisorer avsevärt. Tillsvidare får de dock nöja sig med 

tillgängliga metoder. 

5.3 Oberoende granskning 

Företag strävar efter att upprätta en yttre fasad som uppfattas på ett positivt sätt av 

allmänheten. I den strävan är en av de avgörande faktorerna att informera om vilken roll 

företaget har i samhället. För att allmänheten ska kunna lita på den informationen som 

förmedlas måste företag låta den granskas av någon utomstående. 

 

De tre undersökta hållbarhetsredovisningarna har alla blivit granskade och godkända av sina 

respektive revisorer. Detta är enligt de intervjuade revisorerna det som är mest korrekt. Henrik 

Dahlström anser att en oberoende granskning är ett kvitto på att företaget är välfungerande. 

Det existerar trots detta en syn i Sverige på företag som mer etiska än vad de egentligen är, 

vilket leder till att inte alla hållbarhetsredovisningar granskas. 

 

Verksamheter upprättar styrningsverktyg och kontrollförhållanden för att organisera företaget 

på bästa sätt. Verktygen som upprättas speglar det intresse och krav som ställs av ägare, 

investerare och intressenter. Hållbarhetsredovisning har på senare tid utgjort ett effektivt 

verktyg där intressenternas och företagets intressen kunnat mötas, men för att verktyget ska 

fungera måste professionell yrkeskunskap vara involverad i formandet. 
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SAS är ett bra exempel på ett företag som använder sin uppförandekod för att styra hela 

organisationen mot hållbar utveckling. Genom stor spridning och starkt tryck engageras hela 

verksamheten i arbetet. Genom att ta del av intressenternas åsikter försöker SAS anpassa 

företaget till de krav som ställs från omvärlden. På samma sätt arbetar SKF med sina 

intressenter. SKF har använt intressenter för att forma uppförandekoden och är hela tiden 

engagerad i samhället, oberoende av vart i världen verksamheten finns i. SCA rapporterar 

upprättade kommunikationer med sina intressenter för att nå hållbar utveckling och skriver 

vidare att samarbetet kommer att utvecklas till högre nivåer. 

 

Henrik Dahlström menar att andra än revisorer kan utgöra oberoende parter för granskning. 

Dessa kan exempelvis vara större organisationer som Amnesty eller Greenpeace men Lars-

Olle Larsson håller inte med denna syn (se ovan framställda argument). Han tycker inte att 

sådana organisationer kan vara neutrala utan att de arbetar för egna intressen. Lars-Olle 

Larsson jämför hållbarhetsredovisning med övrig finansiell redovisning och anser att det är 

nödvändigt med oberoende granskning för att skapa förtroende hos intressenterna. 

5.4 Trovärdighet 

Vissa företag anses vara mer positiva för samhället än andra. De företag som kan möta 

omgivningens förväntningar på bästa sätt kommer att belönas och detta kommer även att 

anammas av andra företag. Den organisation som får bästa bemötandet utgör alltid den 

standard som andra organisationer strävar efter att uppnå. 

 

Företagen som utmärker sig med sina hållbarhetsredovisningar uppmärksammas ofta i media 

och i tävlingar, exempelvis ESRA. SAS var ett sådant företag som belönades för bästa 

hållbarhetsredovisning år 2004. Detta kan anses vara orsaken till att företagets rapport bedöms 

som en av de bästa i Sverige. Lars-Olle Larsson anser att detta är ett bra sätt för att identifiera 

de bättre rapporterna. Det är även ett sätt som kan förbättra de mindre bra rapporterna genom 

att använda de uppmärksammade hållbarhetsredovisningarna som måttstock. 

 

För att skapa ett större värde för varumärket är det viktigt att företag förmedlar trovärdighet. 

Genom informationskanaler som utvecklats till vad det är idag, kan intressenter snabbt få 

kunskap om väldigt många aspekter av företaget. Företag måste därför ta hänsyn till sina 

intressenter när de förmedlar information och organiserar verksamheten. När företag 

strukturerar verksamheten tas hänsyn till framtida risker och andra faktorer som kan påverka 



 

  46 

företaget. I det arbetet har revisorerna en framträdande roll. En del av granskningen är till för 

att stärka trovärdigheten av företagets redovisning samtidigt som en annan arbetsuppgift för 

revisorn är att bedöma framtida utveckling av företaget och omvärlden. 

 

Henrik Dahlström menar att bedömningen av redovisningens trovärdighet ligger i 

betraktarens ögon. Det är till intressenterna som hållbarhetsredovisningen riktas och det är 

dessa som kommer att bedöma rapporten som trovärdig. Enligt Lars-Olle Larsson är det 

därför viktigt att företaget tar reda på vilka intressenterna är och vilka krav som ställs. 

 

Flera källor anser att kraven på den finansiella redovisningen även bör ställas på den frivilliga 

delen. När FAR gav ut sin rekommendation till frivillig hållbarhetsredovisning ansågs de 

kraven som ställdes på den finansiella redovisningen vara lika aktuella. Samtidigt som det 

krävs att företag publicerar begriplig information ska inte väsentlig information utelämnas. 

Andra ska kunna skaffa sig en uppfattning om företaget på egen hand. Företaget ska vidare 

kunna styrka information som publiceras i det fall det skulle behövas. Båda revisorerna 

berättar att metoderna för att granska inte skiljer sig i stor utsträckning från 

rekommendationer från FAR. Höga krav ställs även på kvalitativa påståenden i rapporterna. 
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6 Resultat 
För att sammanställa resultatet av uppsatsen används frågeställningarna som beskrevs i syftet. 

Dessa frågeställningar var följande:  

 

• Vilken roll och inflytande har redovisningskonsulter när de arbetar med 

hållbarhetsredovisning? 

• Föredrar revisorerna vissa uppföranderegler och riktlinjer framför andra? 

• Vad anser revisorer att oberoende granskning betyder för hållbarhetsredovisning? 

• Vad anser revisorer om trovärdigheten av hållbarhetsredovisningen? 

 

Revisorer har flera roller i arbetet med hållbarhetsredovisning. Självklara arbetsuppgifter är 

upprättandet och granskandet av rapporterna, men man kan även finna revisorer som är aktiva 

i andra situationer. De organisationer som publicerar redovisningspraxis består till en del av 

revisorer. I enlighet med teorin om normbildningsprocessen kan det alltså ses att revisorer tar 

en betydande plats som normbildande aktör. 

 

I den institutionella teorin beskrevs det att vissa aktörer kan påverka företag att ändra sin 

verksamhet. Påverkan kan uppstå i många former och revisorer tar flera olika roller som 

påverkande aktör i denna teori. Tävlingar och utmärkelser nämndes som källor till mimetisk 

påverkan. En av de intervjuade revisorerna var delaktig i flera sådana paneler där vissa företag 

utnämndes som bättre verksamheter. 

 

Det framkom att revisorer kunde utöva ett större inflytande över sina klienters val att redovisa 

hållbarhet. Genom att informera klienter och andra potentiella klienter om möjligheterna med 

hållbarhetsredovisning spreds medvetandet. Detta arbete fortsatte med personliga möten, där 

mer intressanta klienter uppvaktades. 

 

Revisorer hade ännu större makt att påverka sina klienter under arbetets gång. Genom att 

rekommendera metoder och verktyg kunde hållbarhetsredovisningen styras mot önskade mål. 

Detta stämde även överens med antagandet om revisorers roll som normativt påverkande 

aktör. Tillsammans med intressenter och normbildande organ kunde revisorer påverka 

budskapets utformning. 
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Som tvingande institutionell påverkan beskrevs rekommendationer från FAR och officiella 

krav på finansiell information. Dessa beskrevs som en källa till trovärdighet för 

hållbarhetsredovisningar. Både reglerande verk och normbildande organisationer 

rekommenderade att dessa kriterier följdes. Det var dock inget krav eftersom 

hållbarhetsredovisning, än så länge, är ett frivilligt moment av den publika rapporteringen. 

Både intervjuerna med revisorerna och de granskade hållbarhetsredovisningarna visade att 

denna typ av påverkan hade mindre inflytande över företagets val av metoder och verktyg. 

Revisorn, intressenterna och de valda riktlinjerna hade större inflytande än tvingande 

institutioner. 

 

Resultatet av intervjuerna visade att revisorerna föredrog vissa uppföranderegler och riktlinjer 

framför andra. Revisorernas val speglades även i de hållbarhetsredovisningar som granskades. 

De företag som hade större erfarenhet av hållbarhetsredovisning valde att basera sina egna 

uppföranderegler på externa uppförandekoder. Riktlinjerna som användes var de som fått 

störst spridning. 

 

Som normativt påverkande aktörer nämndes vissa uppföranderegler och riktlinjer. Trender för 

spridningen av dessa går att urskilja när revisorernas åsikter granskas. Revisorer har, som 

ovan nämnt, stort inflytande över arbetsprocessen, där företag upprättar sin 

hållbarhetsredovisning. Genom att rekommendera de riktlinjer som revisorerna själva 

föredrar, kan hållbarhetsredovisningarna till viss del standardiseras. 

 

Det handlingsmönster företag väljer visade sig grundas på flera orsaker. En av orsakerna 

beskrevs i den institutionella teorin som företagets eftersträvade profil. Genom att förmedla 

information om sig själv kan företaget ändra attityder i allmänheten. För att det ska vara 

möjligt måste företaget kunna uppvisa en trovärdig fasad, i annat fall kommer inte målet att 

nås. 

 

De intervjuade revisorerna ansåg att oberoende granskning var nödvändigt för 

hållbarhetsredovisningar. Det var lika självklart som att den finansiella redovisningen 

granskas och godkänns av en revisor. Även om de granskade hållbarhetsredovisningarna 

befann sig på olika stadier av sin mognad, var alla granskade och godkända av en revisor. 
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FAR rekommenderade företag att låta den frivilliga redovisningen granskas på samma sätt 

som den finansiella för att höja kvalitén av den. Detsamma uttrycktes av de organisationer 

som publicerade uppföranderegler och riktlinjer. 

 

Normbildningsprocessen beskrev den ständiga utvecklingen som redovisningspraxis går 

igenom. På samma sätt beskrevs det i intressentteorin den påverkan intressenter ständigt 

utsätter företag för. Olika aktörer har varierande krav på företag och dessa krav avspeglas i 

hur trovärdigheten av ett företag bedöms. Revisorerna ansåg att hållbarhetsredovisningen bör 

spegla intressenternas krav, samtidigt som en objektiv information förmedlas. På detta sätt 

kan en trovärdig rapport publiceras. 

 

De riktlinjer som beskrevs ansåg att en trovärdig rapport bör följa vissa kriterier. Tydligast var 

det beskrivet i riktlinjer från Global Reporting Initiative. En del av de granskade 

hållbarhetsredovisningarna följde dispositionen från valda riktlinjer, samtidigt som de egna 

uppförandereglerna baserades på externa, erkända uppföranderegler. 
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7 Slutsats 
Slutsatsen kommer att utgå ifrån resultatet och besvara problemformuleringen. Den 

formulerades enligt följande: 

 

Vilken inverkan har redovisningskonsulter på företagens utveckling och tillämpning av 

hållbarhetsredovisning? 

 

Den allmänna utvecklingen av redovisningspraxis påverkas i hög grad av åsikter från 

revisionsbranschen. Enskilda företag är i kontakt med revisorer på flera sätt och varje gång en 

revisor konsulteras genomgår företag vissa förändringar. Forskningsfrågan för denna uppsats 

handlade om den påverkan revisorer kunde utsätta företag för. 

 

Revisorer kommunicerar med företag genom flera kanaler i syfte att få företag att redovisa 

hållbarhetsinformation. En del av revisorers påverkande auktoritet kan därför anses komma i 

ett tidigt skede, där företagsledningars kunskap om det nya redovisningsområdet utökas. I de 

fall då det redan är ett företag som publicerar en hållbarhetsredovisning, bearbetas företagets 

redovisning till att följa allmänna standarder och riktlinjer. Med andra ord kan revisorers 

påverkan delas in i två stadier. 

 

I det tidiga skedet karaktäriseras revisorer som den informativa parten som driver företag till 

att ta initiativ till att upprätta en hållbarhetsredovisning. Informationsdagar och konferenser 

arrangeras för att sprida kunskapen om nyttan företag har av att använda 

hållbarhetsredovisningen. Intressenter utgör en annan påverkande aktör som märks av i det 

tidiga skedet. Denna aktör kan utnyttjas av revisorer som ett argument att ta initiativet att 

upprätta en hållbarhetsredovisning. 

 

I vissa fall får speciella företag större uppmärksamhet av revisorer. Istället för att enbart nöja 

sig med att informera företaget om möjligheterna med att redovisa hållbarhet, gör revisorer 

besök på dessa företag. Genom besöken kan en bättre beskrivning förmedlas och en större 

påverkan utövas. I många fall är de företag som besöks redan befintliga klienter, som även 

anlitar revisionsföretaget för den finansiella redovisningen. Genom detta tillvägagångssätt kan 

revisorer erhålla en stor mängd information om företaget och erbjuda bättre utformade 

tjänster. 
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Det senare skedet av revisorers arbete med företag karaktäriseras av mer praktisk påverkan. 

Företag som ingår i det skedet har oftast redan kommit en bit på vägen med arbetet med 

hållbarhetsredovisningen. Revisorer som då konsulteras kan hjälpa till med val av praktiska 

verktyg, utformning av uppföranderegler och kommunikation med intressenter. Detta skede 

präglar även rapporteringen genom att ge den dess utformning. 

Det är anmärkningsvärt att de organisationer som publicerar riktlinjer och uppföranderegler, 

till viss del består av revisorer. Genom att vara aktiva i sådana organisationer kan 

revisionsbranschen ge större tyngd åt sina egna åsikter och påverka redovisande företag. 

De intervjuade revisorerna i denna uppsats ansåg att vissa riktlinjer och uppföranderegler 

föredrogs framför andra. Dessa verktyg rekommenderades till de företag som revisorerna 

arbetat med, för att upprätta och underhålla hållbarhetsredovisningen. 

 

Revisorer kan i större utsträckning påverka företag som redan redovisar hållbarhet, eftersom 

de träder in i ett skede där hållbarhetsredovisningen utvecklas. Företag är mer mottagliga för 

påverkan och styrning av redovisningens riktning vid det senare skedet. 

 

Denna process kan antas leda till en större grad av standardisering av 

hållbarhetsredovisningarna i framtiden. Att större företag tar initiativ till att publicera en 

hållbarhetsredovisning kan anses vara en naturlig utveckling av den publika redovisningen. 

Samma process kunde urskiljas för miljöredovisningen, som introducerades tidigare än 

hållbarhetsredovisningen. Revisorers inverkan på utvecklingen av området kan antas ge störst 

effekt på utformningen av rapporterna. Vissa riktlinjer och uppföranderegler kommer med 

stor sannolikhet att få större framgång, eftersom de i detta tidiga skede av revisionsområdet 

prefereras av revisionsbranschen. 

 

Valet av riktlinjer och uppföranderegler har beskrivits som ett moment där önskemål från 

företag och rekommendationer från revisorer är avgörande. Eftersom det finns en extern 

efterfrågan på information om företaget publiceras olika rapporter, bland dem även en 

hållbarhetsredovisning. För att publicera en hållbarhetsredovisning finns flera verktyg företag 

kan ta hjälp av. På ett övergripande plan är det uppföranderegler som väljs, där åtaganden till 

ansvar görs. För ett djupare praktiskt plan finns det verktyg som tillhandahåller metoder och 

hjälpmedel. De riktlinjer och uppföranderegler som föredras av revisorerna har även visat sig 

ha störst användarskara bland företag. Med stor sannolikhet kommer Global Compact 

tillhandahålla de uppföranderegler som får störst spridning bland företag, då företag som 
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formulerar egna uppförandekoder utgår ifrån principerna. Med lika stor sannolikhet kommer 

Global Reporting Initiative bidra med de verktyg som får störst spridning för att upprätta och 

granska hållbarhetsredovisningen. 

 

De intervjuade revisorerna anser att riktlinjerna är de bästa bland alla tillgängliga alternativ. 

Även om revisorerna framförde företagens valfrihet att välja verktyg själva bör det tas hänsyn 

till revisorers drivande egenskap som rådgivare. Att företag som anlitat en revisor för att 

utföra ett arbete skulle bortse från samma revisors rekommendationer kan inte anses vara så 

framgångsrikt. Den valda revisorn spelar, vid sidan om den rådgivande funktionen, rollen som 

kvalitetssäkrare av hållbarhetsredovisningen. Revisorns officiella utlåtande höjer rapportens 

trovärdighet. 

7.1 Diskussion 

Att företag arbetar med hållbar utveckling kommer med stor sannolikhet att löna sig i 

framtiden. Idag är det en utveckling där betraktaren kan se att aktörer går mot olika håll men 

ändå möts vid samma mål, där strävan är gemensam. När allt fler företag och andra 

organisationer tar initiativ till förändring kan en omstrukturering av samhället urskiljas. Det är 

dock nödvändigt att någon del av kedjan som utgör marknaden bryter sig loss och visar 

vägen. Revisorer är involverade i alla företag och utgör även en informatör i samhället, 

genom den kunskapsspridning detta fack bidrar med. Revisionsföretag skulle därför kunna 

utgöra den länk i kedjan som driver den sociala utvecklingen till sin spets och får saker att 

hända. 

 

Det urval som undersöktes utgjordes av två större revisionsföretag som har en stor del av de 

svenska företagen som klienter. Syftet var att förstå det inflytande som dessa företag har. En 

god skildring anses ha framställts med uppsatsen, men det finns även sådant som kunde ha 

gjorts bättre. Som ovan nämnt finns det en sammanslutning som bildar ”The big four” i 

Sverige, där de fyra största revisionsföretagen ingår. Dessa är vid sidan av de undersökta 

revisionsföretagen, även Ernst & Young och Deloitte & Touche. För att få en bättre skildring 

av revisionsföretagens åsikter kunde även de övriga två ha ingått i urvalet. Förklaringen till att 

det inte blev så kan vara de resurser som fanns tillgängliga. Målet var att skapa en nyanserad 

bild av situationen idag och för att nå detta mål var det nödvändigt att inkludera 

hållbarhetsredovisningar från företag. Att bygga en studie på enbart revisionsföretag skulle ha 
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bidragit med en alltför subjektiv skildring och därför anses valet att begränsa antalet 

revisionsföretag till förmån för hållbarhetsredovisningar varit rätt. 

Uppsatsens reliabilitet bör, med ovan förda resonemang, inte minska med frånvaron av de 

övriga revisionsföretagen, utan istället kunna öka med den breda kunskapsbas som 

slutsatserna grundas på. 

 

De data som sammanställts har gjort det möjligt att presentera svar på de frågeställningar som 

utgjort intresseområdet för uppsatsen. Genom att använda relevanta teorier har en god 

förkunskap utgjort basen till utförda analyser och slutsatser. Vid sidan av teorierna har 

tillfredställande data sammanställts för det empiriska materialet och tillsammans har denna 

information gjort det möjligt att hålla en hög validitetsnivå. 

7.1.1 Vidare forskning 

Hållbarhetsredovisning är ett ständigt debatterat område inom det företagsekonomiska facket. 

Nya rekommendationer och metoder dyker hela tiden upp och befintliga alternativ utvecklas 

ständigt. Det skulle därför vara intressant att studera ett företags utveckling genom tiden. SCA 

är exempel på ett sådant företag. För tillfället är hållbarhetsredovisningen relativt ung och det 

vore intressant att följa med utvecklingsprocessen. 

 

Det vore även intressant att utföra en undersökning om statens inverkan på näringslivet. 

Genom att kartlägga statliga organ skulle utvecklingen av näringslivet i Sverige bättre förstås. 

Denna studie skulle även kunna användas för att jämföra den svenska utvecklingen mot 

hållbara mål, i relation till övriga världen. 

 

I uppsatsen undersöktes tre företag som publicerar en hållbarhetsredovisning. För att förstå 

utvecklingen av området och omfattningen av behovet av hållbarhetsredovisningar skulle en 

kvantitativ studie kunna utföras, med företag som har en viss storlek men som inte publicerar 

en hållbarhetsredovisning. Anledningen till att vissa företag väljer bort hållbarhetsredovisning 

skulle bättre framhävas. Resultatet av en sådan undersökning vore även intressant för denna 

uppsats. 
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Bilaga 1 - Intervjumanual 
1. På vilket sätt arbetar ert företag med hållbarhetsredovisning 

2. Hur många av era kunder använder hållbarhetsredovisning och hur många av dem är 

ni delaktiga i? 

3. För hur många av de kunderna har ni varit den drivande parten till initiativ? 

4. Vilka för- och nackdelar anser ni att företag stöter på när de rapporterar hållbarhet? 

5. Är det nödvändigt för en revisor som arbetar med hållbarhetsredovisning att ha 

speciell kompetens på området? Krävs det speciell kompetens för att granska 

hållbarhetsredovisningar? 

 

6. Hur många riktlinjer för hållbarhetsredovisning finns? Har ni valt någon speciell och i 

så fall varför? 

7. Anser ni att de riktlinjer som finns idag är tillräckligt som underlag för att bedriva 

arbetet? 

8. Är det någonting ni saknar i de riktlinjer som finns? 

9. Har ni någon form av hjälpmedel, som exempelvis modeller och mallar vid arbetet 

med hållbarhetsredovisning? 

 

10. Anser ni att företagens hållbarhetsredovisningar bör granskas av en oberoende part? 

Vilka skulle kunna utgöra dessa? 

11. Vilka för- och nackdelar kan oberoende granskning innebära? 

12. Varför kan företag välja att inte låta någon granska hållbarhetsredovisningen? 

 

13. Brukar ni stöta på problem när ni granskar företags hållbarhetsredovisningar? Vilken 

typ av problem kan det handla om? 

14. Hur gör ni för att vara säkra på att företag uppger rätt information? Hur ser 

kontrollprocessen ut? 

15. Vad tycker ni företag bör göra för att öka trovärdigheten av sin 

hållbarhetsredovisning? 

16. Kan det anses vara trovärdigt att andra än revisorer granskar hållbarhetsredovisningar? 

 

17. Vilken anser ni är den viktigaste aspekten av hållbarhetsredovisning? 

18. Hur tror ni att hållbarhetsredovisningen kommer att utvecklas i framtiden? 
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Bilaga 2 - AA1000 
AA1000 verktyget består av en modell som är uppdelad i tre faser, men med ett fjärde tillägg 

som består av kontroll och förbättring. Tillsammans utgör de fyra indelningarna en cirkel som 

representerar kontinuiteten av arbetet med hållbarhetsredovisning. De fyra delarna är: 

 

1. Planering 

Genom att arbeta fram uppföranderegler för hur hållbarhetsredovisningen skall brukas ska 

åtaganden definieras för att göra hållbarhetsredovisningen till ett välkänt faktum istället för en 

idé. Detta ska till stor del ske genom förbindelser till att upprätta en process där etisk och 

social redovisning rapporteras. Till rapporten hör även granskning och redovisning till 

intressenter. 

Intressenternas viktiga roll ska tas hänsyn till och deras attityd ska tas med i redovisningen. 

För att på bästa sätt kunna bygga upp en relation med intressenterna ska dessa identifieras och 

fasta rutiner för olika grupper av intressenter ska definieras. I dessa definitioner ska även 

företagets egna värderingar och verksamhetssyfte ingå. 

 

2. Rapportering 

Till att börja med ska företaget definiera de frågor som är av större betydelse för 

hållbarhetsredovisningen. Detta ska göras genom att granska verksamhetens inverkan på 

omvärlden och genom att använda intressentdialogerna på ett konstruktivt sätt. 

Genom att granska faktorer som den egna verksamheten, intressenterna, den geografiska och 

sociala omgivningen m.fl. ska avgränsning av hållbarhetsredovisningen göras. Dessa 

avgränsningar ska dels behandla den tid hållbarhetsredovisningen ska löpa på men även den 

fysiska omfattningen av redovisningen. 

Genom uppföranderegler och valda verktyg ska granskningsmetoder för arbetet definieras. 

Den viktigaste aspekten av denna definition är kvalitén av granskningen. Störst trovärdighet 

skapas för hållbarhetsredovisningen om en kompetent revisor används, både vid uppförandet 

och vid granskandet. 

Genom att ta del av intressenternas åsikter identifieras sociala och etiska variabler där 

verksamhetens prestanda speglas i termer av värderingar och mål. Även intressenternas 

värderingar ingår i prestandabeskrivningen. Detta ger rapporten en ny och mer dynamisk 

egenskap eftersom det tidigare inte redovisats liknande mått på prestanda. Genom mätningar 
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av sociala prestanda kan företaget underlätta framtida arbete och samtidigt använda tidigare 

mätningar som referenser för att avläsa utvecklingen. 

 

3. Granskning och redovisning 

Efter att definitioner och uppföranderegler är fastställda ska hållbarhetsredovisningen 

upprättas efter tidigare åtaganden och förpliktelser. Det ska finnas mått på prestanda som är 

relevanta för att kunna göra en extern bedömning och därför är objektivitet viktigt. Genom att 

använda informationen om prestanda ska användaren kunna förstå hur de sociala och etiska 

målen uppfylls i relation till den övriga verksamheten. Det ska även vara möjligt att jämföra 

informationen både med tidigare perioder men även med andra verksamheter. Standardiserad 

information är därför att föredra, vilket kan uppfyllas genom att använda verktyg som har stor 

användarskara. 

När en revisor ges uppdraget att granska hållbarhetsredovisningen ska företaget på alla 

möjliga sätt underlätta revisorns granskning och bedömning. I hållbarhetsredovisningen ska 

det meddelas om granskningsförfarandet och granskningsprocessen, tillsammans med 

involverade parter. Intressenterna ska få ta del av processen i sin helhet, där även deras egna 

synpunkter ska tas med. Bedömningen kommer då att baseras på flera organisationer och på 

detta sätt skapa större trovärdighet. 

 

4. Kontroll och förbättring 

Genom att använda kompletta verktyg för arbetet med hållbarhetsredovisning ska metoder för 

att kontrollera arbetet upprättas. Dessa metoder ska upprättas i syfte att säkra 

uppförandereglernas uppsatta mål. Företaget ska aktivt ta del av omvärldsförhållanden och 

annan information som kan vara av värde för hållbarhetsredovisningen. 

AA1000 har stor användarskara i hela världen och därför är det många som är engagerade i 

verktygets utveckling. I likhet med de övriga verktygen ändras hela tiden vissa variabler och 

därför revideras det ofta. Den senaste uppdateringen av AA1000 gjordes år 2002 men 

publiceringen dröjde till år 2003. Den nyaste versionen av verktyget kallas för AA1000AS. 

Eftersom AA1000 även är ett hjälpmedel för revisorer är engagemanget av dessa högt. På 

samma sätt som ett företag certifieras som en god användare kan därför revisorer certifieras. 

De revisorer som använder verktyget kan genom organisationen få en certifiering som gör det 

möjligt för dem att med stor trovärdighet granska rapporter upprättade efter AA1000.86 

                                                 
86 AA1000 Assurance Standard, http://www.accountability.org.uk/uploadstore/  
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Bilaga 3 – GRI 
Den tredje generationen av Guidelines kommer att presenteras år 2006. Med denna nya 

reviderade versionen kommer samarbetet med FEE bli tydligare. FEE är den europeiska 

revisorsorganisationen. De tre aspekter som utgör huvuddragen i den senaste 

rekommendationen från GRI är: 

 

1. Miljöaspekter 

Med miljöaspekter avses den påverkan verksamheten har på miljön genom 

produktionsprocesser, varor och tjänster. Det som påverkas är faktorer som exempelvis 

människors hälsa, geografisk omgivning och andra resurser i naturen. 

 

2. Sociala aspekter 

Med sociala aspekter behandlar riktlinjerna relationen till människor i verksamheten och dess 

omgivning. Det som diskuteras är faktorer som exempelvis det sätt kvinnor och minoriteter 

behandlas, engagemang i sociala evenemang och leverantörsdialog. 

 

3. Ekonomiska aspekter 

De ekonomiska aspekterna handlar om hållbarhetsredovisningens finansiella 

prestandapresentation. Denna aspekt är, som de övriga, inte bindande utan frivillig att 

använda i hållbarhetsredovisningen. Prestandamått kan vara sådana som behandlar 

personalens löner, vilken ekonomisk påverkan en mer hållbar leverantör skulle innebära och 

vilka förmåner som erhålls genom sponsring av evenemang i samhället.87 

                                                 
87 GRI, Sustainability Reporting Guidelines, 2002 


