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Sammanfattning 
Efter de senaste årens redovisningsskandaler som uppmärksammats i media har förtroendet 

minskat för de stora bolagens redovisningar och för den finansiella marknaden i stort.  

Företaget kan inte längre bara fokusera på vinstmaximering, utan att också ta hänsyn till de 

olika intressenternas behov som kan påverka företagets verksamhet och framgång. 

För att öka förtroendet hos företagets intressenter har en del företag börjat öppet och frivilligt 

redovisa att företaget har integrerat en miljö, social och ekonomisk hänsyn i sin verksamhet 

och publicerar resultatet av detta arbete i en hållbarhetsredovisning.  

Bristen på standarder för hållbarhetsredovisning skulle kunna sägas bidra till ett ökat behov 

av granskning för att kvalitetssäkra innehållet och skapa förtroende och legitimitet för 

rapporten. En central frågeställning blir därmed vilken betydelse den oberoende granskningen 

av hållbarhetsredovisningen har för företagets intressenter. Uppfattar intressenterna att den 

oberoende granskningen skapar ett ökat förtroende och legitimitet åt företagets 

hållbarhetsredovisningar? 

 

Syfte med arbetet är att undersöka varför företag frivilligt publicerar en hållbarhets-

redovisning, samt hur företagen skapar trovärdighet för denna. Vidare ska jag belysa hur 

intressenterna ställer sig till den oberoende granskningen av hållbarhetsredovisningen. 

För att besvara syftet genomfördes tre stycken intervjuer med tre revisorer och två stycken 

intervjuer med två intressenter. De teorier som jag har valt är institutionell teori, 

intressentmodellen och legitimitetsteorin för att analysera det insamlade informationen från 

respondenterna. 

 

Det framkom att samtliga revisorer anser att företag genom en oberoende granskning av 

hållbarhetsredovisningen kan skapa förtroende och kvalitetssäkra informationen i rapporten. 

Båda intressenterna anser att en oberoende granskning är bra för hållbarhetsredovisningen, 

men att den information som finns i rapporten inte tillgodoser alla intressenters behov, vilket 

minskar förtroendet för hållbarhetsredovisningen.   

Intressenterna har inte fullt förtroende för hållbarhetsredovisningens innehåll, utan använder 

sig också av andra källor för att kontrollera att företagen följer de riktlinjer och normer som 

företaget kommunicerar.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Efter de senaste årens redovisningsskandaler som uppmärksammats i media har förtroendet 

minskat för de stora bolagens redovisningar och för den finansiella marknaden i stort.  

Företaget kan inte längre bara fokusera på vinstmaximering, utan att också ta hänsyn till de 

olika intressenternas behov som kan påverka företagets verksamhet och framgång.1 Som ett 

viktigt kriterium för företagets långsiktiga tillväxtmål ses nu företagets ansvarstagande och 

arbete för att uppfylla de förväntningar som de signifikanta intressenterna har på företaget. I 

företagets relationer till sina intressenter är det avgörande betydelse att det finns ett 

förtroendekapital. Detta förtroendekapital skapas genom öppenhet och ärlighet som bygger på 

att informationen som finns tillgängligt för båda parter är relevant och riktig.2 Därför uppkom 

problemet med att mäta hur pass företaget lyckas möta intressenternas behov.3  

 

För att öka förtroendet hos företagets intressenter har en del företag börjat öppet och frivilligt 

redovisa att företaget har integrerat en miljö, social och ekonomisk hänsyn i sin verksamhet. 

Detta gör företagen exempelvis genom att ta fram olika policys, kontrollera att dessa följs och 

publicera resultaten i en hållbarhetsredovisning.4 

 

Företagets publicerade redovisning av information om dess samhällspåverkan ur ett 

ekonomiskt, social och miljöperspektiv har utvecklats under olika namn, som 

miljöredovisning, social redovisning, omvärldsredovisning, Corporate Social Responsibility 

(CSR)-redovisning och ansvarsredovisning. Hållbarhetsredovisning är ett samlingsnamn för 

företagens redovisning av det bedrifter som företaget genomfört, nuläget och framtida mål 

som avser företagets miljö, ekonomiska och sociala aspekter.5 Den information som 

efterfrågas kan till exempel vara målsättningar med hållbarhetsarbetet, information system för 

hantering av hållbarhetsarbetet, intressentdialog samt hur bolagsstyrning ser ut.6 

 

 

                                                
1 Laszlo, C., 2003.  
2 Löhman, O & Steinholtz, D., 2003. 
3 Laszlo, C., 2003.  
4 Löhman, O & Steinholtz, D., 2003. 
5 Ibid.  
6 ACCA., 2004. 
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Kraven på ett ökad ansvarstagande från företagens sida har förts fram från en rad olika 

intressenter, både från det politiska systemet, fackföreningar och olika NGO:s7 och från 

marknaden i form av konsumenter, investerare och kapitalförvaltare.8 

 

En effekt av den ökade fokusen på hållbar utveckling och företagets ansvar har olika initiativ 

växt fram i syfte att vara normbildande och ge vägledning till företag och organisationer i 

deras arbete. Detta medför att det inte finns några entydiga definitioner och avgränsningar 

kring begrepp som hållbar utveckling och företagets ansvar och att det finns stora skillnader 

mellan vad företag redovisar i sina hållbarhetsredovisningar.9  Företag som bryter mot lagar 

och internationella normer får allt oftare svara för det i media och diverse debattinlägg av 

intresseorganisationer.10  

 

I KPMGs internationella undersökning av miljö- och etik- redovisningspraxis, som omfattar 

de 250 största företagen i världen och de 100 största i 16 länder, visar på en ökning av de 

företag som väljer att publicera en hållbarhetsredovisning. Närmare 68 procent av de 250 

största företagen i världen publicerar en separat miljö- och etikredovisning. Trenden i Sverige 

är att allt fler företag väljer att integrera hållbarhetsinformationen i årsredovisningarna.11 

Det ökande antalet hållbarhetsredovisningar bekräftas också av Deloittes Årliga undersökning 

2005 (en undersökning av 28 av de 50-tal företag som är noterade på Stockholmsbörsens A-

listan). Deloittes undersökningen syftar till att kartlägga utvecklingen av informationen om 

miljö, etik, socialt ansvar och bolagsstyrning.12 

 

1.2 Problemdiskussion  

Bristen på standarder för hållbarhetsredovisning skulle kunna sägas bidra till ett ökat behov 

av granskning för att kvalitetssäkra innehållet och skapa förtroende och legitimitet för 

rapporten. En central frågeställning blir därmed vilken betydelse den oberoende granskningen 

av hållbarhetsredovisningen har för företagets intressenter. Ger den oberoende granskningen 

ett ökat förtroende och legitimitet åt företagets hållbarhetsredovisningar? 

                                                
7 NGO: Non Govermental Organisation. 
8 ACCA., 2004. 
9 Löhman, O & Steinholtz, D., 2003.  
10 DN. Skapa Global Ansvar, 2004. 
11 www.kpmg.se, 2005.11.12. 
12 www.deloitte.se, 2005.11.12. 
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Dan Brännström, generalsekreterare i FAR, säger att ”- I takt med att miljöinformation och 

rapportering av sociala förhållanden bedöms som allt viktigare växer kravet på att också 

denna redovisning skall granskas.”13 Det främsta sättet att skapa trovärdighet för 

hållbarhetsredovisningen är genom att låta en oberoende part granska informationen i 

hållbarhetsredovisningen. Granskaren ska uttala en slutsats om den redovisade informationen 

överensstämmer med de kriterier som hållbarhetsredovisningen upprättats utifrån. Avsikten 

med den uttalade slutsatsen är att förbättra användarnas grad av tilltro till att den redovisade 

informationen i allt väsentligt är upprättad enligt de angivna kriterierna.14 

 

De avsedda användarna av informationen anses vara företagets intressenter och samhället i 

stort. Genom hållbarhetsredovisningen vill företaget skapa förtroende och transparens genom 

att kommunicera sitt ansvarstagande till intressenterna. Genom en hållbarhetsredovisning får 

intressenterna ett viktigt beslutsunderlag. Kapitalförvaltare behöver relevant och korrekt 

information om företagets hållbarhetsarbete för att kunna ta beslut utifrån de etiska och miljö 

kriterier som formuleras för förvaltningen av etiska fonder.15  

Magnus Ljungberg skriver i Balans (2005)16 att en mer utvecklad hållbarhetsredovisning är 

bra eftersom det är viktigt för bedömningen av företagen, exempelvis när det gäller att 

identifiera olika risker. Magnus Ljungberg lyfter gärna fram den positiva utvecklingen av 

företagens information om intressentdialoger, även om denna typ av information är mycket 

begränsad. Det är viktigt att företagen för en dialog med sina intressenter, säger Magnus, dels 

när det gäller att identifiera olika riskområden en också för att utveckla hållbarhetsarbetet.17  

 

Det är viktigt att företagens hållbarhetsredovisningar innehåller relevant och korrekt 

information som intressenterna efterfrågar, för att inte kritiseras för att vara reklamtryck som 

endast syftar till att skapa en bra image för företaget. Hållbarhetsredovisningar har också 

kritiserats för att inte innehålla relevant information Bristen på klara standarder och 

riktlinjernas frivillighet att rapportera endast det som företaget själv vill, har medfört kritik för 

att hållbarhetsredovisningarna inte ger en trovärdig bild av alla de icke-finansiella risker som 

berör företagets arbete med sociala, ekonomiska och miljöaspekterna. För att 

hållbarhetsredovisningarna ska fylla en viktig funktion som ett sätt att kommunicera 

                                                
13 FAR. (a), 2004. 
14 FAR. (a), 2004. 
15 Deloitte, 2002. 
16 Balans. nr 11, 2005. 
17 Balans. nr 11, 2005. 
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företagets hållbarhetsarbete ska informationen kunna bedömas som trovärdig för de avsedda 

användarna av informationen, dvs. intressenterna.18 

 

I KPMG:s globala undersökning av miljö- och etik- revisionspraxis är cirka 30 % av 

hållbarhetsredovisningarna granskade i en begränsad omfattning medan bara 22 % av 

rapporterna är granskade i sin helhet. I samma rapport framgår det att endast i 21 % av 

rapporterna tillfrågades intressenterna vilket information som efterfrågas. Det skulle antyda 

att intressenterna har väldigt lite att säga till om vilken information deras beslutsfattande 

behöver och att de sällan tillfrågas om vilken grad av granskning de behöver för att känna 

förtroende för rapporten.19 Antalet separata oberoende granskningar av 

hållbarhetsredovisningar ökar. I Sverige är det vanligast är att redovisningarna granskas 

baserat på FAR: s förslag till rekommendation av oberoende översiktlig granskning av 

frivillig separat hållbarhetsredovisning eller utifrån principerna i Accountability's AA1000 

Assurance Standard.20 

 

1.3 Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka varför företag frivilligt publicerar en 

hållbarhetsredovisning. Jag avser också att undersöka hur företagen skapar trovärdighet för 

hållbarhetsredovisningen, samt hur intressenterna ställer sig till den oberoende granskningen 

av hållbarhetsredovisningen.  

 

Följande preciserade frågeställningar ska belysas i detta arbete för att besvara syftet: 

 

• Varför väljer företag att hållbarhetsredovisa?  

• Hur skapar företag trovärdighet för hållbarhetsredovisningen?  

• Uppfattar intressenterna den oberoende granskningen av hållbarhetsredovisningen 

som förtroendeskapande? 

                                                
18 Cerin, P., 2005. 
19 KPMG., 2005. 
20 Deloitte. Årets rapportering, 2005. 
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2 Disposition  
Kapitel 3 Metod 

I metod kapitlet kommer val av ämnesområde och forskningsansats att presenteras. Vidare 

följer en redogörelse för den vetenskapliga ansatsen och val av undersökningsmetod. Urvalet 

presenteras och en beskrivning av respondenterna.  

 

Kapitel 4 Företagets sociala ansvar  

I kapitel 4 kommer olika riktlinjer att presenteras för att skapa en ökad förståelse för ämnet 

och de olika begreppen som är associerade med företagens sociala ansvar. Fokus i detta 

kapitel ligger på de riktlinjer som berör granskningen av hållbarhetsredovisningar.   

 

Kapitel 5 Teorier  

I teori kapitlet presenteras den institutionella teorin samt intressentmodellen och 

legitimitetsteorin, som ligger till grund för analysen. 

 

Kapitel 6 Empiri 

I empiri kapitlet kommer de olika intervjuerna med revisorerna och intressenterna att 

presenteras.  

 

Kapitel 7 Analys  

I analys kapitlet kommer den insamlade informationen från intervjuerna att analyseras utifrån 

de valda teorierna för att besvara syftet med uppsatsen.  

 

Kapitel 8 Slutsats och diskussion 

I kapitel 8 presenteras slutsatsen av analysen.  

 

Kapitel 9 Källförtäckning  

I källförtäckningen kommer de källor som har används i arbete att presenteras.  

 

Kapitel 10 Bilagor  

I bilagorna finns de frågor som ligger till grund för intervjuerna. Dessutom finns en 

förtäckning av svenska Global Ansvar och FN:s Global Compact tio principer.  
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3 Metod 

3.1 Val av ämnesområde  

Efter de senaste årens företagsskandaler som uppmärksammats i media har en ökad debatt om 

företagens ansvar utvecklats i media. Hållbarhetsredovisningar är ett relativt nytt begrepp 

under ständig utveckling. Allt fler företag börjar med att frivilligt redovisa arbetet med de 

ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekterna som är en effekt av företagens verksamhet. 

Många företag vill skapa en positiv image av företaget, vilket har kritiserats.  Bristande 

lagstiftning och riktlinjer bidrar till att intressenter inte har samma förtroende 

hållbarhetsredovisningar som för den reglerade finansiella redovisningen som företagen 

publicerar i årsredovisningen. Ett oberoende granskning är ett sätt att kvalitetssäkra 

informationen i hållbarhetsredovisningen i syfte att skapa större trovärdighet hos 

intressenterna. Därför är det ett intressant ämnesområde att undersöka om den oberoende 

granskningen skapar trovärdighet och legitimitet för företagens hållbarhetsredovisningar. 

 

3.2 Tillvägagångssätt  

Tillvägagångssättet har varit deduktivt, då författaren utifrån befintliga teorier försökt forska 

kring verkligheten som jag uppfattar den.21  Utifrån den uppställda problemformuleringen har 

jag tagit fram intervjufrågor till respondenterna. Frågorna har formulerats för att på bästa sätt 

besvara syftet med uppsatsen utifrån de teorier som används i analyserandet av svaren.  

 

3.3 Vetenskaplig ansats  

Jag har använt en kvalitativ undersökningsmetod för att få en fördjupad förståelse kring den 

problemformulering som formulerats. Undersökningen är deskriptiv eftersom den i stor 

utsträckning kommer att behandla aktuell fakta från verkligheten. Med hjälp av skriftliga 

källor och intervjuer har jag samlat empirin, som senare kommer att analyseras utifrån de 

teorier som jag har valt.22 

 

I analysen kommer en jämförelse göras av det insamlade materialet utifrån befintliga teorier. 

De teorier som jag har valt är institutionell teori, intressentmodellen och legitimitetsteorin.  

                                                
21 Patel, R. & Davidson, B., 2003. 
22 Ibid. 
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Den institutionella teorin har använts till att förklara olika individers beslutfattande och 

beteenden. Intressentmodellen illustrerar hur företaget är beroende av sina intressenter som 

blir påverkade och kan påverka företagets verksamhet. Legitimitetsteorin ger en 

förklaringsperspektiv till varför företag väljer att publicera en hållbarhetsredovisning.  

Utifrån teorierna kommer jag använda en deduktiv forskningsansats. Enligt Patel och 

Davidson kännetecknas den deduktiva ansatsen av att utifrån befintliga teorier och allmänna 

principer dra slutsatser om enskilda fall. 23  

3.4 Val av undersökningsmetod 

Valet av metod har oftast en stor påverkan på resultatet i en uppsats enligt Patel & Davidsson 

(2003). Utifrån den typen av undersökning man syftar till att utföra väljer man typ av 

undersökningsmetod. Det finns två övergripande metoder man kan använda vid 

undersökningar såsom vetenskapliga uppsatser. Den första är kvantitativ undersökning, där 

man vanligen bearbetar en större mängd statistik eller data. Genom att samla in och bearbeta 

en större mängd information försöker man oftast validera eller förkasta en hypotes. 

Karaktären för metoden är att den är mer formaliserad och strukturerad och 

informationsinsamlingen sker på ett mindre personligt sätt.24 

 

Den andra, och för den här uppsatsen aktuella undersökningsmetoden är den kvalitativa 

undersökningsmetoden. Denna form av undersökning baseras exempelvis på intervjumaterial 

som kompletteras med sekundär data. Vid sådana studier utgör den teoretiska ramen en 

väsentlig del i strävan efter att komma fram till ett resultat. 25 

Den kvalitativa undersökningsmetoden karaktäriserad av att undersökningen lämnar utrymme 

för flexibilitet och anpassning av undersökningen till syftes formuleringen. Den kvalitativa 

metoden ger stort utrymme för tolkning och analys av de källor man valt att använda. 26 

 

3.5 Urval 

Urvalet av respondenter är av yttersta vikt för att säkra undersökningens validitet. Om fel 

respondenter utgör den empiriska källan kan undersökningen bli oanvändbar. Urvalet sker 

                                                
23 Patel, R. & Davidson, B., 2003. 
24 Ibid. 
25 Ibid. 
26 Ibid. 
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därför utifrån vissa i förväg fastställda kriterier men hänsyn tas ändå till det som i praktiken 

går att genomföra.27  

 

Jag har valt att intervjua tre revisorer från tre olika revisionsbyråer, Henrik Dahlström från 

KPMG, Birgit Flening från Ernst & Young och Lars-Olle Larsson från Öhrlings PWC. Alla 

tre revisorerna har stor kunskap och erfarenhet om arbetet med hållbarhetsredovisningar, både 

i en rådgivande och i en granskande funktion. 

Motivet till att jag har valt att intervju dessa tre revisorer är att de i sitt arbete följer och 

påverkar utvecklingen av hållbarhetsredovisning och har stor erfarenhet av att hjälpa många 

företag med hållbarhetsredovisningar och granskningen av dessa. Genom att arbeta med dessa 

frågor dagligen, både med nationella och internationella företag har de en unik och aktuell 

kunskap om ämnet som gör de högst lämpliga att intervjua för att besvara syftet med denna 

uppsats. Det ska dock nämnas att revisorerna i sina yrkesroller kan tänkas vara positivt 

inställda och framhäva vikten av att företag ska ha en hållbarhetsredovisning och att denna 

ska vara granskad, då detta är en tjänst som de säljer. Detta är viktigt att ha i åtanke när man 

läser deras svar.  

Jag har valt att inte göra en fallstudie av en eller flera företags hållbarhetsredovisningar i en 

viss bransch, då arbetet med hållbarhetsredovisningar kan skilja mycket mellan olika företag 

och branscher. Sett till den breda kompetens som revisorerna har, kan de ändå sägas vara 

lämpliga som respondenter för att belysa ämnesområdet.  

 

De två intressenterna som jag valt att intervjua är Hanna Johansson, som är projektledare på 

Fair Trade Center, och Gunnela Hahn, som jobbar som etikanalytiker på Folksam.   

De två intressenterna har valt pga. de kan sägas representera två ytterligheter. Folksam är ett 

företag som drivs med vinstsyfte och har ett affärsmässigt intresse av att företagen 

hållbarhetsredovisar. Fair Trade Center är en ideell förening som arbetar ifrån ett ideologiskt 

perspektiv, för att påverka företag att ha en rättvis internationell handel. Fair Trade Center har 

inte ett affärsmässigt intresse av hållbarhetsredovisning. Därför är det intressant hur just dessa 

två intressenter ser på företagens hållbarhetsredovisning och den oberoende granskningen av 

dessa.  

 

                                                
27 Holme, I.M. & Solvang, B. K., 1997.  
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Folksam har med de 154 miljarder kronor som företaget förvaltar åt sina drygt fyra miljoner 

kunder, en stark maktbas för att påverka företagen mot en mer hållbar utveckling. Folksam 

har som första kapitalförvaltare i Sverige infört etiska placeringskriterier för all förvaltad 

kapital. Därför kan Folksam sägas vara en stark intressent som kan påverka företagen genom 

att vara en stor aktieägare eller låta bli att investera pengar i olika företag. 

 

Fair Trade Center är en ideell förening som arbetar för ett rättvis internationell handel. Genom 

de undersökningar och larmrapporter som företaget publicerar skapas debatt och mediefokus 

på företag som inte tar sitt sociala ansvar. Dessutom ges vanliga konsumenter bättre 

information att inte stödja de företag som inte tar ett socialt ansvar. Fair Trade Center är en 

stark intressent som kan påverka företags image i media och i konsumenternas ögon.28 

 

3.6 Genomförande av intervjuer 

Under intervjuerna användes en semistandardiserade formulär. Genom att låta respondenten 

själv utveckla diskussionerna tilläts en informell och anpassad struktur. Vidare undveks fasta 

ramar som skulle ha begränsat respondenten från att fullt ut utveckla sin opåverkade 

tankegång.29 Innan intervjun fick respondenterna ta del av intervjufrågorna för att ha 

möjligheten att tänka genom svaren. Efter genomförd intervju fick respondenterna en 

sammanfattning av intervjun, i syfte att minska risken för missuppfattningar. 

 

3.7 Analysmetod 

När bearbetning av kvalitativt material görs arbetas det oftast med stora mängder information, 

exempelvis intervjuer omarbetade till texter. Under arbetets gång bör man göra löpande 

analyser av undersökningens gång för att vid slutsatsen inte gå miste om viktiga infallsvinklar 

som under arbetet annars kan ersättas av nya tankegångar. 30 

 

Tillförlitlighetskrav 

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

verkligheten som skildras ska kunnas säkras genom kontroller och en oberoende part bör vid 

                                                
28 www.fairtradecenter.org, 2005.12.12. 
29 Patel, R. & Davidson, B., 2003. 
30 Ibid. 
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en liknande studie komma fram till ett liknande resultat. Därför bör man granska den 

information som ingår i arbetet efter preferenser som validitet, reliabilitet och relevans.31  

 

Validitet 

I kvalitativa undersökningar är validitet eller giltighet inte lika viktig som vid kvantitativa 

studier. Trots det bör man beakta de metoder för undersökning som utförs för att försäkra sig 

om att det man syftar framställa verkligen kommer från en rättvisande källa.32 Även val av 

intervjupersoner kan påverka validiteten. Respondenterna som valts kan sägas utgöra de mest 

kunniga på området, men mångårig erfarenhet av ämnet. För att uppnå en hög grad av 

validitet har intervjufrågorna utformats utifrån arbetets problemformulering. 33 

 

Reliabilitet 

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

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

använt vid framställningen av det empiriska materialet. De personer som utgör respondenter 

spelar en viktig roll vid framställningen av en pålitlig undersökning.34  

 

Relevans 

Kriterier som ingår i relevansen av en undersökning är vilket bruksvärde den har för andra än 

för författarna. Man bör sträva efter att skapa en ny kunskapskälla och tillgodose ett behov. 

Det ämne som ligger till grund för uppsatsen bör därför vara aktuellt för samhället.35 

Hållbarhetsredovisningar kan sägas vara ett område som är aktuellt för samhället, pga. att 

företagen redovisar deras arbete för en hållbar utveckling, vilket gynnar alla i samhället.  

3.8 Källkritik  

Revisorerna som jobbar med granskning av hållbarhetsredovisningar har ett professionellt 

intresse av att flera företag låter hållbarhetsredovisningarna granskas. Granskningen av 

hållbarhetsredovisningar utgör ett relativt nytt affärsområde för revisionsbyråerna som gärna 

ser ett ökat behov av deras tjänster. Revisorerna kan därför sägas vara partiska i frågan om 

behovet av hållbarhetsredovisningar. Detta kan sägas påverka arbetets validitet negativt.  

                                                
31 Patel, R. & davidson, B., 2003. 
32 Patel, R. & davidson, B., 2003. 
33 Holme, I.M. & Solvang, B. K., 1997. 
34 Ibid.  
35 Ibid. 
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4 Företagets Sociala Ansvar 

4.1 Vad menas med företagets sociala ansvar?  

 

Tanken om hållbarutveckling ligger till grund för begreppet företagets sociala ansvar.  

Hållbar varaktig utveckling är ett begrepp som definieras redan år 1987 i Brundtland-

kommissionens rapport ”Vår gemensamma framtid” som att: ”… utvecklingen tillgodoser 

dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina 

behov.” 36  

 

Det finns dock ingen enhetlig definition av vad socialt ansvar är och hur långt ansvaret 

sträcker sig. EU Kommissionen definierar företagens sociala ansvar som "ett begrepp som 

innebär att företagen på frivillig grund integrerar sociala och miljömässiga hänsyn i sin 

verksamhet och i sin samverkan med intressenterna".37 

 

I Föreningen Auktoriserade Revisorers (FAR) förslag till rekommendation om oberoende 

granskning av frivillig separat hållbarhetsredovisning, definieras hållbarhetsredovisning som:  

 

”... frivilliga separata redovisningar av företags miljörelaterade, etiska och sociala 

förhållanden samt den ekonomiska utveckling som är knuten till dessa förhållanden. 

Sådana redovisningar kan publiceras som separat trycksak, på hemsidor eller ingå som en 

separat del i tryckta årsredovisningar.38 ” 

 

Elkington (1999) presenterade en form av hållbarhetsredovisning som kom att kallas TBL 

(Three Bottom Line) och syftar på att företaget redovisar företagets miljö, sociala, etiska och 

ekonomiska effekter på samhället. Elkington (1999) menar att företag har ett utbrett mål som 

tar hänsyn till ekonomiska och sociala värden. Utifrån dessa tre aspekter föreskrivs företagen 

att arbeta mot en hållbar utveckling.39   

                                                
36 Nationell strategi för hållbar utveckling, 2001. 
37 EU Kommissionen Grönbok, 2001. 
38 FAR. (b), 2004. 
39 Elkington, J., 1999.  
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4.2 Normgivande initiativ   

De från omgivningen ökade kraven på etiska riktlinjer och socialt ansvarstagande från 

företagens sida har resulterat i en mängd olika regelverk och initiativ som syftar till att verka 

normerande för företagens samhällsansvar. 

Förutom lagstiftningen, både nationell och internationell sådan, finns bland andra OECD: s 

riktlinjer för multinationella företag, FN: s Global Compact och Sveriges Globalt Ansvar40.  

Den europeiska revisionsorganisationen, FEE41 har publicerat ett antal dokument som bidragit 

till normskapandet i detta revisionsnära område.  

IFACs International Auditing and Assurance Standards Board42 publicerade i början av 2004 

en generell standard, International Standard on Assurance Engagements 3000 och kommer 

troligtvis att utveckla en internationell standard för granskning av hållbarhetsredovisning 

framöver.  

Global Reporting Initiative (GRI) utformar och utger globala riktlinjer som kan användas av 

alla företag för frivillig rapportering av hållbarhetsredovisning. Den senaste versionen av 

dessa riktlinjer kom ut 2002. Arbetet med den tredje generationen riktlinjer beräknas vara klar 

2006. 43 

 

4.2.1 AccountAbility 

AccountAbility är ett internationellt icke-kommersiellt institut som sedan 1996 arbetar med 

utvecklandet av ansvarsfrågor kring redovisning och granskning av företags och 

organisationers sociala och etiska prestanda. Redan 1999 lanserade AccountAbility AA1000 

Framework. AA1000 är ett ramverk för att öka trovärdigheten när det gäller 

hållbarhetsredovisningar. 2003 introducerades AA1000 Assurance Standard som kan ses som 

ett komplement till GRI-riktlinjerna genom att utgöra en grund för verifiering av 

hållbarhetsredovisningar.44 

AA1000 Assuranse Standard behandlar, förutom själva granskningsprocessen, även frågor om 

granskarens oberoende och opartiskhet samt kvalifikationskrav för den som ska utföra 

granskningar av hållbarhetsredovisningar. Standarden bygger på tre olika principer: 

                                                
40 Se bilaga 3.  
41 www.fee.be, 2005.12.12. 
42 www.ifac.org, 2005.12.12. 
43 www.globalreporting.org, 2005.12.12.  
44 www.accountability.org.uk, 2005.12.12. 
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• Väsentlighet (materiality). Ger hållbarhetsredovisningen redogörelser för prestanda 

inom de områden som behövs för att kunna bedöma dess ”hållbarhetsprestanda”? 

• Fullständighet (completeness). Ger redovisningen en så komplett bild av 

organisationen, att en utvärdering av dess prestanda är möjlig att göra? 

• Lyhördhet (responsiveness). Svarar organisationen upp mot och reagerar på de krav 

som intressenterna ställer? 

Grunden i AA 1000 är att företaget skall leverera korrekt information av god kvalitet till 

redovisning, revision samt social och etisk rapportering, så att företagets intressenter kan få en 

korrekt och ärlig bild av företaget. AA 1000 är ett omfattande system för många olika former 

av redovisningar. Det talar inte om vad företagen skall rapportera och vilka frågor företagen 

skall beakta, utan ger istället riktlinjer för hur företagets rapportering skall gå till.45 

 

4.2.2 FARs förslag till rekommendation om oberoende översiktlig 

granskning  

 
FAR har 2004 get ut ett förslag till rekommendation om oberoende översiktlig granskning av 

ett företags hållbarhetsredovisning som syftar till att lämna vägledning i frågan. En anledning 

till detta förslag till rekommendation är att det har tidigare saknats en gemensam metodik för 

att genomföra denna typ av granskningsuppdrag. Med den föreslagna rekommendationen 

avser FAR att uttrycka vad god revisionssed är i detta revisionsnära område och att få till 

stånd en önskvärd utveckling.  FAR är föreningen för revisionsbyråbranschen.46 

 

”En oberoende översiktlig granskning av information som presenteras i en frivillig separat 

hållbarhetsredovisning är ett granskningsuppdrag vars syfte är att en granskare uttalar en 

slutsats om den redovisade informationen överensstämmer med de kriterier som 

hållbarhetsredovisningen har upprättats utifrån.”47 

Den främsta avsikten med den uttalade slutsatsen är att förbättra användarnas grad av tilltro 

till att den redovisade informationen i hållbarhetsredovisningen är upprättad enligt de angivna 

kriterierna. Genom den översiktliga granskningen av hållbarhetsredovisningen syftar 

granskaren att skaffar sig en bra grund för rapportering av huruvida granskaren funnit några 

                                                
45 www.accountability.org.uk, 2005.12.12. 
46 FAR. (b), 2004. 
47 FAR. (b), 2004. 
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som skulle strida mot de angivna kriterier som redovisningen är upprättad efter, som 

exempelvis GRI:s riktlinjer för hållbarhetsredovisning. Slutsatsen som granskaren presenterar 

i en granskningsberättelse är ett uttalande i negativ form.48   

 

Det finns fem element som ska vara uppfyllda för ett granskningsuppdrag av en frivillig 

separat hållbarhetsredovisning: 

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

informationen (t.ex. styrelse, verkställande direktör) samt, som tredje part, användaren 

av den redovisade informationen. 

b) Ett sakförhållande, dvs. de förhållanden redovisningen avser. 

c) Identifierbara och ändamålsenliga kriterier.  

d) Tillräckliga och ändamålsenliga granskningsbevis. 

e) En granskningsberättelse med ett uttalande i negativ form. 

En översiktlig granskning ska innehålla alla punkter ovan. Om inte alla punkter är uppfyllda 

kan ganskaren genomföra en mer begränsad granskning istället. För detta begränsade 

granskning ska omfattningen bestämmas i förväg i samråd med företaget, och kallas då 

granskning enligt särskild överenskommelse. Vid en granskning enligt särskild 

överenskommelse ska granskaren lämna en granskningsrapport med en redogörelse från 

granskningen till företagsledningen. Endast efter en översiktlig granskning kan granskaren 

lämna en granskningsberättelse med en uttalad slutsats.49 

Sakförhållandet, dvs. det som skall granskas, utgörs av t.ex. fakta såsom skriftlig information 

och sifferdata om historisk eller framtida utveckling av företagets hållbarhetsprestanda, 

beskrivningar av system och processer för insamling och lagring av hållbarhetsinformation 

och företagets redovisning av genomförd intressentdialog. Om en avgränsning av 

granskningen görs ska detta beskrivas i granskningsberättelsen.50  

 

Kriterierna som ligger till grund för hållbarhetsredovisningen och mot vilka den därmed skall 

granskas kan antingen vara etablerade, som t.ex. lagar, förordningar och vedertagna riktlinjer, 

eller specifika för granskningsuppdraget. När det gäller hållbarhetsinformation är att vanligast 

att kriterierna är specifika, dvs. att företaget självt skapat dem. För att kriterierna ska kunna 

fylla sin funktion är det mycket viktigt att dessa specifika kriterier kan användas för att 

                                                
48 FAR. (b), 2004. 
49 FARs Samlingsvolym del II, 2004. 
50 Ibid. 
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utvärdera innehållet i hållbarhetsredovisningen, dvs. att de är ändamålsenliga. Samtliga 

kriteriers ändamålsenlighet utgår ifrån hur väl de uppfyller följande krav51: 

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

beslutsfattande.  

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

påverka de slutsatser som dras inte är utelämnade. Fullständiga kriterier innefattar, där det är 

relevant, jämförelser för presentation och upplysningar. 

3) Tillförlitlighet – kriterierna är tillförlitliga om de medger en rimligt konsekvent bedömning 

eller värdering av sakförhållandet. Detta innefattar, där det är relevant, presentation och 

upplysningar när kriterierna används under likvärdiga förhållanden av likvärdigt kvalificerade 

yrkesutövare. 

4) Neutralitet – kriterierna är neutrala om de är fria från partiskhet och utan systematiska fel.  

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

föremål för olika tolkningar. 

FARs förslag till rekommendation är kompatibel med båda GRIs och AA1000 riktlinjer och 

kriterier.  

4.2.3 Sveriges Finansanalytikers Förening (SFF)  

SFF (Sveriges Finansanalytikers Förening) har sedan 1996 utgett rekommendationer om 

miljöinformation för finansanalytiker. Rekommendationen för 2006 behandlar företagens 

information till finansiella aktörer och preciserar den hållbarhetsinformation som 

finansanalytiker behöver för att bedöma värdet av företagets aktier eller kreditvärdighet.52 

 

”Årsredovisningen är den centrala informationshandlingen för finansanalytiker och 

hållbarhetsinformation för finansanalytiker skall därför redovisas i årsredovisningen. 

Företaget kan ha en fristående redovisning med mer detaljerad information, men den är i de 

flesta fall avsedd för andra intressentgrupper än finansanalytiker.” 53 

 

SFF anser att aktievärdering i ökande utsträckning kommer att påverkas av frågor kring 

företagens ansvar för miljöfrågor, sociala aspekter och mänskliga rättigheter. 

Finansanalytikerna vill kunna se att företagen hanterar dessa risker eftersom det kan påverka 

                                                
51 FARs Samlingsvolym del II, 2004. 
52 Finansanalytikernas rekommendationer, 2006. 
53 Finansanalytikernas rekommendationer, 2006. 
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företagens resultat och ställning. En annan risk som SFF lyfter fram i sin rekommendation är 

hur företag hanterar och vårdar sina relationer till sina intressenter, vilket kan visa sig vara 

avgörande för företagens överlevnad.54 

 

I SFF: s rekommendationer påpekas också att miljö- och etikanalytikers i ökad omfattning 

lämnar bedömningar om företagens hållbarhetsarbete till finansanalytiker. De analysmetoder 

som används fokuserar inte bara på hållbarhetsfrågor med direkt finansiell påverkan utan ofta 

utgörs denna analys utifrån ett längre tidsperspektiv.55 

 

5 Teorier  
I teori kapitel kommer de teorier att presenteras som kommer att ligga till grund för analysen 

av det empiriska materialet.  

 

5.1 Institutionell teori 

Begreppet institutionalisering syftar på att något blir en institution, dvs. något givet och stabilt 

som ligger till grund för olika typer av beteenden.56 Institutioner kan vara vägledande för 

människor, men också begränsa deras handlingar. Artsberg (2003)57 menar att genom de 

värderingar och ideologier som finns i samhället så begränsas människors handlingar. 

Institutionell teori används för att beskriva den omgivning som en organisation är verksam i. 

Fokus ligger på de externa faktorer som påverkar organisationen.58  

 

Den institutionella teorin förklarar olika sociala fenomen och förstå olika aktörers 

handlande.59 Enligt DiMaggio & Powell (1991) så begränsas organisationers rationalitet 

genom institutionalisering. Institutionaliseringen är ett sätt att visa på vad som är rätt och 

riktigt, men också vad som inte är rätt, vilket begränsar organisationers rationalitet. Vidare 

kan institutionalisering skapa acceptans för den av samhället delade uppfattningen hos olika 

individer. Det sker genom att skapa en bild av hur saker är och bör göras. DiMaggio & Powell 

(1991) tillägger att individer styrs av tvingande regler och lagar. På samma sätt måste 
                                                
54 Finansanalytikernas rekommendationer, 2006. 
55 Finansanalytikernas rekommendationer, 2006. 
56 Nygaard, C. & Bengtsson, L., 2002. 
57 Artsberg, K., 2003. 
58 Jaffee, D., 2001. 
59 DiMaggio, P. & Powell, W., 1991. 
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organisationer och individer anpassa sig till både formell och informell påtryckning från andra 

organisationer och individer.60  

 

Tilling (1995) citerar Suchman (1995) som menar att institutionalisering och legitimitet kan 

ses som synonymer genom att båda godkänner företag genom att få de att framstå som 

normala och meningsfulla.61 

 

5.2 Legitimitetsteorin  

“Legitimacy is a generalized perception or assumption that the actions on an entity are 

desirable, proper, or appropriate within some socially constructed system of norms, values, 

beliefs, and definitions.”(Suchman, 1995)62 

 

En organisations legitimitet sker genom en process, legitimering, genom vilken 

organisationen söker acceptans eller att undvika sanktioner från grupper i samhället. 63  

Legitimitet kan ses som resurs för företaget som behövs för att kunna bedriva verksamhet.64 

Vissa verksamheter eller händelser kan öka legitimiteten, medan andra minskar den. En låg 

legitimitet medför starka konsekvenser för ett företag, och kan resultera i att företaget förlorar 

rätten att bedriva verksamhet. Företaget vill gärna försäkra att deras verksamhet håller sig 

inom de regler och normer som finns i samhället. Att arbeta inom samhällets riktlinjer anses 

vara en förutsättning för företagets fortlevnad. 65 

 

Däremot är legitimitet mycket svårt att mäta på en skala, även om man pratar om ett legitimt 

företag. Även om legitimitet visar sig vara en mycket abstrakt koncept, så har den mycket 

konkreta konsekvenser.66 

 

Trots svårigheter med att mäta legitimitet, så är det möjligt att dra slutsatser utifrån att ett 

företags legitimitet möjliggör för företaget att attrahera resurser som är nödvändiga för 

företagets fortlevnad.67 

                                                
60 DiMaggio, P. & Powell, W., 1991. 
61 Tilling, V., 2004.  
62 Suchman, M., 1995. 
63 Tilling, V., 2004. 
64 Suchman, M., 1995.  
65 Tilling, V., 2004. 
66 Ibid. 
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Hybels påpekar att det är viktigt att förstå vilka de relevanta intressenterna är, och hur dessa 

kan påverka det flöde av resurser som är vital för företagets överlevnad och tillväxt. 

Intressenterna kan antingen påverka företaget genom direkt kontroll av resurser eller genom 

kommunikation av goodwill. Vidare identifierar Hybels fyra kritiska intressenter som 

kontrollerar ett antal viktiga resurser som företaget är beroende av.68 

 

Kritiska intressenter  

 

Intressenter 

(Stakeholder) 

Resurser som kontrolleras 

Staten Lagar, skatt, kontrakt (kan vara både positivt eller negativt) 

Allmänheten  Kundlojalitet, arbetstagare, stöd  

Finans marknaden Investeringar 

Media Få direkta resurser, kan dock påverka intressenternas 

uppfattning om företaget 

Tabell 1: Intressentmodellen69 

 

Företag försöker hantera deras legitimitet för att det säkerställer ett inflöde av kapital, 

arbetskraft och kunder. En annan viktig orsak till att företag försöker hantera legitimitet är att 

det hjälper företag att förhindra reglerande åtgärder från staten som skulle kunna påverka 

företaget om man saknade legitimitet. Om företaget har en bristande legitimitet kan till 

exempel olika produkt bojkott eller störande aktiviteter tas andra organisationer. 70  

 

Enligt legitimitetsteorin kan ett företaget vara i en av fyra faser i frågan om företagets 

legitimitet 71:  

 

                                                                                                                                                   
67 Hybels, R. C., 1995. 
68 Ibid. 
69 Tilling, V., 2004. 
70 Ibid. 
71 Ibid. 
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Figur 1 Legitimitetsteorin enligt Tilling (2004) sid. 8 

 

 

1) Etablera legitimitet  

Den första fasen är karakteristisk för ett relativt nystartat företag och kretsar kring frågor 

om kompetens. Organisationen måste förstå de sociala standarder och prestera enligt den 

accepterade standarden av professionalism.72  

 

2) Upprätthålla legitimitet 

Den största delen av företagen befinner sig i denna kategori. Karakteristiska aktiviteter 

stämmer överens med gällande regler. Företaget ger också ett symbolisk försäkran om att 

allt fungerar bra, men försöker också att förutsäga och förhindra eventuella aktiviteter som 

skulle hota företagets legitimitet. Legitimitet är ett dynamiskt koncept, vilket gör det svårt 

för organisationer att konstant upprätthålla legitimitet. Samhällets förväntningar är inte 

statiska, utan snarare ändras över tid, vilket ställer krav på företaget att uppmärksamma 

och anpassa sig till de förändringar som uppkommer i samhället som de agerar. Detta 

medför att företag skulle kunna förlora legitimitet även om företagets agerande inte 

förändrats, utan ansågs tidigare vara accepterat.73 

 

3) Expandera legitimitet  

När ett företag ändrar sitt förhållningssätt till sin bransch eller expanderar till nya 

branscher, så kan företagets legitimitet behöva expandera. Detta skulle kunna ske genom 

att företaget aktivt försöker vinna förtroende och stöd hos olika påverkande aktörer.74 

 

                                                
72 Tilling, V., 2004. 
73 Ibid 
74 Ibid. 
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4) Försvara legitimitet 

Legitimiteten skulle kunna hotas av en olycka eller incident, intern eller extern, och 

behöver därför försvaras. Nästan alla stora företag behöver ibland försvara legitimiteten. 

Detta beror på att företag måste uppfylla både samhällens krav och sitt affärsmässiga mål 

för att få legitimitet. Uppfyllande av affärsmässiga mål kan ibland ske på bekostnad av 

bristande uppfyllande av samhällets krav och förväntningar. 75 

 

Om företaget inte lyckas hantera situationen i fas 4, så kan det leda till att företaget förlorar 

legitimitet. När organisationen befinner sig i ”förlora” fasen är mycket allvarligt och kan leda 

till att nerläggning. I de flesta fall så föregås denna fas av att organisationen utsätts för 

omfattande utvärdering i media och av NGO: s. Oftast tillkommer också en ökad juridisk 

reglering och bevakning. I denna fas tenderar organisationer att öka den frivilliga 

publiceringen av social- och miljöinformation i syfte att möta specifika hot, som ex. 

föreslagen lagstiftning. Organisationen tenderar också att kommunicera olika systematiska 

organisationsförändringar.76 

5.3 Intressentmodellen 

Enligt Freeman (1984) definieras intressenter (stakeholder) som alla de aktörer som är 

påverkade eller påverkar företagets verksamhet. Denna definition skiljer sig från en tidigare 

antagen teori om att företagets enda och främsta intressenter är dess aktieägare 

(shareholder).77 

 

Som en del av samhället, verkar och samverkar företaget med sin omgivning, vilket medför 

både positiva och negativa följder för alla parter. Företaget är beroende av resurser som finns i 

samhället i form av personal, råmaterial och kapital. För att företaget ska kunna erhålla alla de 

resurser som den behöver för sin verksamhet så krävs det utvecklade relationer, som utgör det 

nätverk som företaget är en del av. Dessa relationer men omgivningen karakteriseras av ett 

ömsesidig påverkan av och från omgivningen. De aktörer som utgör en del av företagets 

påverkande och påverkbara nätverk kan sägas utgöra företagets intressenter.78  

 

                                                
75 Tilling, V., 2004. 
76 Ibid. 
77 Ibid. 
78 Ibid.  
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Exempel på intressenter är ägare, kunder, anställda, leverantörer, investerare, kreditgivare och 

staten. Olika intressegrupper har olika mål med sin relation till organisationen, och 

organisationen måste ta hänsyn till dessa krav i målsättning och arbetet med det sociala 

ansvaret.  En organisation kan också ha olika intressegrupper, vilka också kan ändras med 

tiden. 

För att ta reda på vad intressegrupper och samhället i stort förväntar sig av ett företag måste 

företaget först identifiera sina intressenter. Intressentmodellen används för att förklara 

företagets relationer till olika intressenter. En central utgångspunkt i intressentmodellen är att 

företaget eftersträvar att utveckla ett stabilt förhållande till sin omgivning.79 

 

5.3.1 Intressentdialogen 

Intressentdialogen är en utvecklad variant av intressentmodellen, som lyfter fram att det är 

viktigt för företag att utveckla en dialog med sina intressenter. Intressentdialogen ligger till 

grund för hur företaget arbetar och utvecklar sin verksamhet men hänseende till dess 

intressenter. Den används som en mall för företaget att identifiera sina intressenter och har till 

syfte att skapa utbyte med dessa grupper för att ta reda på deras förväntningar av företaget.  

Det är inte bara viktigt att identifiera de intressegrupper som organisationen har idag, utan det 

är lika viktigt att förstå hur denna sammanställning av grupper kommer förändras över tiden.  

Detta är viktigt för att företaget ska vara beredd på framtiden och skapa det långsiktiga 

tänkandet som behövs.80 

 

Genom arbetet med intressentdialogen kan företaget stärka relationer och säkra både 

kortsiktiga och långsiktiga mål. Först när företaget väl identifierat sina intressenter kan 

företaget fastställa sina ansvarsområden. Företaget kan på så sätt få reda på vilken information 

som bör redovisas för att tillgodose intressenternas informationsbehov.81 

 

Clarksson hävdar i sin undersökning att aktieägare inte är likställda med intressenterna, som 

traditionellt anses, utan intressentgruppen är mycket större. Utifrån det perspektivet så är ett 

företags primära syfte att skapa ett ökat värde för alla sina intressenter. Värde har här en 

bredare definition än enbart vinst och ökat aktievärde. Det som kan vara lite problematiskt för 

företagen är att det kan finnas intressekonflikter mellan de olika primära intressegrupperna, 
                                                
79 Ljung, J., Nilsson, P. och Olsson, U.E., 1998. 
80 Larsson, L-O. 2002. 
81 Larsson, L-O. 2002. 
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vilket är något som måste lösas för att företaget ska kunna tillgodose allas behov. Det är 

ytterst viktigt att behålla alla primära intressegruppernas stöd. Om detta stöd förloras kan det 

få stora konsekvenser för företagets existens, som exempelvis svårigheter att låna pengar eller 

minskad köp vilja hos vissa intressegrupper.82  

Det kan vara av strategisk avgörande betydelse för företagets fortsatta existens att företaget är 

en del av den moraliska och etiska sfären. Detta kan företaget åstadkomma genom att 

acceptera sitt ansvar gentemot intressenterna så att företagets kan hävda sin legitimitet. 83 

 

Intressentteorin anses ha två dimensioner, den normativa och positiva. Den normativa 

intressentteorin anlägger på att organisationen drivs för alla intressenter och att alla 

intressenter har lika rättigheter och har lika rätt till information om hur organisationen 

påverkar dem. Informationen som redovisas anses vara ansvarsdrivet.84 

Företagets accoutability, dvs. dess ansvar mot intressenterna, innefattar alla intressenter och  

avgörs av relationen mellan organisationen och dess intressenter. Den nödvändiga länken 

mellan hur världen är och hur världen borde vara anses vara accountability.85 

 

Enligt den positiva dimensionen av intressentteorin så tenderar organisationen att tillgodose 

förväntningar hos de intressenter, som ses som viktiga för företagets överlevnad. Eftersom 

företaget inte kan tillmötesgå alla intressenters behov så behöver företaget prioritera mellan 

de olika gruppernas av intressenter, utifrån vilken inflyttande dessa har på företaget. De 

aktiviteter som är kopplade till en specifik grupps förväntningar kommer företaget att vilja 

redovisa för att tillfredsställa intressenternas behov. Företagets strategi för att hantera 

intressenterna är ett viktig strategisk fråga, och information blir ett redskap.86 

 
 

                                                
82 Clarkson, M. B. E., 1995. 
83 Ibid. 
84 Deegan, , C., 2003. 
85 Gray R, Owen D & Adams, C., 1996. 
86 Deegan, C., 2003. 
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6 Empiri 

6.1 Intervju med Henrik Dahlstöm  

Henrik Dahlstöm är miljörevisor på KPMG, som är en av Sveriges ledande revisionsbyråer.  

KPMG är en av Sveriges största kunskapsföretag och har 1600 anställda vid 60 kontor runt 

om i Sverige.  KPMG International, som den svenska KPMG är del av, är ett av världens 

främsta nätverk av revisorer och specialister inom revisionsnära rådgivning med en global 

spridning i 94000 medarbetare i 148 länder87. Svenska KPMG är rankad på tredje plats av de 

största konsultföretag år 2004 i Affärsvärldens konsultbarometer.88  

Intervjun ägde rum tisdag den 20 december 2005 på KPMG’ s kontor i centrala Stockholm 

och tog en timme och trettio minuter. 

 

1. Vilka tror du är de viktigaste faktorerna till att företag hållbarhetsredovisar? 

Henrik ser ett antal bidragande faktorer som till att företag hållbarhetsredovisar. En av de 

viktigaste är att intressenterna efterfrågar det, som exempelvis kunder och investerare. Många 

av de större företagen får också ett stort antal frågor från kunder, organisationer, studenter och 

andra intressenter. Därför väljer många företag att sammanställa information om hur de jobbar 

med dessa olika frågor i en hållbarhetsredovisning.  

Vidare säger Henrik att i olika branscher har det blivit norm att ha en hållbarhetsredovisning, 

då många av de ledande företagen har en. Det blir också en fråga om konkurrensfördelar för 

de som har en hållbarhetsredovisning mot dem som inte har det. Om alla andra har en 

hållbarhetsredovisning i en bransch, så får man stå till svars varför just det egna företaget inte 

har en hållbarhetsredovisning. Allt fler företag har börjat se de affärsmässiga fördelarna som 

arbetet med hållbarhetsredovisningen kan leda till i ett företag. Med det menas att arbetet med 

att minska resursförbrukning och hitta mer effektiva sätt att spara på miljön samt en positiv 

image som ansvarstagande företag har långsiktiga ekonomiska fördelar.  

 

2. Vilka tror du är de viktigaste faktorerna till att företag låter sina hållbarhetsredovisningar 

granskar externt?  

Trovärdighetsfrågan är en viktig anledning till att företag väljer att låta granska 

hållbarhetsredovisningen enligt Henrik. Exempelvis många intressenter i finansmarknaden är 

                                                
87 www.kpmg.se, 2005.11.20. 
88 www.affarsvarlden.se/konsultguiden, 2005.12.15. 
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vana med att den information som företaget lämnar i sin årsredovisning ska vara granskad av 

en revisor. Därför faller det sig naturligt enligt Henrik att många finansiella intressenter 

efterfrågar en granskningsberättelse, ”Assurance”, även gällande informationen i 

hållbarhetsredovisningen.  

Interna motiv är enligt Henrik en annan viktig faktor till att företag låter granska sin 

hållbarhetsredovisning. Granskningen tittar på hur de system och processer som syftar till att 

ta fram och mäta relevant information fungerar, och på så sätt kan företaget utveckla dessa 

processer. Genom en granskning får företagen en kvalitetssäkring av den information som 

publiceras.  

 

3. Anser du att behovet av granskning av hållbarhetsredovisningar har ökat eller minskat det 

senaste året? Vilka orsaker ser du till det? 

Henrik hänvisar till KPMG’s globala undersökning, där KPMG har sammanställt information 

och statistik om 250 största företagen i världen samt de 100 största i varje land i fråga om 

deras miljö och hållbarhetsredovisningar. Rapporten indikerar ingen markant ökning av de 

oberoende granskningarna av hållbarhetsredovisningar. Henrik påpekar att i GRI:s G3 

riktlinjer så vill se en utveckling mot att fler företag låter granska deras rapporter, vilket 

kommer att påverka utvecklingen positivt. Vidare tilläger Henrik att ju mer global företaget är 

desto vanligare är det med granskning. Många företag väljer en begränsad granskning, vilket 

utgör ca. 50 % av alla granskade. Anledningar till detta är delvis kostnadsaspekten men också 

frågan om riskaspekter. Med riskaspekter menar Henrik att det ibland kan vara svårt att 

granska på grund av att det saknas kriterier. Exempelvis finns det inte funnits lika många 

mätbara kriterier i den sociala delen av GRI som det finns i miljö redovisningen, vilket gör 

det svårt att uttala sig om de kriterier som är mer svåra att mäta. En annan riskaspekt är 

revisorns ansvar och risk i granskningen av hållbarhetsredovisningen.  

 

4. Vad ser du för möjligheter/problem med en standardisering av hållbarhetsredovisningarna? 

Underlättas granskningen av att det utvecklas klara guidelines och standarder kring 

hållbarhetsredovisning? 

Henrik förklarar att granskningen underlättas av kriterier. Enligt FAR: s förslag till 

rekommendation så är det inte kriterium att man ska ha en intressentdialog, vilket det är enligt 

AA1000, som baseras på tre kriterier.  
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5. Tycker du att den externa granskningen av hållbarhetsredovisning ger en större 

trovärdighet och legitimitet för hållbarhetsredovisningen? 

Ja, svarar Henrik. Intern granskning leder till ökad kunskap i arbetet med att sammanställa 

och kommunicera företagets prestationer i hållbarhetsredovisningen. Henrik berättar också att 

företag som har granskade hållbarhetsredovisningar får en externt positiv respons från deras 

intressenter, främst kunder. 

 

6. Är hållbarhetsredovisningens ”mjuka värden” ett problem när man ska granska 

hållbarhetsredovisningen?  

Det är svårt att granska oklara kriterier påpekar Henrik. Då krävs det att revisorn gör en 

avstämning internt, ofta genom intervjuer, så att alla i företaget har samma bild av 

verkligheten. Det kan röra sig om att begreppsdefinitioner eller policys som ska stämma 

överens hos medarbetare på alla nivåer i företaget. Det är också viktigt att ge en återkoppling 

till ledning och utmana till en diskussion om hållbarhetsfrågorna i hela organisationen. 

 

7. Hur mycket påverkas granskningen beroende på vilka intressenter som finns? 

Enligt Henrik så påverkas granskningen beroende på vilka intressenterna är i de fall som 

företaget är i ”blåsväder”. Om företaget som granskas har missköter sig eller har problem så 

kan det påverka vad som granskas. Henrik påpekar att intressenterna är viktiga genom att de i 

sin tur påverkar företaget. KPMG gör en riskanalys och utifrån detta utgår arbetet med 

granskningen. I denna riskanalys ligger fokusen på vilka fel som kan finnas i redovisningen 

och i den interna kontrollen. Men granskningen utgår alltid från vad som är överenskommet 

med kunden.  

Henrik framhäver också debatten om Corporate Governence, och framtagandet av den nya 

bolagsstyrnings koden. CG har en del beröringspunkter med hållbarhetsredovisningen, som 

företagets ansvar mot intressenter, i detta fall ägarna.  

 

8. Finns det några särskilda riktlinjer som ni utgår ifrån vid granskning av 

hållbarhetsredovisning? Om ja, vilka riktlinjer används främst? Används någon 

utarbetad/färdig mall vid granskning av hållbarhetsredovisningen? 

 

FAR’s förslag till rekommendation är den som efterföljs som oftast, om inget annat är 

överenskommet med kunden. I vissa fall förekommer även AA1000 som riktlinjer för 

granskning. I själva arbetet är revisorsmetodiken till hjälp, även om man granskar annan typ 
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av information. FAR’s förslag kan användas även om företaget redovisar efter GRI:s, 

AA1000 eller andra riktlinjer. Självklar, påpekar Henrik, så gäller de regler och normer som 

anses vara ”god revisions sed” enligt revisionsmetodiken.  

 

 

9. Finns det några särskilt kritiska punkter som granskningsarbetet fokuserar på? Vilka är i så 

fall vanligt förekommande?  

I FAR’s förslag till rekommendation är punkterna i 2:1 kritiska för granskningsarbetets fokus.  

Kritiska punkter som granskningsarbetet fokuserar på framkommer genom en ordentlig risk 

och verksamhetsanalys. Oftast kan det röra sig om att företaget startar ny verksamhet eller 

andra förändringar som ny VD kan påverka vad som fokuseras på.  

 

10. Vilka punkter/frågor ser du som extra viktiga i granskningen av hållbarhetsredovisningar? 

Henrik berättar att det viktiga är att se med egna ögon hur verksamheten fungerar och de 

rutiner som finns för att samla in information till hållbarhetsredovisningen. Genom att vara på 

plats är det lättare att bli medveten om den bild som ledningen har delas av människor i alla 

delar av organisationen, från ledningsgrupp till dem som samlar in information. Det händer 

rätt ofta att det finns skillnader mellan ledningens och arbetarnas bild av företagets 

hållbarhetsarbete.  

 

11. Hur kontrolleras riktigheten i en hållbarhetsredovisning? Finns det några likheter med en 

vanlig revision (granskning av interna kontroller och substansgranskning)? 

Henrik påpekar att det finns stora likheter med vanlig revision, även om granskningen av 

hållbarhetsredovisningen tenderar att vara mer intervju och observationsbaserad. Vidare 

förklarar Henrik att om kunden har samma revisionsbyrå för granskningen av 

hållbarhetsredovisningen som för den finansiella revisionen, vilket är vanligast, så finns det 

stort kunskap om företagets risker, möjligheter och problem i det team som redan jobbar med 

den finansiella revisionen. Denna kunskap om kundens verksamhet är central i arbetet med 

granskningen av hållbarhetsredovisningen.  

 

12. Finns det några särskilda problem/frågor som uppstår vid granskningen av 

hållbarhetsredovisningar? 

Det som ofta kommer upp är att företagsledningen och de som samlar in information till 

hållbarhetsredovisningen inte har samma uppfattning av verkligheten i fråga om definitioner, 
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policy med mera. Henrik tillägger att det som kan vara problematisk vid granskningen är 

oklara kriterier.  

 

13. Vilka aktörer/intressenter ser du som de viktigaste pådrivarna av en oberoende granskning 

av hållbarhets redovisning? 

Viktiga pådrivare är de kvalificerade användarna av informationen, berättar Henrik. Sen 

tillägger han att kapitalmarknaden och kunder (B2B) som två viktiga pådrivare. Alla 

revisionsbyråer som gör denna typ av granskningar är också pådrivande intressent som gärna 

vill se en positiv utveckling av antalet granskningar. GRI och AA1000 är också två viktiga 

aktörer som driver på utvecklingen i frågan. Granskningen står för trovärdighet och därför 

kommer det att behövas allt mer i framtiden.    

 

14. Hur ser du på att andra personer än revisorer får granska hållbarhets redovisningar? 

Det finns ett antal aktörer som också utför en typ av granskningar av hållbarhetsredovisning. 

Det som enligt Henrik talar för att just revisorer ska utföra denna typ av granskningar är 

revisorn som jobbar med företaget kan branschen och företaget väl, och de 

Henrik tror inte att olika NGO:s skulle kunna fylla den granskande funktionen, då de flesta av 

dessa organisationer har ett eller ett fåtal frågor som verksamheten utgår ifrån. Därför saknar 

dessa organisationer det helhetsperspektiv som behövs för granskningen. 

Henrik tillägger att olika standarder som ISO och SIS fokuserar på det administrativa och 

systematiska systemen, men säger inget om prestanda. Möjligtvis skulle GRI kunna en 

granskningsfunktion i framtiden.  

 

15. Hur tror du hållbarhetsredovisningen kommer att utvecklas i framtiden och vilken roll 

kommer den externa granskningen att spela? 

I framtiden ser Henrik att hållbarhets information kommer integreras allt mer i företagens 

årsredovisningar. Detta kommer också att öka kraven på att även den informationen är 

granskad, då finans och kapitalmarknaden efterfrågar att informationen i årsredovisningen är 

granskad. Henrik anser också att företagen behöver redovisa en klarare koppling mellan 

arbetet med hållbarhetsfrågorna och företagets långsiktiga affärsutveckling och lönsamhet. 

Kopplingen till affärsnyttan är av central betydelse i den framtida utvecklingen av 

hållbarhetsredovisningen. En ökad fokus på imagefrågor aktualiserar också företagens sociala 

ansvar, ännu mer i framtiden.  
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Staten som har satt upp stora ambitioner att alla statligt ägda företag ska arbeta med 

hållbarhetsfrågor, men har inte tagit steget till att dessa företags hållbarhetsredovisningar ska 

vara granskade. Detta är en förhoppning som Henrik hoppas kommer leda till att en ökad 

trovärdighet för hållbarhetsredovisningarna.  

 

6.2 Intervju med Birgit Flening  

Birgit Flening är auktoriserad revisor, naturvetare och ansvarig för Ernst & Young 

Miljötjänster. Birgit Flening är specialist på hållbarhetsfrågor, men har även jobbat med 

finansiell revision. Birgit är också ledamot i FAR: s nomineringskommitté för ESRA.89  

Ernst & Young har fler än 1600 medarbetare på 75 över hela Sverige. Dessutom har företaget 

en global spridning med 100 000 medarbetare i 140 länder90. Ernst & Young tar andra platsen 

bland Sverige största konsultföretag i Affärsvärldens konsultbarometer för år 2004.91 

Intervjun ägde rum den 22 december 2005 via telefon och varade ca en timme. 

 

1. Vilka tror du är de viktigaste faktorerna till att företag hållbarhetsredovisar? 

 

Birgit berättar att företag väljer att publicera en hållbarhetsredovisning för att kommunicera 

företagets ställning, arbete och mål men hänsyn till sociala, ekonomiska och miljö aspekter.  

Genom hållbarhetsredovisningen kan företaget kommunicera med sina intressenter.  

 

2. Vilka tror du är de viktigaste faktorerna till att företag låter sina hållbarhetsredovisningar 

granskar externt?  

Företag väljer att låta sina hållbarhetsredovisningar granskas för att öka trovärdigheten hos 

redovisningen. Det är lite olika om intressenterna efterfrågar att hållbarhetsredovisningen är 

externt granskad. När företag integrerar information om företagets hållbarhetsarbete i 

årsredovisningen så innefattas det av revisionen, vilket många förväntar sig. Med företag 

brukar också ha med information om hållbarhetsfaktorer i den tryckta årsredovisningens 

utöver den formella årsredovisningen, dvs. den information som finns i andra delar av den 

tryckta produkten. Denna information granskas däremot inte. Därför är det viktigt att även 

hållbarhetsinformationen granskas, för att informationen i årsredovisningen ska ge en 

                                                
89 European Sustainability Reporting Awards, 2005.12.20. 
90 www.ey.se, 2005.11.20. 
91 www.affarsvarlden.se/konsultguiden, 2005.12.15. 
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rättvisande bild av företaget. Finansiella intressenter är vana att information är granskad och 

därför förväntar de sig att även hållbarhetsredovisningen ska vara det.  

Att företag låter granska bara en del av hållbarhetsredovisningen skapar inte trovärdighet för 

hela rapporten. Men Birgit påpekar att alla inte läser granskningsberättelsen, utan bara ser att 

det finns en. Därför är det bra om även dessa blev mer standardiserade så att man lättare kan 

se en avvikelse. 

 

3. Anser du att behovet av granskning av hållbarhetsredovisningar har ökat eller minskat det 

senaste året? Vilka orsaker ser du till det? 

Behovet ökar för att alltfler företag tenderar att inkludera hållbarhetsredovisningen i 

årsredovisningen. Om den är integrerad så måste det finnas en översiktlig granskning.  

 

4. Vad ser du för möjligheter/problem med en standardisering av hållbarhetsredovisningarna? 

Underlättas granskningen av att det utvecklas klara guidelines och standarder kring 

hållbarhetsredovisning?  

Det som krävs främst är klara kriterier som företagen kan redovisa efter. Guidelines kan vara 

till hjälp för redovisningen, men i frågan om granskningen så är det klara kriterier som krävs. 

Birgit påpekar att GRI version 3 som kommer att släppas 2006 kommer förhoppningsvis 

kommer att ha klarare kriterier för granskningen. Kriterierna kan väljas av företaget själva och 

också begränsas till det som passar företagets målsättningar. En del av de problem som finns 

gäller just definieringen av kriterier, eller bristen på klara kriterier som är verifierbara.  

Som exempel säger Birgit att Stockholms läns landting, som har fått pris för sin rapport inte 

följde GRI eller andra riktlinjer men hade klara kriterier. Men Birgit tillägger att guidelines 

kan va hjälp när företaget ska redovisa informationen i en rapport. Kriterierna kan företaget 

välja själv vilket är begränsad.  

 

5. Tycker du att den externa granskningen av hållbarhetsredovisning ger en större 

trovärdighet och legitimitet för hållbarhetsredovisningen? 

Birgit säger att om granskningen är utförd på rätt sätt, dvs. följer gällande regler, så kan det ge 

en större trovärdighet för hållbarhetsredovisningen.  

 

6. Är hållbarhetsredovisningens ”mjuka värden” ett problem när man ska granska 

hållbarhetsredovisningen?  
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Miljöredovisningen är enligt många hård, dvs. lätt kvantifierbar och verifierbar. Birgit berättar 

att CSR i stora delar av världen handlar om välgörenhet. Men i Sverige är det inte välgörenhet 

och sponsring som behandlas i den sociala delen av hållbarhetsredovisningen. Birgit menar att 

det inte är svårt att mäta eller kontrollera företagens sociala engagemang, utifrån de policys 

som ska styra och vägledda företagets relationer med kunder, leverantörer osv. Birgit säger att 

det inte alls är ”mjuka värden”, utan riktigt hårda värden som går att kontrollera. 

Verifierbarheten är centra i granskningsprocessen, dvs. allt som företaget påstår i sin 

hållbarhetsredovisning, ska kunna backas upp och kontrolleras.  

Säger företaget att man har som mål att ta ställning mot barnarbete så ska det också gå att 

kontrollera detta, genom att det måste finnas ett dokumenterat styrelsebeslut om detta mål och 

hur detta ska uppnås. Birgit tillägger att redan idag så finns det viss information om sociala 

faktorer som företagen måste redovisa i sina årsredovisningar. Exempel på det är andelen män 

och kvinnor och sjukfrånvaro.  

 

7. Hur mycket påverkas granskningen beroende på vilka intressenter som finns? 

Birgit anser inte att granskningen påverkas nämnvärt beroende på vilka intressenter som 

finns. De flesta företag har ungefär samma signifikanta intressegrupper, ex. aktieägare, kunder 

och allmänheten.  

 

8. Finns det några särskilda riktlinjer som ni utgår ifrån vid granskning av 

hållbarhetsredovisning? Om ja, vilka riktlinjer används främst? Används någon 

utarbetad/färdig mall vid granskning av hållbarhetsredovisningen? 

Birgit berättar att det finns ett visst grundläggande sätt att arbeta med hållbarhets-

redovisningar som byrån använder. Birgit berättar att det FARs förslag till rekommendation är 

den som brukar användas. Men huvudsakligen gäller det komma överens med 

uppdragsgivaren. 

 

9. Finns det några särskilt kritiska punkter som granskningsarbetet fokuserar på? Vilka är i så 

fall vanligt förekommande? 

Det kan vara svårt att hitta det som är viktigt som företaget inte tar med. Vad är väsentligt risk 

försöker granskaren skapa sig en uppfattning om genom riskanalysen.  

 

10. Vilka punkter/frågor ser du som extra viktiga i granskningen av hållbarhetsredovisningar? 
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Vi kommer överens med kunden vad som ska granskas. Dessutom framhåller Birgit bestämt 

att man inte får blir styrd av kunden, utan måste ha möjlighet att tala med vem man vill och 

ställa de frågor man anser är relevanta för att kunna göra en så bra granskning så möjligt. 

Rätten att tala med vem man vill är också av central betydelse. 

 

11. Hur kontrolleras riktigheten i en hållbarhetsredovisning? Finns det några likheter med en 

vanlig revision (granskning av interna kontroller och substansgranskning)? 

Revisionsbevis beroende hur man granskar och bedömer. Byrån har också en kvalitetssäkring 

i hantering, skrivelse, dokumentation osv.  

 

12. Finns det några särskilda problem/frågor som uppstår vid granskningen av 

hållbarhetsredovisningar? 

Birgit berättar att om företaget saknar verifikation så kan det bli svårt att säkerställa att 

informationen är som har samlats in är tillförlitlig. Ett annat problem enligt Birgit är om 

kriterierna inte kan verifieras på ett tillfredsställande sätt. Om företaget inte vill att man ska 

undersöka hur det verkligen ligger till, så kan det också bli problem. I dem fall då företaget 

inte respekterar revisorns oberoende så genomförs ingen granskning.  

 

13. Vilka aktörer/intressenter ser du som de viktigaste pådrivarna av en oberoende granskning 

av hållbarhets redovisning? 

Först och främst så måste beställaren, som oftast är styrelsen, vara pådrivande och intresserad 

av att hållbarhetsredovisningen ska kvalitetssäkras genom en oberoende granskning. Övriga 

intressenter, som investerare och kunder är också viktiga. 

 

14. Hur ser du på att andra personer än revisorer får granska hållbarhets redovisningar? 

Vem som helst kan granska, som exempelvis vissa konsulter. Detta ska ske utifrån de 

kriteriers som är överenskommet med kunden, i fråga om vilka punkter som ska granskas. En 

revisor har lättare att granska hållbarhetsredovisningar, pga. att den granskningsmetodik som 

används är mycket lik revisorns arbete vid revision.  

 

15. Hur tror du hållbarhetsredovisningen kommer att utvecklas i framtiden och vilken roll 

kommer den externa granskningen att spela? 

Birgit anser att mer hållbarhetsinformation kommer att integreras i årsredovisningen, inte 

minst pga. nya årsredovisningslagen. Birgit berättar att enligt nya årsredovisningslagen 
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kommer företag att behöva redovisa relevant information som kan påverka företaget. Denna 

information ska huvudsakligen vara av icke-finansiell sort, som miljö och sociala frågor, och 

kommer att vara en del av förvaltningsberättelsen. Den information som kommer att finnas i 

årsredovisningen riktar sig främst till företagets aktieägare och investerare. Den information 

som finns i årsredovisningen kommer då främst att vara av relevant betydelse för de 

finansiella intressenterna. Hållbarhetsinformation kommer även att anpassas till övriga 

intressenter separat. De separata hållbarhetsredovisningarna kommer troligtvis vara mer 

detaljerat anpassade för att tillgodose olika intresseorganisationer, kunder och övriga 

intressenter.  

 

6.3 Intervju med Lars-Olle Larsson  

Lars-Olle Larsson är specialist revisor för Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Lars Olle 

arbetar som miljö- och etikrevisor och är också ledamot i FARs nomineringskommitté för 

ESRA. Öhrlings PricewaterhouseCoopers är rankad på första plats av de största 

konsultföretag år 2004 i Affärsvärldens konsultbarometer92. 

Intervjun med Lars-Olle Larsson ägde rum den 22 januari 2006 per telefon och varade ca en 

timme. 

 

1. Vilka tror du är de viktigaste faktorerna till att företag hållbarhetsredovisar? 

Historiskt så började företagen att redovisa miljöprestanda. För ca 20-25 år sedan kom olika 

miljörörelser att ställa krav på att företagen skulle redovisa den miljöpåverkan som 

verksamheten skapade. Senare kom detta att bli lagstadgad. Politikerna har skapat 

lagstiftningen som främst avsåg den tunga industrin.  

De senaste åren har olika NGO’s börjat driva andra frågor som social ansvar och etik frågor. 

Lars-Olle ser flera olika faktorer som har drivit på utvecklingen mot hållbarhetsredovisning.  

En av de viktigaste faktorerna som Lars-Olle pekar på är att det har blivit mer ”mainstream” 

med att företagen frivilligt redovisar annat information än vad som hittills varit lagstadgat 

krav på. Detta ser Lars-Olle som ett tecken på att företaget vill föregå som gott exempel, men 

också för att möta ett ökat behov hos olika intressenter som efterfrågar den typen av 

information. Exempelvis etikanalytiker anställda hos olika fondbolag fokuserar på att de 

pengar som investeras i olika företag ska vara etiskt placerade för att säkerställa kundernas 

krav. Lars-Olle berättar om att Dow Jones Sustainability Indexes, som är en global index 
                                                
92 www.affarsvarlden.se/konsultguiden,  2005.12.15. 
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bestående av de mest framåtskridande företagen ur hållbarhet synpunkt, har haft en bättre 

utveckling på börsen än vanliga aktieindex.  

Lars-Olle ger också exempel på NGO:s som exempelvis Amnesty Business Group och 

Swedwatch som sätter press på företag att ta ett större ansvar. Lars-Olle berättar att Amnesty 

Business Group har köpt aktier i olika företag i syfte att ta upp frågor om mänskliga 

rättigheter på bolagsstämman.  

Lars-Olle beskriver kortfattat fyra huvudsakliga punkter som olika organisationer förväntar 

sig av företagen 

1 - Primärt skapa olika policys och Code of Conduct som visar hur företaget styrs och vilka 

värderingar som anses genomsyra hela företaget.  

2 - Dessutom efterfrågar dessa organisationer att företagen följer olika internationella 

riktlinjer, som exempelvis FN’s Global Compact samt OECD’s riktlinjer för multinationella 

företag 

3 - Företagen ska därefter redovisa hur man gör, dvs. hur man arbetar med de olika frågorna i 

företaget.  

4 – Rapportera hur det går med företagets prestationer under det gångna året samt vilka mål 

och visioner man sätter upp för framtiden.  

 

Lars-Olle påpekar att företagets arbete med hållbarhetsfrågorna motiveras också av ett ökat 

behov av riskbedömning av de faktorer som kan påverka företagets verksamhet och 

varumärke. Riskbedömningen av icke-finansiella faktorer, dvs. aspekter som sociala och 

miljöfaktorer, är allt viktigare att identifiera, för att förhindra en möjlig varumärkeskris som 

kan skada företaget.  

 

2. Vilka tror du är de viktigaste faktorerna till att företag låter sina hållbarhetsredovisningar 

granskar externt?  

 

Den viktigaste faktorn med att låta granska företagets hållbarhetsredovisning är enligt Lars-

Olle att företaget vill säkerställa kvaliteten hos det som man redovisa. Granskningen ska 

säkerställa att den information som företaget redovisar är relevant, tillräcklig och adekvat 

information. Information ska ge en rättvisande bild av företaget. 

 

Lars-Olle berättar att den externa granskningen kan sägas fylla både en extern och en intern 

funktion för företaget. Den externa funktionen är i form av den bestyrkande som revisorn 
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skriver på och som skapar trovärdighet för att hållbarhetsredovisningen innehåller relevant 

information. Bestyrkandet av granskningen är enligt Lars-Olle bara en del av värdet med den 

externa granskningen av hållbarhetsredovisningen.  

Lars-Olle påpekar också att granskningen fyller en viktig internt funktion i företaget, i form 

av en granskande kontroll av hur de processer, rapportsystem och management fungerar. 

Genom denna kontroll kan ledningen förbättra sin management och redovisning och företaget 

kan säkerställa kvaliteten av informationen som redovisar. Den interna kontrollen som 

granskningen ger fyller en viktig funktion för företagets arbete med att ta fram informationen 

till en hållbarhetsredovisning, enligt Lars-Olle. 

 

3. Anser du att behovet av granskning av hållbarhetsredovisningar har ökat eller minskat det 

senaste året? Vilka orsaker ser du till det? 

Lars-Olle ser att behovet av granskning av hållbarhetsredovisningar har ökat de senaste åren. 

Som en orsak till detta säger Lars-Olle att genom att allt fler företag hållbarhetsredovisar så är 

det viktigt att informationen är externt granskad.  

 

Det är annat idag än för 5 år sen, då det fanns en del motstånd hos olika företagsledningar att 

ta fram en hållbarhetsredovisning. Företagsledningar ansåg då att kostnaden för att ta fram en 

hållbarhetsredovisning var en onödig kostnad och att ingen läser rapporterna.  

Idag skulle inget företag säga ”det där är vi emot, det vill vi inte ha” enligt Lars-Olle, som 

menar att de flesta företag har insett vikten av att arbeta med de frågorna, även om alla inte 

har en utvecklad hållbarhetsredovisning.  

 

4. Vad ser du för möjligheter/problem med en standardisering av hållbarhetsredovisningarna? 

Underlättas granskningen av att det utvecklas klara guidelines och standarder kring 

hållbarhetsredovisning?  

GRI är det verktyg som är dominerande för att redovisa hållbarhetsinformation. GRI är inte 

en standard, utan en ”framework”, ett förslag till hur företag skulle kunna redovisa sitt arbete 

med dessa frågor. GRI är frivillig. De kommande GRI guidelines som kommer att släppas 

under 2006 kommer att vara enklare och ha tydligare kriterier som företagen kan redovisa 

efter. Utvecklingen av GRI har varit avgörande för den goda utvecklingen av kriterier och av 

hållbarhetsredovisningen.  
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Utvecklandet av klara kriterier ser Lars-Olle som centralt för granskningen. Företagen kan 

också välja att redovisa egna kriterier som man definierar själva, som en anpassning till 

företagets speciella omständigheter eller bransch.  

”Företaget redovisar utifrån tydliga kriterier – vi granskar!” säger Lars-Olle Larsson.  

 

5. Tycker du att den externa granskningen av hållbarhetsredovisning ger en större 

trovärdighet och legitimitet för hållbarhetsredovisningen? 

Självklart skapar den externa granskningen en större trovärdighet och legitimitet för 

hållbarhetsredovisning, säger Lars-Olle.  

 

6. Är hållbarhetsredovisningens ”mjuka värden” ett problem när man ska granska 

hållbarhetsredovisningen?  

Nej, svarar Lars-Olle. Alla ansvarsområden redovisas på sitt sätt, och de sociala, ekonomiska 

och miljöaspekterna har olika mått. Lars-Olle påpekar att ”för 25 år sedan när företagen 

pratade om miljöredovisning så ansåg många att det inte går att mäta, att det är flum”.  

Lars-Olle framhäver att ”man får vara försiktigt med att klä allt i kronor”! Allt kan inte och 

ska inte mätas i pengar. Det betyder inte att det inte är viktigt, enligt Lars-Olle. De flesta 

skulle hålla med att nöjda medarbetare som trivs på jobbet är en värdefull resurs som påverkar 

företagets kort- och lång- siktiga resultat.  

Det tar tid att utveckla indikatorer som mäter det som avser att mäta. Det är en 

utvecklingsprocess som tar tid enligt Lars-Olle. De flesta företag har en mer eller mindre 

frekvent årlig mätning av de indikatorer som ska redovisas i hållbarhetsredovisningen.  

 

7. Hur mycket påverkas granskningen beroende på vilka intressenter som finns? 

Rapporteringen påverkas mer av vilka intressenterna är än vad granskningen gör. Företaget 

måste avgränsa sitt eget ansvar gentemot intressenterna, arbeta med hållbarhetsfrågorna och 

redovisa resultatet. Intressenterna kommer att ställa krav utifrån egna intressen. Det är få 

företag som redovisar intressentdialogen på en systematisk sätt, där företaget listar 

intressenterna och vilket ansvar företaget har gentemot de.  

 

8. Finns det några särskilda riktlinjer som ni utgår ifrån vid granskning av 

hållbarhetsredovisning? Om ja, vilka riktlinjer används främst? Används någon 

utarbetad/färdig mall vid granskning av hållbarhetsredovisningen? 
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De riktlinjer som följs av FAR’s förslag till granskning av hållbarhetsredovisning, som anses 

vara central för granskningen.  

 

9. Finns det några särskilt kritiska punkter som granskningsarbetet fokuserar på? Vilka är i så 

fall vanligt förekommande?  

Granskningsarbetet fokuserar på att undersöka tillräckliga och ändamålsenliga 

granskningsbevis. 

 

10. Vilka punkter/frågor ser du som extra viktiga i granskningen av hållbarhetsredovisningar? 

Lars-Olle framhäver att det finns en klar distinktion mellan företagens och revisorns ansvar. 

Företaget ansvarar för att hållbarhetsredovisningen innehåller information som är relevant, 

adekvat och tillräcklig. Företaget ska också i rapporten redogöra för de principer och kriterier 

som används i hållbarhetsredovisningen. Revisorn ansvarar för att revisionen är genomförd 

efter de riktlinjer som finns för god revisors sed.   

 

11. Hur kontrolleras riktigheten i en hållbarhetsredovisning? Finns det några likheter med en 

vanlig revision (granskning av interna kontroller och substansgranskning)? 

Arbetet med granskningen av hållbarhetsredovisningen har utvecklats parallellt som revision 

arbetet och har stora likheter.  

En styrka i granskningen av globala företag med verksamhet och fabriker i olika länder är den 

globala nätverk och kompetens som finns i byrån. För att kunna granska rapporten och bilda 

sig en uppfattning av relevans, tillförlitlighet och fullständighet krävs det sak kompetens i 

”the subjekt matter”, dvs. granskningsteamet ska bestå av olika kompetenser, som ingenjörer, 

revisorer, olika experter och inte minst folk på plats i de olika länderna som kan språket och 

kulturer.  

 

12. Finns det några särskilda problem/frågor som uppstår vid granskningen av 

hållbarhetsredovisningar? 

Det som skulle kunna vara problematiskt är kriterier som är svåra att verifiera och om det 

saknad underlag för granskning.  

 

13. Vilka aktörer/intressenter ser du som de viktigaste pådrivarna av en oberoende granskning 

av hållbarhets redovisning? 
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Intressenter som olika finansiella investerare, NGO:s och aktörer som använder 

informationen. Och javisst, revisorer vill gärna också se att fler företag väljer att oberoende 

granska hållbarhetsredovisningen.  

 

14. Hur ser du på att andra personer än revisorer får granska hållbarhets redovisningar? 

Lars-Olle påpekar att det är främst stora företag som agerar på den globala marknaden som 

behöver granskas. För detta krävs att de som granskar finns där kunden finns och att den 

kulturella, språkliga och tekniska kompetensen finns i företaget. Revisionsbyråerna har det 

globala nätverket och lokala förankringen som gör det kostnadsmässigt genomförbart att 

granska de stora företagen.  

 

15. Hur tror du hållbarhetsredovisningen kommer att utvecklas i framtiden och vilken roll 

kommer den externa granskningen att spela? 

Lars-Olle förklarar att han ser utvecklingen röra sig mot två parallella spår. Den ena är att 

hållbarhetsredovisningen integreras i årsredovisningen, där den utgör en viktig del i 

helhetsbilden om företaget och dess verksamhet. Som en del i årsredovisningen är den ett 

föremål för revisorns granskning. Som en del i Sveriges anpassning till gällande EU lag, 

närmare bestämt moderniseringsdirektivet som ska vara implementerat i medlemsländernas 

lagstiftning redovisningsåret efter juni 2005. 

Den nya årsredovisningslagen som börjar gälla i år kommer att innebära att företag ska 

redovisa även andra faktorer, än bara finansiella faktorer, som påverkar företaget och dess 

framtida utveckling. För företagens del innebär detta att de har ett lagbundet krav på sig.  

Enligt Lars-Olle är inte NGO’s nöjda med att en liten del av årsredovisningen kommer 

tillägnas hållbarhetsinformation, utan efterfrågar oftast mer information. Detta skulle, enligt 

Lars-Olle innebära att många företag kommer att ge ut en mer detaljerad version av 

hållbarhetsredovisningen i olika former, som ex. på Internet. Sammanfattningsvis förklarar 

Lars-Olle att hållbarhetsredovisningen ska ses som en viktig del i dömningen av ett företagets 

affärsverksamhet.  
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6.4 Intervju med Gunnela Hahn  

Gunnela Hahn är internationell ekonom med miljöinriktning och jobbar som etikanalytiker på 

Folksam. Gunnela har jobbat sedan 1996 med frågor kring företags arbete med miljö och 

mänskliga rättigheter i Sverige och internationellt.  

Folksam är ett ömsesidigt bolag. Med det menas att bolaget ägs av alla kunder. Vinsten går 

inte till några aktieägare utan stannar hos alla delägare. Folksam gruppen består av en koncern 

för livförsäkringssparande och en koncern för skadeförsäkring. KPA AB, som ägs av 

Folksam, är ett pensionsbolag som också jobbar med ett aktivt samhällsansvar och etiska 

placeringar.93 Intervjun med Gunnela Hahn ägde rum den 22 december 2005 per telefon och 

varade ca en timme. 

 

1. För ni en dialog med företagen i frågor om Företagets Sociala Ansvar (CSR)? Ställer ni 

krav på företagen att redovisa deras ställning och arbete i dessa frågor? 

Gunnela berättar att Folksam har ett brett innehav som styrs av de uppställda påverkande och 

de uteslutande placeringskriterier. Folksam stora innehav gör det praktiskt omöjligt att ha en 

aktiv dialog med alla företag. En dialog förs med de 20 största svenska innehaven, om 

företagens arbete med miljöhänsyn och mänskliga rättigheter.  

 

2. Vilka är de primära informationskällorna som ni använder er av för att få en uppfattning 

om företagen arbete med sociala ansvarsfrågor (CSR)?  

Företagens utgivna information i form av årsredovisning och hållbarhetsredovisning utgör en 

av informationskällorna som används för att få en uppfattning om företagens arbete med det 

sociala ansvar, som mänskliga rättigheter och miljöfrågorna. Dessutom förs en dialog med 

företagsledningen hos de 20 största innehaven, då dessa frågor också diskuteras. Men 

Gunnela påpekar att en stor del av företagsbevakningen, alltså att de företag Folksam 

investerar i uppfyller kriterierna, sköts av ett annat företag, GES (Global Ethical Standard)94. 

GES Investment Services är SRI95 analyshus, som granskar att de företag som Folksam 

investerar i uppfyller de kriterier som utgörs av Global Etisk Standard. Med GES menas en 

systematisk genomgång av internationella företag och hur pass de uppfyller de konventioner 

och riktlinjer om miljö, mänskliga rättigheter och affärsetik.  

 

                                                
93 Folksam Hållbarhetsredovisning, 2004. 
94 www.ges-invest.com, 2005.12.22. 
95 SRI står för Social Responsible Investing.  
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3. Vilken betydelse har företagens hållbarhetsredovisningar som informationskälla i ert 

beslutsfattande?  

Visst har företagens hållbarhetsredovisning betydelse, säger Gunella, men tillägger att 

hållbarhetsredovisningen är endast en informationskälla. Gunella berättar att den information 

som företagen publicerar i sina hållbarhetsredovisningar inte nödvändigtvis säger hela 

sanningen. Det kan finnas information som företaget inte redovisar, som kan vara relevant att 

ta hänsyn till.  

 

4. Använder ni er av andra källor för att säkerställa trovärdigheten i företagens 

hållbarhetsredovisningar?  

Gunella berättar att Folksam använder sig av GES som gör en gör en systematisk genomgång 

av företagen.  

 

5. Ger en extern granskning av ett företags hållbarhets redovisning större trovärdighet för 

rapporten?  

Visst ger den extern granskning något större trovärdighet för hållbarhetsredovisningen, säger 

Gunella, men påpekar dessutom att hållbarhetsredovisningen fortfarande bara en 

informationskälla. 

 

6. Efterfrågar ni i dialogen med företagen en extern granskning av hållbarhetsredovisningen?  

I dialogen med företagen efterfrågas att företagen arbetar för en hållbar utveckling, men också 

att företaget redovisar detta. Men den externa granskningen är inte något som vi specifikt 

efterfrågar. Visst kan det vara bra om en extern part granskar hållbarhetsredovisningen men 

det centrala för Folksam är att företagen redovisar hur de arbetar med dessa frågor.  

 

Om folksams arbete med social ansvarsfull fondförvaltning  

Folksam har drygt fyra miljoner kunder och förvaltar drygt 154 miljarder kronor. Företagets 

vision klargörs i företagets hållbarhetsredovisning 2004:  

”Vi ska bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle där individen känner trygghet.”96 

 

                                                
96 Folksam Hållbarhetsredovisning, 2004. 
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Folksam har som första kapitalförvaltare infört mänskliga rättigheter och miljöhänsyn som 

placeringskriterier för samtliga kapitalplaceringar. Vilket motiveras med att:  

”Vi vill att de företag vi investerar i ska ta ett större ansvar i dessa frågor.”97  

De placeringskriterier som Folksam har infört är av två typer, dels påverkande- och dels 

uteslutande- kriterier. De påverkande kriterierna är miljö och mänskliga rättigheter. Det 

uteslutande kriteriet är företag som producerar tobak eller tobaksprodukter. KPA AB utesluter 

dessutom företag som sysslar med vapen, alkohol, fossila bränslen och kommersiell 

spelverksamhet.  

 

Inför nya placeringar görs en kontroll om de kriterier som Folksams placeringskriterier är 

uppfyllda av företaget. Dessutom kontrolleras alla innehav i aktieportföljen regelbundet.  

” Kriterierna ligger till grund för vilka företag Folksam investerar i och är framtagna för att 

spegla Folksams vision om ett hållbart samhälle. Flera kundundersökningar har bekräftat att 

Folksams kunder anser att de etiska kriterierna stämmer överens med deras värderingar.”98 

 

Det innebär att företaget ska ha definierat sitt miljöarbetes viktigaste mål, strategier, medel 

och organisation för att nå dessa mål. Företaget ska också ha en åtgärdslista för att 

kontinuerligt minska sin negativa miljöpåverkan. 

Vidare understryks det i hållbarhetsredovisningen att en konstruktiv dialog förs med de 

företag som Folksam investerar pengar i för att påverka att företag tar ett större ansvar för 

miljö och mänskliga rättigheter. Påverkan sker via aktiv bolagsstyrning och dialogen sker 

bland annat via brevväxling och möten med företagens ledningar.99 

Som ett led i Folksams arbete med att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle har företaget i 

en ny sammanställning gett 228 svenska börsföretag ett hållbarhetsbetyg som baseras på vad 

de har gjort för att öka jämställdheten, minska ohälsotalen och minska klimatpåverkan. 

Sammanställningen resulterar i Årets Hållbarhetsbolag 2005 och syftar till att inspirera fler 

företag att bli bättre inom dessa tre områden. Årets Hållbarhets bygger på Folksams tre index:  

Hälso- Jämställdhets- och Klimat- index och syftar till att belysa Folksams vision ”att bidra 

till ett långsiktigt hållbart samhälle där individen känner trygghet”. 100 

 

                                                
97 Folksam Årsredovisning, 2004. 
98 Folksam Hållbarhetsredovisning, 2004. 
99 Ibid. 
100 Ibid. 
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6.5 Intervju med Hanna Johansson  

Hanna Johansson är projektledare på Fair Trade Center. Fair Trade Center är en partipolitiskt 

obunden ideell förening. Fair Trade Center startades 1996 med syfte att skapa ett 

informationscentrum för konsumenter om svensk handel med och svenska företags 

verksamhet i utvecklingsländer. Fair Trade Center har sedan 1997 i sitt arbete ställt fyra krav 

på företag. Dessa är mål som föreningen anser att företagen skall arbeta mot i sin 

verksamhet.101 Intervjun med Hanna Johansson ägde rum den 4 januari 2006 per telefon och 

varade ca en timme. 

 

1) För ni en dialog med företagen i frågor om Företagets Sociala Ansvar (CSR)? Ställer ni 

krav på företagen att redovisa deras ställning och arbete i dessa frågor? 

 

Hanna berättar att FTC. för en dialog med företag som har tillverkning i låglöneländer om att 

företagen ska redovisa på ett konkret sätt hur de arbetar med det sociala ansvarstagandet. 

Oftast rör det sig om telefonintervjuer men och möten med företagen. Hanna förklarar också 

kort om de fyra centrala krav som FTC ställer på företagen: 

 

1. Respekt för de mänskliga rättigheterna och ILO:s konventioner 

All produktion och service ska följa FN:s deklaration för de mänskliga rättigheterna 

liksom ILO:s konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet. Dessa omfattar bland 

annat organisationsfrihet, rätten till en säker och hälsosam arbetsmiljö, förbud mot 

tvångsarbete och rätten för en var att uttrycka sig fritt utan att utsättas för repressalier. De 

omfattar även de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna, vilka inbegriper bland 

annat rätten till mat, hälsa och husrum. 

2. Miljömässigt och socialt ansvar i hela produktionskedjan 

Företagen har ansvar för sina verksamheters direkta och indirekta effekter på människor 

och miljö. Företag som har anläggningar i olika länder skall tillämpa samma nivå på 

miljö- och hälsoskydd vid alla anläggningar. Företag bär ansvar för sociala kostnader och 

miljöbelastningar vid produktionen. Detta gäller även vid nedläggning/förflyttning av 

verksamheten. 

 

 

                                                
101 www.fairtradecenter.se, 2005.12.20.  



 45

3. Ett rättvist utbyte 

Handeln ska förbättra utvecklingsmöjligheterna för båda parter. Importören i Sverige ska 

betala ett pris som garanterar att producenten kan leva upp till ovan ställda krav. 

4. Insyn och demokratiskt inflytande  

Företagen skall informera konsumenterna om hur deras produktion går till. Företagen 

skall vara öppna för granskning från folkrörelser och fackföreningar, till exempel genom 

oberoende kontroll.102 

 

FTC har ett utvecklat samarbete med olika ideella föreningar i Sverige och utomlands.  

 

2) Vilka är de primära informationskällorna som ni använder er av för att få en uppfattning 

om företagen arbete med sociala ansvarsfrågor (CSR)?  

Ofta är det företagens egen information från Internet, års- och hållbarhetsredovisningar, 

rapporter och media som FTC använder. Hanna förklarar att man oftast vänder sig till det 

företag som man har frågor om. Dessutom så för man en dialog med företaget innan 

information om företaget används i en rapport eller på Internet.  

Som en ideell förening med begränsade resurser är det mycket svårt att kontrollera att 

företagets information stämmer. I vissa fall gör FTC olika undersökningar på plats i 

fabrikerna i Kina eller någon annanstans i världen. En del av informationen kommer också 

genom det utvecklade samarbetet med svenska föreningar och organisationer, som 

exempelvis Swedwatch103, men också internationella och lokala föreningar på plats i olika 

producentländer. Hanna påpekar att den bäste kontrollanten är fabriksarbetaren som jobbar 

varje dag. Han ser och vet hur pass väl det fungerar på fabriken.  

 

Hanna undertrycker att hållbarhetsredovisningarna ännu inte har den konkretiserade 

information som FTC efterfrågar, exempelvis jämfört med internationella företag som Nike 

och Adidas. Detta förklarar Hanna med att dessa internationella företag har utsatts för ett 

mycket större tryck från media och intressenter, än de svenska företagen, vilket har lett till att 

mer detaljerad information om exempelvis de leverantörer man jobbar med och de utmaningar 

som finns i detta arbete.  

 

Hållbarhetsredovisningarna används, men utgör inte en primär informationskälla för de olika 

                                                
102 Företagens Ansvar, 2005. 
103 www.swedwatch.org, 2005.12.11. 
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rapporterna och underökningarna som FTC tar fram. Hanna berättar att det företaget påstår i 

hållbarhetsredovisningen kan utgöra det som kontrolleras i de undersökningar som FTC 

genomför.   

3) Vilken betydelse har företagens hållbarhetsredovisningar som informationskälla i ert 

beslutsfattande?  

Hållbarhetsredovisningarna har inte någon central betydelse som beslutsunderlag för olika 

rapporter, menar Hanna, även om de används. 

4) Använder ni er av andra källor för att säkerställa trovärdigheten i företagens 

hållbarhetsredovisningar?  

Ja, enligt Hanna, som förklarar att detta sker främst genom det internationella samarbetet med 

organisationer på plats i producentländerna, men också genom de kontroller som FTC gör på 

plats i fabriker. På så sätt ställs det som företagen redovisar i sina hållbarhetsredovisningar 

mot verkligheten. 

En stor del av arbetet går, enligt Hanna, ut på att genom samarbetet med lokala föreningar i 

producentländerna förankra en medvetenhet om de sociala rättigheter och det ansvar som 

företaget säger sig ta. Genom ett ökat medvetande så kan arbetarna i fabrikerna slå larm om 

missförhållanden, och de är enligt Hanna bland de bästa kontrollanterna. FTC och andra 

inspektörer är inte på plats varje dag, och kan därför inte alltid upptäcka de fusksystem som 

vissa producenter har utvecklat vid inspektioner. Genom kontrollerna har FTC kunna 

uppmärksamma att reglerna inte alltid följ, som till exempel i Kina, där FTC undersökte 

arbetsvillkoren på leksaksfabriker. Denna undersökning uppmärksammades också i media.104 

5) Ger en extern granskning av ett företags hållbarhets redovisning större trovärdighet för 

rapporten?  

Hanna tycker att företagens hållbarhetsredovisningar inte är fullt så konkreta och utvecklade i 

fråga om klara kriterier för socialt ansvar. Hanna pekar på att en del av 

hållbarhetsredovisningarna innehåller ”stora ord” men saknar det verifierbara information i 

form av vad företagen gör konkret.  

6) Efterfrågar ni i dialogen med företagen en extern granskning av hållbarhetsredovisningen? 

Enligt Hanna så efterfrågar inte FTC en extern granskning av företagens 

hållbarhetsredovisningar. Hanna pekar på att företagen bör sträva efter att bli bättre på att 

redovisa konkret information. 

                                                
104 DN., Grova brott mot arbetslagar bakom svensk leksaksimport, 2004.10.26. 
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7 Analys 
I detta kapitel kommer empirin att analyseras utifrån den teoretiska referensramen för att 

besvara uppsatsens syfte. Dessutom sammanfattas och analyseras revisorernas och 

intressenternas svar för att senare jämföras.  

 

Varför väljer företag att hållbarhetsredovisa? 

Enligt Birgit Flening så väljer företag att publicera en hållbarhetsredovisning för att 

kommunicera företagets ställning och mål men hänsyn till sociala, ekonomiska och miljö 

aspekter. Lars-Olle Lars anmärker att olika intressenter, som NGO: s och finansiella 

intressenter efterfrågar att företagen ska redovisa hållbarhetsinformation.  

Enligt den institutionella teorin, enligt vilken organisationer måste anpassa sig till formella 

och informella påtryckningar från andra organisationer och individer, skulle företagets 

hållbarhetsredovisning ses som ett svar på de upplevda normer som institutionaliserats i 

samhället, hos intressenterna.  

Allt fler företag väljer att föregå med gott exempel och frivilligt redovisa mer information än 

vad lagen kräver. En annan anledning är att företagen vill möta ett behov från olika 

intressenter som efterfrågar denna typ av information enligt revisorerna. Företagens arbete 

med hållbarhetsfrågorna motiveras också av ett ökat behov av riskbedömning, Det är viktigt 

för företaget att identifiera faktorer som har med sociala, ekonomiska och miljöfrågor att göra 

och som kan påverka företagets framtida verksamhet och varumärke negativt. Henrik 

Dahlström lyfter fram att företag har börjat inse de affärsmässiga fördelarna av att arbetar för 

en hållbar utveckling. Såna fördelar kan vara minskad resursförbrukning och en positiv 

företagsimage, enligt Henrik Dahlström. Alla tre revisorerna är överens om att företagen 

väljer att hållbarhetsredovisa för att skapa förtroende och tillgodose ett tryck från företagets 

intressenter. 

 

Enligt legitimitetsteorin kan företagens intressenter påverka företaget genom direkt kontroll 

av resurser eller genom kommunikation av goodwill. Finansiella intressenter, som Folksam 

och andra fondbolag, börjar sätta upp etiska kriterier för de fondplaceringar som företaget 

förvaltar. Enligt legitimitetsteorin har de finansiella intressenterna direkt kontroll av viktiga 

resurser i form av investeringar, och kan skapa påtryckningar på företagen att redovisa även 

sociala, miljö och ekonomiska aspekter av verksamheten. Konsumenterna vars 

pensionspengar förvaltas av fondförvaltare kan också sägas utgör en av de fyra kritiska 
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intressentgrupperna som via fond och pensionsplacerings val kan påverka företagen. Media, 

som en intressent, kontrollerar inte några direkta resurser kan ändå påverka företaget genom 

att påverka övriga intressenters uppfattning av företaget. En negativ mediefokus skulle kunna 

medföra att även andra intressenter kommer att ifrågasätta företagets legitimitet, vilket skulle 

vara skadligt för företagets varumärke och framtida utveckling. FTC kan exempelvis 

publicera olika rapporter som uppmärksammas i media om dåliga arbetsförhållanden i 

utvecklingsländer där svenska företag producerar varor som säljs i Sverige. Med hjälp av 

media kan FTC. ställa företagens till svar och påverka företagens anseende bland kunder och 

andra intressenter.  

 

Att företagen väljer att hållbarhetsredovisa kan ses som en strategi för att hantera sin 

legitimitet i syfte att säkerställa framtida investeringar och undvika dålig publicitet. Genom 

att möta ett behov från intressenter kan företag som föregår med gott exempel och frivilligt 

redovisa mer hållbarhetsinformation, få en positiv image som kan ge konkurrensfördelar och 

en ökad legitimitet och goodwill. Företag försöker hantera legitimiteten också för att 

förhindra reglerande åtgärder från staten, som skulle kunna påverka företaget negativt om 

företaget saknade legitimitet. Ett exempel skulle kunna vara ökade miljöskatter och avgifter.  

Enligt Suchman är legitimitet en generell uppfattning att en organisations handlingar är 

önskvärda, riktiga och passande inom en social konstruerad norm och värde system. Enligt 

denna definition så försöker företagen att anpassa sig till det ändrade sociala normen som 

intressenterna utrycker i förväntningar och krav på företaget. Den sociala normen skulle i 

detta fall vara att företag ska ta ett samhällsansvar och agera och samverka utifrån företagets 

etiska värderingar. Såna värderingar utryckta i företagets Code Of Conduct och olika policys 

påpekar Lars-Olle Larsson att olika NGO:s förväntar sig av företagen. En möjlig slutsats 

skulle kunna vara att företagen hållbarhetsredovisar för att de upplever det som en ny social 

norm som allt fler intressenter efterfrågar att företag rättar sig efter. Om företagen inte ändrar 

sitt beteende i överensstämmelse med de sociala normer och värderingar som intressenterna 

har, så riskerar företaget att förlora legitimitet. De flesta företag som hållbarhetsredovisar 

befinner sig i fas två av legitimitetsteorin, där företagen försöker upprätthålla sin legitimitet 

gentemot sina intressenter. 

Ur ett intressentperspektiv skulle företagens frivilliga hållbarhetsredovisningar förklaras av att 

företagen försöker tillfredställa förväntningar hos de intressenter som är viktiga för företagens 

överlevnad. Då inte alla intressegruppers behov kan tillfredställas så kommer företaget välja 

att publicera det information som är relevant för de viktigaste intressenterna.  
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Hur skapar företag trovärdighet för hållbarhetsredovisningen?  

Trovärdighetsfrågan är en viktig orsak till oberoende granskning av hållbarhetsredovisningen, 

enligt Henrik Dahlström. Den viktigaste faktorn, enligt revisorerna, till att låta 

hållbarhetsredovisning granskas är att säkerställa att den information som företaget redovisar 

är relevant, tillräcklig och adekvat. Information ska ge en rättvisande bild av företaget. Lars- 

Olle Larsson påpekar att den oberoende granskningen har både en intern och en extern 

funktion. Den externa funktionen är i form av den bestyrkande som revisorn skriver på och 

som skapar trovärdighet för att hållbarhetsredovisningen innehåller relevant information. 

Enligt både Henrik Dahlstöm och Lars-Olle Larsson så fyller granskningen en annan viktig 

internt funktion i företaget, i form av en granskande kontroll av hur processer, rapportsystem 

och management fungerar. Vissa av företagens intressenter efterfrågar en oberoende 

granskning av rapporten enligt Birgit Flening. Speciellt de finansiella intressenterna är vana 

att informationen är granskad och därför förväntar de sig att även företagens 

hållbarhetsredovisning är granskad, menar Birgit Flening.  

Enligt revisorerna ses den externa granskningen också som en viktig kvalitetssäkring av 

informationen i hållbarhetsredovisningen. Dahlström pekar på att beställaren av 

granskningen, som oftast är styrelsen har ett intresse av att utvärdera hur pass väl arbetet med 

företagens sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter har genomförts. Ur styrelsens 

synvinkel utgör den externa granskningen en utvärdering av arbetet som resulterar i att 

synliggöra punkter för förbättring.  

 

Enligt legitimitetsteorin så skulle ett hot eller ifrågasättande av legitimiteten hos företagens 

hållbarhetsredovisning leda till att företaget behöver skapa extra förtroende för företagens 

rapport. Som en del i företagens strategi att hantera legitimiteten kan företaget låta en 

oberoende granskning av hållbarhetsredovisningen ske. Vissa intressenter, speciellt de 

finansiella aktörerna, har redan en hög grad av förtroende för det legitimitetsskapande som en 

revision tillför en årsredovisning. Därför skulle en oberoende granskning av en revisor 

medföra en viss grad av legitimitet till rapportens innehåll.  

Enligt legitimitetsteorin kan den oberoende granskningen tolkas som ett medel för att försvara 

legitimiteten för hållbarhetsredovisningen gentemot viktiga intressenter till företaget. 
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Hur ställer sig intressenterna till den oberoende granskningen av 

hållbarhetsredovisning? Skapar den externa granskningen av hållbarhetsredovisning en 

större trovärdighet och legitimitet för hållbarhetsredovisningen för intressenterna? 

 

Folksam och Fair Trade Center (FTC) är två olika intressenter som på olika sätt kan påverka 

företagens verksamhet och image. FTC kan genom olika projekt och rapporter skapa 

uppmärksamhet i media kring de förhållanden som svenska företag är med ansvariga till. De 

företag som bryter mot olika normer och internationella riktlinjer kring företagens sociala 

ansvar uppmärksammas i media och får stå till svars för olika intressenter. Folksam använder 

sig av externt företag som granskar de företag som bolaget har fondplaceringar i. Folksam har 

en dialog med de 20 företag som utgör de största aktieinnehaven, vilket också företaget ser 

som en möjlighet att påverka företagen att arbeta med deras sociala, miljö och ekonomiska 

aspekter.  

 

Enligt legitimitetsteorin försöker företaget att förutspå och hantera kritik och ifrågasättande av 

företagens rapport. Den oberoende granskningen av hållbarhetsredovisningar skulle kunna 

utgöra en viktig legitimitetsskapande aktivitet för företaget. Med den oberoende granskningen 

kommunicerar företaget att transparens och öppenhet är viktigt i dialogen med intressenterna.  

 

Den oberoende granskningen av hållbarhetsredovisning kan sägas utgöra en kvalitetssäkring 

för intressenterna, enligt de intervjuade revisorerna. En effekt av detta skulle kunna vara att 

intressenternas kontrollbehov för att säkerställa att informationen i hållbarhetsredovisningen 

skulle kunna minskas. Både Folksam och Fair Trade Center utför kontroller för att säkerställa 

att informationen i hållbarhetsredovisningen är relevant och ger en riktig bild av företagets 

hållbarhetsarbete samt skapa sig en riskbedömning.   

Informationen i hållbarhetsredovisningen kan sägas utgöra en viktig del i helhetsbedömningen 

av företaget och de risker som skulle kunna påverka företagets framtid. Dessa kontroller 

medför kostnader som skulle kunna minskas om företagen skulle redovisa relevant 

information för dessa intressenter som dessutom säkerställs av en oberoende granskare.  
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Revisorernas syn på hållbarhetsredovisningen och den oberoende granskningen 

Tabell 2: Sammanfattning av revisorernas svar 

Fråga Henrik Dahlström Birgit Flening Lars-Olle Larsson 
1. Viktigaste 
faktorerna 
till att 
företag HR? 

Att intressenterna efterfrågar 
det en faktor, men också för 
att det kan ge 
konkurrensfördelar och en 
positiv image. 

Birgit berättar att företag 
väljer att publicera en 
hållbarhetsredovisning för att 
kommunicera företagets 
ställning, arbete och mål men 
hänsyn till sociala, 
ekonomiska och miljö 
aspekter. Genom HR kan 
företaget kommunicera med 
sina intressenter.  

En faktor är att företaget vill 
föregå som gott exempel, 
men också för att möta ett 
ökat behov hos olika 
intressenter som efterfrågar 
den typen av information. 
Risk bedömningen av icke-
finansiella faktorer är allt 
viktigare att identifiera, för att 
förhindra en varumärkes kris 
som kan skada företaget. 
 

2. Viktigaste 
faktorerna 
till 
granskning? 

Trovärdigheten är en viktig 
anledning enligt Henrik. 
Kvalitetssäkring av den 
information som publiceras är 
också viktigt. 

Företag väljer att låta sina 
hållbarhetsredovisningar 
granskas för att öka 
trovärdigheten hos 
redovisningen. Det är lite 
olika om intressenterna 
efterfrågar att 
hållbarhetsredovisningen är 
externt granskad. Att företag 
låter granska bara en del av 
hållbarhetsredovisningen 
skapar inte trovärdighet för 
hela rapporten. 
 

Den viktigaste faktorn är att 
företaget vill säkerställa 
kvaliteten hos det som man 
redovisa och att 
informationen är relevant, 
tillräcklig och adekvat 
information. Information ska 
ge en rättvisande bild av 
företaget. Men granskningen 
ger också interna fördelar, i 
form av en granskande 
kontroll av hur rapportsystem 
och management fungerar. 
 

3. Ökad 
behov av 
granskning? 

Rapporten indikerar ingen 
markant ökning av de 
oberoende granskningarna av 
HR. Många företag väljer en 
begränsad granskning, vilket 
utgör ca. 50 % av alla 
granskningar. Anledningar till 
det är delvis 
kostnadsaspekten men också 
frågan om riskaspekter. 

Behovet ökar för att alltfler 
företag tenderar att inkludera 
hållbarhetsredovisningen i 
årsredovisningen. Om den är 
integrerad så måste det finnas 
en översiktlig granskning.  

Lars-Olle ser att behovet av 
granskning av 
hållbarhetsredovisningar har 
ökat de senaste åren. Som en 
orsak till detta säger Lars-
Olle att genom att allt fler 
företag hållbarhetsredovisar 
så är det viktigt att 
informationen är externt 
granskad.  
 

4. 
Möjligheter/ 
problem 
med 
standardiser
ing av HR? 
Underlättas 
granskninge
n av  klara 
guidelines 
av HR? 

Henrik förklarar att 
granskningen underlättas av 
kriterier. Enligt FAR: s 
förslag till rekommendation 
så är det inte kriterium att 
man ska ha en 
intressentdialog, vilket det är 
enligt AA1000, som baseras 
på 3 kriterier.  

Det som krävs främst är klara 
kriterier som företagen kan 
redovisa efter. Guidelines kan 
vara till hjälp för 
redovisningen, men i frågan 
om granskningen så är det 
klara kriterier som krävs. En 
del av de problem som finns 
gäller just definieringen av 
kriterier, eller bristen på klara 
kriterier som är verifierbara. 
 
 

Utvecklingen av GRI har 
varit avgörande för den goda 
utvecklingen av kriterier och 
av HR. Utvecklandet av klara 
kriterier är centralt för 
granskningen. Företagen kan 
också välja att redovisa egna 
kriterier som man definierar 
själva, som en anpassning till 
företagets speciella 
omständigheter eller bransch.  
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5.Ger den 
externa 
granskninge
n ökad 
trovärdighet
? 

Ja! Intern granskning leder 
till ökad kunskap i arbetet 
med att sammanställa och 
kommunicera företagets 
prestationer i 
hållbarhetsredovisningen. 
Företag som har granskade 
hållbarhetsredovisningar får 
en externt positiv respons 
från deras intressenter. 

Birgit säger att om 
granskningen är utförd på rätt 
sätt, dvs. följer gällande 
regler, så kan det ge en större 
trovärdighet för 
hållbarhetsredovisningen.  

Självklart skapar den externa 
granskningen en större 
trovärdighet och legitimitet 
för hållbarhetsredovisning, 
säger Lars-Olle.  

6. Är 
”mjuka 
värden” ett 
problem när 
man ska 
granska 
HR?  
 

Det är svårt att granska oklara 
kriterier. Då krävs det att 
revisorn gör en avstämning 
internt, ofta genom intervjuer, 
så att alla i företaget har 
samma bild av verkligheten. 
Begreppsdefinitioner och 
policys som ska stämma 
medarbetare på alla nivåer i 
företaget.  

Birgit menar att det inte är 
svårt att mäta eller kontrollera 
företagens sociala 
engagemang, utifrån de 
policys som ska styra och 
vägledda företagets relationer 
med kunder, leverantörer osv. 
Verifierbarheten är central i 
granskningsprocessen, dvs. 
allt som företaget påstår i sin  
HR ska kunna backas upp och 
kontrolleras.  
 

Alla ansvarsområden 
redovisas på sitt sätt, och de 
sociala, ekonomiska och 
miljöaspekterna har olika 
mått. Det tar tid att utveckla 
indikatorer som mäter det 
som avser att mäta. Det är en 
utvecklingsprocess som tar 
tid enligt Lars-Olle. 

7. Hur 
mycket 
påverkas 
granskninge
n beroende 
på vilka 
intressenter 
som finns? 

Enligt Henrik så påverkas 
granskningen beroende på 
vilka intressenterna är i de 
fall som företaget är i 
”blåsväder”. Intressenterna är 
viktiga genom att de i sin tur 
påverkar företaget. . KPMG 
gör en riskanalys och utifrån 
detta utgår arbetet med 
granskningen.  Men 
granskningen utgår alltid från 
vad som är överenskommet 
med kunden.  

Birgit anser inte att 
granskningen påverkas 
nämnvärt beroende på vilka 
intressenter som finns. De 
flesta företag har ungefär 
samma signifikanta 
intressegrupper, ex. 
aktieägare, kunder och 
allmänheten.  

Rapporteringen påverkas mer 
av vilka intressenterna är än 
vad granskningen gör. 
Företaget måste avgränsa sitt 
eget ansvar gentemot 
intressenterna som kommer 
att ställa krav utifrån egna 
intressen. Det är få företag 
som redovisar 
intressentdialogen på en 
systematisk sätt, där företaget 
listar intressenterna och vilket 
ansvar företaget har gentemot 
de. 

8. Finns 
särskilda 
riktlinjer vid 
granskning 
av HR? 

FAR’s förslag till 
rekommendation är den som 
efterföljs som oftast, om inget 
annat är överenskommet med 
kunden. I själva arbetet är 
revisorsmetodiken till hjälp.  

FARs förslag till 
rekommendation är den som 
brukar användas. Men 
huvudsakligen gäller det 
komma överens med 
uppdragsgivaren. 
 

De riktlinjer som följs av 
FAR’s förslag till granskning 
av HR anses vara centrala för 
granskningen. 

9. Särskilt 
kritiska 
punkter som 
gransknings
arbetet 
fokuserar 
på?  

Punkterna i 2:1 i FAR’s 
förslag till rekommendation 
kritiska för gransknings 
arbetets fokus. Kritiska 
punkter framkommer av en 
ordentlig risk och 
verksamhetsanalys.  
 
 
 
 

Det kan vara svårt att hitta det 
som är viktigt som företaget 
inte tar med. Vad är 
väsentligt risk försöker 
granskaren skapa sig en 
uppfattning om genom 
riskanalysen.  
 
 
 
 

Granskningsarbetet fokuserar 
på att undersöka tillräckliga 
och ändamålsenliga 
granskningsbevis. 
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10. Vilka 
punkter/fråg
or ser du 
som extra 
viktiga i 
granskninge
n av 
hållbarhetsr
edovisningar
? 

Det viktiga är att se med egna 
ögon hur verksamheten 
fungerar och de rutiner som 
finns för att samla in 
information till HR. Genom 
att vara på plats är det lättare 
att bli medveten om den bild 
som ledningen har delas av 
människor i alla delar av 
organisationen, från 
ledningsgrupp till dem som 
samlar in information.  

Vi kommer överens med 
kunden vad som ska 
granskas. Dessutom 
framhåller Birgit bestämt att 
man inte får blir styrd av 
kunden, utan måste ha 
möjlighet att tala med vem 
man vill och ställa de frågor 
man anser är relevanta för att 
kunna göra en så bra 
granskning så möjligt. Rätten 
att tala med vem man vill är 
av central betydelse. 

Det finns en klar distinktion 
mellan företagens och 
revisorns ansvar. Företaget 
ansvarar för att HR innehåller 
information som är relevant, 
adekvat och tillräcklig. 
Företaget ska också i 
rapporten redogöra för de 
principer och kriterier som 
används i  HR. Revisorn 
ansvarar för att revisionen är 
genomförd efter de riktlinjer 
som finns för god revisor sed. 
   

11. Hur 
kontrolleras 
riktigheten i 
en HR? 

Henrik påpekar att det finns 
stora likheter med vanlig 
revision, även om 
granskningen av HR tenderar 
att vara mer intervju och 
observationsbaserad. 

Revisionsbevis beroende hur 
man granskar och bedömer. 
Byrån har också en 
kvalitetssäkring i hantering, 
skrivelse, dokumentation osv. 

Arbetet med granskningen 
har stora likheter med 
revisionsarbetet. För att 
kunna granska rapporten och 
bilda sig en uppfattning av 
relevans, tillförlitlighet och 
fullständighet krävs det sak 
kompetens. 
 

12. Finns 
det några 
särskilda 
problem/frå
gor som 
uppstår vid 
granskninge
n av 
hållbarhets-
redovisninga
r? 

Det som ofta kommer upp är 
att företagsledningen och de 
som samlar in information till 
hållbarhetsredovisningen inte 
har samma uppfattning av 
verkligheten i fråga om 
definitioner, policy med 
mera. Henrik tillägger att det 
som kan vara problematisk 
vid granskningen är oklara 
kriterier.  

Birgit berättar att om 
företaget saknar verifikation 
så kan det bli svårt att 
säkerställa att informationen 
är som har samlats in är 
tillförlitlig. Ett annat problem 
är om kriterierna inte kan 
verifieras på ett 
tillfredsställande sätt eller om 
företaget inte vill att man ska 
undersöka hur det verkligen 
ligger till. 
 

Det som skulle kunna vara 
problematiskt är kriterier som 
är svåra att verifiera och om 
det saknad underlag för 
granskning.  

13. Vilka 
aktörer/ 
intressenter 
ser du som 
de viktigaste 
pådrivarna 
av en 
oberoende 
granskning 
av HR? 

Viktiga pådrivare är de 
kvalificerade användarna av 
informationen som 
kapitalmarknaden och kunder 
(B2B). Alla revisionsbyråer 
som gör denna typ av 
granskningar är också 
pådrivande intressenter. GRI 
och AA1000 är också två 
viktiga aktörer som driver på 
utvecklingen i frågan.  
 

Först och främst så måste 
beställaren, som oftast är 
styrelsen, vara pådrivande 
och intresserad av att HR ska 
kvalitetssäkras genom en 
oberoende granskning. 
Övriga intressenter, som 
investerare och kunder är 
också viktiga. 

Intressenter som olika 
finansiella investerare, 
NGO:s och aktörer som 
använder informationen. Och 
javisst, revisorer vill gärna 
också se att fler företag väljer 
att oberoende granska 
hållbarhetsredovisningen.  

14. Hur ser 
du på att 
andra 
personer än 
revisorer får 
granska 
HR? 

Revisorn som jobbar med 
företaget kan branschen och 
företaget väl och är därför 
lämplig för denna typ av 
granskning. Henrik tror inte 
att olika NGO:s skulle kunna 
fylla den granskande 

Vem som helst kan granska, 
som exempelvis vissa 
konsulter. Detta ska ske 
utifrån de kriteriers som är 
överenskommet med kunden, 
i fråga om vilka punkter som 
ska granskas. En revisor har 

Lars-Olle påpekar att det är 
främst stora företag som 
agerar på den globala 
marknaden som behöver 
granskas. Revisionsbyråerna 
har det globala nätverket och 
lokala förankringen som gör 
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funktionen, då dessa saknar 
det helhetsperspektiv som 
behövs för granskningen. 

lättare att granska HR, pga. 
att den granskningsmetodik 
som används är mycket lik 
revisorns arbete vid revision.  
 

det kostnadsmässigt 
genomförbart att granska de 
stora företagen.  

15. Hur tror 
du HR  
kommer att 
utvecklas i 
framtiden 
och vilken 
roll kommer 
den externa 
granskninge
n att spela? 

Hållbarhets information 
kommer integreras allt mer i 
företagens årsredovisningar. 
Detta kommer också att öka 
kraven på att även den 
informationen är granskad, då 
finans och kapitalmarknaden 
efterfrågar att informationen i 
årsredovisningen är granskad. 
Kopplingen till affärsnyttan 
är av central betydelse i den 
framtida utvecklingen av 
hållbarhetsredovisningen. 

Hållbarhetsinformation 
kommer att integreras i 
årsredovisningen, inte minst 
pga. nya 
årsredovisningslagen, som 
säger att företag behöver 
redovisa relevant information 
av icke-finansiell sort som 
kan påverka företaget. Denna 
information kommer rikta sig 
främst till företagets 
aktieägare och investerare. 
Hållbarhetsinformation 
kommer även att anpassas till 
övriga intressenter separat.  

Lars-Olle ser utvecklingen 
röra sig mot två parallella 
spår. Den ena är att 
hållbarhetsredovisningen 
integreras i årsredovisningen, 
där den utgör en viktig del i 
helhetsbilden om företaget 
och dess verksamhet. Som en 
del i årsredovisningen är den 
ett föremål för revisorns 
granskning. NGO’s 
efterfrågar oftast mer 
information. Många företag 
kommer att ge ut en mer 
detaljerad version av HR, 
som ex. på Internet.  

 

Revisorerna är överens om att företag publicerar en hållbarhetsredovisning för att 
kommunicera med intressenterna om företagets ställning, arbete och mål med 
hållbarhetsfrågorna. Enligt revisorerna upplever företag att intressenterna efterfrågar att 
företaget hållbarhetsredovisar.  
Granskningen av hållbarhetsredovisningen syftar, enligt revisorerna, till att öka 
trovärdigheten hos redovisningen och för att intressenterna efterfrågar det. Ett annat viktigt 
motiv till den oberoende granskningen anses vara att företaget vill kvalitetssäkra 
informationen och utveckla den interna kontrollen av hur rapportsystem och management 
fungerar.  
 
Enligt Henrik så påverkas granskningen beroende på vilka intressenterna är i de fall som 
företaget är i ”blåsväder”. Intressenterna är viktiga genom att de i sin tur påverkar företaget. 
Birgit anser inte att granskningen påverkas nämnvärt beroende på vilka intressenter som 
finns. De flesta företag har ungefär samma signifikanta intressegrupper, ex. aktieägare, kunder 
och allmänheten. Birgit anser att i framtiden så kommer hållbarhetsinformation att integreras i 
årsredovisningen, men att denna information kommer främst att rikta sig till företagens 
aktieägare och investerare. Hållbarhetsinformation kommer även att anpassas till övriga 
intressenter separat. 
Enligt Lars-Olle så påverkas rapporteringen mer av vilka intressenterna är än vad 
granskningen gör. Företaget måste avgränsa sitt eget ansvar gentemot intressenterna som 
kommer att ställa krav utifrån egna intressen. Det är få företag som redovisar 
intressentdialogen på en systematisk sätt, där företaget listar intressenterna och vilket ansvar 
företaget har gentemot de. Lars-Olle tilläger att olika NGO’s efterfrågar oftast mer 
information än vad som finns i hållbarhetsredovisningen. Därför tror han att många företag 
kommer att ge ut en mer detaljerad version av hållbarhetsredovisningen ex. på Internet. 
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Intressenternas syn på hållbarhetsredovisningen och den oberoende granskningen 

Tabell 3: Sammanfattning av intressenternas svar 

 

Frågor till 
intressenter 

Gunnela Hahn – Folksam  Hanna Johansson – Fair Trade 

1. För ni en dialog 
med företagen i 
frågor om 
Företagets Sociala 
Ansvar?  

En dialog förs med de 20 största 
svenska innehaven, om företagens 
arbete med miljöhänsyn och mänskliga 
rättigheter. 

Enligt Hanna så förs en dialog med 
företag som har tillverkning i 
låglöneländer om att företagen ska 
redovisa på ett konkret sätt hur de 
arbetar med det sociala 
ansvarstagandet. FTC ställer 4 centrala 
krav på företagen. 

2. Vilka är de 
primära 
informationskällor
na som ni 
använder er av för 
att få en 
uppfattning om 
företagen arbete 
med sociala 
ansvarsfrågor 
(CSR)? 

Företagens utgivna information i form 
av årsredovisning och 
hållbarhetsredovisning är en av 
informationskällorna som används. 
Dessutom förs en dialog med 
företagsledningen hos de 20 största 
innehaven, då dessa frågor också 
diskuteras. 
Dessutom sköter GES, ett SRI analys 
hus, bevakningen av företag åt 
Folksam. 

Information från Internet och års- och 
hållbarhetsredovisningar utgör några 
informationskällor. 
Hållbarhetsredovisningar saknar oftast 
den information som FTC efterfrågar.  

3. Vilken 
betydelse har 
företagens 
hållbarhetsredovis
ningar som 
informationskälla 
i ert 
beslutsfattande?  

Hållbarhetsredovisningen har betydelse 
men är endast en informationskälla, då 
informationen som företagen 
publicerar inte nödvändigtvis säger 
hela sanningen. Det kan finnas 
information som företaget inte 
redovisar, som kan vara relevant att ta 
hänsyn till. 

Hållbarhetsredovisningarna har inte 
någon central betydelse som 
beslutsunderlag för olika rapporter, 
menar Hanna, även om de används. 

4. Använder ni er 
av andra källor för 
att säkerställa 
trovärdigheten i 
företagens HR? 

Gunella berättar att Folksam använder 
sig av GES, som är ett SRI analys hus, 
som gör en systematisk genomgång av 
företagen. 

Ja, främst genom det internationella 
samarbetet med organisationer på plats 
i producentländerna, men också genom 
de kontroller som FTC gör på plats i 
fabriker. 

5. Ger en extern 
granskning av ett 
företags 
hållbarhets 
redovisning större 
trovärdighet för 
rapporten? 

Visst ger den extern granskning något 
större trovärdighet för 
hållbarhetsredovisningen, säger 
Gunella, men påpekar dessutom att 
hållbarhetsredovisningen fortfarande 
bara en informationskälla. 

Företagens hållbarhetsredovisningar är 
inte fullt så konkreta och utvecklade i 
fråga om klara kriterier för socialt 
ansvar, så det saknas verifierbar 
information i form av vad företagen 
gör konkret. 

6. Efterfrågar ni i 
dialogen med 
företagen en 
extern granskning 
av 
hållbarhetsredovis
ningen?  

I dialogen med företagen efterfrågar 
Folksam att företagen arbetar för en 
hållbar utveckling. Den externa 
granskningen är inte något som vi 
specifikt efterfrågar, men som kan vara 
bra. Det centrala för Folksam är att 
företagen redovisar hur de arbetar med 
dessa frågor. 

Enligt Hanna så efterfrågar inte FTC en 
extern granskning av företagens 
hållbarhetsredovisningar. Hanna pekar 
på att företagen bör sträva efter att bli 
bättre på att redovisa konkret 
information. 
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Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att båda intressenterna för en dialog med 

företagen om företagets hållbarhetsarbete, och man efterfrågar att företaget redovisar hur de 

på ett konkret sätt arbetar med företagets sociala ansvarstagande. Dock anser båda 

intressenterna att hållbarhetsredovisningen inte utgör den primära informationskällan i 

bedömningen av företagets hållbarhetsarbete. Båda intressenterna har flera olika 

informationskällor, utöver dialogen med företagen och hållbarhetsredovisningen, som 

används för att skapa sig en riktig bedömning om företaget. Hållbarhetsredovisningarna 

används, men har inte någon central betydelse enligt intressenterna. Gunnela från Folksam 

anser att den externa granskningen ger något större trovärdighet för hållbarhetsredovisningen  

 

Jämförelse av revisorernas och intressenternas svar 

Revisorerna är överens om att företagen skapar trovärdighet för hållbarhetsredovisningen 

genom den oberoende granskningen. Intressenterna framhåller att innehållet och inte den 

oberoende granskningen skapar förtroende för hållbarhetsredovisningen. 

Hållbarhetsredovisningen utgör inte den primära informationskällan för intressenterna i fråga 

om företagets hållbarhetsarbete, utan efterfrågar ofta annan information som inte redovisas av 

företagen. Intressenterna efterfrågar inte en oberoende granskning av 

hållbarhetsredovisningen, utan framhäver att klarare riktlinjer skulle öka trovärdigheten för 

hållbarhetsredovisningen.  

Sammanfattningsvis kan man dra slutsatsen att det finns vissa skillnader mellan revisorernas 

och intressenternas syn på hållbarhetsredovisning och den oberoende granskningen. 

Hållbarhetsredovisningen uppfyller inte intressenternas behov av relevant information, vilket 

kan sägas minska förtroendet för hållbarhetsredovisningen.  

 

8 Slutsats och diskussion  
Slutsatsen av analysen är att företag väljer att publicera en hållbarhetsredovisning som en 

strategi att hantera legitimiteten. Legitimitet än en generell uppfattning att en organisations 

handlingar är önskvärda, riktiga och passande inom en social konstruerad norm och värde 

system. Enligt denna definition så försöker företagen att anpassa sig till det ändrade sociala 

normen som intressenterna utrycker i förväntningar och krav på företaget. Den sociala normen 

skulle i detta fall vara att företag ska ta ett samhällsansvar och agera och samverka utifrån 

företagets etiska värderingar. En möjlig slutsats skulle kunna vara att företagen 

hållbarhetsredovisar för att de upplever det som en ny social norm som allt fler intressenter 
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efterfrågar att företag rättar sig efter. Detta skulle också förklaras utifrån den institutionella 

teorin, enligt vilken organisationer måste anpassa sig till formella och informella 

påtryckningar från andra organisationer och individer.  

 

De tre intervjuade revisorerna är överens att företag har både interna och externa fördelar av 

att hållbarhetsredovisa. Dessutom anser de den oberoende granskningen är viktig för att skapa 

förtroende för hållbarhetsredovisningen samt för att kvalitetssäkra informationen som 

publiceras. Den oberoende granskningen fyller en viktig funktion, inte minst för företagets 

interna arbete med hållbarhetsfrågorna. 

Intressenterna, Folksam och Fair Trade Center, är överens att hållbarhetsredovisningen fyller 

en funktion som kommunikationskanal för företagens ansvarstagande. Men de flesta 

intressenter som använder hållbarhetsinformation har också andra källor som är mer 

specialiserade på olika frågor. Enligt de två intressenter som intervjuades, så ses inte den 

oberoende granskningen av hållbarhetsredovisningen som mer trovärdighetsskapande. 

Däremot påpekade intressenterna att klara kriterier för redovisningen är av central betydelse 

för trovärdigheten för rapporten i större utsträckning än den oberoende granskningen.  

Sammanfattningsvis kan man säga att hållbarhetsredovisningarna inte tillfredsställer de 

informationsbehov som intressenterna har, vilket minskar förtroendet för 

hållbarhetsredovisningen. Intressenterna efterfrågar att företagen hållbarhetsredovisar men 

trovärdigheten beror mer på rapportens innehåll än att detta innehåll är granskad. 

 

Slutdiskussion  

Slutligen anser jag att en ökad intressentdialog från företagens sida skulle medför positiva 

effekter både för företagen och för intressenterna. Företagen skulle i samarbete med 

intressenterna kunna utveckla riskanalysbedömning och få ett större förtroende och ett positiv 

varumärke. Intressenterna skulle få sitt informationsbehov tillfredsställd och få minskade 

kontrollkostnader för att kvalitetssäkra informationen. En positiv utveckling av kriterier för 

hållbarhetsredovisningen av de sociala, miljö och ekonomiska aspekterna skulle också 

medföra en större trovärdighet och legitimitet för den oberoende granskningen. 

 

Framtida forskning  

Det vore intressant att undersöka vilken betydelse hållbarhetsredovisningar har för 

börsanalytiker och/eller kreditgivare i deras bedömning av företag. 
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10 Bilagor  

10.1 Intervjufrågor till revisorerna (Bilaga 1) 
Syftet med dessa frågor är att undersöka varför företag hållbarhetsredovisar och vilka faktorer 
som styr företagets val att ha en oberoende granskning av hållbarhetsredovisningen?  
 
1. Vilka tror du är de viktigaste faktorerna till att företag hållbarhetsredovisar? 
 
2. Vilka tror du är de viktigaste faktorerna till att företag låter sina hållbarhetsredovisningar 
granskar externt?  
 
3. Anser du att behovet av granskning av hållbarhetsredovisningar har ökat eller minskat det 
senaste året? Vilka orsaker ser du till det? 
 
4. Vad ser du för möjligheter/problem med en standardisering av hållbarhetsredovisningarna? 
Underlättas granskningen av att det utvecklas klara guidelines och standarder kring 
hållbarhetsredovisning?  

 
5. Tycker du att den externa granskningen av hållbarhetsredovisning ger en större 
trovärdighet och legitimitet för hållbarhetsredovisningen? 
 
6. Är hållbarhetsredovisningens ”mjuka värden” ett problem när man ska granska 
hållbarhetsredovisningen?  
 
7. Hur mycket påverkas granskningen beroende på vilka intressenter som finns? 

 
8. Finns det några särskilda riktlinjer som ni utgår ifrån vid granskning av 
hållbarhetsredovisning? Om ja, vilka riktlinjer används främst? Används någon 
utarbetad/färdig mall vid granskning av hållbarhetsredovisningen? 
 
9. Finns det några särskilt kritiska punkter som granskningsarbetet fokuserar på? Vilka är i så 
fall vanligt förekommande?  
 
10. Vilka punkter/frågor ser du som extra viktiga i granskningen av hållbarhetsredovisningar? 
 
11. Hur kontrolleras riktigheten i en hållbarhetsredovisning? Finns det några likheter med en 
vanlig revision (granskning av interna kontroller och substansgranskning)? 
 
12. Finns det några särskilda problem/frågor som uppstår vid granskningen av 
hållbarhetsredovisningar? 
 
13. Vilka aktörer/intressenter ser du som de viktigaste pådrivarna av en oberoende granskning 
av hållbarhets redovisning? 
 
14. Hur ser du på att andra personer än revisorer får granska hållbarhets redovisningar? 
 
15. Hur tror du hållbarhetsredovisningen kommer att utvecklas i framtiden och vilken roll 
kommer den externa granskningen att spela? 
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10.2 Intervjufrågor till Folksam och Fair Trade Center (Bilaga 2) 
 

1) För ni en dialog med företagen i frågor om Företagets Sociala Ansvar (CSR)? Ställer 
ni krav på företagen att redovisa deras ställning och arbete i dessa frågor? 
 

2) Vilka är de primära informationskällorna som ni använder er av för att få en 
uppfattning om företagen arbete med sociala ansvarsfrågor (CSR)?  
 

3) Vilken betydelse har företagens hållbarhetsredovisningar som informationskälla i ert 
beslutsfattande?  
Spelar det någon roll om hållbarhetsredovisningen är integrerad i årsredovisningen 
eller är i en separat rapport på Internet eller i tryckt form? 
 

4) Använder ni er av andra källor för att säkerställa trovärdigheten i företagens 
hållbarhetsredovisningar?  
 

5) Ger en extern granskning av ett företags hållbarhets redovisning större trovärdighet för 
rapporten?  
 

6) Efterfrågar ni i dialogen med företagen en extern granskning av 
hållbarhetsredovisningen? Varför / Varför inte? 
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10.3 Global Ansvar (Bilaga 3) 
Globalt Ansvar är ett initiativ för att främja svenska företags arbete för mänskliga rättigheter, 
bekämpande av korruption, grundläggande arbetsvillkor och en bättre miljö. Idén till den 
svenska Globalt Ansvar presenterade den 7 mars 2002 med tre målsättningar: 

• Att bidra till förverkligandet av mänskliga rättigheter och hållbar utveckling 
• Att stärka svenska företags konkurrenskraft  
• Att öka kunskapen om de multilaterala regelverken  

Globalt Ansvar syftar till att främja OECD:s riktlinjer för multinationella företag och 
principerna i FN:s Global Compacts tio principer och all verksamhet utgår dessa 
internationella normer och konventioner. Regeringen förväntar sig att de svenska företagens 
uppträdande följer riktlinjerna som uttrycks i OECD:s riktlinjer och FN:s Global Compact.  
Företag som öppet vill visa sitt ställningstagande kan ansluta sig till Globalt Ansvar genom att 
företagets ledning skriftligen tar ställning om att företaget stödjer och strävar efter att följa 
OECD:s riktlinjer för multinationella företag och de tio principerna i FN:s Global Compact. 
Företaget ska dessutom visa hur arbetet med den praktiska implementeringen fortgår.105 

                                                
105 www.regeringen.se/ga (2005.12.12) 
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10.4 FN:s Global Compacts tio principer (Bilaga 4) 
På "World Economic Forum" i Davos 1999 uppmanade FN:s generalsekreterare, Kofi Annan, 
näringslivet att ta globalt ansvar. Generalsekreterarens initiativ ledde till bildandet av "The 
Global Compact", som innefattar principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, 
miljö och korruption riktade till företag. Principerna baseras på FN:s deklaration om de 
mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i 
arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption.106 
 
Mänskliga rättigheter 
 
Princip 1 
Företagen ombeds att stödja och respektera skydd för internationella mänskliga rättigheter 
inom den sfär som de kan påverka; och 
 
Princip 2 
försäkra sig om att deras eget företag inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter. 
 
Arbetsvillkor 
 
Princip 3 
Företagen ombeds att upprätthålla ("uphold") föreningsfrihet och ett faktiskt ("effective") 
erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar; 
 
Princip 4 
avskaffande av alla former av tvångsarbete; 
 
Princip 5 
faktiskt ("effective") avskaffande av barnarbete; och 
 
Princip 6 
avskaffandet av diskriminering vid anställning och yrkesutövning. 
 
Miljö 
 
Princip 7 
Företag ombeds att stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker; 
 
Princip 8 
ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande; och 
 
Princip 9 
uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik. 
 
Korruption 
 
Princip 10 
Företag bör motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning. 

                                                
106 www.regeringen.se/ga, 2005.12.12. 


