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Sammanfattning 
 

Många företag bedriver idag en verksamhet som är ohållbar för miljön. Hög konsumtion av 

kol, olja och naturgaser har ökat utsläppen bland annat av koldioxid som i sin tur påverkat 

miljön negativt och ökat växthuseffekten. Samhället är medveten om de konsekvenser som 

uppstår i samband med den ohållbara tillväxten av företag som förorenar miljön. Det finns 

olika metoder och verktyg för att få en överblick över företagens arbete med miljön. Ett sätt är 

att företag upprättar hållbarhetsrapporter som ger intressenter information kring miljö- 

ekonomiska- och sociala aspekter.  

Detta leder till vårt syfte, vilket är att öka förståelsen för dem centrala mekanismerna inom 

hållbarhetsredovisning utifrån hållbarhetsspecialisters perspektiv. Med hjälp av intervjuer av 

hållbarhetsspecialister från de fyra största revisionsbyråerna i Sverige har vi samlat ihop data 

för att utföra vår studie. Vi har delsyften att identifiera hållbarhetsspecialisternas upplevelse 

av granskning, process och konsekvenser med hållbarhetsarbetet, utveckla en analysmodell 

samt jämföra skillnaden mellan en finansiellrapport med en hållbarhetsrapport. 

Genom analys av teori i anknytning till vår empiri har vi lyckats identifiera de centrala 

mekanismerna kring hållbarhetsarbete. Utifrån vår analysmodell kan vi se att mekanismerna 

bakom hållbarhetsarbetet leder till att lösa interna och externa problem och att mekanismerna 

påverkar varandra på olika sätt. Resultatet visar att företag som är mer transparanta erhåller 

högre legitimitet än företag som är mindre transparanta. 

Nyckelord: CSR, Agentteorin, Intressentteorin, signaleringsteorin, legitimitetsteorin, 

Hållbarhetsredovisning. 



  

 

 

Abstract 
 

Many companies are currently running a business that is unsustainable for the environment. 

High consumption of coal, oil and natural gas has increased emissions of carbon dioxide, 

which in turn effects the environment negatively and increases  the greenhouse effect. The 

community is aware of the consequences that arise in connection with the unsustainable 

growth of companies that pollute the environment. There are various methods and tools to get 

an overview of the companies work with the environment. One way is to use out 

sustainability reports that provide stakeholders with information about environmental 

activities. 

 

This leads to our main purpose, which is to increase understanding of the central mechanisms 

within environmentalreporting thru environmental specialists perspective. By doing 

interviews with sustainability specialists from the four largest accounting firms in Sweden, we 

have gathered data to perform our study. Our secondary purposes are to identify the 

specialists' experience of audit, process and implications of sustainabilityreporting, develop 

an analytical model and lastly compare the differences between a financial report with a 

sustainabilityreport.  

Through analysis with theory in relation to our empirical data, we have been able to identify 

the key mechanisms of sustainability. Based on our analysis model, we can see that the 

mechanisms underlying sustainability leads to resolve internal and external problems. We can 

also se that the mechanisms interact in different ways. Results from our study shows that 

firms that are more transparent obtains higher legitimacy comparing to companies that are 

less transparent. 

Keywords: CSR, Agency Theory, Stakeholder Theory, Signaling Theory, Legitimacy 

Theory, Environmentalreporting
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Förkortningar och definitioner  

 
 

 CSR- (Corporate social responsibility) 

 

 CERES- (Coalition for Environmentally Responsible Economies) 

 

 ESR-(Environmental Sustainability Reporting)   

 

 GRI- (Global Reporting Initiative) 

 

 SFC- (Structured Feedback Companies) 

 

 FAR SRS (Föreningen Auktoriserade revisorer och Revisorssambundet) 

 

 KPI (Key Performance Indicator) 

 

 FTG (Företag) 

 

 Transparent (Företagets öppenhet för allmän beskådning, exempelvis hur pass 

företaget är öppna för granskningar och kommunikation utåt) 

 

 ESRA (European Sustainability Reporting Association) 
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1. Introduktion 

Det inledande kapitlet behandlar studiens bakgrund relaterat till hållbarhetsredovisning och 

tredjeparts granskning och dess problem som studien kommer att undersöka.  Därefter 

kommer även studiens syfte att presenteras.  

 

1.1 Problemdiskussion 
De flesta företagen bedriver idag sin verksamhet på ett sätt som är ohållbart för miljön. 

Företag har en hög konsumtion av kol, olja och naturgaser för att kunna framställa olika 

produkter och tjänster samt därmed driva dess verksamhet. Med tiden har detta lett till att 

utsläppen av bland annat koldioxid ökat markant. Konsekvenserna av detta har bland annat 

varit föroreningar och global uppvärmning som resulterat i naturkatastrofer. Växthuseffekten 

har uppmärksammats i media och dagens generationer står inför svåra miljöfrågor. Idag är 

intressenter och myndigheter allt mer involverade och uppmärksamma i miljöfrågor. Den 

ohållbara världsekonomin har varit under stor tillväxt och detta har lett till förödande 

miljökatastrofer. (Naturvårdsverket 2012).  

 

I dagsläget efterfrågar intressenterna inte bara finansiell information i form av 

årsredovisningar utan de efterfrågar även icke finansiellinformation som har blivit granskade 

av en tredjepart. Det är viktigt för intressenterna att hållbarhetsredovisningarna blivit 

granskade för att rapporterna ska bli mer tillförlitliga. Det är i denna situation en tredjeparts 

revision byrå kommer in i bilden mellan intressenterna och företagen. Enligt Henderson och 

Peirson (2004) försöker företagen minska intressenternas förväntnings gap genom att 

kommunicera ut information i form av hållbarhetsredovisningar. Dock ser inte alla företagen 

hållbarhetsredovisningen som något positivt.  En del företag anser att framställningen av en 

hållbarshetsredovisning är negativt eftersom det påkostar företagets budget och tid. Det 

positiva med att utforma en hållbarhetsredovisning är att det kan fungera som en drivkraft för 

ledningen eftersom hållbarhetsredovisningen kan hjälpa företag att analysera sin egen 

verksamhet. Hållbarhetsredovisningen kan hjälpa företagen på olika sätt, bland annat genom 

att vara en informationskälla för energikostnader och företaget kan använda sig utav 

informationen för att förbättra sin egen verksamhet för att på långsikt bli mer hållbart och 

effektivt (Luken & Stares, 2005).  

 

Förväntningsgapet mellan företagen och intressenterna har ökat och intressenterna kräver allt 

mer information. Antalet organisationer som upprättar hållbarhetsredovisningar har sedan 

2007 ökat för varje år (FAR 2009). Informationsbehovet har ökat från intressenterna på grund 

av flera anledningar. En anledning är att intressenterna blivit mer miljömedvetna och kräver 

att företagen ska upprätta en hållbarhetsredovisning. Majoriteten av företag som upprättar 

hållbarhetsredovisningar är för att uppnå legitimitet från intressenterna (Owen 2008). En 

annan anledning till varför hållbarhetsredovisning och hållbarhetsrevision blivit viktigt är för 

att aktieägarna (principalerna) saknar förtroende för de professionella cheferna i företagen 

(agenter) på grund av agentens självintresse och asymmetrisk information. Enligt Jensen & 

Meckling (1976) är årsredovisningar ett bra kommunikationsverktyg för att hantera principal-

agentproblemet och nu på senare år är även hållbarhetsredovisningar viktigt för 

intressenterna. På grund av att principalerna saknar skäl till att tro på agenterna kräver de en 

tredjeparts granskning av företagets rapporter för att säkerhetsställa att uppgifterna stämmer i 

rapporten (Jensen & Meckling 1976). Stakeholder teorin är en relevant teori som avser att 
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förklara företagens motiv för upprättande av hållbarhetsredovisning. Intressenterna ställer 

krav på företagen och enligt Ljungdahl (1999) är det viktigt att tillfredsställa intressenternas 

behov.  

 

Idag finns det olika förväntningar på varför och även hur en hållbarhetsredovisning ska 

upprättas av företag. Auktoriteter som Dowling & Pfeffer (1975) anser ett syfte med 

hållbarhetsredovisning är att förstärka företagets image. Enligt MacLean och Rebernak (2007) 

publicerar företag hållbarhetsredovisning för att förbättra och öka tilliten till intressenterna 

och därmed erhålla legitimitet. Legitimitetsteorin utgår ifrån att företagen är fast i så kallade 

”sociala kontrakt” och för att kunna behålla ett stöd från samhället krävs det oftast att 

företagen legitimera sig bland annat genom att upprätta hållbarhetsredovisningar (Deegan, 

2007). Företag har många olika intressenter, dessa kan grupperas i olika kategorier såsom 

ägare, intresseorganisationer, anställda, kunder, leverantörer, långivare, staten, kommunen 

och opinionsbildande grupper (Bruzelius & Skärvad 2011). Eftersom det finns många olika 

intressenter som behöver information och har olika behov av information för att fatta beslut, 

skapas ett problem om hur och vad som ska finnas och kommuniceras  

via hållbarhetsredovisningen.      

 

Ett problem idag är att det inte finns några standards av valfria hållbarhetsredovisningar, det 

saknas även obligatorisk standard avseende granskningen av en hållbarhetsredovisning. Detta 

leder till att företagen får bestämma själva vad som ska innehålla i rapporten. Därmed blir det 

svårt att tillfredsställa alla de olika intressentgruppernas behov, exempelvis kan företagen 

välja att inte ha med en viss typ av information som företaget anser kan vara skadligt för 

företagets varumärke men samtidigt vara viktig för en intressentgrupp. Det blir problematiskt 

för intressenterna att jämföra olika hållbarhetsredovisningar med varandra därför minskar 

tilliten till rapporterna. Att leva upp till en rättvisande bild blir svårt för företagen (Brenkert 

2004). Eftersom att det saknas standards av valfria hållbarhetsredovisningar kan ett införande 

av obligatorisk hållbarhetsredovisning för alla företag leda till positiva resultat. Ioannou och 

Serafeim(2012) har med hjälp av data från 58 länder hittat att ett införande av en obligatorisk 

hållbarhetsredovisning leder till positiva effekter, exempelvis att företagen förbättrar sin 

övervakning på de anställdas beteenden. 

 

En hållbarhetsredovisningsgranskning är oftast inte obligatorisk utan det är mer en social 

norm att utfärda (Power, 1994). Enligt en rapport publicerad av FAR presenterades att cirka 

30 % av alla företag använder sig av en tredjepart som granskar hållbarhetsredovisningen i 

Sverige under 2010. Året dessförinnan låg siffran på 26 %, enligt FAR (2010). Företagen tar 

hjälp av en tredje part för granskning på grund av olika anledningar. Vissa gör det för att få 

ökad trovärdighet på sina rapporter och därigenom få ett ökat stöd från intressenter. Andra 

företag försäkrar sina hållbarhetsrapporter för att få ökad tillförlitlighet från intressenter 

(Blackwell, Noland, & Winters, 1998). 

Beaktandet av hållbarhetsredovisningar är mindre jämfört med den traditionella 

redovisningen. Anledningen till detta kan vara att företagen inte tillfredsställer alla 

intressentgruppers behov. Innehållet i hållbarhetsredovisningar anses vara bristfällande, då 

informationen oftast är irrelevant. (Bartles, Iansen-Rogers & Kuszevski 2008), (Jansson & 

Johansson 2005) 

 

För att ta fram tillförlitligt och relevant information i hållbarhetsrapporterna finns det 

riktlinjer företag kan följa när hållbarhetsredovisningar ska utformas och framställas. GRI är 

en organisation som tagit fram ett ramverk som identifierar riktlinjer och rekommendationer 

avseende utformning av en hållbarhetsredovisning. Dock är rekommendationerna och 
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riktlinjerna frivilliga att följa för de flesta företagen som inte har några krav på att upprätta 

hållbarhetsredovisning. Den svenska myndigheten är den första i världen som kräver att 

statliga företag ska använda sig av GRIs riktlinjer på hållbarhetsredovisningen och att en 

tredje part ska granska rapporterna. Denna lag trädde i kraft år 2009 (Borglund, Frostenson, & 

Windell, 2010). Trots denna lag har Sverige tappat sin roll som det ledande landet inom 

hållbarhetsredovisning. Från att ha varit en världsledande förebild har Sverige halkat efter till 

13:e plats av 34 länder som blev granskade enligt KPMG, (2011).  

 

För att förstärka tillförlitligheten på hållbarhetsrapporterna granskas rapporterna av en tredje 

part det vill säga hållbarhetsspecialister och revisorer. Vad som faktiskt granskas av den tredje 

parten och vad intressenterna förväntar sig av rapporterna anses vara ett problem eftersom det 

råder om ett förväntningsgap mellan intressenterna och den tredje parten.  För att lösa 

problemet kan den tredje parten granska vad som förväntas samt presentera omfattningen av 

granskningen i revisionsberättelsen. (Hansson och Henriksson 2003). 

 

Syftet med hållbarhetsredovisning är att tillfredsställa intressenternas behov. För att uppfylla 

syftet är det bättre om rapporterna erhåller en god kvalité, vilket innebär att rapporterna kan 

vara mer relevanta, tillförlitliga och jämförbara.  Hållbarhetsredovisning är ett nytt område till 

skillnad från de finansiella rapporterna och håller på utvecklas på marknaden. Detta kan leda 

till att hållbarhetsredovisningen kommer att omfattas av lagstiftning på sikt. För ett hållbart 

samhälle är det viktigt att företag tar sitt ansvar för de skador och föroreningar de kan orsaka 

omgivningen. Vi tycker att detta är ett intressant huvudämne och vi har valt detta ämne för att 

det är relativt nytt jämfört med den traditionella finansiellarapporteringen.  

 

1.1.1 Sammanfattning av problemdiskussion 

Sammanfattningsvis kan vi enligt diskussionen ovan säga att det finns ett flertal frågetecken 

med hållbarhetsrapporter och arbete med CSR. Ett problem är att det inte finns några krav på 

valfria hållbarhetsrapporter vilket kan leda till att intressenterna inte alltid får den information 

de behöver. Ett annat problem är att den tredje-parten inte har ett krav på hur 

hållbarhetsrapporterna ska granskas, detta kan leda till att hållbarhetsrapporterna blir svårare 

att jämföra mellan olika företag. På grund av dessa faktorer är det svårt att avgöra hur pass 

användbar en färdigställd hållbarhetsredovisning är. Ett gap som finns för tillfället är att vi 

inte vet vilka konsekvenser hållbarhetsrapporter har för intressenter och företagen på grund av 

att det inte finns några krav på valfria hållbarhetsrapporter. Vårt bidrag i denna studie att 

försöka besvara på några av de frågor som inte tagits upp i tidigare studier. Med hjälp av 

diskussionen ovan har vi landat i ett par frågor som kan vara aktningsvärt att ta med. 

 

 Upprättar företag hållbarhetsrapporter för att erhålla legitimitet? 

 Styr intressenterna det som finns i hållbarhetsrapporterna? 

 Sänder arbete med CSR ut några signaler till intressenterna? 

 På vilket sätt löser arbete med CSR eventuella agentproblem? 

 

 

Med hjälp av dessa frågor har vi identifierat några mekanismer som ligger till grund för 

hållbarhetsarbete som helhet. Mekanismerna förklarar varför och hur arbete kring 

hållbarhetsarbete sker. 

 Signalerandemekanismer, företagens transparens och signalering ut.  

 Legitimerade mekanismer 
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 Intressentmekanismer, informationsasymmetri. 

 Agentmekanismer, exempelvis hantering av agentkostnader och 

informationsasymmetri, opportunistiskt beteende.  

 

Informationsasymmetri och transparens är centrala mekanismer som är kopplade till alla 

teorier som vi kommer att ta upp. Det finns även självreglerande mekanismer vilket vi 

kommer att ta upp i kapitel två under rubriken lagstiftning. (Se kapitel 2) 

 

1.2 Syfte 

Denna uppsats har som huvudsyfte att öka förståelsen för centrala mekanismer inom 

hållbarhetsredovisning utifrån hållbarhetsspecialisternas perspektiv. 

1.2.1 Delsyfte 

De tre delsyftena i denna uppsats är att: 

 

 Identifiera hållbarhetsspecialisternas upplevelse av granskning, process och 

konsekvenser med hållbarhetsarbete. 

 

 Utveckla en analysmodell som sammanbinder mekanismer bakom hållbarhetsarbete. 

 

 Jämföra skillnader och likheter mellan en finansiell- och icke finansiellrapport. 
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1.3 Disposition 
 Nedan presenteras examensarbetets disposition. 
 

 

Figur 1: Disposition 
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2. Teoretiskt ramverk och litteratur 
I detta kapitel beskrivs de teoretiska inslag och litteratur som har använts för att skapa en 

analysmodell för den empiriska studien som vi sedan kommer vidareutveckla. Till att börja 

med i detta kapitel kommer vi att ta upp en del information som är nödvändig för att läsaren 

ska få en möjlighet att få en förståelse och en djupare inblick i den empiri som samlats in och 

den analys som utförts. Inledningsvis presenteras tidigare studier kring CSR och GRI. Sedan 

presenteras skillnader mellan en hållbarhetsredovisning och traditionell finansiell 

redovisning. Därefter kommer kapitlet behandla de riktlinjer och den lagstiftning som finns 

för hållbarhetsredovisningar. Dessa områden hänförs inte till det teoretisks ramverk och 

litteratur dock har vi valt att behandla dessa områden i detta kapitel för att läsaren ska få en 

ökad förståelse för Environmental Sustainability Reporting (ESR), Corporate social 

responsibility (CSR), Global Reporting initiative (GRI) och lagstiftning i Sverige. 

Avslutningsvis kommer agentteorin, signalieringsteorin, intressentteorin och legitimitetsteorin 

presenteras som sedan kommer att omvandlas till mekanismer för att därefter sammanbindas 

till en analysmodell som kommer ligga till grund för vår analys. 

 

2.1 CSR och Hållbarhetsredovisning 
Enligt en studie av Hellqvist & Nilsson (2008) leder hållbarhetsredovisningen till att skapa 

legitimitet, stärka varumärket, tillfredsställa intressenter samt få ökade konkurrensfördelar. 

Med andra ord leder hållbarhetsredovisningen till att stärka externa relationer. Enligt Smith 

(2007) värderar intressenter företag som upprättar hållbarhetsredovisningar högre än företag 

som inte gör det hållbarhetsredovisningar. En förklaring till företagens motiv med CSR är att 

stärka de externa och interna relationerna med sina intressenter. En tidigare studie som 

utfördes av P & Towers, (2009) undersökte de olika företagens motiv till CSR-arbete. En 

orsak till att företagen arbetade med CSR var att företaget erhöll konkurrensfördelar. En 

ytterligare studie som är utförd av Fassin, (2005) , undersökte varför vissa företag inte valde 

att arbete med CSR. En orsak till det var att företagsledarna inte fokusera på CSR eftersom 

det är ett långsiktigt arbete som oftast tar en längre tid att ge resultat. Ledarna fokuserade då 

mer på de kortsiktiga processerna som gav snabbare resultat som gynnar ledarnas eget 

intresse. Exempelvis att ledarna på företaget fokuserar på de moment som leder till att de får 

bonus. Med andra ord menar Fassin (2005) att ledarna tänker på sitt eget intresse i första hand 

framför företagets intressen. 

 

Ansvarsfullt företagande (CSR) och hållbarhetsredovisning (ESR) kan förklaras och tolkas på 

många sätt. Begreppet CSR började att allt mer tas upp vid 50-talet och ligger som grund för 

de definitioner som finns för begreppet (Caroll, 1999). Det finns många olika definitioner på 

CSR, några av definitionerna är följande: 

 

Marrewijk, (2003) definierar CSR utifrån tidigare historiska perspektiv och filosofiska 

analyser. ”Corporate sustainability and CSR refer to company activites, voluntary by 

definition- demonstrationing the inclusion of social and environmental converns in business 

operations and in interactions with stakeholders” medans Archie.B Caroll (1979) definierar 

CSR som ett företags medmänskliga ansvar gällande ekonomi, etik och sociala aspekter. 

 

Ett syfte med hållbarhetsredovisningen är att företag ska med hjälp av hållbarhetsrapporten 
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redovisa sitt resultat inom ramen av CSR. Hållbarhetsredovisningen består av tre stora 

aspekter, den ekonomiska, miljömässiga och den sociala aspekten. När de tre aspekterna 

behandlas i en hållbarhetsredovisning kallas rapporten för en triple bottom line rapport. CSR 

är företagens aktiviteter gällande miljö och hållbarhet enligt Löhman & Steinholtz, (2003) 

Enligt Hellqvist & Nilsson, (2008) har hållbarhetsredovisningen en viktig roll för företagen i 

syfte att kunna visa att företaget är på rätt väg och en del av samhällsutvecklingen. 

Hållbarhetsredovisningen är också en nödvändighet för att företaget ska överleva enligt 

studien som utförts. Per Grankvist (2009) definierar CSR som ett företags ansvarstagande 

gällande den ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar. 

 

Tidigare forskning kring CSR har visat att företag allt mer presenterar CSR i sina rapporter 

(Hond, de Bakker, & Neergaard, 2007). Det har även konstaterat att hållbarhetsrapporter 

används i syfte att stärka företags legitimitet och få ett ökat förtroende (Arndt & Bigelow, 

2000) (Stanton & Stanton, 2002) (Preston & Post, 1975). Tidigare studier kring CSR visar på 

att legitimitet är det huvudsakliga målet med CSR (Weaver, Trevino, & Cochran, 1999) 

(Trullen, 2006). Hållbarhetsredovisningens roll utifrån legitimitetsteorin är att den fungerar 

som ett verktyg för att kommunicera ut att företaget är legitimt. (Tilt, 2010). Analyser som 

gjorts har kommit fram till att studier om ESR inte bör avgränsas till just varför företag 

upprättar hållbarhetsrapporter, utan det är även viktigt att se hur rapporterna är uppbyggda, 

exempelvis användningen av GRI (Deegan C, 2002). Enligt tidigare studier om CSR är GRI 

rapporter speciella jämfört med en traditionell rapport (Furusten  et al., 2007) 

 

Figuren nedan presenterar några av de stora skillnaderna mellan finansiella rapporter och icke 

finansiella rapporter (hållbarhetsredovisning- ESR). Enligt Gray, (1992) har en 

traditionellrapport begränsningar i gällande att besvara på miljöfrågor eftersom en 

traditionellrapport utgår från ekonomisk data. 

 

 Hållbarhetsredovisning Traditionell finansiell 
rapport 

 

    
Målgrupp Intressenter Aktieägare, investerare  
Tredjeparts revision Frivillig Årlig revision  
Indikatorer Kvalitet Kvantitet  
Rapportstruktur Frivilligt Krav att följa standars  
    
    
Jämförbarhet LÅG HÖG  
Fokus Framtida ambitioner Förflutna resultat  
    
    
    

    
Källa Global reporting initiative 2002, tolkad från (Jeehye 2004) 

Figur 2: Hållbarhetsrapport vs finansiellrapport 
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2.2 Riktlinjer för hållbarhetsredovisning   
GRI är en icke vinstdrivande organisation som har sedan 1997 arbetat med att ge ut riktlinjer 

om hållbarhetsredovisning. Organisationen grundades av CERES. De första riktlinjerna 

avseende hållbarhetsredovisning gavs ut år 2000. År 2006 släpptes riktlinjerna som heter G3. 

Syftet med dessa riktlinjer är att hjälpa företagen med att konstruera hållbarhetsrapporter. För 

att kunna utveckla riktlinjerna kontinuerligt och effektivt har GRI en speciell avdelning vid 

namnet SFC. Med hjälp av denna avdelning har företagen möjlighet att skicka feedback 

avseende riktlinjerna. På så sätt är riktlinjerna ständigt under förbättring enligt 

Globalreporting, (2012). 

Eftersom det saknas lagar och regler om hur frivilliga hållbarhetsrapporter ska se ut är det 

svårt för intressenterna att jämföra olika hållbarhetsredovisningar. Företag kan ta hjälp av 

GRIs riktlinjer och därmed bidra till att skapa en internationell standard som enkelt går att 

jämföra mellan olika företag. Idag är GRIs riktlinjer det som används mest runt om i världen. 

2009 var året då GRIs riktlinjer kom till användningen för de statliga organisationerna i 

Sverige. 98 % av alla statligt ägda organisationer baserade sina miljörapporter på GRIs 

riktlinjer. Inom de börsnoterade företagen (Large cap) i Sverige var det 43 % som baserade 

sina hållbarhetsredovisningar på GRIs riktlinjer år 2009. Året dessförinnan låg denna siffra på 

37 % enligt Lars-Olle Larsson PWC, (2010). GRI arbetar aktivt att få regeringar att sätta upp 

obligatoriska moment inom hållbarhetsredovisningen och på så sätt pressa företagen att 

engagera sig att upprätta hållbarhetsredovisningar enligt Globalreporting, (2012). GRIs 

ramverk består av tre olika aspekter nämligen den ekonomiska, miljömässiga och den sociala 

prestandan. Riktlinjerna som GRI ger ut ska underlätta för företagen och fungera som ett 

schema. Med hjälp av riktlinjer och program kan företagen sammanställa miljö-data och 

konstruera rapporter som innehåller relevant information till intressenterna. Det är viktigt att 

riktlinjerna fungerar rent praktiskt för företagen.  

Många företag använder sig av GRI eftersom det är en global accepterad modell. Genom att 

följa GRI förväntar sig företagen att trovärdigheten på deras hållbarhetsrapporter kommer att 

öka. Ett annat skäl till användningen av GRI är att riktlinjerna ger en rapportstruktur som 

företagen kan använda enligt Hedberg & von, (2002). Den första delen i GRIs riktlinjer 

innehåller vägledning till hur rapporten ska utformas och vad som skall tas med. Det som 

förväntas av en standard rapport är följande 

 Strategi och profil 

 Management approach 

 Resultatindikatorer (Ekonomi, miljö, arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter, 

socialt, produktansvar)  

Författarna Ioannou och Serafeim (2012) har undersökt vilka effekter en obligatorisk 

hållbarhetsredovisning leder till. Med hjälp av data från 58 länder har de hittat att införande 

av obligatorisk hållbarhetsredovisning har följande effekter: 

 Affärsledare blir mer uppmärksamma på hållbarhetsredovisning 

 Hållbarhetsutveckling får ökad prioritet i företagen 

 Medarbetare får mer utbildning 

 Effektivare övervakning av anställda 
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 Ökning av moral och etik i verksamheten 

 Minskning av problem såsom mutning och korruption 

 Ökad förtroende för företagen från samhället 

Ett införande av obligatorisk hållbarhetsredovisning leder inte bara till att företagen blir mer 

exponerade för samhället utan det leder oftast till att företagen ändrar beteenden och blir mer 

transparenta. Effekterna av obligatorisk hållbarhetsredovisning är större i länder där det 

frekvent används en granskning på rapporterna. På grund av införandet av obligatorisk 

hållbarhetsredovisning ökar prioriteteten av CSR eftersom att det är krav på rapportering. 

(Ioannou & Serafeim, 2012). 

Enligt Doane, (2002) och Kolk, (2004) saknar många hållbarhetsrapporter viktiga Key 

Performance Indicators (KPI) som är relevanta för intressenterna men som inte tagits upp i 

rapporten. För att öka användbarheten och transparensen av hållbarhetsrapporterna har GRI 

resultatindikator som företagen kan använda sig utav. Resultatindikatorerna är uppdelade i två 

kategorier, ”huvudsakliga indikatorer ” och ”ytterligare indikatorer”. Huvudsakliga 

indikatorer är de resultatindikatorer som är relevanta för alla intressenterna, medan de 

ytterligare indikatorerna är information som endast är relevanta till specifika intressenter. 

Företag som använder sig av GRIs riktlinjer kan välja att applicera den nivå de anser är 

lämplig för deras hållbarhetsredovisning. (Maria, Poulsen, Erdal, & Schmidt, 2008). 

Företagen som strukturerar sina hållbarhetsrapporter enligt GRI kan välja att applicera 

nivåerna A, B och C på sina rapporter. Beroende på den omfattning och antalet indikatorer 

som företagen presenterar i sina rapporter kan företagen hävda att dem följer en viss nivå, där 

A är den högsta nivån. I figuren nedan kan vi se de betyg som går att uppnå enligt GRI. För 

att företaget ska kunna erhålla ett betyg med ett plus tecken krävs det att rapporten är 

granskad av en tredjeparts revisionsbyrå. Den högsta nivån som går att få är A+ medan den 

lägsta nivån är C (Maria, Poulsen, Erdal, & Schmidt, 2008). 

 

 

 

 

 

 

’ 

 

Hållbarhetsrapport 

enligt GRI 

A eller A+ 

B eller B+ 

C eller C+ 

Granskad av 

tredje part 

 

Figur 3: Hållbarhetsnivåer enligt GRI 
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2.3 Lagstiftning  

2.3.1 Lagstiftning i Sverige  

År 2008 översattes GRIs riktlinjer till Svenska. Detta ledde till ett ökat intresse för 

hållbarhetsredovisning (Borglund, Frostenson, & Windell, 2010). I Sverige finns en 

branschorganisation vid namn FAR SRS. Denna organisation utvecklar rekommendationer 

inom revision- och konsultbranschen i Sverige. Enligt en rapport från FAR SRS har Sverige 

halkat efter i hållbarhetsredovisningens rankning. 

I årsredovisningslagen kan information erhållas om vilka typer av företag och vart företagen 

ska publicera sin hållbarhetsredovisning. Svenska statliga företagen har skyldighet att 

upprätta en hållbarhetsredovisning. Företag som bedriver en verksamhet som påverkar miljön 

och företag som behöver ett tillstånd och har anmälningsplikt för att bedriva verksamheten 

har skyldighet att publicera hållbarhetsredovisningen. Vilken typ av verksamhet som påverkar 

miljön finns beskrivet i miljöbalken i Sveriges rikes lag. Hållbarhetsredovisningen (icke 

finansiella upplysningar) ska tas upp i förvaltningsberättelsen vilket får intressenterna att 

förstå företagets utveckling och resultat gällande miljöpåverkan och personalfrågor enligt 

Sveriges rikes lag, miljöbalken (2013). 

Enligt en studie som har gjorts på 49 svenska statliga företag visade det sig att införandet av 

en obligatorisk hållbarhetsredovisning med GRI:s riktlinjer påverkade företagen olika mycket. 

Studiens resultat var att företagen blev mer uppmärksamma kring hållbarhetsfrågor och att 

företagen blivit bättre på att redovisa hållbarhetsrapporter. Trots att företagens förmåga att 

redovisa hållbarhetsrapporter ökat har det praktiska arbetet med hållbarhet inte förändrats lika 

kraftigt. (Borglund, Frostensson, & Windell, 2010)  Denna studie kommer att vara i åtanke 

när vi analyserar aktörernas svar gällande ett eventuellt  införande av obligatorisk 

hållbarhetsrapportering samt att det är kopplat till dem självreglerande mekanismerna. 

 

2.4 Granskning av hållbarhetsredovisningar  
Ordet Assurance (granskning) härstammar från språket Latin ”ad securus” vilket betyder 

säkerhet enligt Sonnerfeldt, (2008). Syftet med uppsatsen är bland annat att identifiera 

hållbarhetsspecialisternas upplevelse av granskning och därför är det viktigt att förstå vad 

granskning innebär. En granskning i detta sammanhang är att hållbarhetsrapporterna blir 

kontrollerade med följden att informationen i rapporterna blir mer trovärdiga. En tredjeparts 

granskning innehåller tre viktiga delar. Den första delen är att ett oberoende företag utför 

granskningen. Den andra och tredje parten är intressenter respektive företag som rapporten 

avser gälla (Gray, Dey, Owen, Evans, & Zadek, 2001). 

Vi definierar en tredjepartsgranskning i linje med IFACs definition ”a process in which a 

practitioner expresses a conclusion designed to enhance the degree of confidence that 

intended users can have about the evalutation or measurement of a subject matter that is 

responsibility of a party, other than the intended users or the practitioner against criteria. 

IFAC, (2004). 

När företag är engagerade i hållbarhetsredovisningar är det viktigt att informationen i dessa 

rapporter är relevanta. För att läsaren ska ha någon nytta av information är det viktigt att 

läsaren tror på innehållet i rapporten. Enligt European Comission (2001) skulle en ökad 

medverkan av fackföreningar och intressenter öka kvalitén på hållbarhetsgranskningen. 

(European Commission, 2001). 
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De finansiella rapporterna har tydliga regler och standards som följs av revisorer. De icke 

finansiella rapporterna saknar en global standard som kan användas för att ge rapporterna en 

ökad trovärdighet. I Sverige finns en standard som är utfärdad av FAR kallad för RevR 6. 

RevR 6 var den första nationella standarden som kom ut i världen (Lars-Olle Larsson PWC, 

2010). Enligt en studie utfärdad av Park & Brorson (2005) samlades information från 28 

svenska företag. Trots en gemensam standard RevR 6 hade dessa företag olika 

granskningsprocesser. Granskningen på dessa rapporter var olika beroende på vilken 

tredjeprat som utförde granskningen och hur djupt det egna företaget var engagerade i 

hållbarhetsredovisningen (Park & Brorson, 2005). Enligt European Sustainability Reporting 

Association (ESRA) saknar många rapporter en tredjepartsgranskning. (Lars-Olle Larsson 

PWC, 2010) 

 

2.5 Agentteorin 
Många företag styrs idag av professionella direktörer (agenter). Företagen ägs oftast av 

aktieägare (principalen) som inte har tillit till agenten. Filosofen Thomas Hobbes ser 

människor som en självisk varelse som endast strävar efter att uppfylla sitt eget intresse. 

(Macintosh & Quattrone, 2010) Agentteorin beskriver att individer (exempelvis VD) har olika 

uppfyllanden och mål som kan vara till nackdel för aktieägarna. Agenterna försöker 

maximera sitt eget intresse vilket inte alltid är till fördel för aktieägarna. Konflikter mellan 

principalen och agenten kan uppstå på olika sätt. Agentproblemet uppstår när principalen är i 

underläge och det saknas verktyg för att kontrollera agentens beteende. Detta kan leda till att 

agenten arbetar för sitt eget intresse utan att riskera att bli upptäckt (Macintosh & Quattrone, 

2010). Agentteorin är byggd på områden såsom moral hazard, signalering, adverse selection 

och asymmetrisk information (Macintosh & Quattrone, 2010). Agentens främsta hjälpmedel 

för att kommunicera med aktieägarna är att presentera en årsredovisning som innehåller 

information avseende finansiella- och icke finansiella uppgifter.  

Årsredovisningar är ett bra sätt att hantera agentrelationen mellan principalen och agenten 

(Jensen & Meckling, 1976). Teorin förklarar varför principalen kan kräva en granskning på 

företagets rapport. Principalen saknar skäl att lita på agenterna på grund av agentens 

självintresse och asymmetrisk information. För att principalen ska kunna lita på informationen 

i årsredovisningarna kräver de en tredje parts granskning (Jensen & Meckling, 1976). Ett sätt 

att minska på agent-principal problematiken är att tillåta en tredje part granska 

hållbarhetsredovisningen (Abdel-khalik, 1993). På så sätt kan företag minska på principal-

agentproblematiken. Genom en extern granskning på hållbarhetsrapporten kan rapporten 

upplevas ha blivit kvalitetssäkrad och mer trovärdig än en rapport som inte har blivit 

granskad. Oftast upprättar företagen hållbarhetsredovisning för att erhålla legitimitet från sina 

intressenter (Owen, 2008). Vid granskning har en oberoende part reviderat företagets rapport 

och principalen kan då få mer skäl att tro på innehållet i rapporten. Agentteorin har sin grund i 

att individernas egna behov kan bli till en nackdel för ägarna. Ägarna saknar incitament till att 

lita på sina anställda och det är här tredjeparten blir en viktig del av kedjan.  

Abdel-khalik (1993), ser företagens efterfrågan på revision som en konsekvens utav förlorad 

kontroll i organisationen på grund av organisationsstrukturen. Abdel-khalik (1993) hävdar att 

ju större organisationen är desto mer sannolikt är det att företaget efterfrågar revision på 

grund av problem såsom moral hazard. Studien resulterade i att desto större företaget är och 

när ägarna inte kan kontrollera dem anställdas beteenden är det mer sannolikt att dem 

efterfrågar en revision eftersom det kan minska på principal-agent problemet. 
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En tidigare studie om frivillig revision som är utförd av Chow & Kramer, (1988) baserades 

via ett agentteoretiskt perspektiv. I studien presenteras en rad antal förklaringar om varför 

företagen efterfrågar revision. En förklaring är att företagen försöker signalera ut till sina 

intressenter att de använder sig av en tredjeparts granskning för att minska på principal-

agentproblemet. Blackwell (1998), hävdar att efterfrågan på revision är på grund av att 

revisionen minskar på asymmetrisk information (Blackwell, Noland, & Winters, 1998). 

Kopplingen mellan agentteorin och vårt syfte är att med hjälp av teorin kunna få en ökad 

förståelse för agentmekanismerna (input) och exempelvis analysera hur företagen påverkas av 

opportunistiska beteenden och hanteringen av agentkostnader. Med hjälp av agentteorin kan 

vi även analysera de konsekvenser (output) som dyker upp för företagen när de arbetar med 

hållbarhetsarbete. 

 

2.6 Signaleringsteorin 
Teorin om signalering har vid tidigare studier varit till användning för att handskas med 

situationer där asymmetrisk information råder bland två parter. Signaleringsteorin är en teori 

som bland annat utgår från hur pass öppet ett företag är för sina intressenter, det vill säga 

vilken kommunikation företaget har externt. Signalering är en faktor som även finns i 

agentteorin då syftet med signalering är att exempelvis lösa asymmetrisk information 

(Baiman & Verrecchia, 1996). (Isabel, Sanchez, Dominguez 2008). När en organisation 

exponerar sig ut till sina intressenter betraktas företaget vara modern och mindre konservativ. 

(Craven & Marston, 1999). Det kan signalera att företaget är mer trovärdig. Ett företag som 

exempelvis kommunicerar ut ekonomisk eller icke ekonomisk information i olika medier, 

exempelvis internet signalerar att företaget är av hög kvalité (Isabel, Sanchez, Dominguez 

2008). Signaleringsteorin behandlar bland annat kommunikationen mellan agenten och 

principalen och att en signalering utförs för att kunna lösa den asymmetriska informationen 

som råder mellan varandra.  

 

En effektiv signal enligt Kimery & McCord (2006) är när mottagaren av en signal kan avgöra 

om informationen är trovärdig och samtidigt kan förstå innebörden av signalen. Enligt Chiang 

(2005) visar empiriska studier att företag som är mer öppna och tillgängliga med information 

för externa intressenter signalerar effektiv bolagsstyrning. När ett företag inte gömmer 

information från den externa omgivningen signalerar det kvalité och trovärdighet för 

företaget. Organisationer som upprättar hållbarhetsredovisning kan signalera att företaget 

styrs på ett bra sätt. En granskning av hållbarhetsredovisningen kan exempelvis signalera att 

informationen i rapporten är trovärdig. På grund av asymmetrisk information mellan ägarna 

och anställda kan en tredjeparts granskning signalera ut att rapporten är trovärdig. 

Signaleringsteorin kan användas som utgångspunkt för att förstå varför företag exempelvis 

upprättar hållbarhetsredovisning och varför de väljer att få de granskade. Med hjälp av 

signaleringsteorin kan vi analysera vilka slags signaler företagen signalerar vid arbete med 

CSR och ESR. Signalmekanismen i hållbarhetsarbetet är bland annat vilken grad av 

transparens ett företag har utåt. Med hjälp av signaleringsteorin kan vi få en ökad förståelse 

för signaleringsmekanismen och använda den i vår analysmodell när vi sedan analyserar vår 

empiri. Signalteorin kan användas som grund för att öka förståelsen för signalmekanismen 

samt ses som en del av vårt första delsyfte där signaleringen är som en process för att nå till 

en typ av output. 
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2.7 Stakeholder Theory  
Stakeholder teorin förklarar företagens aktiviteter och beslut bland annat genom att använda 

sig utav principal agentsynsättet. (Cheng & Fan, 2010) (Freeman & Harrison, 2007). 

Stakeholder teorin är accepterad runt om i världen och bygger på att olika intressenter ställer 

krav på företagen. Intressenterna kan vara ägare, långivare, kunder, leverantörer, myndigheter 

fackföreningar etc. (Bruzelius & Skärvad, 2011) (Bucholyz & Carrol, 2006). Intressenterna 

ställer krav och sätter press på företaget som de är kopplade till. Ägarna är en väldigt viktig 

intressent för företagen. Företagen försöker behålla en bra relation till ägarna och ett sätt att 

göra detta är att publicera en frivillig hållbarhetsredovisning. En annan viktig intressent är 

kunderna som allt mer idag är försiktiga med om vilka typer av produkter de köper. Genom 

att upprätta en hållbarhetsredovisning visar företaget en högre moral och kan vinna sympati 

av kunder vilket kan leda till ökad försäljning. Det finns olika grader av intressenter, dessa är 

de primära och sekundära intressenterna. Företag klarar sig inte utan de primära 

intressenterna, ett exempel på detta är ägare och kunder. De sekundära intressenterna är 

mindre nödvändiga, dock anses deras åsikter påverka företaget. Enligt Fredrik Ljungdahl är 

det viktigt att även tillfredsställa de sekundära intressenternas behov eftersom de kan påverka 

de primära intressenternas åsikter (Ljungdahl, 1999). Företagen behöver ett starkt stöd från 

sina intressenter för att kunna bli framgångsrika på långsikt. Intressenterna har stor kontroll 

över företagens resurser. Det är därför viktigt att vinna intressenternas godkännande. 

Stakeholder teorin identifierar företagens möjligheter att tillfredsställa intressenternas 

efterfrågan på information. Det är viktigt att företagen tar fram relevant information som är 

till nytta för intressenterna som har ett stort inflytande på företaget (Roberts 1992).  

Sammanfattningsvis säger stakeholder teorin att företagen kan utsättas för press från 

intressenterna. Genom att publicera icke finansiell information i form av en 

hållbarhetsredovisning kan det leda till att intressenternas behov tillfredsställs. Ett syfte som 

vi har är att få ökad förståelse för dem mekanismerna bakom hållbarhetsarbete utifrån 

hållbarhetsspecialisternas perspektiv. Stakeholder teorin är en del av vår analysmodell som 

ligger till grund för vår analys. Med hjälp av stakeholder teorin kan vi bland annat få en ökad 

förståelse för intressentmekanismen och använda den som utgångspunkt i vår analys. Vi kan 

även med hjälp av stakeholder teorin analysera intressenternas påverkan på företagen som 

upprättar hållbarhetsrapporter, det vill säga den process som leder till en konsekvens. Ökad 

transparens är ett exempel på en output som härstammar från intressentprocessen. 

 

2.8 Legitimitetsteorin  
Antalet organisationer som upprättar hållbarhetsredovisningar har ökat för varje år sedan 

2007 enligt FAR, (2009). Alltifrån privata, statliga och publika företag publicerar en form av 

hållbarhetsredovisning som oftast följer GRIs-riktlinjer (KPMG, 2011). Frågan som ställs 

vanligen är varför företag lägger ner tid och arbete på att upprätta en hållbarhetsredovisning 

samt om företag drar någon nytta av det.  

Teorin om legitimitet försöker besvara på frågan, om varför företag skapar en 

hållbarhetsredovisning och vad motiven är. Legitimitetsteorin behandlar att företag oftast 

skapar en hållbarhetsredovisning för att kunna legitimera sig gentemot samhälle (Hedberg & 

von, 2002). Genom att publicera en hållbarhetsredovisning försöker företagen tillfredsställa 

samhällets och intressenternas efterfrågan på miljöredovisning. Författaren D. Owen (2008) 

klargör att majoriteten av alla företag som publicerat en hållbarhetsredovisningsrapport har 

målet att nå legitimitet ifrån samhället (Owen, 2008).  Buhr (1998) betonar på att legitimiteten 

är kontrollerad av den externa omgivningen och för att nå ut till samhället är årsredovisningen 
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det bästa kommunikationsverktyget. I boken integrerad organisationslära är legitimitet ett 

utav de tre grundläggande kraven på en organisation (Skärvad & Bruzelius 2011). Företag vill 

visa att de är miljömedvetna genom att konstruera hållbarhetsrapporter där de redogör för de 

positiva förändringar de gjort för miljön och därmed öka företagets legitimitet.  

Vi definierar begreppet legitimitet i linje med Dowling & Pfeffer (1975).   

”Legitimacy is a condition or status which exists when an entity’s value system is congruent 

with the value system of the larger social system of which the entity is a part. When a 

disparity, actual or potential, exists between the two values there is a threat to the entity’s 

legitimacy” 

Legitimitet är baserad på regler och normer i samhället. Ett starkt ledande företag med makt 

kan själva skapa normer och ändra vissa regler för att få legitimitet. Det finns olika regler runt 

om i världen och därmed blir företag legitimerade på olika sätt. Det finns inga absoluta regler 

på hur företag erhåller legitimitet, då regler och normer är olika för varje land och kultur. 

(Bourdieu, 1984 )  

Legitimitetsteorins centrala idé är att organisationer är bundna till ”sociala kontrakt”. 

Organisationer behöver legitimera sig för att bibehålla ett stöd från samhället (Deegan, 2007). 

Legitimitet uppstår när företagens värdesystem överensstämmer med de sociala 

värderingarna. När det uppstår skillnader mellan de sociala och företagens egna värdesystem 

är legitimiteten hotad (Lindblom, 1993), (Suchman, 1995). 

Suchman (1995) delar in legitimitet i två olika kanaler, ”managerial” och ”institutional” 

legitimitet. Managerial legitimitet betonar tillvägagångsättet som företag har för att uppnå 

legitimitet. Genom att hantera eller manipulera samhällets syn speglas en positiv bild, då 

verksamheten överensstämmer med de sociala normerna. Den institutionella legitimiteten 

betonar effekten av samhällsvärderingar- och normer (Dowling & Pfeffer, 1975), (Suchman, 

1995)  

Legitimitetsteorin kan användas som grund för att förstå dem legitimerande mekanismerna 

bakom hållbarhetsarbete och med hjälp av intervjuer från hållbarhetsspecialister kan vi 

identifiera deras upplevelse av processer och konsekvenser med hållbarhetsarbete. I detta fall 

kan processen vara företagens metoder för att få en output(legitimitet) från samhället. 
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2.9 Analysmodell 
Nedan kommer vi att presentera studiens analysmodell som behandlar ovanstående teorier 

som studien har valt att tillämpa. Med hjälp av denna analysmodell kommer vi att kunna 

analysera empirin. 

Legitimitet och Stakeholder teorierna reflekterar kring företag som är öppna och proaktiva 

med att publicera hållbarhetsredovisning för att vinna konkurrensfördelar gentemot företag 

som inte publicerar en hållbarhetsredovisning. Legitimitetsteorin, stakeholder och agentteorin 

och signaleringsteorin kan användas som utgångspunkt för att analysera dem mekanismer 

som ligger till grund för hållbarhetsarbete. Alla teorierna fokuserar på företagets relationer 

med omgivningen för att driva företaget framåt. Vikten av att kommunicera med intressenter 

är viktigt för företagen för att få tillgång till nödvändiga resurser kring finansiering eller 

tillstånd från myndigheter för att bedriva verksamheten. Genom att sammanbinda teorierna 

kan vi få en bra analysmodell som kan användas som ett verktyg för att öka förståelsen för 

mekanismerna kring hållbarhetsarbete. Eftersom att vi utgår från hållbarhetsspecialisternas 

perspektiv så får vi även svar på hållbarhetsspecialisternas upplevelse av processer och 

konsekvenser med hållbarhetsarbete. 
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Figur 4: Analysmodell Karta 1, inspirerad av Homayoun, (2012) 

För att få en helhetsbild är det bra att sammanbinda teorierna i en analysmodell.  Vi binder 

ihop de befintliga teorierna som vi har till en analysmodell som vi kommer att utgå efter när 

vi analyserar den data vi samlat in. Den orange figuren i modellen är den så kallade tredje 

parten (hållbarhetsspecialisterna) som utför en oberoende granskning på hållbarhetsrapporten. 

Agentteorin, legitimitetsteorin, signaleringsteorin och intressentteorin är alla kopplade till 

varandra på olika sätt och de alla utgår utifrån asymmetrisk information och transparens. 

Teorierna kompletterar varandra och kan exempelvis användas för att förstå varför företag 
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arbetar med CSR och ESR. Teorierna används för att få en ökad förståelse för mekanismerna 

bakom hållbarhetsarbete. Relationen mellan de fyra teorierna kommer att förklaras i 

nedanstående exempel. Företag X ägs av principaler och verksamheten bedrivs med anställda 

agenter. På grund av agent-principal problematik såsom asymmetrisk information försöker 

agenten att tillfredsställa principalernas behov genom att exempelvis jobba med 

hållbarhetsredovisning. Agenterna försöker tillfredsställa intressenternas behov för att 

exempelvis erhålla legitimitet från omgivningen. För att minska på principal-

agentproblematiken, öka sin legitimitet och tillfredsställa intressenternas behov kan företaget 

exempelvis låta en tredje part granska företagets rapporter. Genom att öka transparensen kan 

detta skicka ut signaler om att företaget är mer legitimt och på så sätt kan asymmetrisk 

information minska och legitimiteten öka för företaget.  

I grund och botten är dessa fyra teorier kopplade med varandra på så sätt att de kan förklara 

mekanismerna bakom arbete med CSR och ESR. Med hjälp av agentteorin kan vi identifiera 

varför intressenterna saknar tillit för agenterna (Chow & Kramer, 1988) och även identifiera 

varför företag känner ett behov av att låta en tredje part granska rapporterna. Med hjälp av 

signaleringsteorin kan vi identifiera de konsekvenser en tredjepartsgranskning har för 

agentproblematiken och vilka signaler det skickar ut till intressenterna. (Baiman & 

Verrecchia, 1996). Stakeholder teorin kan användas för att identifiera agenternas motiv till att 

arbete med CSR och ESR (Cheng & Fan, 2010), (Freeman & Harrison, 2007). Teorin om 

legitimitet kan användas för att identifiera hur företagen arbetar för att uppnå legitimitet, det 

vill säga managerial legitimitet (Suchman, 1995).  

Knytpunkten för signaleringsteorin och agentteorin är att de både utgår från att det råder 

asymmetrisk information mellan två parter och att de är kompletterande teorier för varandra. 

Kopplingen mellan agentteorin och signaleringsteorin är att signaleringsteorin är företagets 

försök till att minska på den asymmetriska informationen som uppstår på grund av de grunder 

som agentteorin beskriver. Med hjälp av olika signaler kan den asymmetriska informationen 

minskas vilket leder till att agent-principalproblemet minskar. 

Stakeholder teorin och legitimitetsteorin är sammanhängande, när företagen upprättar 

hållbarhetsrapporter kan dem erhålla legitimitet från samhället. Detta kan även leda till att 

intressenter får en ökad trovärdighet för företaget. När företaget exempelvis använder sig av 

en tredjepartsgranskning kan det uppfattas som en positiv signal vilket i sin tur kan leda till att 

företaget kan erhålla legitimitet. Agentteorin och stakeholder teorin är sammanhängande. När 

intressenter ställer krav kan agentteorin förklara de gap och förväntningar som finns på grund 

av vissa agent-principalproblem. Samtidigt kan intressenternas krav leda till att företaget 

upprättar hållbarhetsredovisning och därmed kan den asymmetriska informationen minska. 

Knytpunkten mellan legitimitetsteorin och signaleringsteorin är att sambandet mellan att 

skicka ut signaler och erhålla legitimitet utifrån dessa signaler har en direkt påverkan. Genom 

att exempelvis skicka ut en positiv signal kan detta leda till att företaget erhåller legitimitet 

Sammanfattningsvis kan analysmodellen användas för att identifiera och öka förståelsen för 

de mekanismer som ligger bakom hållbarhetsarbete samt den process och konsekvenserna 

som hållbarhetsarbetet har externt och internt. 
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3. Metod 

I detta kapitel presenterar vi det tillvägagångssätt som vi har haft vid genomförandet av 

denna studie. Inledningsvis kommer vi att redogöra studiens angreppsätt och typ av 

undersökning vi har valt. Sedan kommer vi att redogöra vår forskningsansats, 

datainsamlingsmetod och andra delar av vår metod.   

3.1 Angreppsätt  
Vi har i detta examensarbete använt oss utav ett aktörssynsätt. Enligt Arbnor & Bjerke (1994) 

finns det olika angreppsätt som kan användas. Dessa är aktörssynsättet, analytiskt samt 

systemsynsättet. I denna studie utgår vi ifrån hållbarhetsspecialisternas upplevelse av den 

verklighet som vi vill undersöka. Vi utgår alltså ifrån hållbarhetsspecialisternas perspektiv. 

De individuella aktörerna som vi har valt att använda arbetar på fyra stora revisionsbyråer. 

Vid vår analys har vi analyserat de olika aktörernas syn på hållbarhetsrapporter och CSR och 

på så sätt utgått ifrån ett aktörssynsätt. På så sätt har vi arbetat i rätt riktning mot vårt syfte för 

att få svar på hållbarhetsspecialisternas upplevelse av granskning, process och konsekvenser 

av hållbarhetsarbete.  

 

3.2 Kvalitativ undersökning  

Examensarbetet som vi har genomfört är av kvalitativ karaktär. En kvalitativ undersökning är 

lämplig att använda för att få en ökad förståelse för ett område. Vi har som syfte att få ökad 

förståelse för de centrala mekanismerna inom hållbarhetsredovisning. (Cooper & Morgan, 

2008) och (Edmonton, 2007). Då vi även har som syfte att identifiera 

hållbarhetsspecialisternas upplevelse av gransknings process och konsekvenser med 

hållbarhetsarbete är det lämpligt att få en djupare förståelse för ämnet, enligt Jensen M. 

(1991) är det då passande att använda sig utav en kvalitativ undersökning. En kvalitativ 

undersökning är enligt Jacobsen (2002) en undersökning som hjälper att ta fram hur individer 

förstår och tolkar situationer. För att förstå hållbarhetsspecialisternas upplevelse på 

hållbarhetsredovisning och dess konsekvenser för organisationer och företag är det viktigt att 

vi får en djup förståelse för respondenternas upplevelse. Därför har vi valt att samla in 

information från ett fåtal hållbarhetsspecialister istället för ett större urval av respondenter. En 

kvantitativ undersökning innebär att information samlas in från en större grupp människor. 

(Veal & Ticehurst, 2005). En kvalitativ undersökning är passande när forskaren vill få en 

högre förståelse för en händelse, situationen eller ett område (Björklund & Paulsson, 2003). 

Enligt Denscombe (2000), är en kvantitativ undersökning lämplig när resultaten kan 

presenteras i form av siffror och statistik. Den kvalitativa metoden är motsatsen till den 

kvantitativa och innebär att den data som samlas in är mer fokuserad på ett fåtal respondenter 

och antalet undersökningsobjektet är litet. Det finns både nackdelar och fördelar med en 

kvalitativ undersökning. Fördelen med att ha en kvalitativ undersökning är att vi får en djup 

förståelse för området som vi undersöker. Dock så är en kvalitativ undersökning väldigt 

tidskrävande då intervjuerna är långa, i vårt fall cirka 50 min per intervju och det tar tid att 

sammanställa respondenternas svar. Fördelen med vår studie är att vi har fått tag i 

hållbarhetsspecialister med olika erfarenheter från fyra olika revisionsbyråer vilket är bra för 

att få en större bredd i studien. 
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3.3 Deduktivansats 
Forskningsansatsen som vi har använt är en deduktiv ansats. Enligt Saunders, Lewis, & 

Thornhill (2007) kan forskningsansatsen bland annat vara en induktiv eller en deduktivansats. 

I denna uppsats utgår vi från en deduktivansats eftersom att vi har undersökt ett ämne som vi 

sedan analyserar med hjälp av befintliga teorier. Enligt ett deduktivt upplägg granskas 

teorierna för att sedan med hjälp av det analysera empirin (Arbnor & Bjerke, 1994). En 

induktiv ansats innebär att teorier och begrepp formas utifrån den data som samlats in 

(Johannesen & Tufte, 2002).  I vårt fall undersöker vi hållbarhetsspecialisternas erfarenheter 

och upplevelse kring hållbarhetsredovisning, processer och konsekvenser som företagen får 

av att jobba med CSR. När vi sammanställt klart empirin använder vi oss av de befintliga 

teorierna för att analysera empirin och få svar på vårt syfte. Vi utgår ifrån den analysmodell 

som vi har skapat med hjälp av befintliga teorier för att diskutera och analysera empirin. Med 

hjälp av analysmodellen sammanbinder vi de mekanismer som vi identifierat utifrån varje 

teori. Genom att ställa analysmodell mot empirin kan vi få en ökad förståelse för dem centrala 

mekanismerna kring hållbarhetsredovisning. 

 

3.4 Undersökningsobjekt 

Vi har valt att intervjua hållbarhetsspecialister från det så kallade ”The Big Four” byråerna. 

De företag som ingår i The Big Four är PwC, Ernst & Young, Deloitte och KPMG. Vi har 

utfört intervjuer med hållbarhetsspecialister som jobbar i huvudkontoren för respektive 

företag. Anledningen till varför vi valde att intervjua från dessa fyra byråer är att de är dem 

största byråerna som har en större del av marknadsandelarna och att de är med i globala 

nätverk. Dessa byråer har väldigt många kontor runt om i Sverige och de allra flesta 

hållbarhetsspecialister inom dessa byråer sitter på huvudkontoren som är beläget Stockholm. 

Aktörerna vi har valt att intervjua avser både kvinnor och män som arbetar med verifiering av 

hållbarhetsredovisningar. Vi har valt att anonymisera aktörerna för att det inte ska gå att 

känna igen vilka vi har intervjuat. Vi har valt att helt utesluta att presentera aktörernas namn, 

ålder och tidigare erfarenhet eftersom hållbarhetsspecialisterna önskade detta innan vi 

påbörjade intervjuerna. Vi har valt att döpa om aktörerna enligt alfabetets tio första bokstäver 

nämligen till, Anna, Britta, Christoffer, David, Erik, Filip, Gustaf, Henrik, Isak och Johan för 

att anonymisera hållbarhetsspecialisternas identitet. 
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Figur 5: The Big Four 

 

3.5 Datainsamlingsmetod  

Sekundär data är information som ursprungligen samlats in för andra studier och 

sammanhang, det vill säga data som redan existerar (Christensen, Engdahl, Carlsson, & 

Haglund, 2001).  Det sekundära data som vi har samlat in kommer exempelvis från artiklar, 

böcker och internet källor. Den huvudsakliga källan till våra sekundära data är den data som 

vi har fått tillgång till via internet. Vi har även samlat på oss information om ämnet vi skriver 

om via relevanta hemsidor såsom GRI:s  hemsida.  

 

Den primära data som vi har fått in kommer från de intervjuer som vi har utfört. Via 

personliga intervjuer har vi fått in primärdata. Intervjuerna spelades in med hjälp av en 

röstinspelningsenhet som sedan användes för att sammanställa intervjuerna. Enligt Mason 

(2002) och Kvale (1997) rekommenderar de att respondenternas namn är anonyma. För att 

undvika eventuella problem har vi valt att inte använda hållbarhetsspecialisternas riktiga 

namn. 

Intervjuerna som vi har utfört är semi-strukturerade intervjuer. Enligt Bryman (2006) är semi-

strukturerade intervjuer uppbyggda på ett sätt att forskaren utgår från en intervjumall men 

beroendes på hur intervjun speglar sig kan forskaren ställa frågor som inte är med i mallen för 

att få en ökad förståelse över respondentens upplevelse och tolkning på ämnet. Intervjuerna 

har sin grund i den intervjumall som vi har utformat, men intervjuprocessen är inte hel 

strukturerade utan det finns en viss flexibilitet beroende på respondentens beteende vid 

intervjutillfället. 

Enligt Jacobsen (2002) är en naturlig plats för respondenten en plats som respondenten känner 

igen. Vi har valt att utföra intervjuerna vid platser som hållbarhetsspecialisterna känner igen 

vilket i detta fall var deras arbetsplatser. Vid genomförandet av intervjuerna började vi med 

att berätta om vårt arbetes syfte och presenterade kort om varför vi valt att skriva om ämnet. 
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Sedan fick hållbarhetsspecialisterna berätta lite om sig själva. En inledning på detta sätt är 

enligt Jacobsen, (2002) en inledning som anses fungera som en uppvärmning på intervjun. 

För att inte missa några svar under intervjuerna använde vi en ljudinspelningsenhet. Detta 

ledde till att vi kunde bibehålla en flytande intervju med ögonkontakt. Enligt Jacobsen (2002) 

är en fördel med att spela in intervjuer just att samtalet känns mer naturligt och avbryts 

mindre. 

 

3.6 Litteratursökning 
Den information som vi har inhämtad kommer bland annat från kurslitteratur, artiklar, böcker 

och från olika organisationers hemsidor. För att få fram material har vi använt oss utav 

databaser såsom Luleå tekniska universitet-PRIMO, google schoolar, Lucia, Libris, Emerald. 

De sökord vi använde oss frekvent av var ”CSR, ”GRI” ”Agency Theory”, ”Stakeholder 

Theory”, ”Signaling Theory”, ”Legitimacy Theory”. 

 

3.7 Validitet och reliabilitet 
Validitet är enligt Thurén (2004) att forskaren använder sig av rätt data för rätt saker. I vår 

studie har vi samlat ihop information utifrån studiens syfte och på sätt öka studiens validitet. 

Validitet är med andra ord hur pass relevant den data vi använder oss av i rapporten är med 

det vi vill undersöka (Johannesen & Tufte, 2002). Enligt Thurén (2004) är reliabilitet hur pass 

tillförlitlig studien är. Om någon extern försöker göra om studien, hur pass säkert är det att de 

får samma resultat. När andra forskare exempelvis utför studien och får liknande resultat så är 

uppsatsen mer tillförlitlig (Johannesen & Tufte, 2002). Genom att beskriva vår kodning av 

intervjuerna ökar vi reliabiliteten och för att ytterligare öka reliabiliteten har vi även 

operationaliserat intervjufrågorna. 

Arbnor & Bjerke (1994) säger att  det inte går att kvantifiera logiken utifrån aktörssynsättet 

och därför är det svårt att använda reliabilitets kontroll. Vi har ökat validiteten i vårt arbete 

genom att välja respondenter som har hög kunskap inom ämnet och sitter på stor erfarenhet, 

nämligen hållbarhetsspecialister. Vi har även förstärkt validiten genom att låta 

hållbarhetsspecialisterna läsa sammanställningen av empirin. Vi skickade iväg ett mail med 

vår sammanställning av empirin och fick ett ”godkännande”. Detta ökar valitiden i vår studie. 

Vid ett aktörssynsätt är det enligt Arbnor & Bjerke (1994) svårare att uppnå en hög reliabilitet 

eftersom studien utformas utifrån aktörernas enskilda uppfattning om ämnet. Därför har vi 

använt oss utav de rekommendationer som finns enligt Arbnor & Bjerke (1994) för att få en 

ökad validitet och reliabilitet. Vi har exempelvis som vi även tidigare nämnt operationaliserat 

intervjuerna, kodad empiri, återkopplat med våra aktörer för att få deras godkännande, använt 

oss utav ljudinspelning. Mer kring detta kommer nedan. 

3.7.1 Kodning 

Vi har kodad vår empiri genom att först bearbeta respondenternas intervjuer individuellt. 

Sedan har vi jämfört varandras sammanställningar av intervjuerna för att kunna identifiera det 

som är relevant att ta med och lyfta fram i vår empiri. Vi har använt oss av denna metod för 

att vi ska få fram det som är relevant samt öka studiens validitet. 

3.7.2  Källkritik 

Källor är enligt Thurén (1997) kunskapens ursprung.  De källor som har använts i uppsatsen 

är noggrant valda och har sorterats ut genom med de källkritiska principer som vi haft. Som vi 

även nämnt tidigare finns det så kallade primär-källor och sekundära källor. Vid val av 
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sekundära källor använde vi oss av ett fåtal källkritiska principer som vi följde. Principerna 

var frågeställningar som vi besvarade på för de källor som vi använde oss utav. Exempelvis 

försökte vi använde oss av nyare källor vid det data som vi valt att presentera.  

De frågor som vi utgick ifrån är följande 

 Vem kommer källan ifrån, exempelvis är källan från en blogg eller en 

myndighetshemsida.  

 Vad är syftet med källan, det vill säga till vilket ändamål är källan riktad för, varför 

finns källan exempelvis på en hemsida. 

 När och vilket år avser källan, när är källan uppdaterad och vilket datum är källan 

ifrån. 

Genom att använda oss utav dessa principer och bedöma källornas trovärdighet så har vi 

försökt öka uppsatsen validitet och även reliabilitet. Genom att använda oss av relevanta 

källor ökar vi validiteten. Konsekvenserna av att använda relevant data kan leda till att andra 

forskare kan använda sig utav den information som vi har valt att ta upp för sedan själva 

utföra studien. På så sätt ökar sannolikheten att forskaren får liknande resultat som oss och 

tillförlitligheten på uppsatsen ökar. 

 

3.8 Metodanalys 
Ett problem med metoden var när vi spelade in intervjuerna med vår inspelningsapparat. 

Respondenterna kan eventuellt blivit påverkade av att vi spelade in intervjun trots deras 

kännedom om inspelningen. Detta kan ha påverkat respondenterna genom att de kanske blivit 

mer försiktiga i sina uttalanden. Vi valde att spela in intervjuerna för att få bättre ögonkontakt 

med respondenten och exempelvis kunna följa deras kroppsspråk. Genom att spela in 

intervjuerna minskas störningsmoment såsom att ta anteckningar vilket leder till att samtalet 

flyter på mer naturligt. Den slutsats vi kommit fram till i själva intervjuprocessen är att 

respondenterna eventuellt blivit mer försiktiga i sina uttalanden med tanke på att intervjun 

spelades in och finns tillgänglig som ett bevismaterial.  

Vid början av uppsatsen var vi osäkra på om vi skulle använda ett eventuellt kompletterande 

insamlingsmetod i form av innehållsanalyser. Vi kom dock överens om att inte ta med en 

innehållsanalys av hållbarhetsrapporter på grund av vårt syfte. Vi valde istället att fokusera på 

att utföra fler intervjuer för att få en ökad förståelse. 
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3.9 Operationalisering av analysmodell   

Vi har operationaliserat vår analysmodell och kopplat de olika delarna till de frågor som vi 

ställt under intervjuerna. Detta har vi gjort bland annat för att öka reliabiliteten på studien. 

Intervjuguiden finns i bilagorna (Se bilaga 1). 
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Figur 6: operationalisering av intervjuguide 
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4. Empiri 
Detta kapitel behandlar respektive intervju med hållbarhetsspecialister. Intervjuerna kommer 

att presenteras var för sig för att få en tydligare förståelse och jämförelse mellan aktörernas 

upplevelse av hållbarhetsredovisningar.   

4.1 Anna 

4.1.1 Hållbarhetsredovisning och dess funktion 
Anna anför att hållbarhetsredovisning inte är något ”nytt” då många företag under flera år har 

arbetat med miljöfrågor och etiska frågor. Det ”nya” med en hållbarhetsredovisning ur ett 

företagsperspektiv är att fundera på vilken påverkan företaget och organisationen har på 

omvärlden och hur omvärlden påverkar företaget. Därmed är den största fördelen och 

funktionen med att upprätta en hållbarhetsredovisning den externa kommunikationen, då 

företag får en möjlighet att redovisa vad de faktiskt gör inom hållbarhet, vilket aldrig har 

redovisats i en finansiell redovisning.  

Många av Annas klienter som är privata bolag uppger att de upprättar en 

hållbarhetsredovisning för att intressenterna, främst konsumenterna och börserna efterfrågar 

företagets hållbarhetsinformation. Anna uppger att det måste finnas en affärsnytta, regelverk 

eller externt krav på företaget för att de ska upprätta en hållbarhetsredovisning och på så sätt 

visa upp den typen av information som efterfrågas, eftersom det krävs stora resurser för att ta 

fram en hållbarhetsredovisning.  

Att upprätta en hållbarhetsredovisning skapar konkurrensfördelar och legitimitet enligt Anna. 

Anna uppger följande under intervjun: 

”Om två företag konkurrerar om en stor affär och befinner sig på samma linje, då kan denna 

typ av information och kommunikation väga lite mer i vågen när det väl kommer till kritan.” 

”Ett företag som är väldigt beroende av det närliggande samhället eller har en stor påverkan 

på samhället och inte hanterar frågor som uppstår från samhället på ett korrekt sätt kan de 

förlora sin legitimitet”. 

4.1.2 Jämförbarhet 

Anna anför att det inte är antal indikatorer såsom koldioxidutsläpp och antal olycksfall som 

skiljer hållbarhetsrapporterna åt, utan det är hur företagen väljer att kommunicera 

hållbarhetsinformationen externt. Det handlar snarare om kvalitén än antal indikatorer, dvs. 

hur pass läsbar, användbar och hur väl lyckad produkten är. Det handlar även om hur väl 

företaget har lyckats kommunicera vad de har för mål, ambitioner samt vad de har 

åstadkommit hittills. Anna anför att det är just företagets målsättningar som skiljer 

rapporterna åt. Det är betydligt lättare att samla in och rapportera data än att lägga till 

perspektiv i hållbarhetsredovisningen. Anna anför att många företag väljer att inte berätta om 

dess utmaningar, risker och vad som inte blev bra, utan företagen väljer att berätta det som är 

positivt. Anna tror att företagen fortfarande har ett årsredovisningstänk och aktietänk då de 

väljer att inte nämna något negativt om företaget eftersom det kan påverka aktiekursen. En 

årsredovisning handlar främst om det förflutna medan en hållbarhetsredovisning ska prägla 

företagets ambitioner då företag ska berätta om framtida möjligheter, risker och utmaningar. 

Anna anför att det är en stor utmaning för företagen att växla till ett annat tankesätt och 

berätta om verksamheten ur en annan synvinkel som avser framtiden än det förflutna. Anna 
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anför att genom att lägga till perspektiv och våga berätta om verksamhetens framtida risker, 

möjligheter och utmaningar gör även hållbarhetsredovisningen mer trovärdig än att enbart 

rapportera data då företag är mer transparanta.  

4.1.3 Granskningsprocessen 

Anna uppger att revisionsbyrån har utvecklat en global metodik som används i företaget. 

Metodiken talar om hur hållbarhetsspecialisterna i företaget ska gå till väga för att granska 

klienternas hållbarhetsinformation. Anna menar att metodiken följer nätt och jämt metodiken 

för den finansiella revisionen. Det som skiljer metodikerna åt är att granskningarna är mer 

översiktliga avseende en hållbarhetsredovisning till skillnad från en finansiell redovisning. 

Med översiktlig granskning menar Anna att det handlar mer om processer och kontroller än 

revision, då hållbarhetsspecialister nöjer sig mer med regelnivå av säkerhet att informationen 

är korrekt och upprättas på ett korrekt sätt. De största skillnaderna är att det är mer 

bedömningar, diskussioner och mindre checklistor som det är vid en finansiell granskning.  

Anna beskriver att granskningsprocessen är uppdelad i tre olika faser som börjar med 

planering, genomförande och sedan rapportering. Anna tycker att planering är den viktigaste 

delen i hela granskningsprocessen eftersom det är då de avgör vart skåpet ska stå, dvs. vad 

som måste göras. Anna menar att det är viktigt att få en förståelse för klientens verksamhet 

och de specifika utmaningarna som företaget utsätts för.  

Under planeringsfasen tar de fram en plan för vad som ska granskas och vilka intervjuer som 

ska genomföras exempelvis ett anläggningsbesök hos bolaget. Då menar Anna att de gör en 

riskbedömning på hur urvalet ska genomföras. 

Under genomförandefasen implementerar de granskningsplanen, dvs. att intervjuerna 

genomförs på de sakkunniga och ledningen. Anna berättar att de även ber om dokumentation 

för att kunna säkerhetsställa de rapporterade data mot underlag. Under denna fas genomförs 

det även processgranskning då de försöker få en förståelse för hur informationen har 

rapporterats och utläsa om det finns några risker för fel samt hur ansvarsområdena ser ut.  

Den slutliga delen avser bestyrkningen som kunden erhåller. Den bestyrkande delen i 

rapporten som byrån skriver under avser en mall av FAR som publiceras i samband med 

hållbarhetsredovisningen. Byrån utger även en slutrapportering till kunden där 

rekommendationer, observationer, synpunkter, positiva aspekter och förbättringsmöjligheter 

framgår.  

”Det företaget köper av oss är att vi ska bestyrka rapporten. Det enda syftet med en 

granskning av en hållbarhetsredovisning är den bestyrkande rapporten, här får företag ett 

stort värde av vårt jobb.” 

Med åren anser Anna att efterfrågan på granskning av hållbarhetsredovisningar har ökat i 

Sverige eftersom staten med sitt ägardirektiv har skapat en marknad och företag förstår att det 

finns ett värde i att låta en tredje part granska hållbarhetsinformationen.  

”Det är nästan ingen fråga om att de största börsbolagen inte skulle låta en tredje part 

granska hållbarhetsinformationen, de känner att det är en så pass viktig kvalitetsstämpel.” 

Anna anför att metodiken talar endast om hur de ska granska de olika stegen men själva 

kriteriet avseende bedömningen gör de enligt ramverket som företaget har tillämpat vilket 

oftast är GRI. Om en kund anför att rapporten hållen en A nivå då kollar byrån om det 

stämmer genom att kolla om datan följer enligt de kraven som finns i GRI kriteriet.  Anna 

anför att de även kollar på rapporteringsprincipen som är kvalité, tillförlitlighet och hur 
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korrekta egenskaperna är. Anna anför att hon undviker att inte godkänna 

hållbarhetsredovisningar och det har aldrig förekommit under Annas tid som 

hållbarhetsspecialist. Anna anför att GRI lämnar ganska mycket utrymme för tolkningar då 

det inte framgår exakt hur företag ska gå tillväga för att mäta och sammanställa exempelvis 

utsläpp.  

4.1.4 Lagstiftning 

Anna anför att hon inte anser att det ska införas lag om att alla företag ska upprätta en 

hållbarhetsredovisning, utan marknadskrafterna är mer kraftfulla om kravet kommer från 

börsen eller investerare än att det ska bli lagstiftat. I framtiden tror Anna att det kommer bli en 

kombination av ett regelverk och marknadskrafter och det anses vara den bästa utmaningen 

enligt Anna.   

4.1.5 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis säger Anna att är den största fördelen med att upprätta en 

hållbarhetsredovisning den externa kommunikationen som skapar konkurrensfördelar och 

legitimitet. Att bestyrka en hållbarhetsrapport signalerar kvalité på rapporten.  

 

4.2 Britta 

4.2.1 Hållbarhetsredovisning och dess funktion 

Britta anför att en hållbarhetsredovisning uttrycker mycket de mjuka värdena såsom vision 

och mål. En hållbarhetsredovisning uttrycker hur ett företag kan vara en aktör på flera arenor 

än att bara skapa avkastning.  

Hållbarhetsredovisningar ska vara intressentdrivet. Vilka företaget väljer att skriva till är 

väldigt varierande beroende på vad stakeholder teorin visar, här är GRI väldigt flexibel 

uppger Britta. Vid börsnoterade företag riktar sig hållbarhetsredovisningen främst till ägare, 

och mindre fåmansföretag riktar rapporten till de anställda.  

Britta anför att det bästa med att upprätta en hållbarhetsredovisning är om företaget gör det på 

rätt sätt i de processer de arbetar i gällande intressentdialog och materialitetsanalys. Om detta 

görs på rätt sätt då stöttar företaget sin hållbarhetsstrategi och har därmed bättre chanser för 

mål uppfyllande gällande de mål som har satts upp inom hållbarhet. De som lägger ner 

mycket tid på sina hållbarhetsredovisningar är de tio största börsnoterade bolagen i Sverige. 

Deras hållbarhetsredovisningar är bra genomförda med väsentlig analys av stakeholder och 

rapporterna håller en hög kvalité. 

”Det är jättelätt att göra en hållbarhetsredovisning men det är svårt att göra en riktigt bra 

som speglar företagets sanna prestationer och ambitioner.” 

Det viktigaste är processerna än att redovisa enligt GRI eftersom läsaren inte alltid får ut 

sanningen om bolagets hållbarhetsarbete genom att läsa en GRI rapport då det går att finta. 

Med att finta menar Britta att det går att göra en massa avsteg från GRI. Många av Brittas 

kunder anser att de inte kan uttrycka det de vill genom en hållbarhetsredovisning via de GRI 

indikatorer som finns och hitta rätt till vad som uttrycker deras bolag.  
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4.2.2 Jämförbarheten 

Tanken med GRI är att det ska gå att kunna jämföra olika hållbarhetsredovisningar med 

varandra. Britta anför att det är svårt att jämföra två olika hållbarhetsredovisningar som verkar 

på olika branscher. Däremot tycker Britta att det går att se en utveckling om ett företag har 

upprättat hållbarhetsredovisningar ett par år i rad, då går det att se att det har hänt något.  

”Ett verksamhetsbolag som rapporterar enligt GRI är lättare att jämföra med ett annat 

verksamhetsbolag som också rapporterar enligt GRI. Om det är två bolag som inte 

rapporterar enligt GRI då måste bolagen redovisa ungefär samma nyckeltal för att det ska gå 

att jämföra” 

Den finansiella redovisningen är väldigt hård styrd då det finns lagar. Det är en hög 

jämförbarhet mellan bolag till bolag i en finansiell redovisning medan det varierar i en 

hållbarhetsredovisning. Britta anför att det är mer fritt i hur bolag väljer att upprätta en 

hållbarhetsredovisning till skillnad från en finansiell redovisning. 

4.2.3 Granskningsprocessen  

När det kommer till verifiering av hållbarhetsredovisningar anför Britta att hon arbetar som 

alla andra på den begäran enligt byråns metodik. Britta uppger att hon träffar bolagen ofta och 

intervjuar de som är berörda av hållbarhetsredovisningen, kollar på nyckeltalen såsom 

koldioxidutsläpp och data, kollar i bolagen datorer vilka system de jobbar i och kontrollerar 

protokollen som de har fått in från bolagen. Britta anför att hon läser i flera dagar om bolagets 

hållbarhetsredovisning för att kolla att allt stämmer och att det inte framgår några 

konstigheter. 

”Om ett företag säger att vi har blivit mycket mer jämställda så kollar vi upp detta genom 

exempelvis dokumentation på utbildningsträffar och medarbetarundersökningar.”  

Britta anför att de arbetar med ett speciellt mallengagemang där allt arkiveras och läggs in på 

rätt sätt, det är väldigt konfidentiellt då enbart vissa personer har tillgång till detta.  

Britta anför att en tredje parts granskare aldrig kan bestämma applikationsnivån åt företaget 

men de bestämmer själva om de vill ge sitt bestyrkande till bolaget eller inte. Britta anför att 

hon inte har varit med om att inte bestyrka en hållbarhetsredovisning. Eftersom 

granskningsprocessen tar ett par månader då hinner kunderna inkomma med underlag som 

styrker det som framgår i hållbarhetsredovisningen därmed finns det inga konstigheter att inte 

bestyrka en hållbarhetsredovisning.  

”Det finns en tyngd i tredje parts granskare som verifierar en hållbarhetsredovisning. De vill 

ha en stämpel av oss som visar att det de säger är sant till sina intressenter.” 

”Efterfrågan på granskning av hållbarhetsredovisning har ökat för varje år” 

Britta anför att bolagen hon jobbar med inte ljuger eller försöker hålla undan information 

eftersom byråns metodik har en väldigt hög säkerhet i processerna och därmed uppstår det 

inga konstigheter. Britta anser inte att det finns några utmaningar med själva 

granskningsprocessen men däremot kan hon störa sig på att bolag upprättar för dåliga 

hållbarhetsredovisningar. Britta anför att många företag väljer att redovisa de lätta nyckeltalen 

utan någon som helst anknytning till materialitetsanalysen för att bolagen är för slöa. Britta 

tror att det är okunskap och en kostnadsfråga att bolagen inte lägger ner tillräckligt med tid på 

sina hållbarhetsredovisningar.  
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”Jag litar speciellt på hållbarbarhetsredovisningar som har blivit verifierade av tredje parts 

granskare.” 

4.2.4 Lagstiftning 

Britta anför att hon inte tycker att det bör införas lagstiftning på upprättande av 

hållbarhetsredovisning eftersom företag som tvingas att upprätta en hållbarhetsredovisning 

inte håller en lika god kvalité. Britta anför att detta baseras på okunskap och en kostnadsfråga 

att rapporterna inte håller en god kvalité.  

4.2.5 Sammanfattning 

Enligt Britta uttrycker en hållbarhetsredovisning mjuka värden såsom vision och mål. Detta 

resulterar i att det är betydligt svårare att jämföra hållbarhetsredovisningar med varandra 

jämfört med finansiella redovisningar som är hårt styrda. Med åren har granskning av 

hållbarhetsrapporterna ökat eftersom rapporten erhåller en stämpel som signalerar 

trovärdighet till intressenterna.  

4.3 Christoffer 

4.3.1 Hållbarhetsredovisning och dess funktion 

Hållbarhetsredovisning är en avrapportering av årets hållbarhetsarbete och relevant mätetal 

som visar utveckling av arbete. En hållbarhetsredovisning är en avrapportering precis som en 

finansiell redovisning. Funktionen är att förse intressenterna med saklig information om 

företagets hållbarhetsarbete och vilken ekonomiska, sociala och miljömässiga påverkan 

företaget har och hur detta kan reduceras. Christoffer uppger att en hållbarhetsredovisning 

hjälper företaget att starka dess varumärke och skapa goda relationer med intressenterna.  

”Det är en grund att bygga relationer.” 

Christoffer anför att det finns interna fördelar då företag följer upp det arbete som de jobbar 

med.  

”En hållbarhetsredovisning skapar relationer, skapar legitimitet, skapar varumärke men är 

också en rapportering och uppföljning av arbete.” 

Christoffer anför att det är upp till företagen själva att bestämma vem redovisningen är till, 

därmed kan hållbarhetsredovisningen vara riktad till vilken målgrupp om helst. Börsföretagen 

riktar oftast rapporten till investerare, anställda och kunder.  

Ett skäl till att företag upprättar en hållbarhetsredovisning är att skapa legitimitet kring sitt 

företag. Genom att göra en redovisning möter företagen förväntningar som finns där ute och 

då skapar företagen legitimitet. Det handlar om att möta eller överträffa förväntningar på hur 

redovisningen sker och hur företaget beter sig. Det är det underliggande arbetet som ska 

legitimeras dvs. att företag bedriver sin verksamhet på ett hållbart sätt. Genom att upprätta en 

hållbarhetsredovisning skapar företag relationer till intressenterna och får igång en dialog, 

genom dialogen får företagen legitimitet. De utomstående som tidigare var företagets 

motståndare förstår nu verksamhet bättre och skänker legitimitet eftersom de förstår att det 

inte var så lätt frågan som de tidigare sett väldigt ensidigt på. 

4.3.2 Jämförbarhet 

Inom en bransch finns det en begränsad jämförbarhet, lämnas branschen blir jämförbarheten 

genast mycket svårare eftersom företagen har andra hållbarhetsfrågor som de beskriver i sin 
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redovisning. Christoffer anför att det går att jämföra i en bransch dock med vissa 

begränsningar.  

”Två företag som verkar inom samma bransch och redovisar exakt samma nyckeltal finns det 

en jämförbarhet”. 

Svårigheten med jämförbarheten i en hållbarhetsredovisning är att företagen inte redovisar 

indikatorerna på samma sätt. Om företag upprättar en hållbarhetsredovisning enligt GRI 

redovisas och tolkas indikatorerna på olika sätt.  

4.3.3 Granskningsprocessen 

Metodiken avseende granskning av en hållbarhetsredovisning och finansiell redovisning är 

den samma dock är det olika sakfrågor, mognaden i hållbarhetsredovisning är mycket lägre 

och systemen som används för rapportering är inte lika välutvecklade. Christoffer anför att 

den tredje parten får acceptera saker i granskningen av hållbarhetsredovisning som inte skulle 

få göra i en finansiell granskning. Nivån på kontroller och analyser är inte lika välutvecklade 

men i stort sett är det samma metodik i tankesättet. Christoffer anför att de jobbar med att 

förstå processen avseende hur redovisningen tas fram, hur saker mäts och hur företaget ser till 

att ha kvalité i uppgifterna. En stor skillnad är att det görs en översiktlig granskning i 

hållbarhetsredovisningen jämfört med revision i en finansiell redovisning.  

”Vi tittar inte lika mycket på underlag och ställer inte lika höga krav som det görs i en 

finansiell granskning”.  

Christoffer anför att granskningsprocessen börjar med en planeringsprocess tillsammans med 

kunden där de hittar fokus på de viktiga frågorna eftersom allt i hållbarhetsredovisningen inte 

granskas utan enbart det som är mest väsentligt. Det som anses vara mest väsentligt är utifrån 

hållbarhetsspecialisternas bedömning, företagets bedömning och intressenternas bedömning. 

Christoffer anför att de hittar frågor som de vill fördjupa sig i och lägger därmed upp en 

tidsplan med granskningsplan tillsammans med klienten.  

Det första genomförande momentet handlar om att förstå processerna angående vem som gör 

vad och är ansvarig för rapportering av energi eller personal etc. Under denna fas anför 

Christoffer att de utför intervjuer och tar del av beskrivningar avseende processerna och gör 

även platsbesök ute i verksamheten om det behövs. Om företaget samlar in information från 

huvudkontoret finns det inget behov av platsbesök. Christoffer anför att de inte enbart tar del 

av rapportering av redovisning utan även företagets styrning och management av viktiga 

hållbarhetsfrågor exempelvis hur företag följer upp policys och ledningssystem.  

Under den andra fasen i granskningsprocessen läser de företagets redovisning och stämmer av 

med GRI så att det blir rätt. Christoffer uppger att de samlar in underlag för att stämma av 

mot det företaget faktiskt rapporterar. Om ett företag rapporterar energidata då samlar de in 

exempelvis el fakturor, gällande olycksfall samlar de in registrerade olyckor etc.   

Det är ganska enkelt att granska energianvändning mot fakturor men det blir genast svårare att 

granska mjukare frågor. Att bedöma en process för att utvärdera leverantörers arbete med 

mänsklig rättighet kräver mer bedömningar och kunskap. 

Christoffer anför att de även har en analytisk granskning då de tittar på årets data mot det 

förgående årets data och identifierar förändringar och ställer därmed frågor på det. När den 

tredje parten känner sig nöjd och anser att de har samlat in tillräckligt med bevis, läst manus 

och ställt frågor på det som ansågs vara väsentligt då skriver den tredje parten en bestyrkande 
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rapport. Den tredje parten skriver även en internrapport till företaget där förslag på 

förbättringar lämnas.  

Företag kan skriva sida upp och sida ner och påstå massa saker om sin verksamhet då är den 

tredje partens uppgift att kräva in underlag på informationen och sedan bedöma underlagen. 

Som finansiell revisor går det att avgöra väldigt noggrant när det är rätt och fel, Christoffer 

anför att det inte är lika självklart när det gäller en granskning av hållbarhetsredovisning. 

Christoffer anför att det handlar om att bedöma en process eller ett beteende. En utmaning är 

att arbeta med andra granskningsåtgärder till skillnad från en finansiell revision. Christoffer 

anför att de jobbar mycket med intervjuer inom företaget och även intressenter utanför 

företaget för att få bekräftelse på att informationen stämmer i rapporten.  

Det finns många skäl till varför företag väljer att få rapporten granskad. Christoffer anför att 

han tror att det är någon slags mognadsanledning som börjar först med att företagen måste 

börja redovisa, skapa och känna att kvalitén är ok i det som redovisas. Företagen måste se till 

att rapporten håller för en granskning sedan bjuder företagen in en tredjeparts granskare. 

Christoffer anför att det i vissa fall är VD:n som har bestämt att rapporten ska granskas. I 

andra fall har företaget varit utsatt för något problem som har lett till att företaget behöver 

granska rapporten. Christoffer uppger att de hör allt oftare från investerarenkäter att 

investerarna tycker att granskad information är bättre än en ogranskad, i detta fall är det 

intressenterna som efterfrågar en granskning av rapporten. Christoffer uppger vidare att detta 

har lett till att granskning av hållbarhetsredovisningar har ökat de sista åren. 

”Så länge rapporten inte är granskad så kan det stå vad som helst och det är ingen som vet 

om det är sant och ingen kan säga emot företaget. Om jag tar en hållbarhetsredovisning som 

inte är granskad så litar jag inte på den, den kan vara rätt men ingen kan vara säker.”  

För att en hållbarhetsredovisning ska vara trovärdig anser Christoffer att företag ska upprätta 

rapporten enligt GRI:s riktlinjer eftersom det är ett mått på trovärdighet, dessutom ska 

rapporten vara granskad av en tredje part. Christoffer anför att rapporten ska innehålla det 

mest väsentliga för det företag och för den branschen. Christoffer anser inte att rapporten ska 

innehålla indikatorer som inte är relevanta. Om ett företag redovisar koldioxidutsläpp så ska 

företaget även sätta upp mål att vilja minska utsläppen, det ska inte enbart vara en samling av 

siffror vilket oftast blir så om företagen tillämpar enligt GRI på fel sätt.  

”GRI är det närmaste redovisningsstandarden vi har, du kan inte ha en redovisning utan en 

redovisningsstandard för då blir det ingen redovisning”. 

 4.3.4 Lagstiftning 

Christoffer uppger att det måste finnas ett behov och en efterfrågan för att det ska vara 

intressant att upprätta en hållbarhetsredovisning. Det har inte alltid blivit så bra för de statliga 

bolagen som har blivit tvingade att upprätta en hållbarhetsredovisning, en del fall har det 

blivit bra för att företagen har upptäckt att det finns en användning av rapporten.   

”Eu har tittat på det, regeringen i Sverige har pratat om det, så länge det finns i debatten så 

är det inte omöjligt att det kommer något regelverk så jag är försiktigt positiv inställd”. 

4.3.5 Sammanfattning 

Enligt Christoffer är en hållbarhetsredovisning en avrapportering av årets hållbarhetsarbete 

och utveckling av arbete, syftet är att förse intressenterna med saklig information vilket 

resulterar en grund att bygga relationer. Anledningen till varför företag väljer att få rapporten 

granskad baseras på mognadsledning då även rapporten erhåller ett mått på trovärdighet. 



  

30 
 

4.4 David 

4.4.1 Hållbarhetsredovisning och dess funktion 

David uppger att en hållbarhetsredovisning är ett icke finansiellt dokument där företag 

beskriver verksamheten. Genom att dels beskriva den finansiella och icke finansiella 

redovisningen får intressenterna en bättre helhetsbild av företaget. Vad som avser 

tyngdpunkten i redovisningen beror på vilken typ av företag eller organisation det är som 

beskriver verksamheten. Funktionen avser att ge en bredare bild av verksamheten om dess 

risker och möjligheter. Årsredovisningen förser redan intressenterna brett med information 

om verksamheten men det finns intressenter som är intresserade av vissa specifika delar av 

verksamheten, därmed finns det mer information för intressenterna om företagets ambitioner, 

mål och utfall inom respektive område i hållbarhetsrapporten.  

”En hållbarhetsredovisning är till för intressenterna. För att få ut det som är mest väsentligt 

ur bolaget är det viktigt att veta vad intressenterna efterfrågar om bolaget.”  

David uppger att det inte bara är att knäppa med fingrarna och sedan har företaget en 

hållbarhetsredovisning utan det krävs att företag har ett arbete där de planerar och har 

ansvarsområden, att sätta upp mål och följa upp de, att de har policydokument och 

styrdokument för hållbarhetsarbete inom organisationen. Det är viktigt att företag vet vad 

hållbarhet är för organisationen och att det finns en definition för det.  

Det finns olika drivkrafter, ett är intressentperspektivet dvs. att det finns en sorts extern tryck 

på företaget. Det andra är branschen då företag drivs av att andra företag i branschen upprättar 

en hållbarhetsredovisning då handlar det plötsligt om en konkurrenssituation.  

4.4.2 Jämförbarheten 

De flesta företagen upprättar rapporten enligt GRIs riktlinjer och GRI har fördefinierade 

resultatindikatorer som företag kan välja att rapportera enligt. De indikatorer som företag 

faktiskt redovisar fullständigt går att jämföra med andra rapporter som redovisar samma 

indikatorer. Generellt är hållbarhetsredovisningar, kvalitén på data, rapporteringssystem och 

organisationen för hållbarhet inte lika mogen som den traditionella typen av redovisning. ”Det 

finns ett gap som kan kännas luddigt och svårt att jämföra hållbarhetsredovisningar med 

varandra.”  

4.4.3 Granskningsprocessen 

Tillsammans med kunden gör de en riskanalys för att titta på vad granskningen ska fokusera 

på, uppger David. Sedan gör de stickprov i verksamheten då riskanalysen baseras på vart 

datan kan tänkas vara fel, då tittar man på materialiteten och väsentlighet och sedan fokuseras 

granskningen på de antal stickproven som ska göras. David anför att de gör platsbesök, 

granskning på de siffror som finns, sedan kommer de konsoliderade siffrorna och det är som 

en bokslutsgranskning. David uppger att det utförs intervjuer på platsbesöken på 

ledningsnivå, koncernnivå, inom logistik eller högre beslutsfattare för att få en förståelse för 

hur de förstår frågorna, hur de definierar hur de styr och arrangerar dessa frågor, på så sätt får 

den tredje parten en bild över om bolaget har koll på innehållet i rapporten, vad framtida 

ambitioner, mål och hur organisationen ser ut. När granskningen är genomförd och allt 

stämmer skrivs det en bestyrkande rapport tillsammans med en revisor.  

Inom den finansiella rapporten görs en revision dvs. revisorerna går in i minsta detalj och 

lämnar ett positivt utlåtande att vi har tittat på all information och att allt är rätt i princip. 

Medan i en hållbarhetsredovisning görs en översiktlig granskning till majoritet och gör ett 

negativt utlåtande. Stickprov utförs och det som är väsentligt granskas, det görs en 
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substansgranskning och sedan lämnas ett utlåtande på att det inte finns något som tyder på att 

informationen inte är rätt, så det är en stor skillnad, Det går även att göra en kombinerad 

granskning och viss del revision och andra delar översiktliga.  

”Kunden erhåller kvalitetsstämpel på rapporten när vi granskar den” 

David anför att de gör en internkontroll på processer och rutiner när de granskar vilket leder 

till att kvalitén ökar på det företag redovisar och detta kan leda till att organisationen blir mer 

effektiv för att de gör saker på rätt sätt och dels för att öka sin trovärdighet externt i det som 

kommuniceras ut.  

”Jag tror granskningen har ökat eftersom det bidrar med externt värde dvs. tillförlitlighet och 

att det bidrar med internt värde att det förbättrar kvalitén på datan.”  

4.4.4 Lagstiftning 

EU kommissionen trycker väldigt hårt på att det ska bli lagstiftat att företag ska upprätta 

hållbarhetsredovisningar. David tycker att det kan tas i etapper, men det viktigaste är att få 

företagen att inse att det är väldigt viktigt, att det finns risker, möjligheter och att det kommer 

att påverka företaget på långsikt. De omvärldstrender och utmaningar som kommer i takt med 

de globala miljö-, och sociala förändringar kommer att påverka företagen.  

4.4.5 Sammanfattning 

Enligt David är funktionen med en hållbarhetsredovisning att ge en bredare bild av 

verksamheten om dess risker och möjligheter till intressenterna. Med åren har granskningen 

av hållbarhetsredovisning ökat eftersom det bidrar med externt och intern värde i form av 

tillförlitlighet och förbättrad kvalité på data vilket resulterar i att rapporten erhåller en 

kvalitetsstämpel.  

4.5 Erik 

4.5.1 Hållbarhetsredovisning och dess funktion 

I en finansiell revision finns ett gemensamt språk då allt redovisas i kronor och ören vilket 

inte existerar inom hållbarhet. Skillnaden avser att det blir väldigt mycket antaganden innan 

den tredje parten kan landa i kronor och ören. I en finansiell revision är det mindre 

antaganden. Erik anför vidare mognadsgraden gällande en hållbarhetsrapport inte har satt sig 

på samma sätt som den traditionella rapporten. Det är inte samma typ av jämförbarhet då 

information tas fram på olika sätt och det finns inte samma grundstruktur för kvalitetssäkring.  

Erik upplever hållbarhetsredovisning som ett verktyg för att kommunicera med intressenter. 

Företagens motiv till CSR är oftast baserat på intressenternas efterfrågan och det är 

efterfrågan som styr företagets utbud av hållbarhetsrapporter. 

”Intressenterna efterfrågar allt mer av CSR” 

4.5.2 Jämförbarheten  

Erik anför att det finns variationer då utrymmet för att kunna jämföra 

hållbarhetsredovisningar med varandra inte är så himla stor. Trots om bolagen är etablerade i 

samma bransch har samma storlek är jämförbarheten väldigt liten då bolagen kan ha olika 

angreppsätt. 

4.5.3 Granskningsprocessen 

Erik uppger att revisionsbyrån har en grundmetodik som appliceras på alla bolag. De olika 

delarna avser planering, genomgång av vad som anses vara mest väsentligt och därmed 
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utforma en rapporteringsprocess. Erik anför att det är viktigt att identifiera hur 

rapporteringsprocessen ser ut i bolaget, vilka typer av kvalitetssäkringar bolaget har internt 

och vem som är ansvarig. Erik uppger att det den tredje parten utför intervjuer med de som är 

ansvariga i företaget på de väsentliga frågorna. Erik uppger att de utför granskning på både 

kvalitativ och kvantitativ information. Erik uppger att granskningsprocessen varierar 

beroendes på hur stort bolaget är och även vilken typ av rapporteringssystem de arbetar med. 

Erik uppger att det viktigaste är att alltid begära in dokumentation från klienterna och därmed 

utföra intervjuer. Erik uppger att de även gör egna undersökningar i form av media sökningar, 

stickprovning, analytiskgranskning och därmed undersöka om det finns en logik bakom 

siffrorna.  

Erik anför att efterfrågan på granskning av hållbarhetsredovisningar inte har sjunkit utan ökat 

med åren på grund av att de statliga bolagen väckte uppmärksamhet vilket påverkade de stora 

noterade bolagen och även privatägda bolag.  

”Det har blivit en viktig fråga, antingen för att man har valt det som en profil fråga eller att 

man på grund av den verksamhet man bedrivit blivit viktig per automatik”. 

Erik anför att det är en trovärdighetsfråga att företag låter en tredje part granska rapporten. 

Det är ett kvitto som speglar att rapporten inte upplevs som en marknadsföringsprodukt utan 

en redovisning som innehåller det mest väsentliga på ett rätt och riktigt sätt.  

”Enligt min bedömning är det självklart att en hållbarhetsredovisning som är översiktlig 

granskad är allt annat mer trovärdig än en rapport som inte är granskad. Det innebär inte att 

en rapport som inte är granskad inte är trovärdig, utan det handlar om hur tydlig och 

transparant företaget är i sin rapportering i månt och mycket”. 

4.5.4 Lagstiftning 

Erik tycker inte att det bör lagstadgas utan att det är bättre att upprättande av 

hållbarhetsredovisning bygger på frivillighet då intressenterna efterfrågar den typen av 

information.  

4.5.5 Sammanfattning 

Enligt Erik är hållbarhetsredovisning ett verktyg för att kommunicera med intressenter. 

Efterfrågan på granskning av rapporterna har ökat med åren då det baseras på en 

trovärdighetsfråga som speglar att rapporten inte är en marknadsföringsprodukt.  

 

4.6 Filippa 

4.6.1 Hållbarhetsredovisning och dess funktion 

Filippa uppger att en hållbarhetsredovisning är en publikation i tryckt format eller online som 

ett bolag publicerar för att visa sitt samhällsekonomiska, miljömässiga och sociala 

engagemang och prestationer inom dessa områden. Filippa uppger vidare att den största 

fördelen med att upprätta en hållbarhetsredovisning är att visa intressenterna vad företaget gör 

som inte är strikt finansiellt. Andra fördelar är även att en hållbarhetsredovisning medför 

interna fördelar då bolaget får nya insikter och får upp ögonen för problem inom 

verksamheten.  

”En hållbarhetsredovisning vänder sig främst till investerare, kunder, anställda 

intressentorganisationer och leverantörer.”  



  

33 
 

4.6.2 Jämförbarheten 

Avseende kvantitativ information är rapporterna jämförbara när det gäller till exempel 

styrning, mål eller narrativa berättelser. För kvalitativ information är det inte alltid lika lätt att 

jämföra då det kan vara olika antaganden beroende på land/bransch, de internationella 

riktlinjerna från GRI syftar bland annat till att göra det mer jämförbart, anför Filippa.  

 

”Hållbarhetsrapporter är svårare att jämföra med varandra än finansiella rapporter” 

”En icke finansiell rapport är inte lika mogen som en finansiell rapport därmed är inte 

granskningen lika intensiv och hård styrd som en finansiell rapport. Utan det är upp till den 

tredje parten att granska det som anses vara väsentligt”.  

4.6.3 Granskningsprocessen 

Processen avseende granskningen är liknar den som är vid årsredovisningen vilket 

inkluderande tre steg, nämligen planering, genomförande och rapportering, uppger Filippa. 

Den tredje parten börjar med att göra materialitet för att se vart fokus i granskningen ska 

ligga. Uppstartsmöte och all formalia är i likhet med årsredovisningsgranskningen. Filippa 

uppger att de granskar intern kontroll och rutiner för rapportering centralt på huvudkontoret 

och lokalt hos utvalda sitter i världen. Vidare uppger Filippa att de även granskar Q3 data 

men oftast YE data genom att ta stickprov och stämma av mot underlag.  

 

”Vi testar data mot underlag samt testar gjorda antaganden mot generella riktlinjer och 

kontrollberäknar. Vi intervjuar ansvariga personer och går igenom rutiner för att samla in 

data”. 

 

Sedan läses utkast till hållbarhetsredovisningen igenom för att se att det hänger med 

granskningen och kompletterande underlag tas in. Den tredje parten rapporterar löpande till 

bolaget och har slutrevisionsmöte i likhet med hållbarhetsredovisningen. 

 

Filippa anför att revision av hållbarhetsredovisning inte är lagstadgat, dvs. att inga regelverk 

finns upprättade i samma mening som för årsredovisningen. Till detta följer att 

hållbarhetsredovisningen granskas enligt rekommendationer från FAR medan 

årsredovisningen granskas av väldigt många regelverk under FAR och andra internationella 

regler. Filippa anför att granskningsprocessen följer FARs rekommendationer eftersom det är 

en revisionsbyrå som granskar hållbarhetsredovisningen. RevR6 baseras på internationella 

rekommendationer. Filippa anför vidare att kriterier i granskningen är oftast enligt GRI då alla 

deras kunder tillämpar enligt GRI.  

 

Filippa uppger att staten som ägare har fångat upp intresset för large cap och mid cap att 

granska hållbarhetsrapporten eftersom det är ett mått på trovärdighet, även om rapporten 

enbart blir översiktlig granskad.  

 

Vidare anför Filippa att hon anser att företag uppnår legitimitet när rapporten har blivit 

granskad. Nästa steg för att erhålla legitimitet är inte bara att upprätta en hållbarhetsrapport 

utan att även kunna integrera den med årsredovisningen och strategin i allmänt så att 

hållbarhetsfrågorna genomsyrar hela organisationen.  

 

”Det finns nog antalet bolag kvar som fortfarande använder hållbarhetsredovisning som 

marknadsföringsmaterial. Rapporten är förmodligen sant men de kanske inte tar med alla 
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negativa aspekter som bör inkluderas för att vara en balanserad och rättvis 

hållbarhetsrapport”. 

 

4.6.4 Lagstiftning  

Filippa anför att målet inte ska vara att alla ska upprätta en hållbarhetsredovisning utan 

snarare att alla ska ta sitt ansvar. Om det införs krav på att alla ska upprätta en 

hållbarhetsredovisning kanske de även får upp ögonen mer om hur de påverkar samhället, 

miljön och människorna och på så sätt i längden minskar sin negativa påverkan. I dagsläget 

anser inte Filippa att lag bör införas.  

4.6.5 Sammanfattning 

Enligt Filippa är en hållbarhetsredovisning en publikation som visar företagets engagemang 

och prestation inom hållbarhet. Fördelen är att förse intressenterna med information vad 

företaget gör som inte är strikt finansiellt. Att få rapporten granskad är ett mått på trovärdighet 

som genererar att företaget erhåller legitimitet.  

 

4.7 Gunilla 

4.7.1 Hållbarhetsredovisning och dess funktion 

Gunilla anför att en hållbarhetsredovisning är en redovisning som beskriver 

bolaget/organisationens miljömässiga, sociala och ekonomiska påverkan på dess omgivning 

och omvärld. Funktionen är att transparent berätta och beskriva för egna anställda om arbete 

och etik m.m. och till intressenter såsom kunder och investerare vad företaget arbetar med och 

vad som är i fokus gällande hållbarhet.  

Gunilla anför att fördelen med att upprätta en hållbarhetsredovisning är att bolagen får en 

möjlighet att beskriva vad och på vilket sätt de arbetar inom hållbarhet. Därmed även hur de 

strävar efter en mer hållbar utveckling och var de lägger sitt fokus och arbete inom detta 

område. Gunilla anför att företag kommunicerar ut hållbarhetsrapporten till främst aktieägare, 

investerare, kunder och egen personal till företaget.  

”I framtiden kommer arbete med CSR bli ännu viktigare för företagen och att det signalerar 

att företaget är av kvalitet och även modernt.” 

4.7.2 Jämförbarheten 

Om bolag tillämpar enligt GRI vid upprättning av en hållbarhetsredovisning finns det en viss 

jämförbarhet mellan bolagen förutsatt att de redovisar samma indikatorer, uppger Gunilla. 

”Självklart måste bransch och bolagens storlek tas i beaktande vid en sådan jämförelse”. 

”Samtliga av våra uppdragsgivare tillämpar enligt GRI som standard. Detta för att den i 

dagsläget, är den mest etablerade i Sverige, men jämförbarheten är generellt väldigt låg.  

4.7.3 Granskningsprocessen 

Granskningsprocessen när det gäller en ny kund genomförs det en GAP analys för att den 

tredje parten ska kunna förstå vilken nivå/kvalité bolaget har på din senaste 

hållbarhetsredovisning, uppger Gunilla. Därmed analyseras bolaget utifrån dess påverkan 

(sociala, ekonomiska och den miljömässiga påverkan) och det görs en bedömning av vad som 

är väsentligt för bolaget att redovisa. Gunilla anför att detta görs tillsammans med kunden 

under ett uppstartsmöte då även rutiner och intern kontroll gås igenom. Därefter testas intern 

kontroll och det genomförs platsbesök. Vidare uppger Gunilla att vid bokslutsgranskningen 
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erhålls manus och underliggande dokument för rapportering. Gunilla anför att detta gås 

igenom med riktighet, fullständighet och att rätt juridiska personer och omfattning ingår i 

rapporteringen. Gunilla anför att stort fokus i granskningen är manuset. Gunilla uppger att 

detta gås igenom noggrant då underlag för påståenden inhämtas. Slutligen anför Gunilla att 

rapporten signeras och bestyrkande lämnas till kunden.  

Vid en gammal kund förs inget GAP analys enligt Gunilla, dock är genomgång av rutiner och 

intern kontroll detsamma som när det avser en ny kund. Gunilla anför att efterfrågan på 

granskning ökar mer och mer även om det ligger långt ifrån den traditionella revisionen.  

”Liksom andra trepartsgranskningar tror jag företag vill dels ha sin redovisning granskad 

för att få ytterligare trygghet i att det som presenteras är korrekt och dels för att 

förväntningarna från annat håll är att rapporten ska revideras. Därutöver tror jag att 

bolagen ser revision av hållbarhetsredovisning som mervärde och får hjälp att utveckla sin 

rapport och interna arbete”. 

 

Gunilla anser att rapporter som har blivit granskade är trovärdiga och det är även ett mått för 

företaget att erhålla legitimitet genom att anlita en tredjeparts granskare och få rapporten 

bestyrkt.  

4.7.4 Lagstiftning 

Gunilla anser inte att företag ska rapportera ”bara för att”, utan att snarare använda 

rapporteringen som en beskrivning av sitt hållbarhetsarbete. Det finns företag som upprättar 

en hållbarhetsredovisning ”bara för att” utan att arbeta med hållbarhetsfrågor annars i det 

dagliga arbetet. Därmed blir redovisningen inte bra och fyller ingen vettig funktion. 

”Det är svårt att svara på frågan om det bör bli lagstiftat eller inte”. 

4.7.5 Sammanfattning 

Enligt Gunilla beskriver en hållbarhetsredovisning bolagets påverkan på dess omgivning och 

omvärld. Fördelen är att företag får en möjlighet att beskriva vad och hur de arbetar inom 

hållbarhet. En granskad rapport skapar trygghet, mervärde och trovärdighet vilket resulterar i 

att företag erhåller legitimitet.  

 

4.8 Henrik 

4.8.1 Hållbarhetsredovisning och dess funktion 

I en hållbarhetsredovisning får företag möjligheten att redovisa dess prestation och prestanda 

inom hållbarhet till allmänheten. På så sätt på allmänheten ta del av företagets ekonomiska 

resultat, ansvar och arbete gällande miljö och sociala frågor uppger Henrik. En 

hållbarhetsredovisning har många bra funktioner då det stärker företagets image och 

trovärdighet till intressenterna och det är även ett sätt för företagen att skapa goda relationer 

till intressenterna.  

4.8.2 Jämförbarheten 

Jämförbarheten är minimal uppger Henrik. Henrik anför att det är väldigt svårt att jämföra två 

rapporter som innehåller mjuka värden. Därmed är det upp till var och en att göra en egen 

bedömning om hur pass hållbart företaget är jämfört med ett annat.  

”Enligt GRI ska det finnas en jämförbarhet men tyvärr är den minimal eftersom det inte finns 

några krav på vad redovisningen ska innehålla och hur den ska presenteras” 
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”En finansiell rapport har funnits i många, många år och är en välutvecklad produkt där 

intressenterna vet i förväg hur rapporten är utformad och styrd. Så är inte fallet gällande en 

icke finansiell rapport då företag själva får bestämma vad den ska innehålla och i vilken 

omfattning samt om den ska bli granskad eller inte”.  

4.8.3 Granskningsprocessen 

Henrik uppger att granskningsprocessen för hållbarhetsredovisning följer samma metodik 

som den finansiella revideringen. Granskningsprocessen börjar med ett uppstartsmöte 

tillsammans med klienten då en plan sätts upp för vad som ska granskas då allting inte 

granskas i en hållbarhetsredovisning uppger Henrik. Skillnaden från en finansiell revision är 

att den tredje parten endast granskar det som är mest väsentligt i rapporten, en finansiell 

revision granskar allt i princip uppger Henrik. Henrik uppger att varje del som ska granskas 

utförs på olika sätt. Exempelvis intervjuar den tredje parten de anställda i företaget för att 

kunna säkerhetsställa att innehållet i rapporten är korrekt. Att säkerhetsställa exempelvis 

energiförbrukningen görs genom att begära in underlag från kunden som styrker att 

redovisningen är korrekt.  

”Det är betydligt lättare att granska hård information såsom energiförbrukning än mjuk 

information eftersom den tredje parten kontinuerligt måste göra bedömningar”. 

Henrik uppger vidare att när allt är färdiggranskad enligt planen som upprättades under 

uppstartsmötet och rapporten är styrkt i sin helhet skriver den tredje parten en bestyrkande 

rapport till klienten, och rapporten är därmed bestyrkt. Henrik uppger att granskning av 

hållbarhetsredovisningar har ökat med åren eftersom en bestyrkande rapport stärker företagets 

image, varumärke och ansvarstagande inom hållbarhet.  

4.8.4 Lagstiftning 

Henrik anser inte att det vore optimalt att det ska införas lag på upprättande av 

hållbarhetsredovisningar i dagsläget. Henrik uppger att hållbarhetsredovisningar inte är en 

lika väl utvecklad och mogen produkt som en finansiell redovisning därmed bör en 

hållbarhetsredovisning få mogna i sin egen takt.  

”Det är inte helt omöjligt att det kommer införas lagstiftning på upprättande av 

hållbarhetsredovisning när tiden är inne och produkten anses vara mogen”. 

4.8.5 Sammanfattning 

Enligt Henrik får företag möjligheten att redovisa dess prestation och prestanda till 

allmänheten genom en hållbarhetsredovisning. En granskad rapport förstärker företagets 

image, varumärke och ansvarstagande inom hållbarhet.  

 

4.9 Isak 

4.9.1 Hållbarhetsredovisning och dess funktion 

Isak anför att en hållbarhetsredovisning är ett sätt för företag att yttra och beskriva deras 

hållbarhetsarbete som har skett under ett år. Företag tar oftast upp de väsentliga nyckeltalen 

som berör verksamheten och omgivningen i rapporten. Det finns även företag som tar 

hållbarhetsfrågor väldigt seriöst och beskriver om företagets framtida målsättning och 

prestation gentemot omgivningen i rapporten. Funktionen och syftet med att upprätta en 

hållbarhetsredovisning är dels att informera intressenterna om företagets sociala, ekonomiska 

och miljömässiga påverkan, samt att internt kunna följa upp företagets utveckling genom 
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tiden och på så sätt bli ett ännu mer hållbart företag på sikt, uppger Isak. ”Arbete med CSR 

signalerar att företaget är på rätt väg.” 

4.9.2 Jämförbarheten 

Isak uppger att jämförbarheten är ytterst liten gällande hållbarhetsrapporter eftersom 

rapporten innehåller mjuka värden som är svårt att jämföra beroendes på vilken tolkning varje 

enskild person gör.  

”En finansiell rapport är väldigt hård styrd och rekommendationerna av FAR och den 

svenska lagstiftningen är tyngre till skillnad från en icke finansiell rapport där det mesta är 

upp till företaget att bestämma om de exempelvis vill upprätta en CSR rapport och få den 

granskad eller ej. Därav finns det ett väldigt stort gap mellan ett finansiell och icke finansiell 

rapport”. 

”Tanken med GRI är att rapporterna ska kunna jämföras, men jag tror den problematiken 

aldrig kommer att lösas eftersom det handlar om mjuka värden som kan tydas på olika sätt”. 

4.9.3 Granskningsprocessen 

Isak uppger att granskningsprocessen omfattas av tre olika steg som måste genomföras för att 

kundens hållbarhetsrapport ska kunna erhålla den tredjepartens bestyrkande.  

Under planeringsfasen uppger Isak att de gör en bedömning av vad som är mest väsentligt i 

förhållande till den bransch företaget är etablerad på m.m. Därmed gör de upp en plan om vad 

som ska granskas och när granskningen ska ske. Under genomförande fasen uppger Isak att 

de mest kompetenta hållbarhetsspecialister får i uppdrag att utföra granskningen genom att 

utföra intervjuer, begära in underlag, utföra platsbesök m.m. Om företaget lyckas styrka allt 

som granskas erhåller de en bestyrkande rapport som visar att rapporten är granskad av en 

tredje part.  

Isak uppger att det har blivit en ”trend” att låta en tredje part granska rapporten eftersom det 

genererar externt värde till företagets omgivning. Därmed anser Isak att granskning av 

hållbarhetsrapporter har ökat för främst stora börsbolag som har viktiga primära intressenter 

som ger sitt sociala stöd till företaget.  

”En granskad hållbarhetsredovisning genererar trovärdighet och legitimitet till företaget”. 

4.9.4 Lagstiftning 

Det finns många oseriösa företag som bedriver sin verksamhet på ett ohållbart sätt som 

påverkar miljön negativt för att enbart spara på pengar. Därmed anser inte Isak att det bör 

införas lagstiftning på att företag ska upprätta hållbarhetsrapporter eftersom det är orättvist 

mot intressenterna som troligtvis får ta del av icke trovärdig information som inte har 

granskats av en tredje part. 

”Om det skulle införas lagstiftning anser jag att det även bör införas lag på att rapporten ska 

granskas”. 

4.9.5 Sammanfattning 

Enligt Isak yttrar en hållbarhetsredovisning företagets hållbarhetsarbete under ett år. Fördelen 

med att upprätta en hållbarhetsredovisning är att förse intressenterna med information och 

även kunna följa upp den interna utvecklingen. En granskad rapport genererar externt värde 

till omgivningen och företag erhåller ett socialt stöd från viktiga primära intressenter vilket 

resulterar i trovärdighet och legitimitet till företag.  
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4.10 Johan 

4.10.1 Hållbarhetsredovisning och dess funktion 

Johan anför att en hållbarhetsredovisning är en rapport som beskriver företagets sociala- 

ekonomiska- och miljömässiga påverkan på dess omvärld. Syftet med att upprätta en 

hållbarhetsredovisning är att intressenterna ska kunna ha möjligheten att läsa om företag och 

därmed avgöra om företaget anses vara hållbart eller inte. På så sätt kan företaget erhålla 

allmänhetens stöd från de primära intressenterna och därmed erhålla legitimitet, uppger 

Johan.  

Johan anför att det finns interna fördelar med att upprätta en hållbarhetsredovisning då 

företaget internt kan följa upp utvecklingen över tiden och även de uppsatta målen inom 

hållbarhet.   

Johan säger att många företag väljer att inte arbete med CSR på grund av att det krävs stora 

summor för detta. Dock arbetar många med CSR mot sin vilja på grund av krav från 

intressenter 

4.10.2 Jämförbarheten 

Johan anför att jämförbarheten avseende hållbarhetsrapporter är ytterst liten till skillnad från 

en traditionell finansiell rapport då en hållbarhetsredovisning uttrycker mindre finansiell 

information än icke finansiell information. 

”För att två rapporter ska kunna vara jämförbara måste rapporterna innehålla identisk 

information, företagen måste vara etablerade inom samma bransch och företagen måste vara 

lika stora. Med andra ord är jämförbarheten minimal”.  

4.10.3 Granskningsprocessen 

Johan uppger att granskningsprocessen är uppdelad i tre faser nämligen: planering, 

genomförande och rapportering. Johan anför att planeringsfasen sätter igång under hösten då 

de går igenom själva samt tillsammans med kunden vad som anses vara väsentligt och vad 

fokus ska ligga på, detta kallas även för riskanalys då de gör ett urval (även kallat stickprov) 

på det som ska granskas. Under genomförandefasen är syftet att kunden ska lyckas styrka att 

rapportens innehåll är sann, detta görs genom intervjuer med anställda, sakkunniga och 

ledningen även intressenter. Johan uppger att de begär underlag som kan styrka nyckeltalen.  

”Syftet med genomförandefasen är att se till att alla urvalsgranskningarna är styrkta”. 

När steg två (genomförandefasen) i granskningsprocessen är klar och alla delar är bestyrkta 

skriver den tredjeparten en bestyrkande rapport som publiceras i samband med rapporten 

uppger Johan. Johan uppger vidare att den tredje parten bifogar en skrivelse till klienten där 

rekommendationer framgår inför kommande år.  

”I en granskning av en finansiell rapport följer man väldigt mycket checklistor och allt ska i 

princip granskas väldigt detaljerad, till skillnad från en CSR-granskning då endast det som 

anses vara mest väsentligt som granskas”. 

Johan anför att granskning av hållbarhetsredovisningar har ökat med åren eftersom det är ett 

mått på trovärdighet som rapporten erhåller när den blir bestyrkt.  
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”Rapporten erhåller en kvalitetsstämpel när den blir bestyrkt som företaget kan visa upp till 

intressenterna och därmed erhåller de även intressenternas trovärdighet och legitimitet”. 

4.10.4 Lagstiftning  

I dagsläget anser inte Johan att det ska införas lagstiftning på att företag måste upprätta en 

hållbarhetsrapport. Utan att hållbarhetsfrågor ska få utvecklas på marknaden i sin egen takt så 

företag får upp ögonen för hållbarhetsarbete och får ett eget motiv och drivkraft att upprätta 

en hållbarhetsredovisning som intressenterna därefter kan ta del av.  

”På så sätt är innehållet och kvalitén på rapporten betydligt bättre än en rapport som tvunget 

måste upprättas. En lagstiftning skulle även påverka rapportens trovärdighet”. 

4.10.5 Sammanfattning 

Enligt Johan är en hållbarhetsredovisning en beskrivning av företagets påverkan på dess 

omvärld. Att upprätta en hållbarhetsredovisning medför att företag erhåller allmänhetens stöd 

och legitimitet. Att få rapporten granskad erhåller företagen intressenternas trovärdighet och 

legitimitet. 
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4.11 Sammanställning av empirin 
Hållbarhetsspecialisternas upplevelse av granskning, motiv, process och konsekvenser av 

hållbarhetsarbete. Tabellen är baserad utifrån empirin via sammanställningen från respektive 

respondent. 

 

Namn Upplevelse av CSR Motiv till CSR Jämförbarheten  

 

Lagstiftning 

 

Motiv till 

granskning 

Efterfrågan  

på 

granskning 

       

Anna Extern kommunikation 

inom hållbarhet 

Efterfrågan från 

intressenter 

Nej Nej Bestyrkande 

rapport 

Ökat 

Britta Uttrycker mjuka värden Intressentdrivet Begränsad 

jämförbarhet 

Nej Kvalitetsstämpel 

att rapporten är 

sann 

Ökat 

Christoffer Avrappotering av årets 

hållbarhetsarbete 

Förse 

intressenterna 

med saklig 

information, 

erhålla legitimitet 

Begränsad 

jämförbarhet 

Ja/Nej, 

måste finnas 

ett behov 

Mognadsledning 

och intressenter 

efterfrågar 

granskning 

Ökat 

David Icke finansiell 

dokumentation som 

beskriver verksamheten 

Ge en bredare 

bild av 

verksamheten om 

dess risker och 

möjligheter 

Ja, om FTG 

redovisar exakt 

samma 

indikatorer, 

annars Nej 

På sikt JA Externt och 

internt värde, 

tillförlitlighet 

och förbättra 

kvalite 

Ökat 

Erik Kommunikation Intressentdrivet Väldigt liten Nej Trovärdighet Ökat 

Filippa Publikation på företags 

sociala, ekonomiska och 

miljömässiga 

engagemang och 

prestation 

Visa 

intressenterna vad 

företag gör inom 

hållbarhet 

Kvantitativ 

information är 

inte lika 

jämförbar som 

kvalitativ 

Nej Mått på 

trovärdighet 

Ökat 

Gunilla Beskrivning av bolagets 

sociala, ekonomiska och 

miljömässiga påverkan 

på omgivningen 

Att sträva efter en 

mer hållbar 

utveckling 

Enbart om FTG 

redovisar enligt 

GRI och samma 

indikatorer 

Nej Trygghet att 

innehållet är 

korrekt 

Ökat 

Henrik Goda relationer till 

intressenter 

Stärka image, 

varumärker 

Minimal Nej Trovärdighet Ökat 

Isak Beskrivning av FTGs 

hållbarhetsarbete under 

ett år 

Interna 

uppföljningar och 

förse intressenter 

med information 

Ytterst liten Nej Genererar 

externt värde till 

omgivningen 

Ökat 

Johan 

 

 

 

 

 

 

Rapport som beskriver 

FTGs sociala, 

ekonomiska och 

miljömässiga påverkan 

på omgivningen 

Intressenter ska få 

en möjlighet att ta 

del av FTGs 

hållbarhetsarbete 

Ytterst liten Nej Trovärdighet på 

rapporten 

Ökat 

 

 

 

 

 

Sammanfattning 

av tabellen 

Kommunikation och 

beskrivning av 

företagens arbete är 

aktörernas 

gemensamma syn på 

CSR 

Intressenternas 

krav, förstärker 

företagets 

varumärke 

Begränsad 

jämförbarhet 

Nej Ökad 

trovärdighet 

Kvalitetstämpel 

Ökat 

Figur 7: Empiri 

Sammanställning  
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4.12 Sammanställning av granskningsprocessen 
Sammanställning av granskningsprocessen för hållbarhetsredovisning utifrån empirin. 

Granskningsprocessen av hållbarhetsrapporter är uppdelade i tre olika faser. Planeringsfasen, 

genomförandefasen och rapporteringsfasen. I planeringsfasen analyseras de risker som kan 

finnas i rapporten, och det utförs en väsentlighetsanalys av granskningen. Vidare utförs en 

granskningsplan samt en tidsplan på själva granskningen av rapporten för att kunna planera 

vad som ska läggas fokus på och bestämma vem som ska göra vad under granskningen. Vid 

genomförandefasen implementeras granskningsplanen och säkerhetsställer rapporterad data 

mot underlag och stickprov. Vid genomförande av granskningen finns det olika 

granskningsprocesser. Processgranskning och analytisk granskning är vanligt att använda sig 

utav när rapporterna granskas. Den sista fasen i granskningsprocessen är själva 

rapporteringsfasen. Här skriver den tredje parten under en bestyrkande rapporter och gör en 

slutrapportering till kunden. 

 

Figur 8: Sammanställning av Granskningsprocessen 
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5. Analys 
I detta kapitel analyseras den empiri som vi fått fram och ställa det i relation till den 

referensram som vi utgått utifrån. I kapitlet analyseras empirin med hjälp av de teorier som vi 

har använt oss utav i analysmodellen och sedan driver analysen mot studiens syfte. Sedan 

kommer vi att beröra några av de mekanismer och drivkrafter som vi härlett utifrån svaret 

från hållbarhetsspecialisterna och tidigare studier och driva det mot vårt syfte. Sedan 

kommer vi att utveckla vår analysmodell till en omarbetad version som speglar studiens syfte. 

5.1 Analys utifrån analysmodellen 
 

5.1 1 Teorier  
Resultat från vår studie visar att det finns interna och externa fördelar för företag att upprätta 

hållbarhetsredovisning, detta kan exempelvis vara att principalen får mer information och kan 

exempelvis få ökad tillit på agenterna. Bolaget kan få upp ögonen för de problem som finns 

inom verksamheten. Macintosh & Quattrone, (2010) beskriver att företag upprättar 

hållbarhetsredovisning bland annat för att undvika problem såsom förskingrad information 

och för att hindra att agenten enbart arbetar utifrån sitt eget intresse. Vår studie visar att en 

konsekvens av hållbarhetsredovisning är att Moral Hazard problemet minskar och det ser till 

att agenterna arbetar mer för företagets intresse. 

Resultatet från vår studie visar att en hållbarhetsredovisning signalerar ut till intressenterna att 

företaget är på rätt väg. Signalen upplevs starkare när företaget får sin rapport granskad utav 

en tredje part. En sådan granskning indikerar då på mer trovärdighet och legitimitet gentemot 

intressenterna. Enligt Hellqvist & Nilsson (2008) fungerar hållbarhetsredovisningen som en 

signal för att visa att företaget är en del av samhällsutvecklingen och är på väg i rätt riktning. 

Samtidigt anser Hellqvist & Nilsson (2008) att hållbarhetsredovisningen är viktig för att 

företaget ska överleva. Respondenterna i vår studie tror att arbete med CSR kommer bli ännu 

viktigare i framtiden och att det kommer vara en stor fördel för de företag som arbetar med 

CSR.  

Tilt (2010) säger att hållbarhetsredovisningen fungerar som ett verktyg för att signalera att 

företaget är legitimt. Detta kan styrkas av resultaten från vår studie då 

hållbarhetsspecialisterna upplever att hållbarhetsredovisningen är som ett slags verktyg för att 

signalera och kommunicera med intressenterna. När ett företag kommunicerar ut ekonomisk 

och icke ekonomisk information i olika medier, såsom internet signalerar det ut att företaget 

är av hög kvalité enligt Isabel, Sanchez, Dominguez, (2008). Resultatet i vår studie visar att 

den största fördelen med att upprätta hållbarhetsredovisning är att förmedla ut informationen 

externt till sina intressenter. Samtidigt menar Chiang (2005) att företag som är tillgängliga 

med information till sina intressenter signalerar trovärdighet och kvalité. För att behålla ett 

stöd från samhället kan företagen legitimera sig och det går att uppnå genom att upprätta 

hållbarhetsredovisningar. (Deegan 2007). Vår studie visar att företag kan erhålla legitimitet 

genom att upprätta hållbarhetsredovisningar som är avsedda för sina intressenter och en 

granskad hållbarhetsredovisning genererar trovärdighet och legitimitet till företaget. 

Resultatet i vår studie visar att företag uppnår legitimitet när hållbarhetsrapporten blivit 

granskad. Nästa steg för att uppnå legitimitet är att kunna integrera hållbarhetsredovisningen 

med årsredovisningen och strategin så att hållbarhetsfrågorna genomsyrar i hela 

organisationen. Vårt resultat är i linje med tidigare studier då det har konstaterats att syftet 

med hållbarhetsarbete är för att erhålla legitimitet och få ett ökat förtroende, enligt Bigelow 
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(2000), och Stanton (2002). Studier kring CSR visar att huvudsakliga målet med CSR är att få 

ökad legitimitet enligt Weaver, trevino & cochran (1999) vilket är i linje med vår studie då 

våra respondeter anser att företag erhåller legitimitet när deras rapporter blivit granskade av 

en tredje part. 

Enligt Bartles, Iansen-Rogers & Kuszevski (2008) och Jansson & Johansson (2005) är 

innehållet i hållbarhetsredovisningar oftast bristfällande och företagen har svårt att 

tillfredsställa alla intressenters behov på grund av att alla indikatorer inte är med som 

efterfrågas. På grund av detta är beaktandet av hållbarhetsredovisningar mindre än 

traditionella redovisningar. Vår studie visar att det är viktigt att företag tar med de indikatorer 

som är mest väsentliga för företaget och den branschen företaget är i. Resultatet visar tydligt 

att det är viktigt att hållbarhetsredovisningen inte enbart blir en samling utav siffror utan det 

bör vara byggd på ett sätt som kan tillfredsställa intressenternas behov.  

Enligt Ljungdahl (1999) är det viktigt att tillfredsställa sina intressenters behov. Resultaten i 

vår studie visar att hållbarhetsredovisningar ska vara intressentdrivet och att det är väldigt 

flexibelt att använda sig av GRI för att nå ut till flera intressenter. Det är viktigt att ta fram 

relevant information till sina intressenter eftersom intressenterna kan ha stor makt över 

företaget (Roberts 1992). Resultat från vår studie visar att hållbarhetsredovisningen är till för 

intressenterna och för att kunna tillfredsställa intressenternas behov är det viktigt att veta vad 

intressenterna efterfrågar. Hållbarhetsredovisning vänder sig främst till investerare, kunder, 

anställda, intressentorganisationer och leverantörer. Den största fördelen med CSR-arbete är 

att visa intressenterna vad företaget gör som inte är strikt finansiellt. 

5.1.2  Granskningsprocessen 

En studie baserad på 28 svenska företag resulterade enligt Park och Brorson (2005) att 

granskningsprocesser skilde sig åt beroendes på vilken tredje part som utförde granskningen 

samt hur pass engagerad företaget var i hållbarhetsredovisningen. Vår studie har identifierat 

att granskningsprocessen är uppdelat i tre olika faser nämligen, planering, genomförande och 

rapportering. Dessa tre steg gås igenom för att företaget ska kunna erhålla tredje partens 

styrkande. Vår studie visar att hållbarhetsspecialisterna upplever att granskningsprocessen ser 

olika ut trots att de har samma grundmetodik. Hållbarhetsspecialisterna upplever att det beror 

väldigt mycket på hur stort företaget är och hur många indikatorer de väljer att rapportera och 

att det handlar om bedömningar som den tredje parten måste göra från klienternas rapporter 

för att ta fram det mest väsentliga som ska granskas, eftersom allting inte granskas. Aktörerna 

anför att granskningen avser en mer översiktlig granskning till skillnad från en finansiell 

revision då allting revideras i minsta detalj.  

Att granskningsprocessen ser olika ut från företag till företag kan baseras på att en 

hållbarhetsrapport både innehåller nyckeltal som enkelt går att granska och även mjuka 

värden som kräver mer bedömningar. Vår studie styrker resultaten från studien som Park och 

Brorson (2005) utförde på 28 svenska företag.  

 

5.1.3 Konsekvenser av lagstiftning  

Med hjälp av data från 58 länder har Ioannou och Serafeim (2012) kommit fram till att ett 

införande av obligatorisk hållbarhetsredovisning har effekter såsom interna fördelar, ökad 

prioritet avseende hållbarhetsutveckling, mutning och korruption minskar etc. Vår studies 

resultat visar att samtliga hållbarhetsspecialisterna som vi intervjuat inte önskar att ett 

obligatoriskt införande av hållbarhetsredovisning bör införas i dagsläget. Studiens resultat 

visar att kvalitén på hållbarhetsrapporten inte skulle hålla en lika god kvalité, det är bättre att 
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intressenterna efterfrågar en viss typ av information av företaget samt att 

hållbarhetsredovisning ska få mogna i sin egen kraft på marknaden så att företag får upp ett 

intresse för hållbarhetsfrågor. Därmed visar studiens resultat en avvikelse från Ioannou och 

Serafeims (2012) studie. Dock kan ett obligatorisk införande av hållbarhetsredovisning 

generera positiva effekter i framtiden när hållbarhetsredovisningar har fått mogna och 

utvecklas på marknaden till en produkt som accepteras och prioriteras av företag och 

allmänheten. 

 

5.2 Likheter och skillnader mellan finansiell och icke finansiell redovisning 
Enligt Furusten et al.(2007) är GRI upprättade hållbarhetsredovisningar annorlunda till 

skillnad från en traditionell finansiell rapport. Enligt Gray (1992) har en traditionellrapport 

begränsningar avseende miljöfrågor. Figur 2 presenterar likheter och skillnader mellan en 

finansiell och icke finansiell rapport. Vår studie anför att den finansiella redovisningen är hård 

styrd därmed är jämförbarheten mellan olika rapporter högre än en icke finansiell rapport då 

den innehåller mjuka värden. Samtliga hållbarhetsspecialister anser att grundmetodiken 

avseende granskningsprocessen teoretiskt är samma för såväl den finansiella som den icke 

finansiella, dock sker det praktiska utförandet på olika sätt.  

Vår studies resultat visar att skillnaderna bland annat avser hur de olika rapporterna är styrda 

samt att rapporterna speglar olika kalenderår. En annan skillnad är jämförbarheten då det är 

betydligt lättare för intressenter att jämföra finansiella rapporter än icke finansiella rapporter. 

Detta baseras mycket på hur rapporterna styrs.  

 

5.2.1  Jämförbarheten  

Brenkert (2004) hävdar att det är problematiskt för intressenterna att jämföra olika 

hållbarhetsredovisningar med varandra därmed minskar även tilliten till rapporterna. Vår 

studie har resulterat i att samtliga respondenter anser att det endast finns en begränsad 

jämförbarhet enbart då det råder inom samma bransch. Resultatet av vår studie visar att 

tanken med GRI är att rapporterna ska vara jämförbara dock är det svårt att jämföra två olika 

rapporter som är upprättade av företag som är etablerade på olika branscher. Studien visar 

även att svårigheten är att företag inte redovisar de olika indikatorerna på samma sätt i 

redovisningen och att det finns ett gap avseende jämförbarheten av hållbarhetsredovisningar 

och detta baseras på att rapporterna inte är lika mogna som de finansiella rapporterna.  

Vår studies resultat kan hävda att hållbarhetsspecialisterna samtycker med aktören Brenkert 

(2004) att det är problematiskt att jämföra hållbarhetsredovisningar med varandra. Detta kan 

baseras på att hållbarhetsrapporter är relativt nytt till skillnad från de traditionella finansiella 

rapporterna och därmed är hållbarhetsrapporterna inte lika väl mogna och utvecklade på 

marknaden. Andra faktorer som försvårar jämförbarheten är att företag tolkar och redovisar 

indikatorerna på olika sätt. Hållbarhetsredovisningar innehåller mjuka värden såsom risker, 

möjligheter, utmaningar som försvårar jämförbarheten ännu mer eftersom de mjuka värdena 

enbart hänför sig till respektive företag.  

 

5.3 Mekanismer och drivkrafter 
Abdel-khalik (1993) hävdar att efterfrågan på revision är en konsekvens av att principalen 

förlorar kontrollen över agenten när företaget växer.  Studiens resultat visar att efterfrågan på 
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revision kan bero på olika drivkrafter. Exempelvis har efterfrågan på granskning av 

hållbarhetsredovisningar ökat och att detta kan bero på bland annat på att företag förstår att 

det finns ett värde i att granska rapporterna och att rapporterna blir mer trovärdiga. Ett värde i 

att signalera ut positiva signaler ut till sina intressenter såsom trovärdighet och kvalité. 

Resultatet i vår studie visar att efterfrågan på granskning har ökat eftersom att företagen fått 

kännedom om att granskningen bidrar med externt och internt värde och att det förbättrar 

kvalitén på data vilket är i linje med Abdel-khalik (1993) som hävdar att för att innehållet i 

rapporterna ska bli mer trovärdiga är det viktigt att en tredje part granskar rapporterna.   

Chow & Kramer (1988) hävdar en rad förklaringar om efterfrågan på revision. En förklaring 

till den efterfrågan som finns är att företagen vill signalera ut till sina intressenter att de tillåter 

granskning på sina rapporter vilket leder till ökad trovärdighet samtidigt som principal-

agentproblemet minskar. Vår studie visar att många av våra respondenters klienter vill få sina 

rapporter verifierade på grund av att de vill få ökad trovärdighet på sina rapporter. ”Det finns 

en tyngd i tredje parts granskare som verifierar en hållbarhetsredovisning, de vill ha en 

stämpel av oss som visar att det de säger är sant till sina intressenter”. Med andra ord finns 

en efterfrågan på revision på grund av att företagen vill få ett kvitto som speglar att rapporten 

upplevs vara trovärdig. Det har blivit en ”trend” att låta en tredje part granska rapporten 

eftersom att det genererar externt värde. Resultatet från vår studie visar att en tredjeparts 

granskning på hållbarhetsrapporterna bidrar med externt och internt värde i form av bland 

annat trovärdighet och positiva signaler både i och utanför företagets omgivning. 

Blackwell (1998) menar att efterfrågan på revision är hög på grund av att det minskar på 

bland annat asymmetrisk information. Resultatet i vår studie visar att det finns många olika 

skäl till varför företagen vill få sina rapporter granskade. Ett skäl är att det finns en slags 

mognadsanledning med att få sina rapporter granskade. Att granskad rapport är bättre än 

ogranskad och att intressenterna börjar ställa högre krav på företagen. Ägare är en intressent 

som ställer detta krav eftersom de ibland saknar incitament till att lita på sina anställda på 

grund av asymmetrisk information. Enligt Baiman & Verrecchia (1996) minskas asymmetrisk 

information med hjälp av revision då det signalerar ut till intressenterna att företaget är 

trovärdigt. Vårt resultat visar att en revidering av hållbarhetsrapport signalerar ut att rapporten 

är trovärdig och därmed erhålls legitimitet. Exempelvis att företagen skapar en dialog med 

sina intressenter när de upprättar en hållbarhetsredovisning. Genom denna dialog får 

företagen legitimitet eftersom företaget delar med sig information och får intressenternas 

behov tillfredsställd.  

MacLean och Rebernak (2007) anser att motivet för företag att publicera 

hållbarhetsredovisning är för att erhålla legitimitet och tilliten från intressenterna.  Många av 

respondenternas klienter upprättar hållbarhetsredovisning för att intressenterna efterfrågar den 

informationen. Att upprätta en hållbarhetsredovisning skapar konkurrensfördelar, förstärker 

imagen och legitimiteten av företaget. Detta styrks med Dowling & Pfeffer (1975) som anser 

att hållbarhetsredovisning bidrar till att förstärka företagets image och ökad legitimitet. Vår 

studie visar att ett skäl till att företagen utför hållbarhetsredovisningar är att skapa legitimitet 

kring sitt företag.  

Studien som utfördes av P& Towers (2009) förklarade att företagens motiv till CSR var att de 

kunde erhålla konkurrensfördelar av arbetet. Detta kan även bekräftas av vår studie som visar 

att det finns flera olika drivkrafter till arbete med CSR. En drivkraft är att andra konkurrenter 

arbetar med CSR och därmed blir företagen tvungen att följa med strömmen. 

Enligt Smith, (2007) föredrar intressenter företag med hållbarhetsredovisningar än företag 

utan. Många av hållbarhetsspecialisterna är överens om detta och ett tydligt exempel är 
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följande, ”Om två företag konkurrerar om en stor affär och befinner sig på samma linje, då 

kan denna typ av information och kommunikation väga lite mer i vågen när vet väl kommer 

till kritan”  

Hållbarhetsspecialisterna anför att många av deras klienter använder sig utav GRI:s riktlinjer 

för att indikatorerna i GRI:s riktlinjer underlättar arbetet med hållbarhet samtidigt att anser de 

att trovärdigheten ökar på rapporterna.  Detta kan styrkas av Hedberg & Von (2002) som 

säger att motivet för att använda sig utav GRIs riktlinjer är att företagen förväntar sig att 

trovärdigheten på deras rapporter ska öka. Vårt resultat visar även att för att en 

hållbarhetsrapport ska vara mer trovärdig är det bra om rapporten upprättas enligt GRI:s 

riktlinjer eftersom det är ett mått på trovärdighet.  

Resultatet i vår studie visar på att företag som inte arbetar med CSR gör det eftersom det 

kräver ekonomiska krafter som de inte har samt att det är en process som tar lång tid. Det är 

många som blivit tvungna att upprätta hållbarhetsrapporter eftersom att intressenterna ställer 

allt mer krav på information kring hållbarhetsarbete. Detta kan styrkas med den studie som 

Fassin (2005) utförde där han kom fram till att vissa företag valde att inte arbete med CSR 

eftersom det är ett långsiktigt arbete och ledarna fokuserade istället på kortsiktiga processer 

som kunde ge snabbare resultat. Ledarna tänkte mer på sitt eget intresse än att tänka på 

företagens framtida planer och på så sätt lösa problemen som väntade. Resultatet i vår studie 

säger att en bra genomförd hållbarhetsredovisning kan lösa flera problem som finns i ett 

företag.  Det kan exempelvis hantera intressentdialoger och samtidigt hantera mål uppfyllande 

gällande hållbarhet. Enligt Jensen & Meckling (1976) är årsredovisningar ett bra sätt att 

hantera principal, agentrelationen. Hellqvist & Nilsson (2008) anser att 

hållbarhetsredovisningen bidrar till att skapa legitimitet, tillfredsställa intressenter, stärka 

varumärket samt få ökade konkurrensfördelar. Resultaten från vår studie visar att 

hållbarhetsspecialisterna upplever att hållbarhetsredovisningen hjälper till att stärka 

varumärket och skapa en bra relation med intressenterna.  

Enligt Smith (2007) är en förklaring till företagens motiv att arbete med CSR är att det stärker 

relationerna till intressenterna. Enligt Owen (2008) upprättar företag oftast 

hållbarhetsrapporter för att erhålla legitimitet från sina intressenter. Resultaten från vår studie 

visar att hållbarhetsspecialisterna är överens om att företag som upprättar hållbarhetsrapporter 

kan erhålla legitimitet från intressenter. Hållbarhetsspecialisterna upplever att företag 

upprättar hållbarhetsrapport för att erhålla legitimitet, och att motivet till val av granskning är 

att signalera ut till sina intressenter att rapporten är trovärdig. På så sätt kan interna problem 

såsom Moral Hazard lösas då agenterna arbetar mer åt företagets intressen. Även externa 

problem kan lösas och relationen med intressenter kan förstärkas.  



  

47 
 

 

5.4 Omarbetad analysmodell 

 
Analysmodellen nedan är en omarbetad version av den ursprungliga modellen som behandlas 

i kapitel två teoretiskt ramverk och litteratur. Resultatet från analysen och empirin har 

resulterat i en uppgraderad analysmodell. Sambanden kring teorierna har identifierats och 

lagts till i den uppdaterade modellen. 
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Figur 9: Analysmodell karta 2 
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Med hjälp av analysen har vi kommit fram till en omarbetad version av vår tidigare 

analysmodell. De mekanismer som ligger till grund för hållbarhetsarbete har härletts utifrån 

tolkningar som vi har gjort mellan tidigare studier och empirin. Utifrån empirin och våra 

teorier har vi inkluderat ett antal centrala mekanismer i vår modell. Vi har uppdaterat 

modellen genom att inkludera sambanden mellan teorierna. Transparens och 

asymmetriskinformation är centrala delar i modellen. 

Huvudsyftet i vårt arbete var att öka förståelsen för de centrala mekanismerna inom 

hållbarhetsredovisning utifrån hållbarhetsspecialisternas perspektiv. I figur 9 i boxen längst 

ner har vi skrivit in de mekanismer som vi försökt få ökad förståelse för.  

Vår studie visar att signaler är viktiga för att erhålla legitimitet och att det kan ge ett värde till 

företaget både externt och internt. Genom att företagen är transparanta kan de signalera ut 

positiva signaler till intressenter och företaget kan exempelvis erhålla legitimitet. Transparens 

är viktigt och genomsyrar alla teorier som vi har använt oss utav i denna studie.  Företag 

försöker enligt våra respondenter vara allt mer transparenta för att intressenter efterfrågar mer 

information och företagen vill anpassa sig efter intressenternas behov. Många företag har 

insett att arbete med hållbarhetsarbete allt mer är viktigt för att bland annat erhålla legitimitet 

från intressenter. En annan mekanism som ökat är granskningsmekanismen. Detta kan vi se 

med den ökade efterfrågan på granskning. Agentmekanismen inom hållbarhetsarbete är ett 

skäl till arbete med ämnet. Vår studie visar att agentproblematik såsom 

asymmetriskinformation och andra agentkostnader kan minska enligt våra respondenter när 

företag arbetar med hållbarhetsredovisning. Exempelvis kan företagen få ökad kontroll över 

anställdas beteende, hur mycket personalen sjukskriver sig med mera. Dem mekanismer som 

vi tagit med i denna omarbetade analysmodell har en viss koppling till varandra på olika sätt.  

Ett annat syfte som vi har är att identifiera hållbarhetsspecialisternas upplevelse av 

granskning, process och konsekvenser av hållbarhetsarbete. Vår studies resultat visar att 

företag som upprättar hållbarhetsredovisning med egen vilja oftast har bättre kvalitet i sina 

rapporter enligt hållbarhetsspecialisterna som vi intervjuat. När ett företag gör något med 

egen vilja innehåller rapporterna mer information som är med högre kvalitet. Vår studie visar 

att det bör finnas en självreglerande mekanism kring arbete med hållbarhetsredovisning och 

att företagen bör själva välja om de vill upprätta hållbarhetsrapporter. Hållbarhetsredovisning 

måste få mer tid att mogna och det är inte rätt enligt våra respondenter att tvinga alla 

företagen att upprätta en hållbarhetsredovisning för kvalitén kommer bli sämre om marknaden 

tvingar företagen att göra något de inte är redo för. Slutsatsen som vi drar är att området bör 

vara självreglerad och att företagen behöver mer tid för att mogna och förbereda sig för 

hållbarhetsrapportering än att bli tvingade att göra det. Våra respondenter har en homogen syn 

avseende detta. 
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6.  Avslutande diskussion och slutsats 
Detta kapital presenterar vår slutsats av materialet. Sedan presenteras reflektioner och sedan 

presenteras förslag till studier som kan göras i framtiden. 

Studiens huvudsyfte är att vi ska få en ökad förståelse för de centrala mekanismerna inom 

hållbarhetsredovisning utifrån hållbarhetsspecialisternas perspektiv. Det viktiga var först och 

främst att kunna identifiera de mekanismer som finns inom hållbarhetsredovisning. Vi kunde 

se att mekanismerna var kopplade till varandra på olika sätt och att transparens och 

asymmetriskinformation är faktorer som binder ihop mekanismerna med varandra. 

Respondenterna var eniga om att den legitimerande mekanismen kring arbete med 

hållbarhetsredovisning var väldigt hög. Vi kan även se att granskningsmekanismen ökat då 

efterfrågan på granskning ökat. Enligt Fredrik Ljungdahl (1999) är det viktigt att tillfredsställa 

intressenternas behov, intressentmekanismen i detta sammanhang är företagens förmåga att 

kunna bemöta det informationsbehov som intressenterna efterfrågar. Slutsatsen av detta är att 

mekanismerna kring hållbarhetsredovisning kan tillfredsställa olika behov. Företagen kan ha 

olika motiv till användningen av hållbarhetsrapporter, det kan vara för att lösa interna 

problem, eller att erhålla legitimitet från samhället. 

Studiens första delsyfte var att identifiera hållbarhetsspecialisternas upplevelse av granskning, 

process och konsekvenser med hållbarhetsarbete. Arbete med hållbarhetsredovisning är en 

sorts signalering enligt respondenterna, och en granskning på hållbarhetsrapporten är en 

väldigt stark signal som kan öka trovärdigheten på rapporten som i sin tur kan generera ökad 

legitimitet. Gemensamt för de hållbarhetsspecialister som vi intervjuat är att de även ser 

arbete med hållbarhetsredovisning som ett verktyg för att kommunicera med intressenterna. 

Utifrån det vi har presenterat kan vi dra slutsatsen kring granskning att det är en sorts signal 

för intressenterna. Hållbarhetsspecialisterna är eniga om att hållbarhetsredovisning inte ska 

vara obligatoriskt och resultatet visar att marknaden bör reglera sig själv. Konsekvenserna av 

hållbarhetsarbete är många. Företagen försöker främst erhålla konkurrensfördelar. Det 

huvudsakliga motivet för arbete med hållbarhetsredovisning är att det genererar 

konkurrensfördelar i form av legitimitet, förstärkt varumärke. Slutsatsen av det hela är att 

hållbarhetsspecialisternas upplevelse av granskning, process och konsekvenser är att 

marknaden är intressentdrivet och att arbete med hållbarhetsrapportering är ett sätt för 

företagen att få ökad värde både internt såsom externt. 

Studiens andra delsyfte var att vi skulle utveckla en analysmodell och sammanbinda 

mekanismerna bakom hållbarhetsarbete. Vi har utvecklat en analysmodell utifrån fyra olika 

teorier och försökt identifiera relationerna mellan dem. En tydlig relation som vi såg i 

analysmodellen var att varje del i analysmodellen hade gemensamma nämnare såsom 

transparens, och asymmetrisk information. Den slutsatsen som vi kan dra ur vår analysmodell 

är att företag använder sig utav hållbarhetsrapportering för att lösa eller tillfredsställa olika 

behov som finns. Dessa behov kan vara interna problem såsom agentproblematik men 

samtidigt externa problem såsom hantering av intressentdialoger. För att kunna öka effekten 

av hållbarhetsrapportering använder sig företagen utav olika signaler för att förstärka effekten 

och en signal är att få rapporten granskade av hållbarhetsspecialister. En annan signal är 

användningen av GRI vilket är enligt hållbarhetsspecialisterna en global accepterad riktlinje 

som ökar trovärdigheten.  

Studiens tredje delsyfte var att se och hitta skillnaderna mellan en finansiell och en icke-

finansiellrapport. Den slutsats som vi kan dra från vår studie är att en hållbarhetsredovisning 

fortfarande är väldigt omogen jämfört med den traditionella redovisningen. En stor skillnad är 

att jämförbarheten på hållbarhetsredovisningen är relativt låg jämfört med den traditionella 
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redovisningen. Vi kan även dra slutsatsen att hållbarhetsredovisningen har sitt fokus på 

framtida ambitioner medan den traditionella redovisningen har sitt fokus på främst förflutna 

resultat. Huvudslutsatsen är att hållbarhetsredovisningen fortfarande behöver tid på sig att 

mogna och att det för tillfället ligger långt efter den traditionella rapporteringen i alla 

aspekter. 

6.1 Studiens bidrag och oförväntade resultat 
Studiens bidrag är att vi har ökat förståelsen för de mekanismer som finns inom 

hållbarhetsredovisning utifrån hållbarhetsspecialisternas perspektiv. Med hjälp av 

analysmodellen kan vi se relationen mellan mekanismerna och på så sätt ökar vi förståelsen 

för dem mekanismer som finns inom hållbarhetsredovisning. Flera resultat i vår studie har 

redan bekräftats i tidigare studier, det bidrag som vår studie kan tillföra är att det nu finns en 

studie som är gjord utifrån svenska hållbarhetsspecialisters syn på ämnet. Denna studie kan 

även vara en grund för framtida forskning kring mekanismerna bakom hållbarhetsarbete. Det 

praktiska bidraget med studien är att företag kan använda vår analysmodell för att identifiera 

deras egna mekanismer kring CSR och hållbarhetsarbete. Det teoretiska bidraget som vår 

studie har kommit fram till är kopplingen som teorierna har med varandra i relation till 

hållbarhetsarbete, det vill säga hur mekanismerna är sammanbundna med varandra och hur de 

kan påverka varandra. 

Vid utförandet av vår studie blev vi förvånade över respondenternas syn kring införande av 

obligatorisk hållbarhetsrapportering. Vi förväntade oss att specialisterna skulle vara positiva 

kring detta men det visade sig att de var mot ett obligatoriskt införande av rapportering.  

6.2 Förslag till vidare studier 
Genom de slutsatser som vi kommit fram till är ett förslag till vidare studier att studera samma 

syfte utifrån företagens perspektiv istället för hållbarhetsspecialisternas. Det skulle vara 

intressant att jämföra perspektiven med varandra och se om det finns någon väsentlig skillnad. 

Ett annat förslag är att göra om samma studie igen efter några år för att se hur resultatet blir 

när hållbarhetsarbete har fått tid att mogna och att företag blivit mer bekväma med 

rapporteringen.
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8. Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide 
Block 1 (Öka förståelse för hållbarhetsarbete och dem mekanismer som föreligger) 

1. Varför tror ni att företag vill ha en granskning på sin hållbarhetsredovisning 

2. Är opportunistiskt beteende ett problem för företagen, och kan 

hållbarhetsrapportering användas för att bearbeta detta? 

3. Kan hållbarhetsarbete påverka agentkostnader? Hur? 

4. Vad är den största fördelen för företag att upprätta en hållbarhetsredovisning? 

5.  Till vem anser du en hållbarhetsredovisning vänder sig till (målgrupp)? 

6. Vad tror du syftet med en hållbarhetsredovisning är? 

7. Vad bör en hållbarhetsredovisning innehålla för att den ska vara trovärdig. 

Block 2 (Specialisternas upplevelse av granskning, process och konsekvenser av CSR) 

                  

1. Anser ni att hållbarhetsredovisningarna är jämförbara, motivera! Är det 

problematiskt om de inte är jämförbara. 

2. Vad är en hållbarhetsredovisning, och vad har den för funktion 

3. Anser du att det bör bli lagstiftat att alla företag ska upprätta en 

hållbarhetsredovisning? Eller ska det vara upp till var och en? 

4. Är det stora skillnader på era klienters struktur och innehåll i 

hållbarhetsredovisningarna, hur de presenterar indikatorer osv ? 

5. Vilka är konsekvenserna av hållbarhetsarbete 

6. Vad är er upplevelse av granskning av hållbarhetsarbete 

7. Hur ser efterfrågan ut på granskning av hållbarhetsredovisningar? 

8. Vad är motiven till hållbarhetsarbete enligt er? 

 

Block 3 (Skillnaden mellan en finansiell och icke finansiell rapport) 

1. Vilka är de stora skillnaderna mellan en granskning av en hållbarhetsredovisning 

jämfört med en traditionell årsredovisning? 

2. Kan ni beskriva granskningsprocessen av hållbarhetsredovisningar 

3. Är det något speciellt ni tittar på vid granskning, varför? 

4. Hur kan ni mäta att det som står i hållbarhetsredovisningar är sanna? 

 

5. Följer ni någon speciell revisionsriktlinje vid hållbarhetsgranskningar?  

6. Vilka riktlinjer anser ni företag bör följa för att kunna upprätta en bra 

hållbarhetsredovisning?    

Block 4 (frågor kopplade till teorier och dem identifierade mekanismerna) 

1. Ställer intressenterna krav på hållbarhetsredovisningen, utveckla. 

2. Kan företagen uppnå legitimitet utifrån en hållbarhetsredovisning, isåfall hur? 

3. Vilka typer av signaler skickar företagen ut vid arbete med hållbarhetsredovisning 

4. Hur pass trovärdiga är hållbarhetsredovisningarna, kan intressenterna lita på dem? 
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5. Vilka konsekvenser tror ni hållbarhetsredovisning leder till, exempelvis löser det 

principal-agent problem. 

6. Kan hållbarhetsarbete leda till ökad transparens, förklara. 
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Bilaga 2: Artikeltabell 
En tabell över de vetenskapliga artiklar som använts i detta examensarbete. I tabellen kan vi 

utläsa vilken journal som artikeln publicerats, vilket år samt det huvudsakliga bidraget och 

artikeln gett till vårt examensarbete. 

    

    

Författare År Journal Bidrag/Resultat 

Owen.D 2008 Journal of retailing and 

consumer services 

Klargjort sambandet 

mellan motiv till 

rapportering och 

legitimitet 

 

Park. J & Brorson. T 

 

2005 

 

Journal of cleaner 

production 13 

 

Kommit fram till 

skillnader i 

granskningsprocesser 

 

Stanton. P & Stanton. J 

 

 

2002 

 

Accounting, Auditing 

and accountability 

Journal vol 15. 

 

Motiven till 

hållbarhetsarbete 

 

Chiang. H 

 

2005 

 

Journal of American 

Academy of Business 6 

 

Betydelsen av 

transparens och 

konsekvenser av 

transparens 

    

Archie B, Caroll 1979 Academy of 

management review 4 

Definitionen av 

begreppet CSR 

 

Craven B & Marston C 

 

1999 

 

European Acounting 

Review 8 

 

Transparens via internet 

 

Arndt. M & Bigelow B 

 

2000 

 

Administrative Science 

Quartely vol 45, no 3 

 

Innovation i institionella 

omgivningar 

 

Blackwell W & Noland D & Winters T 

 

1998 

 

Journal of accounting 

research 36 

 

Effekter av 

revision/granskning 



  

59 
 

 

Baiman S  

 

1996 

 

Journal of Accounting 

Research 34 

 

Signalering och 

agentproblematik 

 

Deegan C 

 

2002 

 

Accountin, auditing and 

accountability 15 

 

Legitimerande effekter 

av hållbarhetsrapporter 

 

Abdel-khalik, A 

 

1993 

 

Journal of accounting, 

auditing and finance 8 

 

Varför kräver företag en 

revision/granskning 

 

Dowling J & Pfeffer J 1975 Pacific Sociological 

Review Vol 18 

Organisationell 

legitimitet 

 

Fassin Y 2005 Journal of Business 

ethics 60 

Orsakerna till o-etiska 

affärsledare 

    

Kimery, K & McCord M 2006 Journal of Electronic 

Commerce in companys 

4 

Signalering av 

trovärdighet 
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Bilaga 3: Redovisning av samarbetet 
Redovisning av samarbetet med varandra för att utföra uppsatsen. 

Inledningsvis av arbetet samlade vi in material tillsammans för att få mer information kring 

det valda ämnet. Samarbetet har fungerat på ett sätt där vi haft lika stor arbetsbörda. 

Intervjuerna delades upp och vi utförde lika många intervjuer. Empirin kodades sedan genom 

att vi enskilt sammanställde rådata för att sedan jämföra varandras sammanställningar. Detta 

gjorde vi medvetet för att öka studiens validitet. Opponeringarna genomfördes tillsammans 

för att vi skulle kunna bidra med en kvalitativ opponering. Under processens gång har vi 

ständigt stämt av med varandra och ventilerat ut för att lösa eventuella problem eller 

funderingar. Genom att göra detta har vi säkerställt att samarbetet är på ett bra sätt där vi båda 

känner oss nöjda med arbetsfördelningen. Sammanfattningsvis har samarbetat fungerat 

väldigt bra och vi är nöjda med hur arbetsbördan varit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


