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SAMMANFATTNING 
 

Utvecklingen inom redovisningsområdet har föranlett att allt fler företag väljer att 
komplettera sin ekonomiska redovisning med en redogörelse för hur de ser på företagets 
roll i samhället. Den gemensamma nämnaren för företagens ansvarsfulla företagande 
kallas för hållbar utveckling. Det vill säga en utveckling där ekonomisk tillväxt måste 
kopplas till miljöhänsyn och socialt ansvar. Denna redovisning kallas för hållbarhets-
redovisning. Syftet med vår uppsats var att undersöka vilka motiv företagen hade med att 
bedriva en hållbarhetsredovisning och om granskning av dessa redovisningar kunde ske 
på ett trovärdigt och objektivt sätt. Vi undersökte vårt problemområde genom en 
fallstudie. Denna studie utfördes genom en litteraturstudie och intervjuer via e-post med 
sex företag och tre granskare av hållbarhetsredovisningar. Enligt företagen är ett motiv 
för hållbarhetsredovisning att intressenterna kräver detta, vilket även vår teori om 
intressentmodellen påvisar. Dessutom är bristen på vedertagna kriterier för hållbarhets-
redovisning ett hinder vid granskningen av hållbarhetsredovisningar. Därför är det av stor 
vikt att dessa kriterier utvecklas till en vedertagen standard för hållbarhetsredovisning. 

 



 

 

ABSTRACT 
 
The development in the field of accounting has resulted in a number of companies 
choosing to complete their financial accounting with a report on how they see the 
company’s role in society. The common denominator for a company’s entrepreneurial 
spirit is called sustainable development. That is a development in economic growth has to 
be connected to environmental considerations and social responsibility. This account is 
called the sustainability report.  The purpose of our paper was to examine which reasons 
companies had to carry out sustainability reporting and if checks performed in these 
reports could be done in an objective and credible way. We examined our problem field 
through a case study. This study was undertaken through a literature study and interviews 
by e-mail with six companies and three sustainability report auditors. According to the 
companies, the predominant cause for a sustainability report, is that the stakeholders 
demand it, which our theory also supports. The lack of established criteria for 
sustainability reporting is as well, an obstacle in sustainability audits. Therefore, it is of 
great importance for those criteria that an established standard for sustainability reporting 
is developed. 
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1 INLEDNING 
 
I detta kapitel vill vi ge en bakgrund till varför vi valt vårt ämne, redogöra för vårt 
problem och syfte. 
 
 

1.1 Bakgrund 
 
I varje samhälle fyller det finansiella systemet en viktig roll. Utan en stark samhälls-
ekonomisk infrastruktur sker ingen långsiktig ekonomisk utveckling. Redovisningen har 
dessutom ändrat karaktär under årens lopp, fram till 70-talet handlade redovisning mest 
om teknik. Under 70-talet skedde en förändring, intresset blev mer och mer inriktat på 
hur redovisningsinformationen användes. Tongivande var den nybildade amerikanska, 
Financial Accounting Standards Board (FASB) motsvarigheten till vårt Redovisningsråd. 
De publicerade under 70-talet en föreställningsram i vilken det betonades att redovis-
ningens syfte är att ge information som hjälper olika intressentgrupper att fatta beslut 
(Larsson, 1997). Redovisningens utveckling har gått från myndighetsstyrning till mark-
nadsstyrning för att i dagsläget vara en redovisning som i hög grad påverkas av 
företagens intressenter (Jakobsson, 2001). 
 
Under 1990-talet har de stora företagen snabbt utökat sin externa miljörapportering. Det 
är en logisk utveckling med tanke på att näringslivets miljöarbete gradvis har vidgats i 
riktning mot ett helhetsperspektiv och ett livscykeltänkande. Miljöprestanda blir en allt 
viktigare konkurrensfördel och en annan utmaning är att trovärdigt kunna kommunicera 
detta till kunder och andra intressenter till företaget. Företagens finansiella intressenter 
signalerar allt kraftigare att miljöfrågorna är viktiga även för dem. Intresset ökar snabbt 
när okunskap om miljöfrågor kan medföra finansiella risker. Finansanalytiker undersöker 
miljöaspekter allt noggrannare i samband med finansiella riskbedömningar vid köp av 
företag. Dessutom blir det en naturlig konsekvens av att miljöfrågorna allt oftare är en del 
av affärsutvecklingen. Utmaningarna för de närmaste åren är främst att öka jämförbar-
heten och trovärdigheten.(Linghede, 1996) 
 
Arbetet med miljöredovisning på företag går även mot ett bredare ansvarstagande. 
Begreppet samhällsansvar förs in i företagens dagliga arbete och strategier. Samhälls-
ansvaret ingår redan idag i en del företag som en naturlig del i den traditionella företags-
verksamheten. Företagen strävar mot en hållbar utveckling genom att även väva in 
säkerhet, hälsa och personal, det vill säga de sociala aspekterna och ekonomi i företagens 
redovisning.(GRI, 2002) 
 
Det underliggande budskapet i storbolagens årsredovisningar för år 2002 var att visa en 
etisk redovisning. Efter ett år präglat av revisionsskandaler och börsras gör företagen allt 
för att övertyga intressenterna, om att företaget tar sitt ansvar och att inga ekonomiska 
oegentligheter ligger gömda bland bolagens enheter. Företagen vill visa att de tillämpar 
ansvarsfullt företagande och god ägaretik. Rent konkret kan det handla om att förenkla 
och synliggöra ett bolags struktur. Intresset har minskat för andra delar av 
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årsredovisningen som till exempel miljöredovisning som var intressant efter giftskandaler 
i USA. Många företag väljer därför att utveckla sina redovisningar och att även visa 
hänsyn till etik och moral.(2003, 7 april). Svenska Dagbladet. 
 
Den gemensamma nämnaren för företagens ansvarsfulla företagande kallas för hållbar 
utveckling. Det vill säga en utveckling där ekonomisk tillväxt måste kopplas till miljö-
hänsyn och socialt ansvar. För att säkerhetsställa en önskvärd framtid för människor och 
miljö över hela världen måste dessa tre faktorer länkas samman. Bristande insikt om 
ekonomiska, miljömässiga och sociala konsekvenser av vårt agerande kan bli förödande. 
Denna insikt av ansvar ökar och för många företag kan det vara en förutsättning för deras 
framtida existensberättigande. Dessutom har medvetenheten bland konsumenter, 
politiker, myndigheter med flera ökat, vilket ökar trycket på företagen att visa en mer 
öppenhet.(Larsson, No date) 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
1997 bildades Global Reporting Initiativ (GRI) av ett antal företag och organisationer. 
GRI är en global organisation där all kommunikation sker via Internet som är ett i högsta 
grad miljövänligt kommunikationssätt och dessutom ekonomiskt intressant (se Bilaga 1).  
De utarbetade en mall för miljö-, säkerhets- och hälsoredovisning. Denna mall skall 
kunna användas av både rapportskrivaren och rapportanvändaren genom att på enkelt sätt 
kunna göra jämförelser mellan olika företag och deras resultat. I GRI:s mall delas  
hållbarhetsindikatorerna upp i tre områden, dessa områden är ekonomi, sociala och miljö. 
Dessa tre brukar tillsammans kallas för ”triple bottom line” redovisning eller hållbarhets-
redovisning.(GRI, 2002)  
 
En omvärldsfaktor som påverkar utvecklingen av företagens hållbarhetsredovisning är att 
alla noterade bolag med fler än 500 anställda i maj 2001 uppmuntrades av EU-
kommissionen att publicera hållbarhetsredovisning som en del av årsredovisningen. 
Meningen med hållbarhetsredovisningen är att företag skall visa hur verksamheten 
utvecklas i relation till ett antal olika ekonomiska, miljörelaterade och sociala kriterier. 
(Deloitte & Touche, 2002) 
 
Hållbarhetsarbetet är egentligen inte något nytt utan det är ett pågående arbete inom 
miljö-, personal- och ekonomiavdelningar som offentliggörs på ett mer öppet sätt. Att ta 
fram en hållbarhetsredovisning är ett viktigt steg på vägen mot en givande dialog med 
företagens intressenter. Engagemanget för en hållbar utveckling kan även skapa en mer 
rättvisande bild. Värderingen av ett företag i dagens kunskapsintensiva affärsvärld kräver 
att intressenterna är väl insatta i alla delar i företaget, detta för att kunna skapa en 
nyanserad bild av företagets framtida värde.(GRI, 2002) 
 
Företagsledarna upptäcker också att hållbarhetsindikatorerna är ett mått på företagets 
effektivitet. Traditionellt har miljötillmötesgående och sociala välfärdsutgifter ansetts 
som kostnader, vilka ger en negativ avkastning. Emellertid föreslår nya studier att det 
finns konkurrensfördelar och möjligheter till ökade vinster, genom att företaget bedriver 
hållbarhetsredovisning.(Funk, 2003) 
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Om företag som bedriver hållbarhetsredovisning får frågan varför de bedriver denna 
redovisning är svaret att det är för att möta kravet från deras intressenter. Många ledande 
företag har därför utökat sin redovisning med att redovisa hållbarhet (Andrews, 2002). 
The Global Reports undersökning av 100 olika företags hållbarhetsredovisningar har 
visat att länken mellan ett starkt varumärke och kunders lojalitet är minimal. Däremot kan 
denna länk skapas genom att redovisa hållbarhet (SustainAbility Limited, United Nations, 
Environment Programme, 2002). Dessutom kommer konsekvenserna av beslut som 
företaget tar strida mellan olika dimensioner av hållbarhet, exempelvis vinst kontra 
mänskliga rättigheter (Wallage, 2000). 
 
GRI:s riktlinjer ser ut att vara det bästa verktyget för att rapportera från alla aspekterna av 
hållbar utveckling. Dessa riktlinjer ger dessutom en mer meningsfull jämförelse om 
hållbarhetsredovisningen är granskad av en tredje part. Vilket i sin tur leder till att olika 
intressenter kan få en större trovärdighet till informationen. Det är däremot svårt att ge ett 
större värde eller trovärdighet till hållbarhetsredovisningen genom en tredje parts certi-
fiering om inte det finns en överenskommen standard för en sådan rapport och om inte 
certifieringsföretaget är trovärdigt.(Hussey, Kirsop & Meissen, 2001)  
 
Den europeiska revisorsfederationens (FEE:s) dokument ”Providing Assurance on 
Sustainability Reports” belyser aktuella hållbarhetsfrågor (se Bilaga 1). Detta regelverk 
skall ge en vägledning hur granskningen bör genomföras av företagens 
hållbarhetsredovisningar och hur dessa bör bestyrkas. Hållbarhetsredovisningar är idag 
sällsynta, frivilliga och ser olika ut. Vissa företag integrerar den i sin årsredovisning 
medan andra har separata hållbarhetsredovisningar (Larsson, 2002). För att undvika kritik 
mot att hållbarhetsredovisningarna endast blir reklam utan innehåll, behöver den 
information som publiceras i rapporterna om socialt ansvarstagande, även granskas av 
oberoende tredje part. Många företag har redan börjat erbjuda sådana tjänster, men det 
borde finnas mer enhetliga standards för detta (Europeiska Gemenskapernas 
Kommission, 2001). 
 
Hållbarhetsredovisning är en kommunikationsprocess mellan företaget och nyckel-
intressenterna. Intressentdialogen är därför ett viktigt moment i hållbarhetsredovisningen 
och verifieringen är ett medel för att undvika brus i kommunikationsprocessen. 
Intressenternas behov skall också tillgodoses genom granskningsberättelsen. Därför bör 
granskningsberättelsen vara standardiserad och klarlägga vilka kriterier som gransk-
ningen är gjord efter. Det är däremot nästan omöjligt eller åtminstone inte kostnads-
effektivt att erbjuda en hög nivå av kvalitetssäkring på hela hållbarhetsredo-
visningen.(Wallage, 2000)  
 
Det har visat sig att det behövs en vidare forskning inom ämnet hållbarhetsredovisning 
och granskning. Detta eftersom ämnet är i ett väldigt tidigt stadium av utveckling. En 
studie skulle kunna vara om intressenternas förväntningar från en granskning av 
hållbarhetsredovisningar och om den visar på ett förväntansgap. Andra forsknings-
områden kan vara om intressenterna vill att en tredje part verifierar rapporterna eller om 
intressenterna skall vara involverade i verifieringen. Behövs det lagstiftning om detta? 
Vilken nivå av försäkran vill intressenterna ha och är den nivån uppnåelig? (ibid) 
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Utifrån denna problemdiskussion har vi formulerat våra forskningsfrågor: 
 

• Vilka motiv finns det med att företag bedriver en hållbarhetsredovisning och 
varför har en del företag dem granskade av en oberoende tredje part? 

 
• Hur kan kvalitativ information som företag lämnar i sin 

hållbarhetsredovisning granskas på ett trovärdigt och objektivt sätt? 
 

1.3 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att beskriva och öka förståelsen för företagens motiv att bedriva 
hållbarhetsredovisning och varför en del företag låter sina redovisningar granskas. 
Dessutom vill vi undersöka om granskningen av hållbarhetsredovisningar kan ske på ett 
trovärdigt och objektivt sätt.  
 

1.4 Definitioner 
 
Definitionen av hållbar utveckling är oklar och det råder skilda meningar om dess 
innebörd. Begreppet hållbar utveckling har dock sitt ursprung i Bruntlands-
kommissionens rapport ”Our common future” från 1987. Där definieras hållbar 
utveckling på följande sätt: 
 
”En hållbar utveckling kan definieras som en utveckling som tillfredställer dagens behov 
utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredställa sina behov.” 
(SOU, 1997:105, s.13). 
 
Hållbarhetsredovisning: 
Redovisar företagets arbete med ekonomiska, miljömässiga och sociala frågor. Dessutom 
skall den spegla företagets syn på sin roll i samhället och vara en avstämning mot 
företagets samtliga intressenter. Den är också ett system för att kontinuerligt utvärdera 
och utveckla företagets arbete med att bli ”det goda företaget”. Ofta är 
hållbarhetsredovisningen utvecklad utifrån en eventuell miljöredovisning.(Jakobsson, 
2001) 
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2 TEORI 
 
Detta kapitel inleds med en beskrivning av allmän redovisningsteori som normkälla. 
Sedan presenteras intressentmodellen och några motiv till varför företagen bedriver en 
hållbarhetsredovisning. Dessutom beskrivs ett antal andra utvalda teorier och begrepp 
som finns inom området och som vi anser vara relevanta för vårt problemområde. 
Teorikapitlet ligger till grund för senare analys av empirin. 
 
 

2.1 Redovisningsteori som normkälla och som vetenskap 
 
När det gäller redovisningsforskningen kan flera inriktningar urskiljas. Redovisningen 
har oftast ett normativt inslag och grunden för hur redovisningen borde gå till hämtas från 
antaganden om redovisningens syften. En ansats i forskningen är den ekonomisk-
teoretiska ansatsen som syftar till att ge en riktig bild av företagets resultat oberoende av 
vem redovisningen riktar sig till eller vem som producerar den. Redovisningen är då ett 
mätinstrument som det gäller att finjustera för att erhålla ett verkligt resultat. I en annan 
ansats formas redovisningen efter dem som rapporterar och rapportens användare. De 
olika grupperna har en rätt och en skyldighet att delta i normbildningen och hävda sina 
intressen.(Jönsson, 1985)  
 
Ytterligare en ansats är den legalistiska där dess teori är en form av juridik. Den klassiska 
teorin har betraktat redovisningen som ett mätinstrument, som i sin tur försöker efterlikna 
naturvetenskapernas ideal. Det vill säga försök har gjorts för att utforma ett mätinstru-
ment som mäter det perfekta värdet. Även om det naturligtvis kan öka rationaliteten i 
redovisningsmetoderna kan själva redovisandet knappast bli en vetenskaplig metod. 
Själva grundförutsättningen saknas i och med att någon är redovisningsskyldig inför en 
annan. Ingen av de inblandade parterna har vetenskapsmannens oberoende och 
neutralitet. Vid avbildning av ett företags tillstånd, är det naturligt att kriterier söks som 
gör en avbildning av verkligheten. En teori avbildar en del av verkligheten och den 
prövas och utvecklas genom att hämta evidens från verkligheten och konfrontera dem 
med utsagor grundade i teorin. Om nu evidens och utsagor inte stämmer överens uppstår 
ett problem: är det fel på teorin eller är det fel på evidensen.(ibid) 
 
Problemet ligger i att avgöra vad som är pålitligt i teorins utsaga eller i evidensen. 
Individerna är hänvisade till redovisningsprinciper som genom kritisk granskning kan 
förfinas ytterligare. Det finns två grundläggande sätt att närma sig frågan om vad som 
räknas som kunskap. Realisten vill säkra kunskap genom direkt observation av 
verkligheten och det måste ske i kontrollerade former. Realisten misstror sitt 
medvetandes ofelbarhet. Idealisten satsar på förnuftet, realisten på kontrollerade 
observationer. Båda har problem med sambandet mellan kunskap och verklighet eller 
avbild eller verklighet. Inom redovisningsforskningen kan det iakttas liknade vägvals-
problem i en strävan, åt ena sidan utveckla en uppsättning av grundläggande principer där 
allt kan härledas ur och åt andra sidan en förankring i observationer av informations-
behovet hos ekonomiska beslutsfattare.(ibid) 
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2.2 Intressentmodellen 
 
Synsättet att företag har relationer och kopplingar till sin omgivning har fått större 
genomslag på senare år. En sådan teori är intressentmodellen. Utgångspunkten för den är 
att företag strävar efter att uppnå ett stabilt förhållande till sin omgivning, det vill säga 
jämvikt. Varje företag har ett visst antal intressenter som i något avseende har relationer 
till företaget, exempelvis grupper av individer, andra företag, stat och kommun. Det finns 
också beroendeförhållanden mellan företagen och intressenterna. I intressentmodellen är 
företagets mål att tillgodose intressenternas krav.(Ax, Johansson och Kullvén, 2002) 
 
En annan utveckling som stärker intressentmodellen är de allt starkare relationerna 
mellan företag, deras kunder och leverantörer. Förtroende och tillgång till information är 
viktiga aspekter, där företag bör ha goda förbindelser med de relevanta aktörerna. Många 
företag har även etablerat formella samarbeten eller relationer med organisationer 
exempelvis miljöorganisationer som får inflytande på verksamheten och produkterna 
(ibid). Att informera kräver att vara informerad skriver Kurt Samuelsson (1979), han 
anser att företagsledningen bör ”lyssna på företaget” och ”lyssna på samhället”. Det vill 
säga att kommunikationen mellan företaget och dess intressenter är en viktig del för att 
information skall nå ut till dem de berör. För att intressentmodellen skall fungera krävs 
det en fungerande kommunikation mellan parterna.  
 
Lyckosamma relationer med företagens intressenter bygger på förståelse av intressentens 
legitimitet och att ha processer för att rutinmässigt veta intressenternas värderingar. Det 
nya seklet 2000 har inneburit ytterligare möjligheter att bygga en bättre affärsvision som 
tar större hänsyn till alla intressenter och inte bara till aktieägare, som helst ser att företag 
försöker erhålla den högsta vinsten marknaden kan erbjuda.(Freeman, 1997) 
 
 

NGO 
    Icke vinstgivande organisationer 

 
                                          Leverantörer                          Kunder 
           Stat, Kommun      
                & EU                                                                  Medarbetare 
      
                   
                                                                     
                                                                 Företagets 
                               Ledning                       Hållbarhetsredovisning                          Ägare                     
  
       
          Allmänheten 
 
                                                                                                                     Media  
                                                                                                    
                                   Finansmarknaden                          Investerare        
 
 
Figur 1      Intressentmodellen  (egen bearbetning enligt Ax et al, 2002)           
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2.3 Motiv för hållbarhetsredovisning 
 
Vad är det som motiverar företag att bedriva hållbarhetsredovisning? Enligt GRI (2002) 
beror det på ett antal anledningar som till exempel påtryckningar från samhället, det 
stärker anseendet och ger en konkurrenskraft på marknaden. Likväl som den kan under-
hålla rättigheten att få vara verksam på marknaden och kanske då speciellt i sårbara 
områden. För andra företag kan det vara att visa ett engagemang och för att vara seriös 
och att ta ett samhällsansvar. 
 
Att bedriva hållbarhetsredovisning innebär olika fördelar och nackdelar. Fördelarna kan 
vara att se påverkan på personalen, att de blir mer engagerade, arbetsgivaren ses som mer 
attraktiv, gratis marknadsföring och nya kunder. Till nackdelarna hör bland annat att det 
finns en konkurrens mellan kort- och långsiktighet och att marknaden inte är redo ännu. 
(Enell, 2002) 
 
Det finns många faktorer som driver på utvecklingen mot socialt ansvarstagande bland 
företag. En viktig faktor är att idag finns en större öppenhet och insyn i företagens 
verksamhet tack vare media och den moderna informationstekniken. Det finns också en 
ökad oro över den skada ekonomisk verksamhet kan åsamka miljön. Enskilda personer 
och institutioner fattar investeringsbeslut i egenskap av såväl konsumenter som investe-
rare, dessa beslut påverkas idag mer av sociala kriterier än förut. Dessutom finns nya krav 
och förväntningar från medborgare, konsumenter, myndigheter och investerare mot 
bakgrund av globaliseringen och storskaliga industriella förändringar.(Europeiska 
Gemenskapernas Kommission, 2001) 
 
Företag blir allt mer medvetna om att socialt ansvarstagande kan ha ett direkt ekonomiskt 
värde. Företagen har att göra med en rad olika intressenter som har ett faktiskt inflytande 
över deras tillstånd att bedriva verksamhet och därmed blir det affärsmässiga argumentet 
uppenbart. Socialt ansvarstagande bör således betraktas som en investering för företagens 
framtid och inte som en kostnad eftersom företagen väntar sig att deras frivilliga 
engagemang kommer att bidra till att öka företagets lönsamhet.(ibid) 
  
Direkta positiva effekter av företagens sociala ansvarstagande är ett mera effektivt 
utnyttjande av naturresurser, en bättre arbetsmiljö som ger en mera engagerad och 
produktiv personalstyrka. Indirekta följder är att konsumenter och investerare får ett 
växande intresse för företaget och ökar dess möjligheter på marknaden. Detta kan 
påverka företagets viktigaste tillgångar som anseende och varumärke. Den snabba 
globaliseringen har dessutom medfört att företagens sociala ansvar sträcker sig utanför 
företagets dörrar och även utanför Europas gränser.(ibid) 
 

2.4 Förväntningsgap 
 
Principen om väsentlighet och risk skall vara vägledande då revisorn bestämmer 
inriktning och omfattning av sitt arbete. Revisionsarbetet skall inriktas mot sådana 
områden där det kan finnas risk för att väsentliga fel uppstår som kan påverka 
årsredovisningen. I övrigt riktas revisionsarbetet mot sådant som är av väsentlighet för 
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bedömning om styrelsen och vd fullgjort sina åligganden enligt Aktiebolagslagen (ABL) 
och bolagsordningen. Fel i årsredovisningen kan betecknas som väsentliga om det 
påverkar ställningstagande som företagets intressenter gör, det vill säga intressenterna 
skulle ha handlat annorlunda om rätt fakta var kända för dem (FAR, 2003). Företagets 
intressenter bör bli informerade om granskningens innehåll för att inte ett förväntnings-
gap mellan granskaren och det redovisande företagets intressenter skall uppstå (FEE, 
2002). En av frågorna som FEE:s Discussion Paper ställer till läsarna för att stimulera 
och inhämta förslag, är vilka åtgärder är de viktigaste som granskaren skall vidta för att 
undvika och minska förväntningsgapet (FEE, 2002). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
                      Ett förväntningsgap uppstår lätt när förväntningarna på revisorn inte motsvaras av  vad revisorn 
                      faktiskt gör. God redovisningssed kan på sikt utvecklas mot det som intressenterna vill ha, men  
                      revisorn kan inte gå utanför sin naturliga kompetens. 
 
                      Figur 2    Förväntningsgap (enligt FAR, 2000) 
 

 
FAR (2000) beskriver förväntningsgapet som att revisorns olika intressenter har olika 
krav och behov som skall tillgodoses av revisorn. Enligt FAR uppstår ett förväntningsgap 
när revisorns olika intressenter har olika förväntningar som inte sammanfaller med vad 
revisorn kan och får göra. 
 
Trots att antalet hållbarhetsredovisningar och den genomsnittliga kvalitén har ökat 
betydligt under de senaste åren kvarstår ett förväntningsgap på flera områden.  
Användarna förväntar sig mer när det gäller exempelvis jämförbarhet. Redovisningen bör 
ha den högsta jämförbarheten. Dessutom betonar många intressenter vikten av att 
hållbarhetsredovisningar verifieras av en extern, oberoende organisation för att öka 
trovärdigheten.(Linghede, 1996) 
 
 
 
 

  …och genom att revisorerna upplyser 
intressenterna om vad som  ingår i god   
redovisningssed          
 

 
 
…och då uppstår ett    
     förväntningsgap. 
     Ett förväntningsgap 
     medför missförstånd 
     och oklarheter. 
     Förväntningsgapet 
    måste slutas till…   

Vissa tror att revisorn gör så här mycket…. 

Men det är god 
redovisningssed att göra 
så här mycket… 
 

…genom att god redovisningssed 
på sikt utvecklas till att innefatta 
det intressenterna vill ha….. 



Hållbarhetsredovisning – en kommande redovisningsform? 
Teori 

                                                                           Hansson & Henriksson, 2003  
                                                                                                                   Luleå Tekniska Universitet 

9 

2.5 GRI: s Sustainability Reporting Guidelines 
 
Det första målet som sattes upp av GRI var att ta fram riktlinjer (Guidelines) för 
hållbarhetsredovisning. Dessa skulle vara utformade för att kunna användas av företag 
världen över oavsett storlek och inriktning på företaget. Genom ett flertal olika 
arbetsgrupper inom olika specialområden arbetades ett första förslag fram, detta 
presenterades vid en konferens i London mars månad, 1999. Första förslaget testades på 
tjugoen företag och med erfarenhet från detta test utformades Guidelines 1.0. Denna 
Guidelines har reviderats och var klar under hösten 2002 vilken kallas för version 2.0. 
Revideringen har gjorts utifrån rapportskrivarnas och rapportläsarnas erfarenheter och 
kommentarer. Det är viktigt att Guidelines betraktas som dynamiska och uppdateras med 
erfarenhet och utvecklingen som sker snabbt inom begreppet hållbarhet. (GRI, 2002) 
 
Guidelines rekommenderar att hållbarhetsredovisningen skall innehålla fem delar: 

1. Vision och strategi: Uttalande från vd om organisationen hållbarhetsstrategi. 
2. Profil: En översikt av organisationen, intressenter och rapportens omfattning. 
3. Ledningsstruktur och ledningssystem:  En beskrivning av organisationsstrukturen, 

policy, ledningssystem. 
4. Ett innehållsregister för GRI: Information för att användaren av rapporten ska få 

en inblick i vilken utsträckning GRI Guidelines har använts. 
5. Hållbarhetsindikatorer: Prestationsmätningarna delas in i tre områden, vilka är 

ekonomi, miljö och sociala.  
 

Hållbarhetsindikatorerna är både kvalitativa och kvantitativa. Den ekonomiska indikatorn 
handlar bland annat om företagets vinst, investering, löner, förmåner och skatter. Som 
exempel på omgivningsbaserade indikatorer är organisationens användning av natur-
material och utsläpp. De sociala hållbarhetsindikatorerna kan i sin tur indelas i tre 
grupper, de anställdas praxis, mänskliga rättigheter och ett bredare socialt hänsynstag-
ande som till exempel att motarbeta korruption och mutor.(GRI, 2002) 
 

2.6 Objektivitetsprincipen 
 
Redovisningsteori innehåller ett antal principer som skall säkerställa en rättvisande och 
objektiv redovisningsinformation. En av dessa principer är bland annat objektivitets-
principen. Ett av externredovisningen syften är att beslutsfattare med hjälp av den 
information företaget lämnar skall kunna ta bättre beslut. Om detta skall vara möjligt 
måste informationen vara objektiv. För att informationen skall vara objektiv måste den 
kunna verifieras. Verifierbarheten varierar med typ av transaktioner och ofta handlar det 
om en avvägning mellan att vara objektiv och att ge en rättvisande bild av företaget. 
Informationen måste även vara neutral för att den skall vara objektiv. Kravet på 
objektivitet är även nödvändigt för att skapa harmonisering i externredovisningens 
metoder.(Falkman, 2000) 
 
Redovisningen skall ge en rättvisande bild av företaget, det vill säga den skall vara 
verifierbar, objektiv och tillförlitlig. Företaget skall inte välja den fakta de vill presentera. 
Med fakta som är olämpligt presenterad eller undanhållen skulle kunna leda till att 
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företaget ”luras utan att ljuga”. Redovisningsinformationen får inte väljas och presenteras 
på ett sådant sätt att den påverkar beslutsfattandet i en viss riktning. Informationen skall 
därmed vara neutral.  
(Artsberg, 2002) 
 

2.7 Trovärdighet 
 
Begreppet trovärdighet har diskuterats och varit aktuellt i samhällsdebatten sedan 
urminnes tider. Trovärdigheten är en förutsättning för en framgångsrik kommunikation, 
och med denna kommunikation kan en aktör bygga upp sin trovärdighet. Trovärdighets-
begreppet har visat sig mycket användbart i många sammanhang. Eftersom det är ett 
retoriskt grundbegrepp är det givetvis tillämpbart på enskilda talare, men erfarenheten 
visar att det också är möjligt att tillämpa det på såväl stora som mindre organisationer. I 
själva verket ser trovärdighetsbegreppet ut att bli allt viktigare i företagens image-
skapande verksamhet. Kraven på en etiskt oklanderlig verksamhet ökar efter hand från 
företagens intressenter. Detta sker paradoxalt nog samtidigt som många undersökningar 
visar på en minskad tilltro i samhället. Det har således knappast någonsin varit viktigare 
att framstå som trovärdig och samtidigt är det svårt att verkligen nå upp till det.(Hedqvist, 
2002) 
 
Förtroende är ett komplext nyckelbegrepp som innefattar trovärdighet, tillförlitlighet och 
tillit. Förtroendet finns hos mottagaren i en kommunikation och trovärdigheten finns hos 
avsändaren. Trovärdighet är en viktig förutsättning för en lyckad kommunikation sam-
tidigt som trovärdigheten är en följd av en lyckad kommunikation (ibid). Trovärdighet är 
inte ett homogent fenomen utan utvecklas av flera olika faktorer. Den kan vara 
underförstådd eller klar och tydlig. Den kan också vara baserad på lagar, normer eller 
personer som anses som trovärdiga och lojala (Bhide & Stevenson, 1992). 
 
Begreppen trovärdighet, förtroende och tillit är närbesläktade och relaterade till varandra. 
De handlar i samtliga fall om relationen mellan två aktörer, där relationen avgörs efter 
någon form av kommunikationshandling. Det är i samtliga fall mottagaren och inte 
sändaren som avgör om det finns anledning att uppfatta en aktör som trovärdig, hysa 
förtroende för denne respektive känna tillit i relationen. Dessa begrepp kan knappast 
appliceras på texter. De måste appliceras på personer eller organisationer, alltså de som 
står bakom texterna. En grund för att anse en källa som trovärdig är att den är tillförlitlig, 
det vill säga att den anses som sann. Är en källa trovärdig kan även förtroende kännas för 
denna källa. Men förtroende betyder inte bara att källan anses som trovärdig, i begreppet 
förtroende ligger också en positiv värdering av källan. Frågan är om en källa kan anses 
trovärdig utan att känna förtroende för den. Öppenhet är alltså en nyckelfråga för 
trovärdigheten. I begreppet trovärdighet ryms även det som innefattas i tillförlitlighet, att 
det som sägs måste framstå som sant och bygga på ett ordentligt underlag och dessutom 
vara kontrollerbart.(Hedqvist, 2002)  
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2.8  Discussion paper 
 
I förorden till Discussion Paper gör FEE:s president Göran Tidström ett uttalande ” Jag 
tror att FEE:s medlemmars kunskap är en fundamental styrka i utvecklingen av detta nya 
sätt att redovisa och att få den bestyrkt och granskad. Liksom hållbarhetsredovisningens 
utveckling är samarbetet mellan företagen och dess intressenter viktig. För att ta fram den 
bästa hållbarhetsredovisningen och granskningstekniken har ett gemensamt arbete mellan 
företagen och dess intressenter en stor betydelse”.(FEE, 2002) 
 
Discussion Paper sätter fokus på hållbarhetsredovisningens nyckelfaktorer och det är 
granskning och bestyrkning av en oberoende tredje part. Detta för att öka trovärdigheten 
och kvalitén på redovisningen. Dokumentet ger läsarna en introduktion och kort historik i 
frågor som berör miljö och hållbarhetsredovisning. Den tar upp aktuella hållbarhets-
frågor, fördelar och begränsningar avseende granskning och bestyrkande av hållbarhets-
redovisningar. Dokumentet tar även upp själva gransknings- och bestyrkandeprocessen, 
kriterier för hållbarhetsredovisning och bestyrkande, riskperspektiv, intressentdialog, 
hållbarhetsprestanda, miljöprestanda, socialprestanda och granskningsberättelsens inne-
håll. Efter varje kapitel i dokumentet uppmanas läsarna att ge respons på innehållet 
genom att besvara ett antal frågor. Detta är för att ge ett vidare underlag till dokumentets 
uppdatering.(ibid) 
 
Fördelar med att ha sin hållbarhetsredovisning granskad och bestyrkt är bland annat att 
det ökar trovärdigheten på informationen som företaget lämnar. Interna fördelar som 
bland annat uppkommer i samband med hållbarhetsredovisning är att den höjer möjlig-
heten att nå organisationens mål genom acceptans från intressenterna. Några av de 
kriterier som dokumentet tar upp är att redovisningen måste anpassas och utvecklas 
utifrån den miljö som organisationen befinner sig i. Hållbarhetsredovisningen skall vara 
relevant, trovärdig, neutral, enkel att förstå och komplett. De som granskar rapporterna 
skall ta hänsyn till att rapporten är komplett och att det finns en balans av den information 
som hållbarhetsredovisningen ger och att innehållet överensstämmer med verkligheten. 
(ibid) 
 
I kapitlet om hållbarhetsprestanda refererar FEE till GRI Guidelines och dess hållbar-
hetsindikatorer. Vidare ger kapitlet förslag till företagens ledningssystems innehåll. 
Förslagen de ger är att systemet skall inkludera internredovisning, finansiellredovisning, 
miljöledningssystem, hälsa och säkerhet och om dessa bör vara integrerade i 
årsredovisningen eller som en separat redovisning. Kapitlet avslutas med ett antal gransk-
ningsfrågor och problem som kan uppkomma. Problem som kan uppkomma är att det 
ofta är kvalitativ och subjektiv information som skall granskas.(ibid) 
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3 METOD 
 
I detta kapitel beskrivs det vetenskapliga angreppssättet, det vill säga tillvägagångssättet 
för att besvara den uppställda frågeställningen. Först beskrivs den forskningsansats som 
användes i undersökningen. Därefter valdes undersökningsansats samt fallstudieföretag. 
När det gäller datainsamlingsmetod användes intervjuer för att samla in primärdata och 
för sekundär data användes litteraturstudier. Efter detta beskrivs metodproblemen 
validitet och reliabilitet i undersökningen. 
 
 

3.1 Forskningsansats 
 
Forskningsansatsen är avgörande för forskarens förhållningssätt och avgör vilken metod 
forskaren använder sig av samt hur teoriutvecklingen sker (Holme & Solvang, 1991). 
Forskningen kan indelas i två vetenskapliga huvudinriktningar positivism och 
hermeneutik. Positivismen har sitt ursprung i naturvetenskapen, men dess metoder och 
synsätt har spritt sig även till andra vetenskapsområden. Hermeneutiken är däremot 
utpräglat humanistisk till sin inriktning. Positivisterna vill gärna tro på absolut kunskap, 
Medan hermeneutikerna ofta har förståelse för relativistiska tankegångar (Thurén, 1993). 
Vi kunde inte säga att vi var renodlade hermeneutiker eller positivister. Det finns delar i 
båda synsätten som satte prägel på vårt arbete. Vår strävan i uppsatsarbetet var att vara 
värderingsneutral men det går inte heller komma ifrån att individuella bedömningar 
gjordes när insamlat datamaterial skulle analyseras. Enligt positivismen används ett 
kvantitativt angreppssätt, vår undersökning var däremot baserad på ett kvalitativt 
angreppssätt, därmed kunde vi säga att vi var mer åt det hermeneutiska hållet. De 
slutsatser som vi drog var dessutom inte av generell art, detta visade också på en 
vetenskaplig inriktning mot det hermeneutiska även om det fanns vissa inslag av det 
positivistiska. 
 
När den deduktiva ansatsen tillämpas formar forskaren hypoteser ur befintlig teori. 
Hypoteserna prövas sedan i verkligheten för att generera ny kunskap om en företeelse. 
Om syftet är att studera skilda fenomen (sinnesupplevelser) i verkligheten, för att av 
dessa kunna dra generella slutsatser, används den induktiva ansatsen (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 2001). Vi valde den deduktiva ansatsen i vårt arbete därför att vi inte 
hade som mål att skapa en helt ny teori, utan endast studera verkligheten med stöd av 
existerande teorier. Vi ville undersöka om befintliga teorier överensstämde med vår 
empiriska studie.  
 
Kvalitativ forskning bygger på att omvandla det som observeras, rapporteras eller 
registreras till skrivna ord och inte till siffror. Den kan också sägas ha en tendens att 
associeras med småskaliga studier. Däremot strävar kvantitativ forskning efter att mäta 
företeelser som kan omvandlas till siffror, sedan kan resultaten analyseras med hjälp av 
statistiska metoder (Denscombe, 2000). Vår undersökning var baserad på ett kvalitativt 
angreppssätt för att få en tydligare helhetsbild och en djupare förståelse över 
forskningsområdet. Med denna metod fick vi en större förståelse för företagens verk-
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samhet och deras nuvarande situation. Vår målsättning var att utföra en djupgående 
studie där resultaten kunde skrivas i kvalitativa termer och därför var en kvalitativ metod 
lämplig. 
                                                                                                                                                                          

3.2 Undersökningsansats 
 
I vår undersökning var det lämpligt att använda fallstudie som undersökningsansats 
eftersom fallstudiens styrka är att den tillåter flera metoder beroende på omständigheterna 
och de speciella krav som situationen ställer (Denscombe, 2000). Ett problem med 
fallstudien är att det inte går att dra några generella slutsatser utifrån resultatet (Holme & 
Solvang, 1991). De slutsatser som drogs i detta arbete var inte avsedda att vara av 
generell art utan baserades på vad som gällde i de företag som undersökts. 
 

3.2.1 Val av fallstudieföretag och respondent 
 
Vid en kvalitativ undersökning är urvalet av företag ett viktigt beslut. Urvalet i detta fall 
kunde bestå av alla företag i Sverige som upprättade hållbarhetsredovisning, vare sig den 
var separat eller om den ingick i företagets årsredovisning. Vi valde att göra vår fallstudie 
genom att vi valde tre företag som hade fått sin hållbarhetsredovisning granskad av en 
tredje part, dessa var ABB, SAS och Swedish Meats. Dessutom valde vi tre företag som 
inte hade ansett att en granskning var nödvändig, de företagen var ITT Flygt AB, 
Föreningssparbanken och Skanska. Förutom de sex företagen som är med i vår under-
sökning, kontaktade vi ytterligare två företag. Dessa erhöll vi inte något svar ifrån. Vi 
valde att avgränsa oss till de företag som ligger i täten, med att redovisa hållbarhet och 
som även har fått erkännande genom olika utmärkelser.  
 
För tredje året i rad placerade sig ABB först inom sin industrigrupp på Dow Jones 
Sustainability Index (DJSI). DJSI är världens största index över företag med goda 
hållbarhetsprestanda, däribland ekonomiska, miljömässiga och sociala. Enligt Lars-Olle 
Larsson på KPMG:s specialistavdelning Miljö- och Etikrevision har företag som 
betraktas som socialt ansvarsfulla fördelar på aktiemarknaden. De företag som ingår i 
DJSI har en bättre kursutveckling än Dow Jones Generalindex. SAS valde vi på grund av 
att deras redovisningar har utsetts av Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) till att 
representera Sverige i en internationell tävling för företag som bedriver miljö respektive 
ansvarsfullt företagande. Swedish Meats valde vi på grund av att deras redovisning är 
granskad och har nominerats av FAR till tävlingsklassen ”Bästa hållbarhetsredovisning”. 
ITT Flygt AB har utsetts till att ha världens nionde bästa hållbarhetsredovisning år 2002, 
utmärkelsen är gjord av engelska företaget SustainAbility Ltd på uppdrag av FN-organet 
UNEP (United Nations Environment Programme). Föreningssparbanken var enligt DJSI 
bästa svenska bank år 2003 och tredje bästa bank i världen. Skanska är ett företag som är 
medlem i DJSI.  
 
Vid val av respondent ansåg vi det viktigt att det var en person som var väl insatt i ämnet. 
Företagens respondent var oftast miljöchefen eller den som höll i hållbarhetsarbetet på de 
företag vi valt i vår fallstudie. Dessutom valde vi även att ha tre respondenter som 
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granskat hållbarhetsredovisningarna. Dessa arbetade på två olika revisionsbyråer Deloitte 
& Touche och KPMG. Vi valde dessa respondenter eftersom de hade mest erfarenhet av 
att granska hållbarhetsredovisningar.  
 

3.5 Datainsamlingsmetod 
 
Primär data är data som samlas in för den egna undersökningens syfte (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 2001). Vi började med att ringa upp företagen för att höra vilken 
person som var bäst lämpad som respondent. Vi använde oss av e-post intervjuer som ett 
tillvägagångssätt att samla in primär information i vår undersökning. En av anledningarna 
till detta var det geografiska avståndet till företagen. Det skulle vara alltför tidskrävande 
och dessutom skulle kostnaderna bli för höga på grund av resorna som måste göras.  
Fördelarna med e-post intervju är i många fall att personer som är svåra att få tag på 
lättare kan kontaktas och de kan dessutom besvara dessa frågor när de har tid. 
Frågeformuläret skickades till respondenten som fick god tid på sig att svara (se Bilaga 
2). Detta medförde att någon speciell tid för intervju inte behövde bokas upp. Vi 
avslutade frågeformuläret med en förfrågning, om vi kunde publicera respondentens 
namn, befattning och företagets namn. Personer som intervjuades på detta sätt var tre 
granskare av hållbarhetsredovisningar och miljöchefer på sex olika företag. Däremot var 
det en av granskarna som hellre ville bli telefonintervjuad, vilket vi gjorde. Vi använde 
oss då av samma frågor som e-postformuläret till granskarna.  
 
Sekundär data är data som insamlats i ett annat syfte än den egna undersökningens. 
Exempel på sekundärdata är arkivmaterial, databaser, litteratur och tidskrifter (Eriksson 
& Wiedersheim-Paul, 2001). Vi samlade in sekundärdata i form av att ta del av företag-
ens hållbarhetsredovisningar och även besöka deras hemsidor på Internet. Vi tog även del 
av vad olika normgivande organ både internationellt och i Sverige ansåg om hållbarhets-
redovisningarnas utformning och om de bör granskas av en oberoende tredje part. Detta 
gjorde vi genom att besöka de normgivande organens hemsidor som exempelvis FEE, 
GRI, FAR med flera.  
 
För att genomföra undersökningen använde vi litteratur och vetenskapliga artiklar som 
grund. Vi utnyttjade de sökverktyg som fanns tillgängliga på Luleå Tekniska Universitets 
bibliotek för att inhämta lämplig teoretisk bakgrund. Vi sökte i databaserna Lucia & 
Libris: på orden hållbarhetsredovisning fick vi 0 träffar, däremot på ordet hållbar var 
resultatet 0 träffar i Libris & 3 träffar i Lucia men ingen av dessa var dock relevanta. I 
Ebsco sökte vi på sustainability report & peer reviewed då fick vi 2 träffar, sustainable 
development med 768 träffar som resultat, relevant av dessa var träffarna på 
sustainability report. I Emerald sökte vi på orden sustainability report och fick 770 träffar 
i fulltext, där ett fåtal var relevanta. I databasen Affärsdata sökte vi på hållbarhets-
redovisning och fick 34 träffar varav ungefär 10 var relevanta. Sökning med Internets 
sökmotorer Google hållbar utveckling gav 50100 träffar dock var endast ett fåtal 
relevanta till vår uppsats. Sökning på hållbarhetsredovisning gav 130 träffar där ett 20-tal 
var intressanta på de svenska sidorna och på sidor över hela webben gav 710 000 träffar 
där ett 30-tal var intressanta. I Alta Vista gav sökning på hållbarhetsredovisning 48 träffar 
varav 11 var relevanta och sökning på sustainability report gav 382 007 träffar varav ett 
30-tal träffar var relevanta. I databasen MSN sökte vi på ordet hållbarhetsredovisning 
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vilket gav 79 träffar, varav 9 stycken var relevanta.  Global Reporting Initiative gav     
140 092 träffar varav det var ett fåtal träffar som var relevanta. Vi använde oss även av 
tidigare skrivna uppsatser med liknande syfte för att erhålla förslag på lämpliga källor 
som passade vårt syfte med undersökningen. 
 

3.6 Metodproblem 
 
Två typer av problem aktualiseras när en vetenskaplig undersökning ska genomföras. 
Dessa är validitet och reliabilitet, två viktiga mätinstrument som måste beaktas för att öka 
undersökningens trovärdighet. Genom att vara medveten om att dessa problem existerar 
går det att minska omfattningen av dem.(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001) 
 
Validitet är den viktigaste av dessa mätinstrument och innebär att forskaren mäter det 
denne har avsett att mäta och att inget ovidkommande påverkar resultatet. En metod eller 
ett angreppssätt bör för att ha hög reliabilitet vara oberoende av undersökare och av 
undersökta enheter som personer eller organisationer.(ibid)  
 
Vid en intervju med hjälp av e-post är det omöjligt att se respondentens reaktioner på 
frågorna, vilket gör det svårare att veta om svaren är ärliga eller inte. Vi hade dock inte 
ställt några direkt känsliga frågor som kunde uppfattas som stötande, därför ansåg vi att 
respondenten inte hade haft någon anledning att svara oärligt. Dessutom kontrollerade vi 
att rätt person blev respondent genom förfrågningar hos företagen innan vi skickade ut 
intervjuerna. Detta gjorde att vi enbart skickade till respondenter som var väl insatta i 
ämnet. Svaren kan däremot utvecklas mer vid en telefonintervju än i en e-post intervju. 
Detta kunde vi se i telefonintervjun med Larsson, där följdfrågor kunde ställas. En 
svårighet med telefonintervju var att hinna med att dokumentera svaren eftersom vi inte 
hade tillgång till bandspelare. Liksom vid e-postintervju kunde vi inte se respondentens 
reaktion vid telefonintervjun.  
 
Vi hade reserverat oss mot nackdelen att inte kunna ställa följdfrågor genom att fråga i 
formuläret om vi kunde ringa upp i fall vi ansåg det vara nödvändigt för ett mer utvecklat 
svar. Vi behövde dock inte ringa upp någon av våra respondenter, däremot skickade vi en 
e-postfråga för att få ett tydligare svar av en av våra respondenter. Vi skickade också en 
sammanfattning av intervjun till våra respondenter, för att få ett godkännande av dem, att 
vi hade uppfattat svaren korrekt. 
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4 EMPIRI 
 
I detta kapitel beskrivs det empiriska materialet som inhämtats från fallstudieföretagens 
hållbarhetsredovisningar och genom intervjuer som vi genomfört med företagens repre-
sentanter. Vi kommer även att presentera en sammanställning av intervjuerna med de tre 
respondenterna som granskar hållbarhetsredovisningar. 
 
 

4.1 ABB:s hållbarhetsredovisning 2001 
 
ABB är ett företag inom kraft – och automationsteknik och är verksamt i 100 länder. De 
skriver i sin hållbarhetsredovisning att de hämtat inspiration från riktlinjerna i GRI och 
att detta är första gången de försökt tillämpa GRI:s rekommendationer i den mån de är 
relevanta för ABB:s verksamhet. Koncernchefen Jörgen Centerman berättar i ABB:s 
hållbarhetsredovisning att de försöker anpassa sig till en föränderlig miljö. De anser sig 
som pionjärer inom området och att de försöker stimulera till en debatt om hur företag 
kan uppnå en hållbar utveckling. ABB anser även att bristen på fastställda standarder och 
mätmetoder alltid har varit ett problem vid rapportering av hållbarhetsprestanda. På grund 
av att det globala affärsklimatet håller på att förändras, anser de att synen på hållbarhet 
snart kommer att vara en förutsättning för all affärsverksamhet och att ABB står väl 
förberett för ett sådant klimat. På vägen mot hållbarhet anser ABB att alla deras 
intressenter måste vara överens om värdet av hållbarhet och att hållbarhet angår oss alla. 
De har försökt förbättra redovisningen av hållbarhetsprestanda i samarbete med Det 
Norske Veritas och tillsammans har de utvecklat en ny modell baserad på GRI:s 
riktlinjer. Det norske Veritas har även granskat ABB:s hållbarhetsredovisning som en 
oberoende tredje part.  
 
ABB:s hållbarhetsprinciper är att hållbar utveckling är integrerad i hela deras 
affärsverksamhet. De vill skapa värde för alla deras intressenter genom en strävan att 
balansera ekonomiska, miljömässiga och sociala prioriteringar. ABB vill kontinuerligt 
förbättra sina sociala och miljömässiga prestanda och ta initiativ för att höja livskvaliteten 
på de orter och i de länder där ABB är verksamma. Uttalandet från Det Norske Veritas 
(DNV) i ABB:s hållbarhetsredovisning visar att ABB har kommit en bra bit på väg i sin 
hållbarhetsredovisning. DNV anser även att utveckling av hållbarhetsredovisning bör ske 
genom utbyte av erfarenhet inom hela hållbarhetsorganisationen, för att ge en bättre 
jämförbarhet mellan företagen. 
 

4.1.1 Sammanfattning av e-postintervju med ABB:s representant 
 
Respondenten från ABB, Gunnel Wisén Persson arbetar som hållbarhetscontroller och 
rapporterar om miljö och sociala prestanda som är underlag för ABB:s svenska 
hållbarhetsredovisning. Respondenten berättar att ABB har haft miljöredovisning sedan 
1993 och hållbarhetsredovisning från 2000. Med sin hållbarhetsredovisning vänder sig 
ABB internt till sina anställda och externt till kunder, investerare, myndigheter, 



Hållbarhetsredovisning – en kommande redovisningsform? 
Empiri 

                                                                           Hansson & Henriksson, 2003  
                                                                                                                   Luleå Tekniska Universitet 

17 

allmänhet, studenter och andra intressenter. Wisén Persson berättar vidare att ABB har 
sin hållbarhetsredovisning granskad av en tredje part som är DNV, eftersom ABB anser 
att en granskning ger en trovärdighet till hållbarhetsredovisningen. Respondenten nämner 
också att ABB har ett samarbete med DNV och detta samarbete startade i samband med 
att ABB beslutade att införa ett miljöledningssystem.  
 

4.2 Föreningssparbankens hållbarhetsredovisning 2002 
 
Föreningssparbanken skriver i sin hållbarhetsredovisning, att de har haft en lång tradition 
av miljö- och hållbarhetsarbete, ända från bankens start på 1800-talet. Detta engagemang 
har också en direkt koppling till bankens långsiktiga lönsamhet. Genom att fokusera på 
hållbarhetsfrågor anser de att kundernas lojalitet och förtroende för banken ökar samtidigt 
som varumärket stärks. De anser även att hållbarhetsarbetet bidrar till att identifiera nya 
affärsmöjligheter, minska risker och minska driftskostnader. Birgitta Johansson-Hedberg, 
bankens vd skriver att: ”när alla strävar åt samma håll och har en enhetlig syn på bankens 
roll i samhället blir vår särart tydlig och banken står stark, även i en turbulent värld”. 
 
Föreningssparbanken bildades 1997 då Föreningsbanken och Sparbanken gick samman. 
Banken är idag en heltäckande, modern fullservicebank med kontor över hela landet. I 
Sverige arbetar ungefär nio tusen personer i banken. De skriver även att de vill vara en 
bank för var och en – oavsett ekonomiska förutsättningar, etnisk bakgrund, kön, ålder, 
utbildningsnivå, fysiska förutsättningar eller bostadsort. Bankens hållbarhetsarbete ska 
genomsyra samtliga kontakter banken har med sina olika intressenter. Hållbarhets-
redovisningen är däremot inte verifierad av någon tredje part, men Föreningssparbanken 
nämner GRI:s riktlinjer som en hjälp vid utformningen av en hållbarhetsredovisning. 
 

4.2.1 Sammanfattning av e-postintervju med Föreningssparbankens representant 
 
Respondenten från Föreningssparbanken, Britt-Marie Lundh som är ansvarig för 
hållbarhetsfrågorna och även uppgiftslämnare med ansvar för disposition och innehåll i 
hållbarhetsredovisningen. Respondenten berättar att Föreningssparbanken har haft 
miljöredovisning från 1996 och har utvecklats till en hållbarhetsredovisning idag. Lundh 
skriver att det är ett bra sätt att marknadsföra banken. Föreningssparbankens 
huvudintressenter är kunder, anställda, samhälle och aktieägarna men även media. 
 
Lundh berättar vidare att Föreningssparbanken inte har haft någon oberoende tredje part 
som granskar deras miljö-/hållbarhetsredovisning. Orsaken till detta är att de inte bedömt 
att mervärdet uppväger kostnaderna. En annan orsak är att de inte funnit någon seriös 
granskare som granskar efter GRI:s riktlinjer. Oftast har de revisionsbyråer som 
marknadsför att de granskar, egna checklistor och system som gör att det skapas 
förvirring om vad en hållbarhetsredovisning ska innehålla. Respondenten berättar vidare 
att det just nu pågår en debatt, om en granskning av tredje part är bättre än att ISO14 0011 
certifiera sig. Denna typ av resonemang och fikonspråk skapar dock förvirring för 

                                                 
1 ISO 14001 är ett miljöledningssystem (Larsson, 1997) 
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beslutsfattare inom företag, dessutom ger det inget bidrag till att föra hållbarhetsarbetet 
framåt, anser Lundh. 
 

4.3 ITT Flygt AB:s hållbarhetsredovisning 2001 
 
ITT Flygt AB är världens ledande tillverkare, leverantör och utvecklare av dränkbara 
pumpar och omrörare. De har produktionsanläggningar på tre kontinenter och deras 
produkter används dagligen i reningsverk, avloppssystem och gruvor. För ITT Flygt AB 
innebär begreppet hållbarhet att verksamheten bedrivs med en kombination av 
ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar. Hållbar utveckling innebär för företaget att 
de bedriver en verksamhet som möter dagens behov utan att kompromissa möjligheter för 
framtida generationer att möta sina behov. 
 
ITT Flygt AB:s intressenter är personer som påverkar eller påverkas av organisationen. 
ITT Flygt AB ser kunder, nuvarande och framtida medarbetare, ägare, leverantörer, 
myndigheter och kommuner som deras viktigaste intressenter. Företaget använder sig av 
GRI som stöd i redovisningens struktur, företaget har även utvecklat ett eget ramverk. 
Företagets hållbarhetsredovisning ingår i en bredare strategi för kommunikation, som har 
till syfte att förstärka relationer mellan företaget och dess intressenter. Hållbarhetsredo-
visningen 2001 ingår i en dynamisk kommunikationsprocess och de uppmuntrar även 
sina intressenter till att komma med förslag och kommentarer som bidrag för att kunna 
utveckla hållbarhetsredovisningen ytterligare. 
 
ITT Flygt AB har tre mål med sin satsning på hållbar utveckling och de är att hantera 
risker på ett effektivt sätt, stärka varumärket och öka värdet på immateriella tillgångar. 
Intressenternas värderingar ligger till grund för företagets vision, affärsidé och 
kärnvärden. Företagets hållbarhetsredovisning är inte granskad av någon oberoende tredje 
part. De har försökt att lägga fram en välavvägd, öppen redovisning av ITT Flygt AB:s 
värderingar, riktlinjer, skötsel, resultat och produkter. All information har kontrollerats 
internt och motsvarar kända fakta. En verifiering skulle inte öka redovisningens 
trovärdighet enligt företaget.  
 

4.3.1 Sammanfattning av e-postintervju med ITT Flygt AB:s representant 
 
Magnus Enell koncernchef för hållbar utveckling på ITT Flygt AB skriver i e-
postintervjun att företaget började 1996 med miljöredovisning. 1999 vidareutvecklade de 
denna redovisning till att även bedriva hållbarhetsredovisning. Den första hållbarhets-
redovisningen kom alltså ut 1999, den andra 2001 och den tredje skall komma ut nu i år 
2003. De ger ut en hållbarhetsredovisning vart annat år. Åren dessemellan ger de ut en 
enklare variant på Internet.  
 
Enell berättar att de följer GRI:s Guidelines vilket kan jämföras med en internationell 
standard. Han berättar vidare att det finns ännu ingen internationell standard för 
tredjepartsverifiering. Därför har företaget valt att vänta med granskning tills det finns en 
allmänt vedertagen standard. En granskning utan en internationell standard innebär att 
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varje tredjepartsverifierare har sin egen modell och det anser företaget vara otillfreds-
ställande. Det finns dessutom tre olika nivåer av tredjepartsgranskare; etablerade 
revisionsfirmor, certifieringsorgan och Non-Governmental Organisations och vem av 
dessa är den rätta att välja? 
 
Att granska sina hållbarhetsredovisningar är en kostsam insats, vilket Enell anger som en 
ytterligare orsak till varför företaget inte låter sin hållbarhetsredovisning tredjeparts-
verifieras. Frågan företaget måste ta ställning till är det värt att göra denna insats eller kan 
pengarna användas till andra insatser som ger mer nytta. Enell ställer sig frågan om inte 
marknaden i form av läsarna och de prioriterade intressenterna är tillräckligt duktiga 
externa granskare. Det finns heller ingen samordning idag mellan tredjepartsverifieraren 
och de revisorer/certifieringsorgan som företag har för kontrollen av sitt miljölednings-
system (ISO14001). En tredjepartsverifiering skulle innebära att företaget betalar dubbla 
kostnader för delvis samma arbetsuppgifter. 
 

4.4 SAS koncernens miljöredovisning 
 
SAS koncernen är ett företag inom reseindustrin som bidrar med kommunikation och 
transporter till såväl enskilda som företag och samhället i stort. I takt med att 
globaliseringen av näringslivet snabbt ökar ställer allt fler medborgare krav på att 
företaget skall ta ett ökat samhällsansvar. För att svara upp mot dessa krav och bidra till 
en hållbar utveckling skall anställda inom SAS koncernen i sitt dagliga arbete ta hänsyn 
till företagets ekonomiska utveckling såväl som dess miljömässiga och sociala påverkan 
på samhället. För SAS innebär hållbar utveckling en strävan mot ekonomisk tillväxt, 
miljömässiga förbättringar och socialt ansvarstagande. Koncernen har till uppgift att 
skapa långsiktig värdetillväxt för aktieägarna. För att säkerhetsställa detta har företaget 
som utgångspunkt FN:s samarbetsavtal med näringslivet och The Global Compact samt 
riktlinjerna i Global Reporting Initiative från United Nations Development 
Programme(UNDP). 
 
SAS koncernen samarbetar kring hållbar utveckling med universitet, motorproducenter 
och myndigheter om renare teknologi, miljöutbildning, reducerad miljöpåverkan samt 
sociala myndigheter om rehabilitering och förebyggande av alkoholproblem. Enligt SAS 
miljödirektör Niels Eirik Nertuns uttalande i miljöredovisningens förord har företaget valt 
att minska på den externa redovisningen av miljöarbetet2. Mycket av den information 
som finns i den Internetbaserade miljöredovisningen från 2001 är av generell art och är 
fortfarande aktuell.  SAS är angelägna om att föra en dialog med deras intressenter och 
välkomnar synpunkter om deras miljöarbete. De intressenter som de bland annat skriver 
om i deras miljöredovisning är kunder både privat och företagskunder, leverantörer och 
myndigheter. För sjätte året i rad har miljörelaterad information som finns i 
årsredovisningen och miljöredovisningen granskats av SAS koncernens externa revisorer. 
 

                                                 
2 SAS benämner sin redovisning som miljöredovisning trots att den innehåller de tre delar som en 
hållbarhetsredovisning består av. 
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4.4.1 Sammanfattning av intervju med SAS:s representant 
 
Niels Eirik Nertun arbetar som miljödirektör inom SAS koncernen. Företaget har bedrivit 
miljöredovisning sedan 1995 och har haft dem granskade sedan 1997 av Deloitte & 
Touche. Motivet till att de bedriver miljöredovisning är att det fungerar som ett 
kommunikationsmedel till företagets intressenter. Nertun anger bland annat myndigheter, 
NGO, ägare, anställda och media som företagets viktigaste intressenter. SAS låter sina 
miljöredovisningar kvalitetsgranskas för att de anser det nödvändigt för att nå objektivitet 
i sina miljödata. Miljödirektör Nertun skriver vidare i intervjun att SAS arbetar mot en 
Corporate social responsibility (CSR) redovisning.  
 

4.5 Skanskas hållbarhetsredovisning 2002 
 
Skanska är en koncern inom byggrelaterade tjänster och projektutveckling. De har elva 
hemmamarknader runt om i världen. Skanska har införlivat begreppet hållbar utveckling i 
sin verksamhet av tre huvudsakliga skäl: för att stärka sitt varumärke, för att stärka 
arbetet med riskhantering samt för att vara en attraktiv arbetsgivare för nuvarande och 
framtida medarbetare. De skriver i sin hållbarhetsredovisning att den ger en bild om vilka 
de är, var de befinner sig och vad de gör. Dessutom skriver de att tack vare redovisningen 
får de ett ytterligare stöd att integrera begreppet hållbar utveckling i sina affärsstrategier, 
att identifiera svaga och starka sidor i sin nuvarande verksamhet samt att prioritera 
viktiga frågor för framtiden. Skanska skriver vidare att de arbetar hårt med att förbättra 
uppföljningen och rapporteringen. De använder sig av GRI som stöd för innehållet i sin 
redovisning. De skriver även att de har valt att inte tredjepartsverifiera sin 
hållbarhetsredovisning. Skanskas hållbarhetsredovisning är den första sammanfattning 
och konkretisering av deras arbete. Hållbarhetsredovisningen beskriver den kurs Skanska 
valt för deras fortsatta utveckling. 
 

4.5.1 Sammanfattning av intervju med Skanskas representant 
 
Respondenten från Skanska, Staffan Söderberg är miljöchef hos Skanska och även 
affärsansvarig för konsultverksamhet inom miljö och hållbar utveckling vid Skanska 
Teknik. Staffan Söderberg berättar att Skanska har haft miljöredovisning sedan 1997 och 
hållbarhetsredovisning sedan 2002, alltså är den här deras första hållbarhetsredovisning. 
Skanska vänder sig främst till kunder, medarbetare och investerare med sin hållbarhets-
redovisning eftersom ”företaget stannar utan dem” enligt Staffan Söderberg. Skanska vill 
även att intressenterna ska vara stolta över Skanska. Andra viktiga intressenter enligt 
respondenten är exempelvis myndigheter, NGO:s (Non Governmental Organizations), 
studenter och försäkringsbolag. Dessa intressenters åsikter om Skanskas verksamhet är en 
viktig inspirationskälla för Skanska att utvecklas. Söderberg berättar vidare att Skanskas 
hållbarhetsredovisning inte har granskats av någon tredje oberoende part, därför att de 
anser att det inte finns någon efterfrågan på detta. Samhällsbyggnadsbranschen erbjuder 
inte allt för stor konkurrens avseende hållbarhetsfrågor och Skanska vet inte riktigt vem 
de ska jämföra sig med inom sin bransch. 
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4.6 Swedish Meats hållbarhetsredovisning 2001 
 
Swedish Meats är ett företag inom livsmedelsindustrin som producerar kött och 
köttbaserade produkter. De anser att de har ett ansvar som det största svenska företaget i 
branschen, att delta i den aktuella debatten om exempelvis djurhållningen i Sverige. I det 
dagliga arbetet inom Swedish Meats förs en dialog med kunder, myndigheter, 
leverantörer, opinionsbildare och andra.  Dessa aktörer påverkar också Swedish Meats 
ställningstagande i deras sätt att arbeta med miljö- och etikfrågor. Intressentdialogen ser 
de som ett viktigt verktyg för delaktighet med omvärlden. Swedish Meats anser även för 
att den industriella verksamheten skall vara långsiktigt lönsam och kunna uppfylla 
ägarnas förväntningar krävs inte enbart ekonomisk lönsamhet i det korta perspektivet. De 
är övertygade om att långsiktig lönsamhet enbart kan uppnås av företag som bedriver en 
långsiktigt hållbar utveckling. 
 
Swedish Meats hållbarhetsredovisning består i att utifrån GRI utarbeta en redovisning 
som visar hur väl deras verksamhet överensstämmer med deras värderingar. Syftet med 
redovisningen är att ge ett helhetsperspektiv på hur koncernen arbetar med 
hållbarhetsfrågor och vilken inställning de har till dessa frågor. Swedish Meats vill också 
redovisa på ett brett fokus där miljö, arbetsmiljö, djuromsorg och kvalitet redovisas i en 
och samma redovisning.  Redovisningen presenteras öppet för intressentgrupperna och de 
arbetar även med att få en återkoppling från dessa. Hållbarhetsredovisningen presenteras 
endast på deras hemsida och förekommer inte i pappersform. Detta är deras tredje miljö- 
och etikredovisning. En oberoende tredje part har granskat Swedish Meats hållbarhets-
redovisning. Granskningen har genomförts av revisionsbyrån KPMG och gransknings-
berättelsen finns att läsa på Swedish Meats hemsida. Granskningen har som målsättning 
att genom intervjuer, platsbesök och granskning av underlag säkerställa att uppgifterna i 
miljö- och etikavsnittet är underbyggda, rapporterade och redovisade på ett tillförlitligt 
sätt. 
 

4.6.1 Sammanfattning av intervju med Swedish Meats representant 
 
Olov Osmark Swedish Meats Miljöchef skriver i e-postintervjun att företaget har börjat 
med miljöredovisning 1995 för att sedan 1999 övergå till att redovisa hållbarhet. 
Företaget vänder sig huvudsakligen till kunder, ägare, konsumenter, underleverantörer 
och anställda med denna redovisning. Några andra viktiga intressenter är Lantbrukarnas 
Riksförbund (LRF), Svenska Djurhälsovården, massmedia, myndigheter samt olika 
djurskydds- och miljöorganisationer.  
 
Företagets ambition med hållbarhetsredovisningen är att de olika målgrupperna ska 
kunna hitta just de områden som intresserar dem mest. För att förstärka detta arbete har 
de tillsammans med KPMG genomfört en intressentdialog med de externa intressenterna 
som har ett intresse i det företaget redovisar. De synpunkter som framfördes vid dialogen 
har beaktas vid framtagningen av hållbarhetsredovisningen. Swedish Meats låter sin 
hållbarhetsredovisning granskas av oberoende tredje part för de anser att detta ökar såväl 
validiteten som reliabiliteten på redovisningen.   
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4.7 Intervju med Henrik Dahlström, KPMG 
 
En sammanfattning av e-postintervju med Henrik Dahlström revisor på KPMG med 
huvudinriktning att granska hållbarhetsredovisning. För att granska hållbarhetsredovis-
ning skriver Dahlström att en bred tvärfunktionell kompetens behövs av revisionsteamet 
med bland annat kunskap inom ekonomi och naturvetenskap. 
 
De riktlinjer som används vid granskning är bland annat den europeiska 
revisorfederationens (FEE) Providing Assurance on Environmental Reports och 
Providing Assurance on Sustainability Reports. Att redovisa hållbarhet är ett område som 
hela tiden måste utvecklas och uppdateras. Inom föreningen FAR pågår ett arbete att ta 
fram en vägledning för att granska hållbarhetsredovisning, denna kommer att publiceras 
till hösten. När denna vägledning är klar kommer det att finnas tillräckligt med stöd för 
att granska hållbarhetsredovisningar enligt Dahlström. 
 
Problem som kan uppkomma vid granskning av dessa redovisningar är att det kan uppstå 
ett förväntansgap mellan vad revisorerna granskar och det användarna av granskningen 
förväntar sig att revisorerna skall granska. Fördelar med att företagen låter sina redovis-
ningar granskas är bland annat att intressenterna sätter en större tilltro på vad som 
redovisas, det vill säga att informationen är relevant, komplett och ger en balanserad bild 
av organisationens arbete med hållbarhet. Dessutom leder en granskning av hållbarhets-
redovisningar till en mindre osäkerhet, när beslut skall tas som baseras på hållbarhets-
redovisningen. En annan fördel med granskning, är när företagen får kännedom om vissa 
svagheter kan de förbättra sig, vilket också leder till en bättre kvalité på hållbarhets-
redovisningen. 
  

4.8 Intervju med Lars-Olle Larsson, KPMG 
 
En telefonintervju den 16 april 2003, klockan 8.30 med Lars-Olle Larsson som är 
revisionsledare på KPMG och miljöspecialist i FAR. Hållbarhetsredovisningar granskas 
av team med ett brett kunskapsspektra som till exempel kunskap om branschen och 
kunskap om miljö, viktigaste kunskapen är dock om revision.  
 
Grunden för granskning av all redovisning och hållbarhetsredovisningar är den 
standardisering av revision som International Auditing and Assurance Standards Board 
(IAASB) tagit fram. IAASB är en kommitté av International Federation of Accountants 
(IFAC) som arbetar med att förbättra enhetliga revisionsstandarders. I granskningsarbetet 
av hållbarhetsredovisningar ger även den europeiska revisorsfederationens (FEE) utgivna 
dokument Discussion Paper ett stöd. Global Reporting Initiative utgivna Guidelines ger 
även delar till granskningskriteriet. Hållbarhetsområdet är under utveckling och initiativ 
till nya standarders har lanserats i mars 2003. Dessa standarders är AccountAbility (AA) 
1000 och skall fungera som ett verktyg för hållbarhetsredovisningar, verktyget är ännu i 
sin inledningsfas. Att redovisa hållbarhet är under utveckling och det är en redovisning 
som sker på frivillig basis. En lagstiftning inom området skulle i detta läge inte vara 
lämpligt för tiden är inte mogen. Området måste få utvecklas vidare och på den frivilliga 
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vägen. Föreningen FAR har även de börjat utveckla råd för granskning av hållbarhets-
redovisningar. 
 
I granskningsberättelsen framgår det vad revisorn har gjort och inte gjort. Att granska 
denna kvalitativa information anser Larsson att det inte är något problem med utan det är 
en kostnadsfråga för företagen att tillhandahålla resurser för dem som granskar. Han 
angav som exempel ett företag som har sin verksamhet i Asien och om företaget då 
bedriver hållbarhetsredovisning skall de som granskar ut till varje enhet för att granska 
det underlag som företaget lämnar genom intervjuer och platsbesök. Detta blir med andra 
ord ganska kostsamt för företaget. Larsson anser att en hållbarhetsredovisning skall vara 
granskad av oberoende tredje part. Är den inte granskad är det ingen redovisning utan då 
är det enbart reklam från företagets sida. En redovisning kräver granskning för att den 
skall vara trovärdig och att intressenterna skall våga lita på den. Sedan är det upp till 
företagen om de vill bedriva hållbarhetsredovisning eller om de vill kommunicera 
hållbarhet på annat sätt.  
 
Stora företag som har varumärken som de värnar om, ser det som en del av 
samhällsansvaret att bedriva hållbarhetsredovisning. Deras intressenter kräver mer än den 
finansiella informationen, hållbarhetsredovisningen blir då påverkad av att företagens 
intressenter efterfrågar denna information. Larsson säger att det är ett klokt val av 
företagen att arbeta aktivt med denna redovisning. Ofta har de företag som börjat 
redovisa hållbarhet haft en varumärkeskris och för att komma ut ur denna har 
hållbarhetsredovisning varit lösningen. 
 

4.9 Intervju med Jenny Zetterberg, Deloitte & Touche 
 
En sammanfattning av e-postintervju med Jenny Zetterberg som arbetar på Deloitte & 
Touche med att granska miljö- och hållbarhetsredovisningar. Kompetens som är nöd-
vändig vid arbetet med att granska företagens hållbarhetsredovisning är miljökompetens 
och en väl fungerande revisionsmetodik som är grunden i revisionsarbetet. 
 
Zetterberg nämner att riktlinjer som används är den revisionsmetodik som revisions-
företaget använder sig av vid ekonomiska årsredovisningar. Utöver denna metodik 
används den europeiska revisorsfederationens (FEE:s) diskussionspapper ”Providing 
Assurance on Sustainability Reports” vilket kom ut med sin senaste utgåva i april 2002. 
Revisionsföretaget ingår även i den arbetsgrupp inom FAR som för närvarande arbetar 
med att utveckla riktlinjer för hur hållbarhetsredovisningar bör granskas. Dessa riktlinjer 
används även vid granskningen av hållbarhetsredovisningar. 
 
Enligt respondenter har personalen som arbetar med att granska hållbarhetsredovisningar 
på Deloitte & Touche en gedigen revisionsmetodik i ryggen vilket gör att de anser att de 
har tillräckligt med riktlinjer och ramverk som stöd i sitt arbete. Däremot skulle enhetliga 
riktlinjer för hur redovisningar skall granskas öka trovärdigheten för företagens 
redovisningar. Som det fungerar idag kan granskningsarbetet ske på lite olika sätt 
beroende på vem som granskar redovisningen. En enhetlighet skulle öka tilltron för 
läsaren, om de vet att granskningen har utförts på likartat sätt oavsett vem som granskat 
rapporten och även att de vet vad granskningens innehåll och omfattning är i rapporten. 
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De problem som kan uppkomma vid granskning är att ett förväntansgap kan uppstå 
mellan det läsaren av redovisningen tror att granskningen innebär och det revisorerna 
faktiskt har granskat. Därför är det oerhört viktigt enligt Zetterberg att gransknings-
berättelsen är utförligt beskriven, av vad granskningen har omfattat, detta för att inte 
läsaren tror att revisorn genomfört vissa granskningsåtgärder som det sedan visar sig att 
han/hon inte gjort. 
 
Vidare skriver Zetterberg att fördelarna med att företagen låter sina redovisningar 
granskas är att företaget får en genomgång av sitt system för informationsinsamling och 
den feedback som företaget erhåller i form av en slutrapport med resultatet av 
granskningen. Slutrapporten är inte den samma som granskningsberättelsen utan den är 
för internt bruk. Granskningsberättelsen är det som publiceras i redovisningen. Nackdelar 
som kan uppkomma vid granskning kan vara att företaget inte tidigare haft sin 
redovisning granskad, i och med granskningen upplever företaget det som ett stort 
projekt. Dessutom kan det upplevas som att det är jobbigt att behöva plocka fram 
material och att svara på ingående frågor. 
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5 ANALYS 
 
I följande kapitel analyseras resultaten från den empiriska undersökningen. Företagens 
hållbarhetsredovisningar och de svar som vi erhöll vid e-postintervjuerna relateras till 
varandra. I de fall det är möjligt görs också jämförelser mellan de olika företagen. Vi 
kommer även att analysera svaren från de tre personerna som granskar 
hållbarhetsredovisningar. Slutligen görs även kopplingar till den teoretiska 
referensramen. 
 
 

5.1 Analys av varför företag bedriver en hållbarhetsredovisning 
 
En analys av företagens motiv till att de bedriver hållbarhetsredovisning är att de strävar 
efter att uppnå ett stabilt förhållande till sin omgivning. Enligt GRI 2002 är påtryckningar 
från samhället en anledning till att företag bedriver hållbarhetsredovisning och att det 
stärker företagens anseende. Ett av Föreningssparbankens motiv till att redovisa 
hållbarhet är att de anser kunders lojalitet och förtroende ökar. SAS kommenterar i sin 
hållbarhetsredovisning, att kravet kommer från allt fler medborgare att företaget skall ta 
ett ökat samhällsansvar. ABB anser att på grund av det globala affärsklimatet håller på att 
förändras är synen på hållbarhet en förutsättning för all affärsverksamhet. Trovärdighets-
begreppet ser dessutom ut att bli allt viktigare i företagens imageskapande verksamhet. 
Kraven från intressenterna ökar allt mer att företagen skall bedriva en oklanderlig 
verksamhet (Hedqvist, 2002).  Larsson på KPMG anser att det är ett klokt val av 
företagen att arbeta aktivt med denna redovisning, för att det är ett krav som kommer allt 
mer från företagens intressenter. Enligt Falkman (2000) är ett av externredovisningens 
syften att informationen skall hjälpa beslutsfattarna att fatta bättre beslut. För att detta 
skall vara möjligt finns ett krav att informationen skall vara objektiv.  
 
Företag blir allt mer medvetna om att socialt ansvarstagande kan ha ett direkt ekonomiskt 
värde. Socialt ansvarstagande betraktas som en investering för företagets framtid och inte 
som en kostnad att bedriva hållbarhetsredovisning (Europeiska Gemenskapernas 
Kommission, 2001). Föreningssparbanken anser att redovisa hållbarhet har en direkt 
koppling till den långsiktiga lönsamheten likaså kommenterar Swedish Meats att 
långsiktig lönsamhet uppnås av att företaget bedriver en hållbar utveckling. Som  
Freeman (1997) nämner skall företaget erhålla den högsta vinsten som möjligt, bör 
företaget möta kraven från fler intressenter än aktieägarna. 
 
Ett ytterligare motiv som kommer fram vid analysen av företagens motiv till 
hållbarhetsredovisning är att det stärker konkurrenskraften vilket GRI nämner som en 
anledning till varför företagen bedriver hållbarhetsredovisning. Skanska anger att det är 
en del i deras affärsstrategi och att det hjälper till att identifiera svaga och starka sidor i 
den nuvarande verksamheten. I intervjun med Larsson nämner han att företaget ofta har 
varit i en varumärkeskris och för att ta sig ur den har hållbarhetsredovisning varit en 
lösning. Föreningssparbanken nämner i sin hållbarhetsredovisning att varumärket stärks. 
Vilket även är ett av ITT Flygt AB:s tre mål med sin satsning på hållbar utveckling. 
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Jönsson (1985) anger att redovisningen formas av rapportens användare och de som 
rapporterar. Kommunikationen mellan företaget och dess intressenter är en viktig del för 
att kommunikationen skall nå till dem det berör (Samuelsson, 1979). Även lyckosamma 
relationer med företagens intressenter bygger på förståelse av intressenternas legitimitet 
och att ha processer för att veta intressenternas värderingar (Freeman, 1997). SAS är 
angelägna om en öppen dialog med deras intressenter, detta för att kunna utveckla 
redovisningen. ITT Flygt AB anger också att intressenternas värderingar ligger till grund 
för redovisningen och även att företaget uppmuntrar sina intressenter att komma med 
förslag och kommentarer för att utveckla hållbarhetsredovisningen. Förtroende och 
tillgång till information är viktiga aspekter, där företag bör ha goda förbindelser med de 
relevanta aktörerna. Många företag har även etablerat formella samarbeten eller relationer 
med sina olika intressentgrupper (Ax et al, 2002).  
 

5.2 Analys av varför en del företag låter sina hållbarhetsredovisningar 
granskas medan andra företag inte gör det 
 
Alla sex företagen använder sig av GRI:s riktlinjer som stöd i utformningen av sina 
hållbarhetsredovisningar. Detta oavsett om de har valt att låta sina hållbarhetsredo-
visningar granskas av oberoende tredje part eller om de valt att inte ha dessa granskade. 
Enligt FEE:s Discussion Paper ökar trovärdigheten på hållbarhetsredovisningarna om 
företagen låter dem bli granskade av en oberoende tredje part. Gunnel Wisén Persson på 
ABB nämner att de har ett samarbete med Det Norske Veritas (DNV). Detta samarbete 
startade tidigt i samband med ABB:s beslut att införa miljöledningssystem enligt ISO 
standarden 14001. DNV är också en av flera certifieringsorgan som anlitas för revision 
och certifiering av ABB:s enheters miljö- och kvalitetsledningssystem. 
 
FEE nämner i sitt Discussion Paper att samarbetet mellan företagen och de som granskar 
har stor betydelse, detta för att både ta fram den bästa granskningen och 
hållbarhetsredovisningen. SAS nämner att redovisningen skall vara objektiv och Swedish 
Meats att granskningen ökar validiteten och reliabiliteten. Sammanfattningsvis av de 
analyserade företagen är granskningen en trovärdighetsfråga. Larsson säger att om 
hållbarhetsredovisningen skall betraktas som en redovisning och om den skall vara 
trovärdig är det ett krav att den granskas, annars handlar det om ren marknadsföring. 
Dahlström nämner liknade anledning att en granskning ökar intressenternas tilltro till det 
företaget redovisar Kopplas detta till Bhide och Stevensons redogörelse om trovärdighet,  
baseras trovärdigheten bland annat av flera påverkansfaktorer. Granskningen kan därmed 
bidra till att stärka redovisningens trovärdighet på grund av att då är informationen inte 
enbart kommen från företaget utan en tredje oberoende part har varit delaktig i den 
lämnade informationen.  
  
Ytterligare en analys till varför företagen väljer att låta sina hållbarhetsredovisningar 
granskas är enligt Jönsson (1985), att redovisningsforskningen kan stå inför vägvals-
problem i att tillgodose olika typer av behov som företagens intressenter kan ha. 
Redovisningen skall tillgodose både realistens och idealistens sökande efter kunskap. 
Realistens söker efter verifierbar kunskap det vill säga att den är objektiv och idealisten 
som söker efter förnuftig information det vill säga att den är trovärdig. Skall företagen då 
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tillgodose både realistens och idealistens sökande efter kunskap,  gör företagen det lättare 
genom att låta sina redovisningar granskas av en tredje oberoende part.  Både de som 
granskar och de intervjuade företagen nämner anledningen till att låta sina hållbarhets-
redovisningar granskas, är att det lyfter trovärdigheten och objektiviteten på informa-
tionen.  
 
En sammanfattande analys av de företag som valt att inte låta sina redovisningar granskas 
är att det är en kostsam process. Det finns dessutom inga enhetliga internationella 
standarders för en tredjepartsverifiering vilket dessa företag nämner som en klar nackdel. 
En annan nackdel som är en bidragande orsak till att företagen inte låter sina hållbarhets-
redovisningar granskas är att det idag finns tre olika verifieringar av hållbarhetsredo-
visningar, vilket skapar en förvirring. Dessutom funderar Enell, företrädare för ITT Flygt 
AB om inte marknaden, det vill säga läsarna/intressenterna är tillräckligt duktiga externa 
granskare. ITT Flygt AB nämner dessutom att en granskning och en certifiering skulle 
innebära att företaget betalar dubbelt för ungefär liknande tjänst. Enligt Jönsson (1985) är 
företagen hänvisade till de redovisningsprinciper som revisorn använder vid granskning 
av redovisningar. De företag som inte valt att en oberoende part skall granska deras 
hållbarhetsredovisningar anger som anledning att det i dagsläget inte finns några 
enhetliga riktlinjer för granskning av hållbarhetsredovisningar.  
 

5.3 Analys hur hållbarhetsredovisningar kan granskas på ett trovärdigt 
och objektivt sätt 
 
Att granska den kvalitativa informationen anser Lars-Olle Larsson på KPMG inte är 
något problem, utan det är snarare en kostnadsfråga för företagen att tillhandahålla 
resurser för dem som granskar. Granskning av hållbarhetsredovisningar utförs i team. 
Detta är för att erhålla en tvärfunktionell kompetens som leder till att mesta möjliga 
objektivitet uppnås. Däremot saknas grundförutsättningen för att redovisandet skall 
kunna vara absolut objektiv eftersom de inblandade parterna saknar vetenskapsmannens 
oberoende och neutralitet (Jönsson, 1985). 
 
Problem som däremot kan uppkomma vid granskningen av dessa redovisningar och som 
alla tre granskarna nämner är ett förväntningsgap som kan uppstå. Zetterberg på Deloitte 
& Touche skriver i e-postintervjun att det därför är oerhört viktigt att 
granskningsberättelsen är utförligt beskriven av vad granskningen omfattat, att inte 
läsaren tror att revisorn granskat något som inte har granskats. Detta förväntningsgap 
beskriver FAR som att revisorns olika intressenter har olika förväntningar som skall 
tillgodoses av revisorn. Förväntningsgapet uppstår när dessa förväntningar inte 
sammanfaller med det revisorn kan eller får göra. 
 
De tre respondenterna som granskar hållbarhetsredovisningar anger att de använder FEE 
Discussion Paper och GRI:s riktlinjer. Dessutom nämner Dahlström och Zetterberg att 
när FAR:s rekommendationer är färdigställda till hösten 2003 finns det ytterligare ett 
hjälpmedel, till att granska dessa redovisningar. Zetterberg nämner även att en 
enhetlighet i granskningen skulle öka trovärdigheten på företagens 
hållbarhetsredovisningar.  
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6 SLUTSATSER 
 
I detta kapitel kommer vi att dra slutsatser utifrån resultaten i analysen. 
 
 
Syftet med vår undersökning var att beskriva och öka förståelsen för vilka motiv företag 
har för att bedriva hållbarhetsredovisning och varför en del låter redovisningarna 
granskas medan andra låter bli. Vi ville dessutom undersöka om granskningen av 
hållbarhetsredovisningarna kunde ske på ett trovärdigt och objektivt sätt. 
 
Liksom ABB anger i sin hållbarhetsredovisning kan ett problem uppstå vid rapportering 
av hållbarhetsprestanda på grund av det inte finns några fastställda standarder och 
mätmetoder. Trots detta har allt fler företag insett vikten med att utöka den finansiella 
redovisningen med att även redovisa hållbarhetsprestanda. För många företag har det 
säkert varit en förutsättning för att kunna fortsätta sin verksamhet, att det visar en 
öppenhet och ett ansvarstagande genom att visa sitt samhällsansvar. Däremot anser de 
flesta företagen i vår undersökning, att det är ett problem att det inte finns någon 
enhetlighet idag hur hållbarhetsredovisningar skall se ut och önskar därför att en 
vedertagen standard utvecklas. De företag som var med i vår fallstudie använder sig av 
GRI och den slutsats som vi kan drar av detta, är att GRI är början till en vedertagen 
standard. 
 
Kravet som företagens intressenter ställer på visad öppenhet och ett socialt ansvars-
tagande är ett av de övervägande motiven till att företagen bedriver hållbarhetsredo-
visning. Det går även att se tydliga paralleller mellan företagens motiv och intressent-
modellen. Företagen strävar efter att nå ett stabilt förhållande med sin omgivning genom 
att tillgodose intressenternas önskemål. Företagen formar därför sin hållbarhetsredo-
visning efter just deras intressenter. En annan aspekt som intressentmodellen tar upp är 
att det stärker relationerna mellan företaget och deras kunder. Förtroende och tillgång till 
information är viktiga aspekter, vilket företagen påtalar som ett viktigt motiv till att 
bedriva hållbarhetsredovisning.  Slutsatsen till detta är att företagens övervägande motiv 
till att bedriva hållbarhetsredovisning är påverkansfaktorer från olika intressentgrupper. 
Teorin och Empirin visar att relationen mellan företaget och dess intressenter påverkas av 
om företaget kan förmedla en trovärdighet. Denna trovärdighet verkar kunna stärkas om 
en tredje oberoende part granskar den information som företagen lämnar. Dessutom skall 
information kunna verifieras för att anses som objektiv. 
 
Om företaget valt att inte granska hållbarhetsredovisningen är det då enbart en 
marknadsföring från företagets sida? Eller kan en certifiering ersätta en granskning av 
hållbarhetsredovisningen?  Det råder en oenighet på detta område. Dessutom är det 
nödvändigt med en uppdatering av dessa standarders i takt med utvecklingen av hållbar-
hetsredovisningen. De företag som valt att inte granska sina hållbarhetsredovisningar, har 
valt detta bland annat på grund av att de saknar vedertagna riktlinjer för granskning. 
Vilket visar att även granskningen av hållbarhetsredovisningar borde få en enhetlighet för 
att trovärdigheten skall öka.  Slutsatsen till detta är att om det skulle finnas en vedertagen 
riktlinje i granskningen skulle säkert fler företag låta sina redovisningar granskas. 
Dessutom skulle det förväntansgap som annars verkar ha lätt att uppkomma säkert kunna 
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undvikas. Förväntansgapet kan också undvikas om revisorerna redogör klart och tydligt 
vad de granskat i granskningsberättelsen. 
 
För att skapa en objektiv granskning har de företag som utför granskningen valt att 
granska dessa redovisningar i team. Granskningen i team breddar kompetensen på 
granskningsarbetet. Att kunna vara absolut objektiv är svårt eftersom de inblandade 
parterna inte är helt oberoende. Att granska kvalitativ information på ett trovärdigt sätt 
verkar inte vara något större problem. Däremot kan problemet vara att det är en kostsam 
procedur.  
 

6.1 Förslag till fortsatt forskning 
 
Det skulle vara intressant att gör en undersökning av det stöd som används vid 
granskning av hållbarhetsredovisningar när FAR:s vägledning är färdigställd och 
publicerad. Är dessa tillräckliga och kan de ge en enhetlig bild av företagen och därmed 
underlätta jämförelse mellan olika hållbarhetsredovisningar. Kan dessa vägledningar 
hjälpa till att sluta det förväntansgap som lätt kan uppstå mellan vad intressenterna tror att 
revisorn har granskat och vad som är granskat.  
 
Det skulle även vara intressant att göra en undersökning längre fram för att se om 
granskningen av hållbarhetsredovisning har utvecklats vidare eller kanske företagen 
istället väljer att certifiera sig på olika sätt. Det kanske visar sig att en certifiering är 
minst lika bra som en granskning och vem är det då som kommer att utföra 
certifieringarna? Vilka slags kompetenser kommer de som är den oberoende tredje parten 
att behöva? 
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BILAGA 1 
 

En bakgrundshistoria till Global Reporting Initiative (GRI)  
 
GRI bildades hösten 1997 av ett antal företag som redan var anslutna till Coalition for 
Environmentally Responsible Economics (CERES). CERES är ett amerikanskt initiativ som 
har utvecklat ett antal principer som kalls för Exxon Wades-Principerna. Dessa principer har 
vidareutvecklats och utarbetats till en mall för miljö-, säkerhet- och hälsoredovisning.(GRI, 
2002) 
 
Orsaken till att medlemmarna bildade GRI var att de ansåg tiden vara mogen för att ta fram en 
gemensam och internationell mall (Guidelines) för hållbarhetsredovisningar. En mall som kan 
användas av både rapportskrivare och rapportanvändare. Den skall även underlätta 
jämförelsen mellan olika företags resultat. GRI är idag en global organisation, medlemmar i 
traditionell benämning finns inte eftersom alla som är intresserad av att ansluta sig kan göra 
det genom att registrera sig på GRI: s hemsida. All kommunikation sker via Internet.(ibid) 
 
GRI inrättade en Steering Committee som kan betraktas som en styrelse. Antalet ledamöter i 
denna styrelse varierar mellan 15-20 stycken, med representanter från alla kontinenter utom 
Afrika. Sverige har haft en representant med sedan starten genom Magnus Enell från ITT 
Flygt AB. GRI har sitt sekretariat i Boston, USA.(ibid) 
 

Europeiska revisorsfederationen (FEE) 
 
Féderation des Experts Contables Européens (FEE) är en europeisk revisorsfederation. FAR:s 
representant i federationen är Lars-Olle Larsson från KPMG. FEE fungerar som ett väsentligt 
stöd i standardiseringsarbetet av miljöredovisningar och hållbarhetsredovisningar.(Larsson, 
2001) 
 
FEE lanserade sitt nya Discussion Paper: Providing Assurance on Sustainability Reports på en 
konferens som genomfördes i april 2002 i Köpenhamn. Syftet med detta ”Discussion Paper” 
är att starta och stimulera en debatt kring ett hållbart företagande där oberoende granskning 
och bestyrkande av hållbarhetsredovisningar fokuseras.(Larsson, 2002)  
 



 

                                                                                                  

BILAGA 2 
 

Intervjufrågor till företag med miljö/ hållbarhetsredovisningar 
 

1. Företagets namn? 
Svar: 
 
2. Ert namn? 
Svar: 
 
3. Er roll i arbetet med miljö-/hållbarhetsredovisningen i företaget? 
Svar: 
 
 
4.  Hur länge har ert företag haft miljö-/hållbarhetsredovisningar och vad är motivet till 

att ni bedriver denna redovisning? 
Svar: 

 
 
5. Vilka vänder ni er till med er miljö-/hållbarhetsredovisning och varför vänder ni er till 

dem? 
Svar: 
 
6. Granskas er miljö/hållbarhetsredovisning av någon oberoende tredje part? 

( ) Ja   ( ) Nej 
 
7. Vad är anledningen till valt alternativ dvs. granskad eller ej granskad? 
Svar: 

 
8. Finns det något ytterligare som ni vill tillägga? 
Svar: 

 
Får vi i vår uppsats offentliggöra 
Företagets namn?      
     ( ) Ja ( ) Nej 
Er roll i arbetet med miljö-/hållbarhetsredovisning i företaget?  ( ) Ja  ( ) Nej 
Ert namn?       
     ( ) Ja ( ) Nej 
 
Får vi ta kontakt med er om behov finns för vidare information? 

( ) Ja ( ) Nej 
Namn: 
Telefon: 
E-post: 

Tack för er medverkan! 
 
 



 

                                                                                                  

Intervjufrågor till personer som granskar och bestyrker 
hållbarhetsredovisningar 

 
1. Företagets namn? 
 
2. Erat namn och befattning? 
 
3. Behövs speciell kompetens för att granska hållbarhetsredovisningar? 

 
4. Använder ni några riktlinjer eller ramverk vid granskning och bestyrkande av 

hållbarhetsredovisningar? 
 

5. Anser ni att det finns tillräckligt med stöd att få av de riktlinjer och ramverk som finns 
att tillgå i dagsläget? 

 
6. Vilka problem anser ni kan uppkomma vid granskning och bestyrkande av 

hållbarhetsredovisningar? 
 

7. Vilka fördelar respektive nackdelar anser ni finns genom att företagen låter sina 
hållbarhetsredovisningar bli granskade? 

 
8. Fördelar och nackdelar som kan uppkomma vid granskning och bestyrkning där 

hållbarhetsredovisningen är integrerad i årsredovisningen? 
 

9. Fördelar och nackdelar som kan uppkomma vid granskning och bestyrkning där 
hållbarhetsredovisningen är separat? 

 
10. Vad anser ni vara anledningen till att vissa företag väljer att ha sina 

hållbarhetsredovisningar granskade av oberoende tredje part medan andra väljer att 
inte ha den granskad? 

 
11. Finns det något ytterligare som ni vill tillägga som ni tycker är viktigt? 

 
Får vi i vår uppsats offentliggöra 
 Företagets namn?  ( ) Ja  ( ) Nej 
 Er position i företaget?  ( ) Ja  ( ) Nej 
 Ert namn?   ( ) Ja  ( ) Nej 
 
Får vi ta kontakt med er om behov finns för vidare information? 
    ( ) Ja  ( ) Nej 
Namn: 
Telefon: 
E-post: 
 
    Tack för er medverkan! 
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