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Sammanfattning 

 
Sedan slutet av 1990-talet har det blivit allt vanligare att företag redovisar de icke-finansiella 
målen såsom social och miljö. Dessa sammanställs ofta i en hållbarhetsredovisning vilken 
är frivillig för företag att upprätta. I Sverige är förekomsten av en extern granskning av den 
frivilliga hållbarhetsredovisningen inte så utbredd. Endast 8 % av de svenska företagen väl-
jer att låta en extern part granska deras hållbarhetsredovisning. 
 
Trots att granskning av hållbarhetsredovisning idag är frivillig finns flera orsaker till varför 
företag ändå väljer att låta en extern part granska redovisningen. I denna uppsats undersö-
ker författarna några av orsakerna till varför eller varför inte svenska börsbolag väljer att 
låta en extern part granska hållbarhetsredovisningen. För att uppnå detta syfte har en kvan-
titativ metodansats antagits och en enkätundersökning via e-post har utförts omfattande 96 
svenska börsbolag. Datainsamlingen har sammanställts som beskrivande statistik utfört i 
Excel.  
 
Vidare har en omfattande litteraturinsamling gjorts om hållbarhetsredovisning och gransk-
ning. Hållbarhetsredovisning förklaras oftast med hjälp av intressent -, legitimitets – och 
agentteorin. Dessa förklarar även att en extern granskning av hållbarhetsredovisning har 
betydelse för att säkerställa för intressenterna att informationen som de delges är komplett 
och tillförlitlig. Detta ger möjlighet till bedömning om företaget är en bra ”samhällsmed-
borgare” vilket påverkar företagets legitimitet. För ägarna av företagen bevisar hållbarhets-
redovisning att företagsledningen tar ansvar för företaget. 
 
Undersökningen visar att några av orsakerna till varför börsbolagen i undersökningen väljer 
att granska är på grund av att upprätthålla förtroendet från intressenterna och att öka legi-
timiteten i redovisningen. De främsta anledningarna till varför börsbolagen inte granskar är 
att de inte upplever att intressenterna efterfrågar det samt att denna information inte behö-
ver kvalitetssäkras. Dessa anledningar kan kopplas till en rad olika faktorer som påverkar 
valet som exempelvis bransch och storlek på företaget. Där de större börsbolagen med 
verksamheter som har hög miljö- och social påverkan i större utsträckning väljer att grans-
ka medan de mindre börsbolagen anser att det är bättre att lägga resurserna på annat som 
att utveckla hållbarhetsredovisningen. 



 

Bachelorthesis in Business Administartion 
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Abstract 

Since the end of the 20th century, it has become more common for companies to report 
their non-financial goals such as social- and environmental issues. This type of information 
can be compiled in a sustainability report which is voluntary for companies to conduct. The 
occurrence of assurance of the sustainability report in Sweden is not very common. Only 8 
% of the Swedish companies let an external party assure their sustainability report. 
 
Eventhough, the assurance of the sustainability report today is voluntary there are several 
reasons that motivates the companies to assure their report. In this thesis the authors will 
examine  some of the reasons why or why not Swedish companies listed on the stock mar-
ket let an external party assure their sustainability report. In order to reach this purpose a 
quantitative method has been used and a survey by E-mail has been conducted including 
96 Swedish listed companies. The data collection has been compiled as descriptive statistics 
with help of Excel. Furthermore, an extensive literature review has been carried out con-
cerning sustainability reporting and assurance. The sustainability report is often explained 
with the help of stakeholder -, legitimacy – and agent theory. These theories can also give 
an explanation of how an external assurance of the sustainability report can be of impor-
tance to guarantee that the information given to the stakeholders is complete and reliable. 
This enables an evaluation to see whether the company is a good “social citizen” which will 
effect the company´s legitimacy. The sustainability report can prove to the owners of the 
company that the management takes responsibility of the company. 
 
The study shows that a few of the reasons to why the companies in the survey choose to 
let an external party assure their report is because they want to maintain the trust from the 
stakeholders and because they wish to increase the legitimacy of the report. The main rea-
sons to why companies do not assure their report is because they do not feel that the stake-
holders request it and that this type of information do not have to be assured. Above men-
tioned reasons can be correlated with a number of factors such as industry and company 
size. The study shows that the larger companies within an industry that has high effect on 
the environment and society tend to assure their reports to a greater extent than the smaller 
companies that find it more relevant to put their resources on developing the sustainability 
report.    



 

Definitioner  

Här följer korta definitioner av viktiga begrepp i studien. Begreppen kan definieras på många olika sätt 
men här följer de definitioner som författarna anser mest passande. 

 

Miljöredovisning  Ett företags redovisning av miljöpåverkan som till ex-
empel mängd av utsläpp i luft, vatten och mark. Från 
miljöredovisningen härstammar hållbarhets- redovis-
ningen. 

 

Hållbarhetsredovisning  Ett företags redovisning av miljö, sociala/etiska och 
ekonomiska aspekter. I denna uppsats används följan-
de benämningar synonymt med hållbarhetsredovis-
ning: hållbarhets –rapport, -information samt icke-
finansiell information/redovisning.  

 

Corporate Social Responsibility  Företagets sociala ansvar vilket menas att de ska ta ett 
ökat ansvar i relation till intressenterna. Företaget inte-
grerar miljömässiga och sociala ansvar utöver vad la-
gen kräver. 

 

GRI  GRI är den internationellt sett mest accepterade stan-
darden som företag använder vid upprättandet av håll-
barhetsredovisning. 

 

Granskning  Säkerställa korrektheten i de redovisade sakförhållan-
dena och att jämföra verkligt utfall med förväntat ut-
fall. I denna uppsats används även begreppet bestyr-
kande synonymt med granskning. 



 

Förkortningslista 
 

AA1000 AS   AA1000 Assurance Standard 

CSR    Corporate Social Responsibility  

CERES  Coalition for Socially Responsible Economies 

DJSI    The Dow Jones Sustainability Indexes  

ESRA    European Sustainability Reporting Association 

FAR SRS   Branschorganisationen för revisorer och rådgivare 

FEE    Fédération des Experts Comptables Européen 

GRI    Global Reporting Initiative  

IFAC    International Federation of Accountants  

IAASB   International Auditing and Assurance Standard Board 

IFAC    International Federation of Accountants  

ISAE 3000   International Standard on Assurance Engagements  

NGO    Non Governmental Organizations  

ÅRL   Årsredovisningslagen  
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1  Inledning 

 I detta kapitel ges läsaren en bakgrund till ämnet hållbarhetsredovisning som mynnas ut i en problemdis-
kussion samt en förklaring till den nya studien som uppsatsen innefattar. I slutet av kapitlet återges syftet 
och avgränsningen för studien. Slutligen följer en disposition över kapitlen i uppsatsen. 

1.1  Bakgrund 

De senaste decennierna har frågor kring miljön blivit allt viktigare då samhällets påverkan 
på miljön blivit mer synlig. Global uppvärmning, försurning av sjöar och utarmning av na-
turtillgångar är några exempel på sådan påverkan. Detta har resulterat i att samhället har 
börjat se över sitt ansvar gällande den yttre miljön. 

Det var först i början av 1970-talet som FN tillsammans med företrädare från 113 länder 
gav miljöfrågor ett globalt fokus. Dessvärre kunde de inte enas om någon konkret hand-
lingsplan utan det dröjde fram till 1980-talet då Bruntlandkommissionen tillsattes. Kom-
missionen arbetade med frågor rörande hållbar utveckling då miljöarbetet skulle ske ur ett 
långsiktigt perspektiv. Under 1992 höll FN en miljökonferens i Rio de Janeiro där andra 
frågor än de miljömässiga dök upp och det fastställdes att utvecklingen var ohållbar även 
för ekonomin och välfärden, miljö och utvecklingsfrågor kopplades samman (Löhman & 
Steinholtz, 2003). Vid konferensen antogs bland annat Agenda 211 där hållbar utveckling 
fick en definition; ”Varaktigt hållbar utveckling innebär att tillgodose dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers förmåga att klara sina behov ” (Löhman & Steinholtz, 2003, sid 21).  

I Sverige har årsredovisningslagen (1995:1554) sedan 1999 innehållit krav på att företag 
som bedriver tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt Miljöbalken ska redovisa 
sin miljöpåverkan i förvaltningsberättelsen. 2005 utökades dessa krav och nu skall förvalt-
ningsberättelsen innehålla information om miljö, personal och socialt ansvar. Enligt ÅRL 6 
Kapitlet 1§ 4st. ”...skall förvaltningsberättelsen innehålla sådana icke-finansiella upplysningar som be-
hövs för förståelsen av företagets utveckling, ställning eller resultat och som är relevanta för den aktuella 
verksamheten, däribland upplysningar om miljö- och personal frågor. Företag som bedriver verksamhet som 
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken skall alltid lämna upplysningar om verksamhetens 
påverkan på den yttre miljön ” (Årsredovisningslagen, 1995:1554). Bakgrunden till dessa be-
stämmelser kommer från EU:s moderniseringsdirektiv2 (KPMG, 2007). Denna var i sin tur 
ett led från EU-kommissionens rekommendation om redovisning om miljöaspekter 
(2001/453 EG) som upprättades för att tillgodose intressenternas missnöje med företagens 
redovisade miljöinformation, vilka intressenterna ansåg otillräcklig eller opålitlig (Flening, 
2004).  

Många företag har valt att gå ett steg längre än vad ÅRL förespråkar angående miljöfrågor 
och har valt att ge ut en separat redovisning, en miljöredovisning. Frågor kring miljö var 
det första område som fick mer allmän spridning inom redovisning och revision i början av 
1990-talet. Det var även då som miljöredovisningar blev populära och de första företagen 
som publicerade sådana redovisningar var från Holland och England (Precht, 2005).  

                                                 

1 Dokument där mål och riktlinjer satts upp för att nå en hållbar utveckling 

2 Moderninseringsdirektivet (2003/51/EG) innehåller bland annat utförligare regler om vad  förvaltningsbe-
rättelsen skall innehålla och skall vara infört i nationell rätt senast 1.1.2005 
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Miljöredovisningar utökades emellertid till så kallade hållbarhetsredovisningar där företagen 
valt att även ta upp ansvaret kring sociala aspekter och etik (Kronstam, 2002). En av anled-
ningarna till detta är krav från NGO:s som arbetar kring frågor som mänskliga rättigheter, 
djuromsorg och kulturminnesbevarande (Precht, 2005). Ansvaret på företagen har utökats 
då dessa är en stor del av samhället och det är viktigt att samhället kan lita på företagen och 
deras företrädare. Att företag redovisar aspekter som ekonomi, miljö och socialt ansvar 
ökar tillförlitligheten mellan dem och olika samhällsföreträdare (Kronstam, 2002). 

Eftersom hållbarhetsredovisning är ett växande begrepp har flera försök gjorts för att för-
klara vad en hållbarhetsredovisning är och vad den bör vara. Generellt kan sägas att en 
hållbarhetsredovisning berör frågor kring ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvar av 
en organisations prestationer (Brown, 2005). Corporate Social Responsibility, CSR, är be-
teckningen för detta ansvar i den internationella företagsekonomin och innebär ett ökat 
tryck på företagen att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper 
och grundläggande miljöstandarder (Svenskt Näringsliv, 2007). Då hållbarhetsredovisning 
är en strategisk rapport bör frågor kring företagets ställning till samhället, riskhantering 
samt styrelsens engagemang adresseras (Brown, 2005). 

Hållbarhetsredovisning är i många länder, däribland Sverige, till viss del frivillig vilket gör 
att företagen själva skall hitta motivation för att och anledning att upprätthålla en sådan typ 
av redovisning. Fördelarna med redovisningen är bland annat att den ger en bild av före-
tagsledningens strategier till viktiga externa intressenter. Relationen mellan företaget och in-
tressenterna förstärks (Brown, 2005). Dessutom har fler och fler företag insett att det är en 
konkurrensfördel att vara ”grön” och att det kan innebära en ekonomisk förlust om företa-
get inte följer den ”gröna” trenden (Schaltegger & Burritt, 2000). Det har även påståtts att 
företag som väljer att arbeta med hållbar utveckling som en del av affärsstrategin är företag 
med starka varumärken och god lönsamhet (Öhrlings Pricewaterhouse Coopers, 2007). En 
anledning till att företag väljer att arbeta kring hållbar utveckling är att begränsa riskerna, 
exempelvis risk för företagets varumärke i fall företaget inte uppfyller de krav som intres-
senterna ställer. Detta kan inverka på försäljningssiffrorna (Precht, 2005).  

År 2002 uppmärksammade den europeiska revisorsorganisationen FEE att det inte fanns 
någon specifik standard för att granska hållbarhetsredovisningar. Sverige var det första lan-
det i världen som införde en nationell rekommendation för bestyrkande av frivillig separat 
hållbarhetsredovisning. Detta gjordes av FAR år 2004 (Halling, 2007). Internationellt sätt 
dominerar idag två huvudsakliga standarder för granskning; International Standard on As-
surance Engagements (ISAE) 3000 samt AA 1000 Assurance Standard (AA 1000AS) 
(KPMG, 2005). GRI:s riktlinjer har haft en betydande del av AA1000 AS3 och FEE:s4 arbe-
te med redovisning och granskning av hållbarhetsredovisning (Larsson, 2002).  

Att låta en oberoende part granska hållbarhetsredovisningen är idag frivilligt men företag 
väljer att göra detta då det leder till fördelar både externt och internt. Bestyrkandet av håll-
barhetsredovisningen innebär att en oberoende extern part har granskat redovisningen för 
att undersöka att den redovisade informationen överensstämmer med kriterierna för redo-
visningen. Det finns olika orsaker till att företag väljer att låta en extern part granska håll-

                                                 

3 AA1000 Assuarance Standard, är den första internationella standarden för granskning av hållbarhetsredo-
visning.  

4 Fédération des Experts Comptables Européen är den representativa organisationen för reviorsyrket i Euro-
pa. FEE's medlemskap innefattar 44 professionella revisionsinstitut från 32 länder. 
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barhetsredovisningen. Att låta redovisningen granskas ökar dess trovärdighet för intressen-
terna. En annan orsak är att det minskar risken för att redovisa felaktig eller missvisande in-
formation. Granskningen kan även vara av intern betydelse för företaget då det kan för-
bättra kvalitén och tillförlitligheten i de interna beslutsunderlagen. Internt kan det även ge 
stöd för att kunna förbättra de egna informations- och kontrollsystemen (Larsson, 2002). 

Efterfrågan på granskning och bestyrkande av hållbarhetsredovisningen har också ökat. De 
finansiella aktörerna ställer allt högre krav på information om hur företagen hanterar an-
svarsfrågorna som hållbarhetsredovisningen tar upp. Flera svenska kapital förvaltare har 
skrivit under FN:s ”Principles for Responsible Investment” som presenterades år 2006. Dessa är 
principer för ansvarsfull kapitalförvaltning som ställer krav på att företagen som ingår i den 
förvaltade portföljen skall redovisa arbetet med bolagsstyrning, miljö och socialt ansvar 
(Halling, 2007). 

1.2 Problemdiskussion  

Sedan slutet av 1990-talet har hållbarhetsredovisningen dominerat den icke-finansiella re-
dovisningen i Sverige och har mer eller mindre ersatt miljöredovisningen hos de svenska 
företagen (Halling, 2007).  

2005 års regler i ÅRL om att icke-finansiell upplysning skall inkluderas i förvaltningsberät-
telsen gör att bolagens styrelser får större krav på sig då de skall redovisa dessa frågor. Ef-
tersom VD och styrelse skall säkerställa att den icke-finansiella informationen är lika full-
ständig som den finansiella har detta lett till att de har fått ökat ansvar. Endast en tredjedel 
av de svenska börsbolagen, med SAS i topp, har klarat de nya kraven (KPMG, 2007).  

Sedan 1993 har KPMG gjort en undersökning, ”KPMG International Survey of Corporate 
Responsibility Reporting” för att ta reda på hur många av de största internationella företa-
gen som gör en rapportering av företagets sociala ansvar. Den senaste undersökningen från 
2005 inkluderade 1600 företag varav 250 är de största i världen. Sverige var ett av de länder 
som deltog i undersökningen. KPMG kom bland annat fram till att företagens redovisning 
om ansvar ökat stadigt sedan 1993 och att de efter år 2002 ökat kraftigt. Företagen har gått 
från att redovisa endast de miljömässiga aspekterna till att även inkludera de sociala och 
ekonomiska aspekterna i hållbarhetsredovisningen. Detta har visat sig vara populärt bland 
G2505 företagen (68 %) och blir alltmer populärt bland N1006 företagen (48 %). En ökning 
har även skett gällande antalet hållbarhetsredovisningar som del av årsredovisningen. På na-
tionell nivå är Japan och Storbritannien de ledande länderna när det kommer till separata 
redovisningar, 80 % respektive 71 %. Industrier med hög miljöpåverkan fortsätter att leda 
antalet hållbarhetsredovisningar (KPMG, 2005). 

Svenska företag håller världsklass vad gäller deras hållbarhetsredovisningar men är bland de 
sämsta i Europa att låta en extern part granska den (KPMG, 2007). En undersökning av 
den europeiska organisationen ESRA (European Sustainability Reporting Association)7 
som gjort en sammanställning och en jämförelse mellan 14 europeiska länders hållbarhets-
redovisningar visar att endast 8 % av de svenska hållbarhetsredovisningarna är bestyrkta, 

                                                 

5 G250 är de 250 företag som toppar Fortune 500:s rankningslista över de största företagen i världen 

6 N100 är de största företagen i vart och ett av de 16 länder som ingick i KPMG:s undersökning 

7 Syftet med ESRAs arbete är att förbättra kvaliteten på hållbarhetsredovisningar i Europa 
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och därmed är bland de sämsta i Europa inom detta område. I Storbritannien ligger siffran 
på 36 % (Salo, 2007). De svenska börsföretag som bestyrkt och därmed kvalitetssäkrat den 
separata hållbarhetsredovisningen är oftast företag med hög miljöpåverkan som till exempel 
verkstadsindustrin, skogsindustrin och transportsektorn (Halling, 2007). Dessutom är det 
endast 27 procent av de 50 svenska bolagen som publicerat hållbarhetsredovisningar som 
har gjort detta enligt GRI:s riktlinjer (Agerström, 2007).  

Tidigare studier om vilka orsakerna till att låta en extern part granska hållbarhetsredovis-
ningar är väldigt få. I studien ”Skillnader i synen på granskningen av hållbarhetsredovisningar – med 
fokus på företagsegenskaper samt nationella och kulturella olikheter” från Internationella Handels-
högskolan i Jönköping förklarar några av orsakerna till detta. Författarna valde att göra en 
jämförelse mellan olika länder för att förklara om orsakerna till att externt granska hållbar-
hetsrapporterna beror på kulturella skillnader och olika företagsegenskaper så som bransch 
och storlek. Studien visar att dessa två variabler har ett samband med valet att låta en extern 
part granska redovisningen. Dock är detta bara en del av faktorerna som förklarar orsaken 
till att företag låter en extern part granska hållbarhetsredovisningen (Petersson & Söder-
berg, 2007).  

I kandidatuppsatsen ”Oberoende granskning av hållbarhetsredovisning – Hur skapar företag trovärdig-
het för hållbarhetsredovisningen och hur uppfattar intressenterna detta? “ från Södertörns högskola 
belyses en annan aspekt av granskning. Författaren genomförde tre intervjuer med tre revi-
sorer samt två intervjuer med två intressenter och det framkommer att samtliga revisorer 
anser att en oberoende granskning kan skapa förtroende för hållbarhetsredovisningen och 
vara viktig för att kvalitetssäkra dess information. De båda intressenterna instämmer men 
anser även att hållbarhetsredovisningen innehåller information som inte tillgodoser alla in-
tressenters behov vilket gör att förtroendet för redovisningen minskar. Vidare menar in-
tressenterna att de söker andra källor för att se att företagen följer de riktlinjer och normer 
som de påstår att de har (Glinqvist, 2005). Denna studie utgår från revisorernas och intres-
senternas perspektiv.  Det saknas dock en studie av hur svenska företag resonerar kring va-
let att granska sin hållbarhetsredovisning eller inte. 

1.3 Problem 

Idag väljer allt fler företag att göra en separat redovisning där de tar upp aspekter så som 
miljö och socialt ansvar. Som tidigare nämnts har en del företag även valt att låta en extern 
part granska hållbarhetsredovisningen. Svenska företag är dock bland de sämsta i Europa 
inom detta område. Detta har lett till följande övergripande frågeställning:   

• Vilka är orsakerna till att svenska börsbolag väljer eller inte väljer att låta en extern 
part granska hållbarhetsredovisningen? 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att beskriva och förklara några av orsakerna till att svenska börsbo-
lag väljer eller inte väljer att låta en extern part granska hållbarhetsredovisningen. 

1.5 Avgränsningar 

Undersökningen innefattar endast frivillig hållbarhetsredovisning vilken är mer omfattande 
än den lagstadgade icke-finansiella upplysningen om exempelvis miljö och personal. Den 
lagstadgade upplysningen innefattar ibland endast ett par rader i företagens årsredovisning 
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medan den frivilliga hållbarhetsredovisningen utgör oftast ett större avsnitt eller en egen del 
i årsredovisningen.  

För utformningen av frivillig hållbarhetsredovisning återfinns tre huvudtyper. Företagen 
kan välja att ha hållbarhetsinformationen som en integrerad del i förvaltningsberättelsen, 
som en del i årsrapporten eller som en separat rapport (ESRA, 2007).  Det spelar ingen roll 
vilken av de tre typerna av hållbarhetsredovisning som företagen valt att använda – samtliga 
godkänns i denna studie.  

Uppsatsen kommer att avgränsa sig genom att undersöka börsbolag i Sverige. Studien inne-
fattar företag som valt att externt granska sin hållbarhetsredovisning men även företag som 
inte valt att externt granska.  
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1.6 Disposition 

 

 

  

 

 

 

I detta kapitel ges läsaren en bakgrund till ämnet hållbarhetsredo-
visning som mynnas ut i en problemdiskussion samt en förklar-
ing till den nya studien som uppsatsen innefattar. I slutet av ka-
pitlet återges syftet och avgränsningen för studien. Slutligen följer 
en disposition över kapitlen i uppsatsen. 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta kapitel beskriver de metoder som använts för att samla in 
data. Forskningsansats och tillvägagångssätt beskrivs i detalj med 
en diskussion kring dess tillförlitlighet och relevans. 

 

I detta kapitel får läsaren en inblick i den teoretiska referensra-
men. Här beskrivs tidigare kunskap inom hållbarhetsredovisning 
och granskning samt en presentation av agentteorin, intressentte-
orin och legitimitetsteorin, som kan stödja analysen av det empi-
riska resultatet.     

                                                                                                                
Detta kapitel utgör den empiriska data och består av den infor-
mation som insamlats genom enkätundersökningen hos svenska 
börsnoterade företag. Informationen har sammanställts i dia-
gram. Dessutom behandlar kapitlet en jämförelse av den teoretis-
ka referensramen samt den nya informationen som tillkommit 
genom den empiriska data. Detta för att konstatera om några 
samband och om någon förklaring till uppsatsens huvudsyfte 
återfinns. 

 

Detta kapitel innehåller de slutsatser som kan göras av studien. 
Vidare beskrivs författarnas egna tankar med förslag för framtida 
studier inom ämnet. 

 

                                                                                                     

           

 

Kapitel 6 – Diskussion 

 

Kapitel 1 - Inledning 

Kapitel 2 - Metod 

Kapitel 3 - Referens-
ram 

Kapitel 4 – Empiri & 
Analys 
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2  Metod 

Detta kapitel beskriver de metoder som använts för att samla in data. Forskningsansats och tillvägagångs-
sätt beskrivs i detalj med en diskussion kring dess tillförlitlighet och relevans. 

2.1  Angreppssätt 

För att utföra en undersökning finns det olika metoder och tillvägagångssätt. Den empiris-
ka data som insamlas kategoriseras på många olika sätt. Den vanligaste uppdelning som 
görs är mellan kvalitativ och kvantitativ metod. Den kvalitativa metoden insamlar en kvali-
tet (Aczel & Sounderpandian, 2005). Metoden utgörs av termer och genomförs av djupare 
intervjuer och observationer som inte går att mäta eller väga. Den kvantitativa är den mot-
satta. Här utgörs studien av numeriska uppgifter och genomförs av så som enkäter och in-
tervjuer. Undersökningen studerar alla objekt på samma sätt. Statistiska analyser görs ut-
ifrån den kvantitativa metoden i hopp om att kunna generalisera utifrån data (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul 2006). 

Denna uppsats följer en kvantitativ undersökning. Dock har den lite inslag av den kvalitati-
va metodansatsen. Författarna har i denna uppsats valt att genomföra en enkätundersök-
ning där frågorna i huvudsak var slutna frågor.  Några av de slutna frågorna följdes av en 
öppen fråga där respondenterna fick motivera sitt svar, det vill säga besvara ”Varför?”. 
Detta valdes för att få en djupare förståelse för hur de förhåller sig till frågan och därmed 
ge ett kvalitativt inslag. Anledningen till att författarna valde att genomföra en kvantitativ 
studie var för att kunna dra relevanta och generaliserande slutsatser. Dessutom valde förfat-
tarna att använda sig av en kvantitativ form av frågorna då svarsfrekvensen ökar med slutna 
frågor och för att alla objekt skall studeras på samma sätt. 

2.2  Val av forskningsmetod 

Vid val av forskningsmetod finns det framförallt tre olika typer: induktiv, deduktiv eller ab-
duktiv. Den induktiva forskningsmetod utgår från empirin för att utveckla teorier baserat 
på det som har iakttagits (Sanders, Lewis, & Thornhill 2003). Den deduktiva metoden in-
nebär att forskaren testar befintliga eller nya teorier för att se hur väl dessa återger verklig-
heten (Artsberg, 2005). I den abduktiva forskningsmetoden utgår forskaren från empirin 
(likt den induktiva) men avvisar inte teoretiska föreställningar (Bryman, 2002).  

I uppsatsen kommer den abduktiva forskningsmetoden användas då tyngdpunkten i studi-
en ligger på det empiriska data som insamlats men då författarna förlitar sig mycket på tidi-
gare teorier och kunskaper inom området för att kunna dra slutsatser. Vid utformningen av 
enkäten har författarna även utgått från de tidigare teorierna för att se om dessa kan vara 
till stöd för att förklara anledningen till varför eller varför inte företagen väljer att granska 
deras hållbarhetsredovisning. Den omfattande kvantitativa undersökningen återspeglar 
dock den vikt som empirin har i denna uppsats för att uppfylla syftet. 

2.3  Datainsamling 

Efter att forskarna valt lämplig forskningsmetod, måste de också välja lämpliga källor för 
datainsamlingen vilket är minst lika viktigt (Kylén, 2004). Författarna började datainsam-
lingen med en omfattande litteraturinsamling av texter som tidigare skrivits inom hållbar-



 

  8 

hetsredovisning och granskning. En god inblick i ämnet gavs och gjorde det lättare att ut-
forma enkäten för insamlingen av den primära datan.  

2.3.1  Litteraturinsamling 

En litteraturinsamling innebär en genomgång av befintliga böcker och artiklar i det utvalda 
ämnet (Cooper & Schindler, 2001). Mycket av den litteratur som insamlats var i form av 
böcker som författarna fann med hjälp av Jönköping högskolebiblioteks sökmotor Julia. 
Dessutom fick författarna även tag på litteratur genom fjärrlån från andra högskolebiblio-
tek i Sverige. Högskolans databaser har varit en annan viktig informationskälla då författar-
na använt sig av databaser som Affärsdata, FAR Komplett, Science Direct etc. där ord som 
sökts var, hållbarhetsredovisningens – granskning, - bestyrkande, -legitimitet och – intres-
senter. En stor informationskälla har varit tidningen Balans, som ges ut av FAR SRS, som 
gav användbar information samt tips om teorier och nyckelpersoner som författarna senare 
sökt upp. Under informationsinsamlingen har några nyckelpersoner refererats till i flera 
sammanhang såsom Fredrik Ljungdahl och Lars-Olle Larsson. Författarna har sökt ytterli-
gare litteratur utgivna av dessa nyckelpersoner som bygger på deras kunskap inom ämnet.  

2.3.2 Primärdata  

Primärdata innefattar information såsom original verk eller ren data som inte har blivit ana-
lyserad. Detta gör att den anses besitta god kvalitet då ingen har tolkat eller analyserat in-
formationen. Exempel på primärdata är brev, intervjuer, tal och lagar (Cooper & Schindler, 
2001). 

Studiens primärdata utgörs av resultatet från enkätundersökningen. Att göra en enkät kän-
des som det naturliga valet då författarna ville göra en studie som var så pass omfattande 
att en generalisering skulle kunna dras ifrån resultatet för de undersökta börsbolagen. 

2.4 Val av respondenter 

Innan en undersökning genomförs skall forskaren bestämma om undersökning skall omfat-
ta hela populationen eller endast ett urval. Med population menas alla element som forska-
ren är intresserad av medan urval är en del som forskaren väljer utifrån populationen 
(Saunders, Lewis & Thornhill, 2006). 

Då de som upprättar en hållbarhetsredovisning är i huvudsak börsbolag och då dessa har 
resurser för att anställa en extern part för att granska redovisningen var det ett givet val att 
dessa skulle utgöra studiens respondenter.  Listan över börsbolagen hittade författarna ge-
nom en sökmotor på Internet där Finansportalens lista över svenska börsbolag återfanns. 
Anledningen till att denna valdes var på grund av att den ansågs som mest lämplig vid jäm-
förandet av andra källor då listan var uppdelad i sektioner. De tre sektionerna är: Large 
Cap, Mid Cap och Small Cap och därav har vi samma uppdelning. I börsbolagen som re-
presenterar Large Cap uppgår nettoomsättningen bland dessa från 14 miljarder sek upp till 
250 miljarder sek. Antalet anställda varierar mellan 119 till 66 600. Vad gäller företagen som 
utgör Mid Cap återfinns en nettoomsättning mellan 70 miljoner sek upp till 10.9 miljarder 
sek och där antalet anställda varierar mellan 77 till 5000. 

Dessa tre sektioner utgör populationen men författarna valde att göra ett urval och endast 
inkludera börsbolagen i sektionen Large Cap och Mid Cap (se bilaga 3). Detta urval omfat-
tar 148 börsbolag vilket författarna ansåg vara ett tillräckligt stort underlag. Då enkäten är 
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skriven på svenska och då en begränsning inom Sveriges gränser görs har författarna valt 
att inte inkludera börsbolagen med huvudkontor i utlandet. Dessutom insåg författarna 
snabbt att några av börsbolagen inte redovisar någon frivillig hållbarhetsredovisning. Detta 
medförde att urvalet revideras till att endast inkludera börsbolagen som återfinns i Sverige 
och som redovisar mer än den lagstadgade hållbarhetsredovisningen. Därmed sjönk antalet 
i undersökningen till 96 börsbolag och dessa utgjorde population i undersökningen.  

Anledningen till att Small Cap exkluderades på grund av att det skulle bli för omfattande 
och för att minska bortfallen eftersom det är mindre troligt att de upprättar en frivillig håll-
barhetsredovisning. 

2.4.1 Utformning av enkäten 

När en relevant population och urval har gjorts måste forskaren bestämma vilka frågor som 
skall ingå i enkätundersökningen. För att lyckas med enkäten måste forskaren utforma ge-
nomtänkta frågor i en genomtänkt struktur (Curwin & Slater, 2002). Vid utformningen av 
enkätfrågorna har författarna gjort om och anpassat dem så att de känns relevanta för re-
spondenterna att svara på samt att de ska kunna besvara uppsatsens syfte. Detta har med-
fört att vissa frågor omarbetats helt eller i vissa fall tagits bort. Även nya och relevanta frå-
gor tillkom då mer information önskades från respondenterna inom vissa områden. Förfat-
tarna har även försökt så gott som det går att använda ett enkelt och lättförståeligt språk så 
att respondenterna inte missuppfattar några frågor. Författarna har dock inte behövt vara 
övertydliga då enkäten besvaras av högt uppsatta personer inom företaget som anses kun-
niga inom ämnet.  

Enligt Kylén (204) har uppställningen även stor betydelse för enkätens utseende och för att 
det ska vara tilltalande för respondenten att svara. En tilltalande enkät ökar också svarsfre-
kvensen. Några riktlinjer för upplägget är att kryssrutor och utrymmet för svar måste vara 
stort nog så att respondenten fritt kan svara. Vidare måste typsnittet vara lättläst. Långa en-
käter utgör oftast motstånd hos respondenten. Detta kan förebyggas genom att göra flera 
spalter på ett papper. Oftast ser respondenten till antalet sidor jämfört med antalet frågor 
(Kylén, 2004). Detta är något författarna haft i åtanke vid utformandet av enkäten. Enkäten 
omfattar 14 frågor. Dessa har placerats i två spalter för att förkorta antalet sidor vilket gjort 
att enkäten inryms på två A4-papper. Detta är ett av de steg som gjorts för att enkäten skall 
se tilltalande ut. Att inrymma enkätfrågorna på två sidor har dock gjort att utrymmet för re-
spondentens egna kommentarer är begränsat men detta utgör inget egentligt problem då 
svaren återges i ett Word-dokument vilket gör att enkäten anpassas efter hur mycket re-
spondenten väljer att svara. Det andra steget som gjorts för att göra enkäten mer tilltalande 
är att författarna även valt ett typsnitt som är tydligt och lättläst. För att förtydliga enkätens 
disposition har författarna även gjort rubriker för de två olika områden som belyses; håll-
barhetsredovisningens karaktär samt granskningens roll så att respondenten guidas genom 
enkäten.  

Det finns två typer av frågor, öppna och slutna frågor. Öppna frågor tillåter respondenten 
att svara fritt med egna ord medan en sluten fråga har bundna svarsalternativ där respon-
denten endast behöver sätta ett eller flera kryss. De slutna alternativen kan ha ett alternativ 
där respondenten själv kan skriva in förslag som svar. Båda typerna av frågor kan användas 
för att mäta attityder och mäta kunskaper. Att ha svarsalternativ i bedömningsskala fokuse-
rar på bedömningar. Fördelen med öppna frågor är att respondentens svar inte är lika styrt 
dock är det svårare att bearbeta svaren. De slutna frågorna gör att de är lättare att svara på 
samt att sammanställa (Kylén, 2004). Enkäten bestod av 14 frågor varav 12 var i form av 
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slutna frågor och 2 i form av öppna frågor. De slutna frågorna var en blandning av kryss-
frågor, frågor i skala och frågor som skulle rangordnas. Många av dessa frågor följdes av 
frågan ”Varför” där en förståelse av respondentens motiv till svaren önskades.  I frågorna 
som ställdes i form av rangordning  begränsade författarna respondenten till endast återge 
de tre viktigaste alternativen. Detta för att ringa in de främsta alternativen då de andra är av 
mindre intresse.  

Enligt Kylén (2004) är det viktigt att göra ett första utkast och en försöksversion av enkä-
ten. Där man låter utomstående personer få svara på frågorna och kommentera deras in-
tryck av enkäten. Då tiden var begränsad hade författarna inte tid att låta externa parter be-
svara enkäten för att sedan omformulera frågorna utan istället valde författarna att diskute-
ra enkäten med handledaren Fredrik Ljungdahl för att försäkra sig om att frågorna var rele-
vanta och att de var utformade på ett sätt som inte gick att misstolka. Författarna tog även 
kontakt med en professor inom Research Methods in Business Administration på Interna-
tionella Handelshögskolan i Jönköping för att få feedback av en kunnig inom området. 

2.4.2 Enkätundersökning via e-post 

Författarna valde att genomföra enkätundersökningen genom att distribuera den via e-post. 
En enkätundersökning via e-post görs enligt Robson (2002) då respondenterna befinner sig 
på olika områden och då urvalsstorleken är relativt stor. Respondenterna bör vara högut-
bildade och intresserade av ämnet som undersöks. De valda respondenterna anses stämma 
väldigt bra överens med detta och därav valdes denna metodansats. Respondenterna i stu-
dien är högt uppsatta inom företagen och de mest förekommande titlarna illustreras i dia-
grammet nedan. Dessa utgöra alla 31 respondenter som författarna kom i kontakt med des-
sa genom att ringa börsbolagens huvudkontor och därmed bli hänvisade till rätt person 
som är ansvarig för hållbarhetsinformationen.  

 

Figur 1- Respondenternas titlar 
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Nackdelarna med en e-post undersökning är att svarsfrekvensen kan vara väldigt låg men är 
den väl designad så ökar svarsfrekvensen. Ett stort bortfall riskerar att undersökningen blir 
partisk vilket kan leda till att det blir svårt att generalisera utifrån urvalet (Saunders et al, 
2007). Detta är något författarna har tänkt på vid utformandet av enkäten. Frågorna har 
anpassats så att det inte skall ta alltför lång tid att besvara samt att de ska vara av intresse 
för respondenterna att ta sig tiden att besvara den. Enligt Robson (2002) kan en e-
postundersökning ta månader att insamla och därför är en korrekt e-post adresslista av 
störst vikt. Vad gäller bortfallet och korrekt e-post adresslista har författarna för att säkra 
dessa valt att på förhand ringa respondenter för att få kontakt med rätt person och korrekt 
adress. En annan anledning till att författarna valde att ringa var på grund av tidsbristen. 
Genom att ringa upp respondenterna var vår förhoppning att svarsfrekvensen skulle öka 
och respondenten skulle svara snabbare.   

2.4.2.1 Följebrev 

Enligt Kylén (2004) bör varje enkät ha ett bifogat följebrev som motiverar respondenten. 
Följebrevet bör bland annat innehålla en beskrivning av syftet med undersökningen och 
vem som ligger bakom den. Vidare hur lång tid det tar att besvara enkäten och var den skall 
skickas när den är ifylld. När enkäten mailades ut till respondenterna bifogade författarna 
även följebrevet (se bilaga 1) med mer information om studiens syfte och relevant upplys-
ning om hur lång tid det skulle ta att besvara, samt till vem den ifyllda enkäten skulle skick-
as till. 

2.4.3 Bortfall 

Tillförlitligheten beror på bortfallet och utgör ett problem för tillförlitligheten i analysen 
och slutsatsen. Med hög svarsfrekvens ökar reliabiliteten. Ju tydligare och mer genomfört 
arbete som görs vid utformning av enkäter etc. desto mindre blir bortfallet. Detta leder 
också till att färre tolkar frågorna man skickar ut vid undersökningar på olika sätt. Vid ut-
formandet av enkäter är det störst risk att man får ett bortfall. Vid bortfall brukar detta 
bero på att respondenten inte känner sig lämpad för att svara på enkäten (Kylén 2004).  

Det finns olika synpunkter på hur hög svarsfrekvensen ska vara för att den ska kunna ge ett 
så bra resultat som möjligt. Vissa anger att procentsatsen bör ligga på 50 - 65 %. Det är 
även viktigt att göra en bortfallsanalys vilket innebär att undersöka vad som är typiskt för 
dem som inte svarat. Detta görs så att svaren kan bedömas rätt (Kylén,2004).  

Sektion Antal utskickade  Antal svar Svarsfrekvens 

Large-Cap 43 18 41. 9 % 

Mid-Cap 53 13 24,5 % 

Total 96 31 32,3 % 

Tabell 1 - Svarsfrekvens 

Som kan utläsas från tabellen ovan uppgår svarsfrekvensen i studien till 31 svar, det vill 
säga med en procentsats om 32,3 %. Denna svarsfrekvens accepterar författarna då svars-
frekvensen för en enkätundersökning som skickas via e-post i regel är låg. Dessutom finns 
det inga tydliga riktlinjer för hur hög svarsfrekvensen skall vara utan det bedöms från studie 
till studie och därmed är författarna nöjda med denna. Författarna har mött positiv respons 
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från respondenterna som i vissa fall önskat ta del av det slutgiltiga resultatet av undersök-
ningen.  

Därmed blir bortfallet i studien 65 svar, (67,7 %). 23 av respondenterna som fått enkäten 
men valt att inte besvara den mailade tillbaka och uppgav en rad olika anledningar som illu-
streras i nedan figur. De främsta orsakerna var att de börsbolagen inte hade tillräckligt om-
fattad hållbarhetsinformation och kände därmed inte att de kunde besvara enkäten samt att 
de ansåg att det var en dålig tidpunkt då denna period är mycket hektisk. En del svarade att 
de får förfrågningar både från studenter och andra intressenter och därmed inte kan besva-
ra alla utan måste prioritera.  

 

Figur 2 - Anledningar till bortfall 

Utav de som vi mailat men inte fått något svar av alls kan endast spekulationer i troliga an-
ledningar återges. Av de som inte besvarat i Large Cap tror författarna att tidsfaktorn är 
den troligaste orsaken samt att de inte kan tillgodose alla förfrågningar. Gällande Mid Cap 
är intresset att besvara inte lika stort (se tabell 1). Detta kan bero på att de inte känner att 
frågeställningen är relevant för dem då deras icke- finansiella redovisning inte blivit så om-
fattande än. 

För att öka svarsfrekvensen valde författarna att skicka två påminnelser och det hände att 
enkäten skickades till fler personer på bolaget i hopp om att få svar av den ene om den 
andre inte hade tid att besvara. Detta var möjligt då det var fler än en person som var an-
svarig för hållbarhetsfrågorna på vissa av börsbolagen. I slutskedet av undersökningen val-
de författarna att ringa upp några av respondenterna igen för att kunna nå målet på 30 svar.  

2.4.4 Bearbetning av data  

All information som samlats in måste bearbetas och sammanställas så att den kan analyse-
ras och tolkas. Sammanställningen bör göras överskådlig och lätt att förstå. För att under-
lätta analysen är det lämpligt att samla informationen för varje delfråga för sig. Vid bear-
betning av data finns det en tendens att enbart använda metoder som känns bekanta. In-
formationsmaterialet ifrån en undersökning kan både vara verbalt och nummersikt (Kylen, 
2004).  
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Författarna valde att göra sammanställningen av enkäterna genom olika diagram i Excel. 
Författarna har rådfrågat statistiker för att se vilka möjligheter som fanns för sammanställ-
ningen. Författarna valde med hjälp av deras rekommendationer att inte göra några statis-
tiska analyser i program som SPSS då studiens underlag för sådana statistiska analyser inte 
är tillräcklig. Då de viktigaste frågorna som kan besvara vårt syfte är formulerad i skalor var 
det inte möjligt att göra rangkorrelationer, det vill säga visa sambandet mellan de olika vari-
ablerna genom att rangordna dem. En beskrivande analys och sammanställning i diagram 
var därför mer lämplig. Detta har vi gjort genom att ställa svaren ifrån de som har valt att 
granska mot de som inte valt att granska. Majoriteten av frågorna i enkäten ställts emot va-
let av granskning. Diagrammen förtydligas och förklaras även verbalt. Författarna har valt 
att exkludera fråga 5 och 6 (se bilaga 2), i enkätundersökningen, i empirin och analysen då 
inget samband kunde ses mellan dessa och valet av att granska eller inte granska. De upp-
fyller inte syftet och känns därmed inte relevanta. 

I tre av diagrammen som illustreras i kapitel 4 behandlar frågor där respondenterna 
rangordnat de tre viktigaste alternativen från 1-3 där 1 representerar det viktigaste. I 
samtliga diagram med rangordning uppställda utifrån ett poängsystem där det som 
rangordnats som nummer 1 utgör 3 p, 2 utgör 2p och 3 utgör 1p. Detta gjordes för att få 
en mer rättvisande bild av respondenternas rangordning där alla svar inkluderades.   

2.5 Metodkritik 

2.5.1 Validitet & Reliabilitet 

Ett bra mätinstrument för datainsamling är att det ska vara lätt och effektivt att använda 
(Cooper och Schindler, 2000). För att ange kvaliteten hos data finns det framförallt två oli-
ka sätt att mäta detta på. Den första är validitet som anger värdet, det vill säga hur använd-
bar och relevant data är. Den andra är reliabilitet som visar datas tillförlitlighet, stabilitet 
och homogenitet (Kylén, 2004).  

2.5.1.1 Validitet  

Med validitet menas att frågan mäter det den är avsedd att mäta (Trost 2001). Därmed visar 
validiteten att de uppgifter som är användbara till att uppfylla syftet har blivit insamlade. 
När forskaren använder en mer formell och strukturerad metod, som till exempel en enkät 
med bundna svar, är risken större att validiteten minskar. Detta på grund av att alternativen 
i enkäten inte alltid förklarar respondentens riktiga åsikt och svar. För att öka validiteten i 
sådana här fall kan ett alternativ hållas öppet för respondentens egna åsikter (Kylén, 2004). 

För att öka validiteten i studiens enkätundersökning frågade författarna som tidigare 
nämnts en lärare inom forskningsmetodik, på Internationella Handelshögskolan i Jönkö-
ping, för att försäkra sig om att frågorna i enkäten mätte det författarna hade i avsikt att 
mäta. Vidare diskuterades användningen av olika sätt att utforma svarsalternativen på som 
till exempel skalor, rangordning samt slutna och öppna frågor. Här kom författarna fram 
till att skalor och rangordning behövdes till att mäta respondenternas attityder men även en 
del öppna alternativ för att ge respondenten utrymme för sin egen åsikt. Begränsningen 
med studiens enkät, vilket kan dra ner undersökningens validitet, är att majoriteten av frå-
gorna är slutna. Detta har dock varit ett medvetet val från författarnas sida då författarna 
vill att det ska vara enkelt för respondenten att svara. För att förhindra att sänka validiteten 
och tvinga in respondenterna i bestämda svarsalternativ har majoriteten av frågorna be-
nämnt ett alternativ ”annat” där respondenten kan fylla i svaret själv. Det måste dock på-
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pekas att företag inte alltid är bekanta med ordet ”hållbarhetsredovisning” utan kanske har 
en annan benämning för den icke-finansiella redovisningen. Vissa företag kan tolka det 
som enbart miljöredovisning men författarna har försökt att vara övertydliga med detta vid 
telefonkontakten samt i enkäten.  

2.5.1.2 Reliabilitet  

Reliabiliteten beskriver som tidigare nämnts tillförlitligheten och säkerheten i responsen. 
Om reliabiliteten ska prövas måste man tänka på ett antal viktiga faktorer. En av dessa fak-
torer kan vara att kolla hur de metoder och källor som använts påverkat de data som in-
samlats. Reliabiliteten blir högre ju mer strukturerade metoder vi använt. Ju fler frågor vi 
har i en enkät, längre intervjuer, mer omfattande undersökningar och ju mer material vi lä-
ser desto mer ökar reliabilitet. Allt för mycket information kan dock i slutändan leda till att 
man hamnar utanför syftet (Kylén 2004). 

I undersökningen har författarna försökt säkerställa reliabiliteten genom att ha tydliga frå-
gor som inte kan missuppfattas av respondenten. Därför har författarna som nämnts ovan 
låtit kunniga inom området se över enkäten och gett feedback. Vid utskicket av enkäten 
lämnade författarna även ut kontaktuppgifter så att respondenten hade möjlighet att höra 
av sig vid frågor och funderingar. Denna möjlighet har dock väldigt få av respondenterna 
utnyttjat. Dessvärre har författarna upptäckt att några av respondenterna slarvat med att 
följa instruktionerna i den sista delen av enkäten och därmed ej besvarat över vissa frågor. 
Detta gör det svårare för oss att jämföra svaren. En stor styrka med studien är att informa-
tionen från respondenterna är tillförlitlig då oftast högst ansvarig inom området har besva-
rat enkäten och därmed är det stor sannolikhet att svaren återger verkligheten. Vidare har 
författarna fokuserat på att ha en rik litteraturinsamling som gett författarna en stabil kun-
skapsbas, detta också för att öka uppsatsens reliabilitet.  

2.6 Litteraturkritik 

Vid insamling av data skall forskaren vara uppmärksam och kritisk mot källan. Informatio-
nen som insamlas skall vara relevant för studiens syfte samt frågeställning. Dessutom skall 
den vara tillförlitlig och trovärdig (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2006). 

Författarna anser att den litteratur som använts är trovärdig. Vetenskapliga artiklar och tid-
skrifter så som Balans anser författarna är trovärdiga då de nationellt sett erhåller stort er-
kännande. När Internetkällor används skall man vara extra kritisk. Detta är något författar-
na tagit till sig då författarna varit noggranna med att kontrollera upphovsmannen till de 
källor de använt. Dessutom är de flesta Internetkällor hämtade från högskolebibliotekets 
databaser och skall då anses tillförlitliga. Då hållbarhetsredovisning är ett ungt begrepp 
inom redovisning har författarna försökt hålla sig till litteratur som är skriven efter slutet av 
1990-talet. Tidigare litteratur bygger mestadels på miljöredovisningar. Dock har författarna 
inte varit lika noggranna med tidsaspekten gällande intressent -, legitimitets-, och agentteo-
rin då de anser att dessa teorier inte ändrats lika mycket över åren. Detta har författarna 
upptäckt när nyare litteratur inom dessa områden undersökts och lagt märke till att begrepp 
och förklaringar återkommer. Författarna har dessutom försökt att inte vara beroende av 
en viss källa utan använt sig av många olika.  
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3 Referensram 

I detta kapitel får läsaren en inblick i den teoretiska referensramen. Här beskrivs tidigare kunskap inom 
hållbarhetsredovisning och granskning samt en presentation av agentteorin, intressentteorin och legitimitets-
teorin, som kan stödja analysen av det empiriska resultatet.    

3.1 Global Reporting Initiative 

I ett internationellt perspektiv fanns det många olika riktlinjer och modeller för att upprätta 
hållbarhetsredovisningar. För att förenkla det hela utvecklades en gemensam internationell 
standard vid namn Global Reporting Initiative (GRI). Syftet var då att hitta riktlinjer inom 
hållbarhetsredovisning som kunde användas av alla företag världen över. GRI startades i 
Boston 1997 av den ideella organisationen Coalition for Socially Responsible Economies 
(CERES). GRI har i grunden stöd från många olika organisationer och intressenter bland 
annat FN och har därmed blivit den mest omfattande modellen när det gäller riktlinjer för 
hållbarhetsredovisning (Bergström, Catasús & Ljungdahl, 2002). 

GRI:s första riktlinjer för hållbarhetsredovisning utgavs i juni 2000. De tre huvudområdena 
inom GRI: s riktlinjer är ekonomi, miljö och sociala aspekter. Ett 50-tal olika företag an-
vände då riktlinjerna för att konstruera en hållbarhetsredovisning. Antalet företag som bör-
jade använda sig av GRI:s riktlinjer har hela tiden blivit större och år 2006 hade över 800 
företag upprättat en hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer (Global Reporting Initia-
tive, 2007 (a)). År 2006 utvecklades en tredje version av GRI:s riktlinjer vid namn av G3 
och det är den som används av företag i dagsläget. I dagsläget använder nästan 1000 orga-
nisationer, där ibland världsledande företag, G3:s riktlinjer. Dessa har valt att upprätta sin 
hållbarhetsredovisning enligt G3 frivilligt och detta har lett till att G3 har blivit den mest 
accepterade globala standarden för denna typ av redovisning (Global Reporting Initiative, 
2007 (b)).   

GRI:s riktlinjer är uppdelade i tre delar där en del beskriver värdet av att ha gemensamma 
riktlinjer världen över. I andra delen beskrivs olika redovisnings principer som ska agera 
som en guide för företagen när de utför sin hållbarhetsredovisning. Den sista delen utgör 
sedan den egentliga vägledningen av vad en hållbarhetsredovisning ska innehålla (Berg-
ström, et al 2002).  

3.2 Genomsynlighet (Transparency) 

Genomsynligheten innebär att företag redovisar mer information om sin verksamhet än 
vad den finansiella fasaden visar. Idag ställer företagets intressenter allt högre krav och kri-
terier på vilken information de vill ha och hur de bedömer företaget. Frågor om företagets 
miljöanpassning, vilka deras underleverantörer är och om jämställdhet beaktas på arbets-
platsen blir allt mer viktig. Samtliga kriterier utgör grunden för hur företaget blir bedömt 
och hur genomsynligt företaget är. För företagets rykte blir det allt viktigare att företagen 
formulerar sina värderingar och efterlever dem. Det är inte längre enbart revisorerna som 
granskar verksamheten utan företagen blir allt mer offentligt granskade av media. För båda 
typer av extern granskning har genomsynligheten blivit ett centralt begrepp som företagen 
måste efterleva (Larsson, 2002). År 2006 utsåg Sverige till ett av de sex bästa länder som 
kännetecknas av låg korruption (Transparency International, 2006).  
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3.3 Drivkraften bakom hållbarhetsredovisning 

Då upprättandet av hållbarhetsredovisning är frivillig leder detta till spekulationer kring vad 
drivkraften är för företag att redovisa sina miljö- etik- och sociala mål. Enligt Schaltegger et 
al (2006) så finns det många fördelar och orsaker till att företag upprättar en hållbarhetsre-
dovisning. Dessa kan vara blanda annat bättre rykte för företaget, ett starkt varumärke, 
konkurrensfördelar samt ökad genomsynlighet och ansvarstagande i företaget. 

Det är känt att små och medelstora företag redovisar mindre kring ekonomisk, social och 
miljömässig information än de större företagen. Även på en global skala är det totala antalet 
företag som redovisar kring dessa frågor väldigt få. Små och medelstora företag har mindre 
resurser, det vill säga ekonomiskt, tidsmässigt och kunskapsmässigt vilket begränsar dessa 
företag att rapportera om hållbarhet (Brown, 2005). 

Tidigare företagsskandaler, som till exempel WorldCom och Enron, har ökat trycket på fö-
retag att bevisa att de tar sitt samhällsansvar, att de är etiska och pålitliga. Många av företa-
gen ser hållbarhetsredovisningen som en möjlighet att få och bibehålla förtroendet från 
sina intressenter då redovisningen syftar att göra företaget genomsynligt och ansvarstagan-
de (KPMG, 2005). Finanssektorn har också uppmärksammat vikten av hållbarhet, exempel 
på detta är de nyligen etablerade ”Equator Principles”, ”Dow Jones Sustainability Index 
(DJSI)” och ”FTSE4Good Index”. Flera investeringsfonder med fokus på socialt ansvar 
har också etablerats (KPMG, 2005).  

Hållbarhetsredovisning är lättare sagt än gjort, då den riktiga utmaningen ligger i att integre-
ra dessa frågor om miljö, etik och socialt ansvar med företagets strategi och verksamhet. 
Detta kan vara en stor utmaning för stora och komplexa företag som agerar på en interna-
tionell marknad där konkurrensen och kraven är höga (KPMG, 2005). 

3.4 Förhållandet mellan intressent – och legitimitetsteorin 

Intressent- och legitimitetsteorin är båda de mest använda verktygen för att förklara varför 
företag ska ta ett större socialt och etiskt ansvar. Teorierna förklarar även varför företag re-
dovisar miljö- och samhällsrelaterad information (Egels, 2003; Tilling, 2004). De båda teo-
rierna kompletterar och överlappar varandra. Ett exempel på detta är att företagsledningen 
ser redovisningen som ett verktyg för att uppfylla de olika intressenternas informationsbe-
hov och på så sätt legitimera verksamhetens aktiviteter. Legitimitetsteorin förklarar här oli-
ka strategier för företagen för att vinna legitimitet hos olika intressenter. De båda teorierna 
betonar dock olika problem och komplex. Intressentteorin handlar om de olika kraven och 
kontrollen de olika intressenterna kan utöva på företagen medan legitimitetsteorin behand-
lar maktförhållandet mellan ägare och företagsledning (Ljungdahl, 1999).  

3.4.1 Intressentteorin 

Intressentmodellen introducerades i Sverige i mitten av 1960-talet (Lundahl & Skärvard, 
1982) och är ett centralt begrepp inom CSR. Med intressent menas grupper, individer eller 
andra företeelser som påverkar eller påverkas av företagets verksamhet. Relation mellan fö-
retaget och intressenterna är dubbelriktad, där intressenterna påverkar företagsverksamhe-
ten och där företaget påverkar intressenternas (Löhman & Steinholtz 2004). Ju mer ett fö-
retag engagerar sig med sina intressenter desto mer ansvarfull blir företaget gentemot dess 
intressenter (Greenwood, 2007). Företag har både direkta och indirekta intressenter. De di-
rekta intressenterna är sådana som tar mest skada om ett företag förbiser dess skyldigheter 
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eller slutar med sin verksamhet helt och hållet. Exempel på direkta intressenter är aktie-
ägarna, anställda, leverantörer och kunderna. De indirekta inkluderar de som har ett intres-
se av företagets aktiviteter såsom NGO:s, stat och kommun (Brown, 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3- Intressentmodellen, exempel på ett företags intressenter 

Företag är beroende av intressenterna för deras existens och intressenterna är beroende av 
företagen för att förverkliga sina personliga mål (Lundahl & Skärvard, 1982). Intressent-
modellen förklarar varför företag skall ta hänsyn till sin omgivning, det vill säga till sina in-
tressenter (Egels, 2003). 

3.4.1.1 Intressentteorin och CSR 

Hållbarhetsredovisning är rapporten om företagets sociala presentation gentemot dess in-
terna och externa intressenter (Greenwood, 2007). Kunderna ställer alltmer krav på att fö-
retagen skall bete sig etiskt samtidigt som de anställda vill arbeta i ett etiskt företag (Egels, 
2004). Enligt Abbott & Monsen (1979) och Bowman & Haire (1976)  som refereras i 
Ljungdahl (1999) är redovisning av sådan information till intressenterna av betydelse för ett 
företags ekonomiska utveckling då det gynnar företaget. Vad gäller granskning av hållbar-
hetsredovisning och intressentteorin hävdar Dando & Swift (2003) att ett företags externa 
granskning av redovisningen skall först och främst ta hänsyn till intressenternas intressen. 
Intressenterna behöver veta att informationen i hållbarhetsredovisningen är komplett, till-
förlitlig, relevant samt att den är balanserad mellan företagets aktiviteter. 

Även om intressentmodellen som nämnts tidigare är ett av det mest använda verktyget för 
att förklara varför företag arbetar med frågor kring hållbarhet finns det tre olika sätt att tol-
ka teorin, ”moral inte lönsamhet”, ”might is right” och ”innovation och produktutveck-
ling” (Egels, 2003). 

3.4.1.1.1  Moral inte lönsamhet 

Engagemanget med intressenterna är moraliskt neutral (Grenwood, 2007), det vill säga att 
intressentteorin har en normativ tolkning (Egels, 2004) där fokus ligger på hur företagsled-
ningen skall förhålla sig till intressenterna då dessa är aktörer med intressen i företaget 
(Ljungdahl, 1999).  Hänsyn skall tas till de intressenter som påverkas av företagets ageran-
de.  Företaget skall bete sig moraliskt mot alla intressenter vare sig det är lönsamt eller inte 
(Egels, 2003). 
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3.4.1.1.2   ”Might is right” 

Den andra tolkningen, den så kallade ”varumärkestolkning” avser företagets beroende av 
intressenternas förtroende för att nå lönsamhet. Att företag arbetar kring frågor gällande 
socialt och etiskt ansvar stärker företagets varumärke som i sin tur ökar lönsamheten. Före-
tagen skall ta hänsyn till de starkaste intressenterna då dessa besitter de egenskaper för att 
förstärka varumärket (Egels, 2003).  

3.4.1.1.3  Innovation och produktutveckling 

Intressenternas åsikter är också viktiga för att främja den egna produktutvecklingen och in-
novationsprocessen. Företaget skall ta hänsyn till intressenter i ”utkanten” av företagets in-
tressenätverk då dessa kan tillföra sina kunskaper till innovationsprocessen. Detta skulle i 
sin tur förbättra den långsiktiga lönsamheten (Egels, 2003).  

3.4.2 Legitimitetsteorin 

 

”Legitimacy is a generalized perception or assumption that the actions of an entity 
 are desirable, proper, or appropriate within some socially constructed system of  norms,  

 values, beliefs, and definitions.” (Suchman, 1995 sid 574) 

Teorin menar att företaget existerar i samhället genom ett socialt kontrakt där företaget går 
med på att anpassa sina handlingar så att det uppfyller förväntningarna ifrån samhället och 
samtidigt får företaget samhällets accepterande och stöd tillbaka för att uppfylla sina mål 
och slutligen för att kunna överleva (Guthrie & Parker 1989). Lehman (1983) menar att fö-
retaget därför måste avslöja tillräckligt mycket social information så att samhället kan avgö-
ra om företaget är en bra ”samhällsmedborgare”. Genom att avslöja informationen blir den 
därmed legitim vilket företaget hoppas rättvisar sin fortsatta existens (Guthrie & Parker 
1989). 

Enligt Hybels (1995: i Tilling 2004) kan legitimitet ses som en resurs som ett företag måste 
få från deras omgivning för att kunna överleva. Detta kan liknas med resursen pengar som 
företaget också måste ha för att kunna verka. Dock är legitimitet ingen materiell resurs utan 
kan ses som en representation av den allmänna uppfattningen av företaget. För att kunna 
beskriva legitimitetsteorin på ett bra sätt måste de viktigaste intressenterna beaktas. Hybels 
(1995: i Tilling 2004) pekar ut fyra intressenter vilka alla kontrollerar viktiga resurser som 
företaget är beroende av (se tabell 2). Varje intressent påverkar på något sett de kritiska re-
surserna som krävs för företagets etablering, tillväxt och överlevnad. Detta görs antingen 
genom direkt kontroll av resurserna eller genom att utrycka sin välvilja och godkännande 
(Tilling, 2004). 

INTRESSENT RESURSER UNDER KONTROLL 

1. Staten Kontrakt, statsbidrag, lagstiftning, bestämmelser, 
skatt (observera att de tre sistnämnda kan vara an-
tingen i ”negativ” eller ”positiv” bemärkelse beroende 
på hur de genomförs). 

2. Allmänheten Kundstöd, stöd i form av samhällsintresse, arbetskraft 

3. Finansiella markna- Investeringar 
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den 

4. Media Få ”direkta” resurser, men kan ha stort inflytande på 
besluten som tas av intressenterna (2) & (3) (om inte 
(1)) 

Tabell 2 - Kritiska intressenter för organisationen 

 

(Hybels, 1995 illustrerad i Tilling, 2004, översatt och formgiven av författarna) 

Legitimitet är resultatet av allmänhetens reaktioner på organisationen och hur de uppfattar 
dess verksamhet (Suchman, 1995) och är därför inte ett konstant tillstånd. Ett företags legi-
timitet kan befinna sig i någon av följande fyra faser (Tilling, 2004): 

1. Etablera legitimitet                                                                                                         

Den första fasen representeras av det tidiga stadiet i företagets utveckling. Frå-
gor som är viktiga här är företagets färdighet och kompetens, speciellt den fi-
nansiella. Företaget måste också vara medvetet om samhällets standards för 
kvalitet och professionalism (Tilling, 2004).      

2. Bibehålla legitimitet                                                                                                        

Den andra fasen innefattar majoriteten av företag. De flesta företagen verkar 
inom följande två aktiviteter: 1) ett pågående arbete för att visa och bestyrka att 
allt går bra 2) förutspå och förebygga eventuella hot mot företagets ”legitimi-
tet”. Det är inte så lätt som det låter för företaget att försvara sin legitimitet. 
Legitimitet är ett dynamiskt begrepp och det gäller att företaget är uppmärk-
samt och anpassar sig till sin omgivning (Tilling, 2004).   

3. Utvidga legitimitet                                                                                                          

Den tredje fasen blir aktuell när företaget till exempel ger sig in på en ny mark-
nad eller ändrar sitt förhållningssätt till nuvarande marknad. I dessa fall kan fö-
retaget behöva utvidga sin legitimitet för att vinna förtroendet från potentiella 
intressenter (Tilling, 2004).   

4. Försvara legitimitet                                                                                                                             

Företagets legitimitet kan direkt hotas av en incident (intern eller extern) och 
kan därför behöva försvaras. Det är denna fas som har fått mest uppmärksam-
het inom redovisningsforskningen och där förhållandet mellan incidenter och 
social- och miljöredovisning har undersökts (Tilling, 2004). Deegan & Voght 
(2000) granskat fem stora incidenter (bland annat Exxon Valdez8 oljeutsläppet) 
för att se hur deras påverkan varit på innehållet i årsredovisningarna av närrela-
terade företag. Resultatet styrker legitimitetsteorin och visar att företagen tende-

                                                 

8 Exxon Valdez oljeutsläpp är ett av de största oljeutsläppen i USA:s vatten och i världen. Olyckan hände när 
fartyget Exxon Valdez gick på grund utanför Alaskas kust och släppte ut över 10.9 millioner gallon råolja ut 
i havet. 
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rar att ändra sin redovisning efter sådana här incidenter (Tilling, 2004). Deegan 
& Voght (2002) drar slutsatsen att företagsledningen anser att social- och miljö-
redovisning är ett användbart verktyg för att reducera effekterna av en incident 
som inte är bra för företagets image (Tilling, 2004).   

3.5 Agentteorin 

I företag är ofta företagsledningen och aktieägare olika personer. Detta kan leda till vissa 
svårigheter och det uppstår då en intressekonflikt. Företagsledning står då ofta i valet att 
fatta beslut rörande företagets (aktieägarnas) bästa och sitt eget. Denna princip har kommit 
att kallas agentteorin där agenterna (företagsledningen) finns på en sida och på den andra 
sidan finns ägarna (Wramsby & Österlund 2004). 

Det är alltså relationen mellan ägarna och företagsledningen som står i centrum. Agenterna 
har till uppgift att agera utifrån ägarnas intressen hellre än sina egna när beslut fattas för 
ägarnas räkning. Agentproblemet uppkommer om företagsledningen fokuserar på sina egna 
intressen istället för ägarnas. För att undvika agentproblemet finns det olika belöningar som 
utlovas till företagsledningen som till exempel resultatbonus och delägande i organisatio-
nen. I dessa fall spelar resultatredovisningen och även val av redovisningsmetod stor roll i 
och med att bonusen är direkt kopplad till företagets resultat. Vid detta antagande utgår 
man speciellt från de stora och lönsamma företagen vilka lätt kan bli utsatta för ökad be-
skattning och nya regleringar. För att undvika mindre önskvärd uppmärksamhet från poli-
tikerna antas företagsledningen i stora företag välja en redovisningsmetod som minskar det 
redovisade resultatet. Redovisningen av samhällsrelaterad information kan få samma funk-
tion då företaget väljer att redovisa sina aktiviteter i samhället och på det sättet avleder 
uppmärksamheten från politikerna så att de inte ingriper i verksamheten (Ljungdahl 1999). 

Det finns framförallt två problem i förhållandet mellan ägarna och företagsledningen. Ett 
av dessa är att företagsledningen har informationsövertag jämfört med ägarna vilket gör det 
svårt för dem att utvärdera ledningens arbete. Det andra är när parterna ha olika målsätt-
ningar och intresse i företagets utveckling. Företagsledningen tenderar att ha kortsiktigt mål 
med vinstsyfte jämfört med ägarnas långsiktiga mål om värdeökning. När dessa två situa-
tioner inträder så uppstår ”the Moral Hazard Problem” (Gareth 2004). Från aktiemarkna-
dens synvinkel kan dessa agentproblem utgöra en förklaring till hur företagsledningar redo-
visar information till aktiemarknaden och vad som kan ha en inverkan på deras val av att 
inkludera mer eller mindre frivillig information i deras redovisning. Vid redovisning av fri-
villig information kan företagsledningen signalera företagets värde till aktiemarknaden och 
säkerställa att det inte uppkommer några misstankar om att företagsledningen döljer infor-
mation som kan påverka företagets aktiekurs negativt. Avslutningsvis kan alltså agentteorin 
delvis förklara företagens miljö- och samhällsrelaterade redovisning via redovisnings an-
vändning dels som avledande manöver på den politiska arenan och dels som signalverktyg 
på aktiemarknaden (Ljungdahl, 1999). 

Enligt Ness & Mirza (1991) började företagsledningar i olika företag ta med mer av den fri-
villiga miljöredovisningen, detta för att visa att de tog ansvar för företaget. Genom detta 
skulle ägarnas förtroende öka i företagsledningens ögon och bidra till lägre agentkostnader 
och med tiden ökad ersättning för företagsledningen (Ljungdahl 1999).  
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3.6 Granskning 

Enligt Schaltegger, Bennett & Burritt (2006) kan en utvärdering och bestyrkande av håll-
barhetsinformationen hjälpa till att öka hållbarhetsredovisningens trovärdighet. När det 
gäller revision, oavsett inom vilket område, så är dess syfte att säkerställa korrektheten i de 
redovisade sakförhållandena eller att jämföra verkligt utfall med förväntat utfall (Larsson, 
1995). När det gäller hållbarhetsredovisningens granskning kan denne utfärdas av oberoen-
de externa experter ifrån revisionsfirmor, oberoende organisationer eller kända NGO-
organisationer (Schaltegger et al, 2006). 

Den europeiska revisorsorganisationen FEE uppmärksammade år 2002 att det inte fanns 
någon specifik standard för att granska hållbarhetsredovisningar. Två år senare åberopade 
FEE i sin rapport ”FEE Call for Action: Assurance for Sustainability” att handling inom områ-
det skulle tas för att få en fortsatt utveckling inom redovisningen av socialt ansvar, hållbar 
utveckling och en oberoende granskning av detta område. Speciellt riktade FEE sig mot fö-
retagens intressenter varvid de uppmanade intressenterna att ta sitt ansvar och ha en aktiv 
roll i denna utveckling (Fédération des Experts Comptables Européens, 2006).  

Enligt FAR har efterfrågan på en oberoende granskning av frivilliga separata hållbarhetsre-
dovisningar ökat (FAR INFO nr 2, 2004) speciellt på den internationella banan då GRI 
uppmanar till granskning (Nyström, 2007). Trots detta är det endast en handfull svenska 
företag som har en bestyrkt och därmed kvalitetssäkrad rapport (Halling, 2007). Enligt 
KPMG (2005) är det väldigt få företag som nämner anledningen till att de väljer att granska 
deras CSR rapporter. Vidare fann KPMG i deras undersökning att det är stor variation i 
hur revisorerna väljer att granska och vad de granskar, vilket i sin tur leder till väldigt olika 
revisionsberättelser (KPMG, 2005).  

Som nämnts tidigare var FAR först ut med att ge ut en nationell rekommendation vad gäll-
er bestyrkande av frivillig separat hållbarhetsredovisning. Idag dominerar internationellt två 
huvudsakliga standarder för granskning; International Standard on Assurance Engagements 
(ISAE) 3000 samt AA 1000 Assurance Standard (AA 1000AS) (KPMG, 2005). 

FAR:s rekommendation för granskning avser redovisningen av företagets miljö-, etiska-, 
och sociala förhållanden samt den ekonomiska utvecklingen som är anknuten till dessa. 
Granskarens uppgift är främst att skaffa sig en grund för att utvärdera om redovisningen 
upprättats enligt de kriterier de sagts att de skall upprättas från. Rekommendationen utser 
företagets ledning som ansvarig för att lagar och regler efterlevs. Vidare måste granskaren 
överväga om han/hon har den rätta insikten och kunskapen som krävs för att utvärdera 
hållbarhetsredovisningens information (RevR6). 

International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 introducerades av IAASB9 
år 2004. Standarden etablerar grundprinciper och tillvägagångssätt för alla typer av bestyr-
kande uppdrag. ISAE 3000 är tänkt att vara en mer generell applicering och IAASB upp-
märksammar behovet av att i framtiden utveckla en mer specifik standard som är direkt rik-
tar sig mot till exempel enbart hållbarhetsredovisningar (IFAC, 2005). AA 1000 Assurance 
Standard uppmanar till en granskning som innefattar intressenternas engagemang för att 
öka kunskapen och påverka beslutstagandet, vilket de anser är nödvändigt för att flytta fö-
retagens sociala ansvar till en högre nivå (AccountAbility, 2007). 

                                                 

9 IAASB står för the International Auditing and Accounting Standards Board och är en del av International 
Federation of Accountants 
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4 Empiri & Analys 

Detta kapitel utgör den empiriska data och består av den information som insamlats genom enkätunder-
sökningen  hos svenska börsnoterade företag. Informationen har sammanställts i diagram. Dessutom be-
handlar kapitlet en jämförelse av den teoretiska referensramen samt den nya informationen som tillkommit 
genom den empiriska data. Detta för att konstatera om några samband och om någon förklaring till upp-
satsens huvudsyfte återfinns.                          

4.1 Faktorer som påverkar valet att granska 

Från enkätundersökning har författarna kunnat peka ut, med hjälp av olika faktorer, orsa-
ker som påverkar valet av granskning bland börsbolagen. Sammanställningen som återges i 
detta kapitel baseras på de 31 börsbolagens svar där de utvalda faktorerna jämförs med va-
let av granskning. I bilaga 4 återges det totala resultatet av enkätundersökningen för varje 
fråga.  

4.2 Sektion/Bransch och valet av granskning  

Majoriteten av respondenterna ingår i Large Cap sektionen dock är det, vad gäller antals-
mässig representation, en relativt liten skillnad de två sektionerna emellan (se bilaga 4, sek-
tion). Nedan illustreras antalet respondenter i de två sektionerna samt sambandet mellan 
sektionerna och valet av granskning. Diagrammet visar även hur många företag i 
undersökningen som har valt att låta en extern part granska deras hållbarhetsredovisning. 
Resultatet visar att majoriteten inte valt att granska. Majoriteten av börsbolagen som valt att 
granska återfinns inom Large Cap. Endast två börsbolag har planer på att granska sin 
hållbarhetsredovisning i framtiden. Dessa återfinns bland börsbolagen som inte valt att 
granska.  

 

Figur 4 - Sektion och valet av granskning 

Branscherna i figur 5 är uppdelade i 13 kategorier en  kategori av dessa utgör branscher 
som tillhör ”Annat”. Denna kategori utgör majoriteten av svaren från börsbolagen och in-
kluderar mer specifika branscher som exempelvis industrihandel, industrileverantör, mät-
teknik, polymerbaserade lösningar men även bygg. Dessa börsbolag ansåg att de inte till-
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hörde någon av de 12 branscherna som gick att välja på. Branscherna är uppdelade av för-
fattarnas bedömning av de största branscherna inom näringslivet. Dessvärre förbisågs 
branschen ”Bygg/Fastighet” som också borde ingått i uppdelningen. Dock återfinns den i 
kategorin ”Annat” och utgör en stor del av denna. Efter kategorin ”Annat”, utgör majorite-
ten av svaren från följande branscher: finansiell, parti- och detalj, och verkstad. Ingen re-
presentation återfinns bland branschen kemikalie.  

 

Figur 5 - Bransch och valet av granskning 

Enligt Brown (2005) kan upprättandet av en hållbarhetsredovisning bero på företagsstorle-
ken. De mindre och medelstora företagen redovisar mindre kring dessa frågor då de inte 
har den tid, kunskap och ekonomi som krävs. Detta är något vi också uppmärksammat i 
vår studie. Majoriteten av de börsbolag ingick i sektionen Large Cap och det visar sig att 
det är dessa företag som i störst utsträckning redovisar frivillig hållbarhetsinformation. De 
var även flest i denna kategori som valt att externt granska sina hållbarhetsredovisningar. 
Anledningen till detta kan bero att de har större press på sig att prestera på ett etiskt och 
socialt sätt än de mindre företagen. Intressenterna ställer högre krav då dessa skall ses som 
goda samhällsmedborgare och förebilder för de mindre företagen. En extern granskning 
kan då öka trovärdigheten och legitimiteten sett från intressenternas perspektiv. Detta är 
något vi återkommer till senare i detta kapitel.  

Som tidigare nämnts i kapitel 1 och 3 av tidigare studier från bland annat KPMG (2005) 
och studien av Petersson och Söderberg (2007) visat att valet av granskning även beror på 
valet av bransch. Majoriteten av börsbolagen som granskar sina hållbarhetsredovisningar 
återfinns inom branscher med hög miljöpåverkan som exempelvis skogs-, verkstads-, och 
bygg/fastigheter i kategorin ”Annat”. Det har även visat sig att dessa börsbolag represente-
rar de största aktörerna inom dess områden. Även parti- & detaljhandeln ingår i de börsbo-
lag som i stor utsträckning väljer att granska. Detta kan enligt författarna bero på att här 
ligger tyngdpunkten på de sociala och etiska förhållandena. Exempelvis har det blivit allt 
mer viktigt att redogöra arbetsförhållandena även hos leverantörerna för att försäkra sig om 
att exempelvis barnarbete inte förekommer. En annan anledning kan bero på att börsbola-
gen inom denna bransch ser detta som en konkurrensfördel för att kvalitetssäkra sin håll-
barhetsredovisning och visa utåt att de agerar etiskt och socialt korrekt. Inom den finansiel-
la industrin har många företag i undersökningen upprättat en hållbarhetsredovisning men 
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endast ett företag har valt att externt granska den. Dock visar undersökningen att majorite-
ten av börsbolagen inom denna bransch anser att det är viktigt med extern granskning.  

4.3 Typ av hållbarhetsredovisning och valet av granskning  

I valet av typ av hållbarhetsredovisning visar undersökningen att börsbolagen i störst ut-
sträckning valt att inkludera den frivilliga hållbarhetsinformationen i årsredovisningen. Den 
separata hållbarhetsredovisningen representerar också en stor del medan ingen av börsbo-
lagen har valt att inkludera det i förvaltningsberättelsen. De börsbolag i undersökningen 
som valt att ha en separat hållbarhetsredovisning är dominerande från Large Cap sektionen. 

 

Figur 6 - Typ av hållbarhetsredovisning och valet av granskning 

Proportionellt sett har de börsbolag som upprättat en separat hållbarhetsredovisning visat 
sig vara de som i störst utsträckning väljer att granska. Detta kan bero på att informationen 
i den separata hållbarhetsredovisningen är mer omfattande och det kan vara av fördel för 
börsbolagen att granska den eftersom den ger en mer positiv bild utåt. Detta kan även bero 
på att då börsbolagen investerat mycket tid och resurser på att upprätta den separata håll-
barhetsredovisningen vill de även kvalitetssäkra den genom en granskning. Dessutom är 
den ett fristående dokument och faller inte inom den vanliga revisorns granskningsområde.  

De börsbolag som har sin hållbarhetsredovisning som ett separat dokument återfinns sju av 
tio inom branscher med en hög miljöpåverkan, som exempelvis verkstad, skog och råvaror. 

4.4 GRI:s inverkan på granskning 

Vad gäller valet att använda GRI:s riktlinjer för att upprätta hållbarhetsredovisningen visar 
undersökningen att majoriteten av börsbolagen inte använt sig av dessa riktlinjer. Endast 10 
av börsbolagen använder sig av GRI:s riktlinjer. Detta har ställts emot valet av granskning. 



 

  25 

 

Figur 7 – GRI:s riktlinjer och valet av granska 

GRI har blivit utsedd till den mest accepterade standarden för hållbarhetsredovisning på in-
ternationell nivå. Dock är GRI:s riktlinjer i denna undersökning inte alls utbredd, majorite-
ten följer inte dessa. Detta bekräftas även av Agerström (2007). De börsbolag som använ-
der sig av GRI:s riktlinjer, i denna undersökning, är framförallt de större börsbolagen på 
Large Cap. Majoriteten av de som inte väljer att granska använder heller inte GRI:s riktlin-
jer. Proportionellt sett är granskning mer förekommande bland börsbolagen som använder 
GRI vilket kan förklaras med faktumet att GRI uppmanar till granskning (Nyström, 2007).    

4.5 Erfarenhet av hållbarhetsredovisning och valet av 
granskning 

Diagrammet illustrerar när respondenterna upprättat sin första hållbarhetsredovisning. År-
talen är viktiga för att se om det finns ett samband mellan valet av granskning och hur 
länge bolaget arbetet kring hållbarhetsfrågor. Diagrammet visar att börsbolagen i vår un-
dersökning började med försiktigt med hållbarhetsredovisningen i slutet av 1990-talet och 
antalet upprättandet ökade markant år 2001. Det har sedan skett en stadig ökning år 2004 
och 2005. 
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Figur 8 - År för upprättande av hållbarhetsredovisning och valet av granskning 

Det återfinns två större uppsvingen för upprättandet av hållbarhetsredovisning i diagram-
met. Dessa sker år 2001 samt år 2005/2006 och kan förklaras med reaktioner på nya lag-
stadgade krav eller rekommendationer. Diagrammet visar att de börsbolag som valt att 
granska sin hållbarhetsredovisning började upprätta dessa dokument tidigare än de börsbo-
lag som ej valt att granska. Av de börsbolagen som började upprätta sina hållbarhetsredo-
visningar år 2005 och 2006 så är det proportionellt sett ett mycket lågt antal som valt att ex-
ternt granska sin hållbarhetsredovisning. Detta kan förklaras med att de förmodligen anser 
att redovisningen är så pass ung att den ännu inte fått sin definitiva form och funktion för 
att vara aktuell för en granskning.  

4.6 Främsta syfte med hållbarhetsredovisning och valet av 
granskning 

I undersökningen tillfrågades respondenterna vilket främsta syftet var i upprättandet av 
hållbarhetsredovisningen. Svarsalternativen innefattade 6 alternativ med utrymme för annat 
svar. Undersökningen visade att den främsta orsaken var att tillgodse intressenternas 
efterfrågan. Därefter kom att skapa genomsynlighet av företagets aktiviteter följt av att 
redovisa bolagets sociala ansvar (se bilaga 4, fråga 4). I kategorin ”Annat” finns anledningar 
som lagkrav, att redovisa ekonomi, miljö och sociala aspekter och att följa upp 
hållbarhetsarbetet.   
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Figur 9 - Syftet med hållbarhetsredovisningen och valet att granska 

En jämförelse gjordes mellan börsbolagen som valt att granska sin hållbarhetsredovisning 
och med dem som inte valt att granska för att se hur syftet med att upprätta hållbarhetsre-
dovisning skilde dem åt. Det visade sig att börsbolag som väjer att granska anser att det är 
lika viktigt att ta hänsyn till intressenternas informationsbehov som att skapa genomsynlig-
het för företagets aktiviteter. Då börsbolagen utpekar genomsynlighet som ett av de främs-
ta syftena till upprättandet av redovisningen så anser författarna att en granskning känns 
som ett givet val då denne kan säkerställa att förhållandena är så som de uppges vara. Detta 
överensstämmer med Schaltegger, Bennett & Burritt (2006) som hävdar att bestyrkandet av 
hållbarhetsinformation kan hjälpa till att öka dess trovärdighet.  

För börsbolagen som inte valt att granska hållbarhetsredovisningen prioriterar inte genom-
synlighet i samma grad utan upprättar den med främsta syfte att tillgodose intressenternas 
efterfrågan. Att redovisa det sociala ansvaret kommer därefter och följs av att skapa 
genomsynlighet för företagets aktiviteter. De som väljer att granska och de som inte väljer 
att granska hållbarhetsredovisningen utpekar samma syften med hållbarhetsredovisningen. 
Det som skiljer dem åt är att de rangordnat dem olika. Här kan urskiljas två olika målsätt-
ningar med hållbarhetsredovisningen. Den första är mer utåtriktad och kännetecknas av 
granskning för att skapa öppenhet om företagets verksamhet och därmed tillgodose intres-
senternas behov. De börsbolag som har denna målsättning är oftast de större börsbolagen 
med hög miljö- och social påverkan. Den andra målsättningen är mer inåtriktad och här får 
granskning en underordnad roll där bolaget fokuserar mer på att utveckla informationen 
kring socialt ansvar. Här återfinns inte samma behov av genomsynlighet. Författarna kon-
staterar att det återfinns ett svagt samband mellan valet att granska och främsta syftet med 
hållbarhetsredovisningen. 

4.7 Legitimiteten ur intressenternas perspektiv  

Majoriteten av de undersökta börsbolagen anser att granskningen ökar legitimiteten ur in-
tressenternas perspektiv (se bilaga 4, fråga 14). Diagrammet nedan visar tydligt att samtliga 
börsbolag som valt att granska anser att det ökar legitimiteten. Dock är det skilda meningar 
om detta bland de börsbolag som inte valt att granska. 
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Figur 10 - Legitimiteten ur intressenternas perspektiv och valet av granskning 

Intressent- och legitimitetsteorin förklarar varför företag väljer att upprätta en hållbarhets-
redovisnin och att en extern granskning skall utgå ifrån intressenternas intressen. Detta på-
stående stämmer bra överens med de börsbolag som valt att granska då de pekar ut att 
främsta syftet med hållbarhetsredovisningen är att upprätthålla förtroendet från intressen-
terna samt att de anser att en granskning ökar legitimiteten från deras perspektiv. Dock 
gäller detta inte på de börsbolag som inte valt att granska.   

Från undersökningen kan utläsas några av orsakerna till varför de som inte väljer att grans-
ka anser att det inte ökar legitimiteten. Respondenterna svarar att granskning ännu inte bli-
vit praxis i Sverige och att de inte upplever att intressenterna efterfrågar den. Dessutom an-
ser dessa bolag att en granskning inte skall krävas för att öka legitimiteten då börsbolagens 
information utåt skall vara sanningsenlig även utan en granskning. Börsbolagen pekar ofta 
ut intressenterna som de viktiga aktörerna och inser att intressenterna själva går in och 
granskar den hållbarhetsinformation som de är intresserade av. Detta medför att börsbola-
gen inte själva behöver lägga resurser på att anställa en extern part som granskar. Resurser-
na läggs hellre på att öka prestanda inom hållbar utveckling. Författarna tror även att för-
hållandet och förtroendet mellan börsbolagen och intressenterna i Sverige är väldigt god 
och därmed behövs ingen granskning. Detta för att börsbolagen i Sverige har låg korrup-
tion och detta är viktiga kännetecken för företagets genomsynligt.  

4.8 Hållbarhetsfrågornas vikt i den generella strategin och 
vikten av en extern granskning 

I diagrammet redogörs vad börsbolagen i studien anser om hur viktig upprättandet av en 
hållbarhetsredovisning är för företagets generella strategi. Undersökningen visar att 
majoriteten av företagen faller inom kategorierna mycket viktig och viktig (se bilaga4, fråga 
7). Endast en liten del anser det mindre viktigt.  
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Figur 11 – Hållbarhetsredovisningens vikt i företagets strategi och valet av granskning 

Som bland annat Brown (2005), och Schaltegger & Burritt (2000) har upptäckt så är upp-
rättandet av en hållbarhetsredovisning en viktig signal av företagets strategi till dess intres-
senter. Samtidigt har fler företag insett att det är en konkurrensfördel att vara ”grön” vilket 
i det långa loppet kan leda till god lönsamhet. Det råder inte någon större skillnad i denna 
fråga mellan de börsbolag som valt att granska och inte väljer att granska. 

För att kunna koppla frågorna om hållbarhetsredovisningens vikt i företagets generella stra-
tegi samt vikten av en extern granskning  och valet av granskning har diagrammet nedan 
valts att ta med. Här kan tydligt utläsas att de börsbolag som inte valt att granska inte anser 
att vikten av granskning är av betydelse medan de som valt att granska anser att granskning 
är av största vikt. De två respondenterna som planerar att granska inom en snar framtid 
återges bland de börsbolag som anser att en extern granskning är viktig. 

 

Figur 12 - Vikt av en extern granskning och valet av granskning 
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De båda diagrammen kan ställas mot varandra för att åskådligöra sambandet mellan håll-
barhetsredovisningens roll samt valet och vikten av en extern granskning. Det vi uttyder av 
jämförelsen mellan diagrammen är två kopplingar. Den första är att de börsbolag som valt 
att granska sin hållbarhetsredovisning, anser att hållbarhet har en självklar plats i företagets 
strategi och att det därmed är viktigt med en extern granskning. Den andra kopplingen an-
ger att börsbolagen som inte valt att granska återger att frågorna kring hållbarhet är av stor 
vikt i den generella strategin men att en granskning inte anses vara nödvändig. Detta leder 
till spekulationer kring vilka de bakomliggande orsakerna är till att de inte anser att en 
granskning är av lika stor vikt. Författarna anser att när börsbolagen svarar att det är viktigt 
med hållbarhetsfrågor i den generella strategin bör motivationen vara stor för att kvalitets-
säkra denna information men så är inte fallet för de börsbolag som ej valt att granska. För-
fattarna konstaterar att en av orsakerna kan vara att frågorna kring hållbarhet har en relativt 
ny plats hos börsbolagen där den externa granskningen fortfarande inte fått en väldefinie-
rad roll ännu.  

4.9 Valet av revisor för hållbarhetsredovisningen  

Diagrammet nedan illustrerar svaren från de börsbolag som valt att granska sin hållbarhets-
redovisning. Ett bolag har granskat sin hållbarhetsredovisning med hjälp av ”Annan”, vilket 
anges vara Deloitte. Detta skulle enligt författarna anses kunna inkluderas i kategorin ”Spe-
cialist revisor” då respondenten uppgav att det inte var samma revisor som för den finansi-
ella redovisningen. Därmed utgör kategorierna ”Samma revisor” och ” Specialist revisor” 
ett lika stort antal.   

 

Figur 13 - Val av revisor och påverkan på granskning 

Detta diagram gör det intressant att analysera om typen av hållbarhetsredovisning kan ha 
en inverkan på valet av granskare. Genom att jämföra svaren framkommer det att i fyra av 
fem fall att revisorn, då hållbarhetsredovisningen inkluderas i årsredovisningen, så uppger 
börsbolagen är densamma som för den finansiella redovisningen. Där börsbolagen i under-
sökningen har ett separat dokument så granskas den i fyra av fem fall av en specialist revi-
sor för hållbarhetsfrågorna. Den starka kopplingen mellan hållbarhetsredovisningen i årsre-
dovisningen och dess granskning av den finansiella revisorn gör att leder till spekulationer 
om börsbolagen misstolkat att redovisningen är bestyrkt. Detta har medfört att ytterligare 
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en fråga tagits med i jämförelsen där det visat sig att i tre fall av fyra av de som faller inom 
ovannämnda grupp inte vet vilka standarder (se bilaga 2, fråga 11) för granskning av håll-
barhetsredovisningen som använts. Detta förefaller märkligt då samtliga som använder sig 
en specialist revisor vet vilken standard revisorn använt i bestyrkandet. Detta förstärker 
spekulationerna kring att börsbolagen som inte kan uppge vilken standard som revisorn har 
använt kan ha misstolkat bestyrkningens omfattning. Författarna tror att valet av revisor 
kan påverka företagets syn på granskning. Vid telefonkontakten med börsbolagen uppfat-
tade många av respondenterna att redovisningen granskas då de har samma revisor som 
den finansiella. När en närmare förklaring gjordes insåg många av respondenterna att det 
inte ligger i revisorn granskningsområde att granska den frivilliga delen av hållbarhetsin-
formationen i årsredovisningen. Detta kan leda, enligt författarna, till att många av börsbo-
lagen inte anser att en extern granskning är viktig då de tror att det faller inom den revisorn 
som granskar årsredovisningens granskningsområde. Detta tror författarna kan bero på då-
lig kommunikation mellan revisorn och bolaget. 

4.10 Syfte med granskning 

Studien undersöker bland annat syftet till varför börsbolagen väljer att externt granska 
deras hållbarhetsredovisning. Det finns 6 olika alternativ att välja mellan varav en utgör 
”Annat” där börsbolagen kan välja andra orsaker till granskning. Även här, som i en 
tidigare fråga, har respondenterna fått rangordna de tre viktigaste. Undersökningen visar att 
det viktigaste motivet till granskning är att upprätthålla förtroendet främst från 
intressenterna, följt av öka redovisningens legitimitet samt säkerställa kvaliteten på 
redovisningen och upprätthålla förtroendet från ägarna. I kategorien ”Annat” ingår krav för 
certifiering och för bedömning av redovisningsnivå enligt GRI som syften.  

 

Figur 14 – Främsta syftet med granskning 

Enligt Dando & Swift (2003) skall en extern granskning främst utgå ifrån intressenternas 
intressen. Detta visas tydligt i undersökningen då börsbolagen anser att upprätthålla förtro-
endet från intressenterna är den främsta anledningen till granskning. Författarna uppfattar 
att den externa granskningen fyller ett viktigare syfte för de externa intressenterna som ej 
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har samma insyn som de interna intressenterna. Detta framkommer från den ökade efter-
frågan på bestyrkande som återfinns (Kapitel 1) då bland annat finansinstitut börjat ställa 
högre krav på informationen om hur företagen hanterar ansvarsfrågorna i hållbarhetsredo-
visningen.  

I undersökningen pekas intressenterna ut som främsta målgrupp för granskning samtidigt 
som en granskning görs för att öka redovisningens legitimitet. Här ser vi ett tydligt sam-
band mellan intressent- och legitimitetsteorin. I undersökningen så tycker samtliga börsbo-
lag som granskar sin hållbarhetsredovisning att detta ökar legitimiteten i redovisningen sett 
från intressenternas perspektiv. Genom att avslöja mycket social information kan företag ge 
möjlighet till samhället att utvärdera om företaget är en ”bra samhällsmedborgare” och 
därmed kan klassificeras som legitim (Gutherie, J & Parker, L.D, 1989). Genom en extern 
granskning kan företag bibehålla legitimiteten och enligt Tilling (2004) visa och bestyrka att 
allt står rätt till i företaget. Författarna har uppmärksammat i undersökningen att det finns 
en motivation bland börsbolagen som väljer att granska att skapa en genomsynlighet för 
dess aktiviteter. Det framkommer att hållbarhetsredovisningen är ett medel för att kunna 
redovisa denna och att granskningen här fyller funktionen för att ge förtroende för doku-
mentet. 

I undersökningen pekar börsbolagen även ut att en granskning görs för att upprätthålla 
ägarnas förtroende. Detta kan förklaras med agentteorin. Företagsledningen har ett infor-
mationsövertag jämfört med ägarna vilket gör att det blir svårt för dem att utvärdera före-
tagsledningens arbete (Gareth, 2004). En granskning av hållbarhetsredovisningen ökar för-
troendet till företagsledningen då den säkerställer att informationen från företagsledningen 
är korrekt. 

4.11 Valet att inte granska  

Detta diagram visar anledningar till varför börsbolagen inte valt att granska. Svaren repre-
senterar endast åsikterna av de börsbolag som inte granskat. Frågan erbjuder 5 svarsalterna-
tiv var av ett utgör ”Annat”. En majoritet anser att det inte finns samma behov att kvali-
tetssäkra den typ av information såsom den finansiella samt att det inte finns någon efter-
frågan från intressenterna.  
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Figur 15 – Valet att inte granska 

Att majoriteten anser att den främsta orsaken till att inte granska beror på att redovisningen 
inte behöver kvalitetssäkras kan bero på att börsbolagen inte har arbetat med att ta fram en 
mer omfattande redovisning. Detta leder till att de känner att redovisningen inte behöver 
kvalitetssäkras. Dessutom finns det enligt dessa bolag ingen efterfrågan från intressenterna 
vilket också indikerar att en kvalitetssäkring inte behövs. Detta förstärks med de börsbolag 
som återgett ”Annat” i sina svar som angett samma orsak. De företagen anser inte att deras 
hållbarhetsredovisning är komplett och att processen bör mogna innan en kvalitetssäkring 
görs. 

Som tidigare nämnts i studien är majoriteten av de börsbolag som inte valt att granska de 
mindre bolagen och ingår i Mid Cap sektionen. Att dessa anser att nyttan inte överstiger 
kostnaden som ett av de främsta syftena till att inte granska kan bero på att de hellre lägger 
resurserna på annat. En av respondenterna som svarat annat anser att resurserna bör först 
och främst läggas på att utveckla hållbarhetsredovisningen istället för att lägga det på en 
kvalitetssäkring.  

En annan anledning till varför börsbolagen inte väljer att granska tror författarna beror på 
att förtroendet mellan börsbolagen och intressenterna är god och därför känner de inte att 
de behöver kvalitetssäkra redovisningen. Författarna tror att trycket i huvudsak kommer 
från revisionsbyråerna och inte från intressenterna. För att öka trycket på att företagen skall 
kvalitetssäkra, tror författarna att detta kan göras genom att etablera det som allmän praxis. 
Dessutom tror författarna att även om börsbolagen inte känner att intressenterna efterfrå-
gar en kvalitetssäkring kommer valet av granskning att bli mer accepterat då de största 
konkurrenterna, det vill säga att de största inom varje bransch, kvalitetssäkrar sina redovis-
ningar. Detta tror författarna kommer leda till att dem tar efter de större bolagen. 
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5 Diskussion 

Detta kapitel innehåller de slutsatser som kan göras av studien. Vidare beskrivs författarnas egna tankar 
med förslag för framtida studier inom ämnet. 

            

Undersökningen i uppsatsen syftar till att beskriva och förklara några av orsakerna till att 
svenska börsbolag väljer eller inte väljer att låta en extern part granska deras hållbarhetsre-
dovisning. Genom en rad olika faktorer har denna fråga belysts.  

Det visar sig att de främsta orsakerna till varför börsbolag i undersökningen väljer att 
granska är på grund av att upprätthålla förtroendet från intressenterna och att öka legitimi-
teten i redovisningen. Detta kan kopplas till en rad olika faktorer som påverkar valet att 
granska. Det finns ett starkt samband mellan valet av granskning och bransch och sektion. 
De börsbolag som återfinns i Large Cap och som har en hög miljö- och social påverkan är 
de börsbolag som i större utsträckning granskar. Dessa har oftast arbetat med frågorna om 
hållbarhet under en längre tid och i stor utsträckning använder de sig av GRI:s riktlinjer. 
Proportionellt sett är de börsbolag som väljer att upprätta deras hållbarhetsredovisning som 
ett separat dokument de som i störst utsträckning väljer att granska. Dessa återfinns också 
proportionellt sett i hög utsträckning bland företagen i Large Cap sektionen.  

Att majoriteten av börsbolagen i undersökningen inte väljer att granska beror främst på att 
de inte anser att det finns någon efterfrågan på granskning hos intressenterna. De uppger 
också att denna information inte behöver kvalitetssäkras och att nyttan med en granskning 
inte överstiger kostnaden. Dessa anledningar ska beaktas med de faktorer som återspeglar 
börsbolagen som inte granskar. Majoriteten ingår i sektionen Mid Cap och har därmed inte 
samma resurser som börsbolagen i Large Cap. De anser att det är bättre att lägga resurserna 
på annat då de prioriterar att först och främst utveckla hållbarhetsredovisningen. Detta 
återspeglas också med faktumet att majoriteten av de börsbolag som inte har granskat sin 
hållbarhetsredovisning började upprätta den åren mellan 2004 och 2006 vilket bevisar att 
redovisningen är mycket ung. För att granska anser de att de först måste etablera hållbar-
hetsinformationen och att efterfrågan från intressenterna skall finnas där. I detta stadie är 
deras främsta syfte med hållbarhetsredovisningen att tillgodose intressenternas informa-
tionsbehov och att redovisa företagets sociala ansvar och de uppfattar inte att en gransk-
ning är aktuell. Svaga samband kunde också återges från undersökningen. Författarna kun-
de utläsa att det främsta syftet med att upprätta hållbarhetsredovisningen kan ha en effekt 
på valet av granskning då de som väljer att granska lyfter fram genomsynligheten som ett av 
de främsta syftena medan de som inte granskar istället lägger mer tyngd på att redovisa de 
social och miljömässiga målen. 

Andra samband som författarna har upptäckt är att valet att granskning hänger ihop med 
både typ av redovisning och val av revisor. De som upprättar en separat redovisning är de 
som i störst utsträckning väljer en specialist revisor för att kvalitetssäkra informationen. 
Majoriteten av de börsbolag som inte väljer att granska har sin hållbarhetsinformation in-
kluderad i årsredovisningen. Undersökningen visar att börsbolagen ibland missförstår inne-
börden av extern granskning då de tror att den vanliga revisorn även har granskat hållbar-
hetsredovisningen när denne är inkluderad i årsredovisningen. Detta gör att de inte initierar 
en extern granskning av hållbarhetsredovisningen.  
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5.1 Kritik mot studien 

Även om författarna anser att studien gett svar på några av de orsaker som påverkar valet 
av granskning så är det viktigt att vara kritisk och se vad som kunde gjorts bättre. Svarsfre-
kvensen i studien var dessvärre inte vad författarna hade hoppats på i början av undersök-
ningen och insåg snabbt att målet behövde revideras. Detta begränsade författarna till att 
endast kunna dra relativt generella slutsatser av de som utgjorde populationen. Anledning-
arna till detta anser författarna ligger mycket i den tidpunkt som enkäten valdes att skickas 
ut då perioden innan jul är mycket hektisk för de flesta företag. 

Utformningen av enkäten är ett annat moment som hade kunnat förbättras. Vid bearbet-
ningen av den empiriska datan upptäcktes att enkäten inte var utformad på ett sätt som 
möjliggjorde statistiska analyser där bland annat svarsalternativ med rangordning satte 
stopp för detta. Tyvärr utgjorde frågorna med rangordningsalternativ till de som ansågs 
vara av störst vikt i undersökningen och därför valde författarna att använda sig av beskri-
vande statistik. Författarna inser att detta kan ha en påverkan och begränsat undersökning-
ens sambandsanalyser. En annan kritik kan riktas till frågorna på enkäten där författarna 
upptäckte i efterhand att vissa frågor skulle kunna ha tagits bort eller ersatts med andra frå-
gor som varit mer relevanta för syftet.   

En annan begränsning som författarna upplevt är bristen på teori inom området för 
granskning av hållbarhetsredovisningar. Detta har lett till att författarna har förlitat sig på 
teorierna som oftast belyses i samband med undersökningar om hållbarhetsredovisning. 
Författarna anser att dessa har varit till hjälp men att teorier specifikt om granskning skulle 
hjälpt till mer i analysen om varför eller varför inte företagen väljer att granska.  

5.2 Förslag till fortsatta studier 

Under uppsatsens gång har författarna fått ny inblick och ny information om ämnet som 
har lett till förslag till fortsatta studier. I undersökningen kunde ett väldigt svagt samband 
återges mellan vikten av hållbarhetsinformation i den generella strategin, vikt av granskning 
och valet av granskning. Här utmärkte sig de börsbolag som inte valt att granska då dessa 
anser att informationen är viktig i den generella strategin men vikten av granskning är 
mindre viktig. Detta anser författarna är märkligt då en granskning känns som en naturlig 
följd av när bolaget anser att det är viktigt i den generella strategin. Detta är något som de 
börsbolagen som valt att granska följer. Funderingar därmed upp kring hur de som inte 
granskar resonerar. Dessutom är det intressant att undersöka om valet av granskningen be-
ror på vem granskaren är. 

Bland de börsbolagen som inte väljer att granska, framkommer att de anser att intressen-
terna inte efterfrågar granskning. Om en jämförelse görs mellan de företag som väljer att 
granska där syftet med granskningen är att upprätthålla förtroendet från intressenterna kan 
en ifrågasättning om de skilda åsikterna göras. Att börsbolagen som valt att granska utpekar 
ovan nämnda som främsta syftet bör ett antagande om att intressenterna efterfrågar 
granskningen finnas. Förslag på fortsatta studier kan då vara att undersöka om intressen-
terna verkligen inte efterfrågar en kvalitetssäkring och om påståendet från de börsbolagen 
som inte granskar är legitim. 

Under uppsatsens gång har påståendet att svenska företag är bland de sämsta i Europa på 
att granska ifrågasatts. Anledningen till denna slutsats tror författarna grundar sig på att 
hållbarhetsinformationen i de svenska företagen inte är så utvecklade och omfattande att en 



 

  36 

granskning kan göras. Intressant att undersöka vore att se om valet av granskning påverkas 
av hur omfattande och utvecklad företagets hållbarhetsinformation är.  
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Bilaga 1 Följebrev 

 

 

       Jönköping 2007-xx-xx 

 

 

 

Svenska företag bland de sämsta i Europa på att granska sina 
hållbarhetsredovisningar! Vad tycker Ni? 

 

Hej! 

 

Vi är tre studenter från Internationella Handelshögskolan i Jönköping som skriver vår kan-
didat uppsats inom hållbarhetsredovisning med syftet att undersöka varför eller varför inte 
svenska börsnoterade företag väljer att granska sin hållbarhetsredovisning. 

Bifogad enkät innehåller 14 frågor och svaren kan fyllas i direkt i enkäten. Majoriteten av 
svarsalternativen är i form av slutna frågor. Ibland kan ni ombes att rangordna alternativen 
men när inget annat anges skall ni enbart kryssa i ett svarsalternativ. Enkäten tar ca 10 mi-
nuter att svara på och vi uppskattar att ni tar er tid! 

Enkäten mailas tillbaka till XXX@ihh.hj.se. Vi skulle uppskatta om ni kan svara inom 1 
vecka. Vid frågor var god kontakta XXX på nämnda email eller ring xxx-xxxxxxx.  

Tack för Er medverkan! 

 

Med vänlig hälsning 

XXX 
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Bilaga 2 Enkät om hållbarhetsredovisning 

 

ENKÄT OM 
HÅLLBARHETSREDOVISNING  

De uppgifter som ni lämnar i enkäten kom-

mer att behandlas konfidentiellt.  

Med hållbarhetsredovisning menas redovis-

ningen av företagets ekonomiska-,  sociala- 

och miljöarbete och mål.  

Observera att det är den frivilliga redovis-

ningen vi syftar på vilket är mer omfattande 

än den lagstadgade icke-finansiella upplys-

ningen. 

 

FÖRETAGSFAKTA 

Företagsnamn:  

Huvudsaklig bransch: 

( ) Elektronik  
( ) Finansiell verksamhet 
( ) Parti- och detalj handel 
( ) Kemikalie 
( ) Kommunikation/media 
( ) Livsmedel 
( ) Läkemedel 
( ) Råvaror 
( ) Skog/trämassa/papper 
( ) Telekom 
( ) Transport 
( ) Verkstad 
( ) Annat  

 
HÅLLBARHETSREDOVISNINGENS KARAKTÄR 
 
1.Typ av hållbarhetsredovisning: 

( ) Inkluderad i förvaltningsberättelsen 

( ) Inkluderad i årsredovisningens ”framvagn” 

( ) Separat dokument 

2.Vilket år upprättade ni er första hållbar-
hetsredovisning? (Redovisningen innehållan-

de samtliga tre dimensioner: miljö-, ekonomi- 

och sociala ansvarsfrågor)  

 

3. Använder ni Global Reporting Initiatives 
(GRI) riktlinjer vid upprättandet av hållbar-
hetsredovisningen? 

( ) Ja 

( ) Nej 

Om Nej, vilka riktlinjer utgår ni ifrån? 

 

4.Vad är det främsta syftet för er att upprät-
ta en hållbarhetsredovisning? Rangordna de 

tre viktigaste alternativen från 1 till 3 (1 = 

mest viktig, 3 = minst viktig). 

( ) Redovisa företagets sociala ansvar 

( ) Tillgodose främst ägarnas informationsbe-
hov 

( ) Tillgodose intressenternas efterfrågan 

( ) Följa trenden (i likhet med  andra företag) 

( ) Skapa genomsynlighet av företagets aktivi-
teter 

( ) Annat  

5. Till vilka riktar ni i huvudsak er hållbar-
hetsredovisning? Rangordna de tre viktigaste 

alternativen från 1 till 3 (1 = mest viktig, 3 = 

minst viktig). 

        ( ) Ägarna 

        ( ) Kunderna 

( ) Leverantörerna 

( ) Stat/kommun 
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( ) Kreditgivare 

( ) Intressegrupper/NGOs 

( ) Annat  

6. Riktar sig hållbarhetsredovisningen till 
samma intressenter som den finansiella re-
dovisningen? 

       ( ) Ja 

       ( ) Delvis 

       ( ) Nej 

Om Nej, varför? 

 

7. Hur viktig anser ni att frågorna kring  håll-
barhet är i företagets generella strategi?  

( ) Mycket viktig 

( ) Viktig 

( ) Mindre viktig 

( ) Inte viktig 

GRANSKNINGENS ROLL 

8.Har ni någon extern granskning/ bestyr-
kande av er hållbarhetsredovisning? 

( ) Ja (Gå till fråga 10)  

( ) Nej (Gå till fråga 9, sen till fråga 13) 

( ) Planerar att granska inom en snar framtid     
(Gå till fråga 13) 

9.Om Nej, varför har ni inte valt att granska? 

( ) Nyttan överstiger ej kostnaden 

( ) Tillhör ej allmän praxis inom detta område 

( ) Ingen efterfrågan från intressenterna 

( ) Ej samma behov att kvalitetssäkra denna 
typ av information så som den finansiella 

( ) Annat  

10.Vem granskar hållbarhetsredovisningen? 

( ) Samma revisor som granskar den finansiel-
la  årsrapporten 

 ( ) Specialist revisor för hållbarhetsfrågor 

( ) Teknisk konsult 

( ) Representant från intressegrupp 

( )  Annan  

11.Vilken standard följer er revisor vid 
granskning av företagets hållbarhets-
redovisning? 

( ) FAR:s rekommendation för oberoende 
översiktlig granskning av frivillig separat 
hållbarhetsredovisning (RevR6) 

( ) ISAE 3000  

( ) AA 1000 Assurance Standard 

( ) Annat 

( ) Vet ej 

12.I vilket syfte granskar ni er hållbarhets-
redovisning?  Rangordna de tre viktigaste al-

ternativen från 1 till 3 (1 = mest viktig, 3 = 

minst viktig). 

( ) Säkerställa kvaliteten på redovisningen 

( ) Öka redovisningens legitimitet 

( ) Upprätthålla förtroendet främst från ägar-
na 

( ) Upprätthålla förtroendet från intressen-
terna 

( ) Hålla jämnt tempo med konkurrenterna 

( ) Annat  

13. Hur viktigt anser ni att det är med en ex-
tern granskning av er hållbarhetsredovis-
ning? 

( ) Mycket viktigt 

( ) Viktigt 

( ) Mindre viktigt 

( ) Inte viktigt  
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14. Tror ni att en granskning av hållbarhets-
redovisningen är viktig för att öka dess legi-
timitet sett från intressenternas perspektiv? 

       ( ) Ja 

       ( ) Nej 

       ( ) Vet ej 

Om Nej, varför? 

TACK FÖR ER MEDVERKAN
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Bilaga 4 Företagslista 

 
Large cap 

  

ABB Ltd JM Ratos 

Alfa Laval Kaupthing Bank Saab 

Assa Abloy 
Kinnevik Invest-
ment Sandvik 

AstraZeneca Kungsleden SAS 

Atlas Copco Latour SCA 

Autoliv Inc Lawson software Scania 

Axfood Lundbergs SEB 

Boliden Lundin Mining Seco Tools 

Castellum Lundin Petroleum Securitas 

Carnegie Meda SHB 

Electrolux Melker Schörling Skanska 

Elekta Millicom SKF 

Eniro 
Modern Times 
Group SSAB 

Ericsson NCC Stora Enso 

Fabege Nobel Biocare Swedbank 

Getinge Nobia Swedish Match 

Hakon Invest Nokia Tele2 

Hennes & Mauritz Nordea TeliaSonera 

Hexagon Old Mutual Tietoenator 

Holmen OMX Trelleborg 

Hufvudstaden Oriflame Volvo 

Industrivärden Peab Vostok Nafta 

Investor Q-Med Öresund 
 

Mid cap 

  

AarhusKarlshamn Hemtex Orc Software 

Active Biotech HiQ International Orexo 

Addtech Home properties PA Resources 

Anoto HQ PartnerTech 
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Avanza Höganäs Pergo 

Axis IBS Retail and Brands 

Ballingslöv IFS Rezidor 

BE Group Indutrade ScanMining 

Beijer Alma Intrum Justitia Sectra 

Bergman & Beving Invik Securitas Direct 

Bilia KappAhl Securitas Systems 

Billerud Klövern Skanditek 

Biovitrum Lindab SkiStar 

Brinova Lindex Studsvik 

Broström Ljungberg Gruppen Svedbergs 

Bure Equity Mekonomen Sweco 

Cardo 
Metro Internatio-
nal SäkI 

Clas Ohlson Micronic Tanganyika oil 

Cloetta Fazer Midway Teleca 

Concordia Munters Telelogic 

Fagerhult Nefab Tradedoubler 

Fast Partner New Wave Group Transcom WorldWide 

Gant NIBE Unibet 

Gunnebo Nolato Wallenstam 

Gunnebo Industrier Nordnet Wihlborg 

Haldex Observer Ångpanneföreningen 

Heba     
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Bilaga 4 Sammanställning av börsbolagens svar 

Sektion 

 

Fråga 1 
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Fråga 14 

 

 

 

 


