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Förkortningar 
 

AA1000 – AccountAbility 1000 

BFL – Bokföringslagen 

CSR – Corporate Social Responsibility 

DNV – Det Norske Veritas 

EMAS – Eco Management and Audit Scheme 

FAR (SRS) – Föreningen Auktoriserade Revisorer (Sveriges Revisorssamfund) 

FLA – Fair Labor Association 

FN – Förenta Nationerna 

GRI – Global Reporting Index 

ILO – International Labour Organization 

ISO – International Organization for Standardization 

OECD – Organization for Economic Co-operation and Development 

ÅRL – Årsredovisningslagen 
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Sammanfattning 

Bakgrund: CSR, det vill säga miljömedvetenhet och socialt ansvarstagande, har på se-
nare tid kommit att stå i fokus och konsumenter ställer allt högre krav på 
företag. Detta har lett till att fler företag väljer att frivilligt redovisa sociala 
och miljömässiga frågor i och kring sin verksamhet.  

Problem: Redovisning av CSR bygger på frivillig information som inte regleras i 
svensk  lag. Istället finns det ett antal standarder och riktlinjer som är till för 
att vägleda och underlätta för företagen i deras hållbarhetsredovisning. Des-
sa är emellertid många och denna uppsjö av riktlinjer samt bristen på stan-
dardiserade krav skapar därmed stor förvirring.  

Syfte: Problematiken kring redovisning av CSR ledde därmed fram till uppsatsens 
syfte. Syftet med denna kandidatuppsats är att klargöra hur större svenska 
företag bör arbeta för att uppnå en hög kvalitet på sin hållbarhetsredovis-
ning och utifrån detta framtaga bästa redovisningspraxis.   

Metod: För att uppfylla uppsatsens syfte har ett kvalitativt tillvägagångssätt använts. 
Detta är baserat på sex telefonintervjuer och en e-mail intervju med privata 
och statliga bolag samt revisorer. Dessutom utfördes en granskning av Lar-
ge Cap-listade företags hållbarhetsredovisningar för att få klarhet i omfatt-
ningen av deras hållbarhetsredovisning, vilka riktlinjer de har använt sig av 
samt om de låter den granskas av en oberoende part 

Slutsats: Hållbarhetsredovisning är ett relativt nytt begrepp och den redovisnings-
praxis som finns är fortfarande inte fullt utvecklad. För att öka hållbarhets-
redovisningens kvalitet bör företag emellertid sträva efter att använda all-
mänt vedertagna riktlinjer i den mån det är möjligt. För att öka hållbarhets-
redovisnings trovärdighet är det också bra att låta den bli granskad av en 
oberoende part. 
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Abstract 

Background: CSR, that is environmental awareness and social responsibility, have been in 
focus for some time and consumers are putting a lot of pressure on compa-
nies. This has led to that more companies are choosing to report on social 
and environmental questions willingly.  

Problem: CSR-reporting is build upon optional information that is not regulated in 
Swedish law. Instead there are a large number of standards and guidelines 
that will guide and facilitate companies in their sustainability reporting. 
These standards are many and this abundance of guidelines as well as the 
lack of standardized requirements creates a great confusion.      

Purpose: The problem concerning CSR-reporting led us to the purpose of the thesis. 
The purpose is to clarify how larger Swedish companies should work to 
achieve high quality sustainability reporting and through this establish best 
accounting praxis.   

Method: To fulfill the purpose of the thesis a qualitative approach were chosen. It is 
based on six interviews and one e-mail interview with private and public 
corporations as well as auditors. Furthermore, a review was made on the 
Large Cap-listed companies. Through this review we wanted to obtain clari-
ty into the extent of their sustainability reports, what guidelines they are us-
ing and if the report were inspected by an independent external party.   

Conclusion:  Sustainability reporting is still a relatively new term and the accounting prax-
is that exists today is still not fully established. In order to increase the quali-
ty of the report, companies should strive after using de facto standards to 
the extent possible. To increase the reliability it is also of great importance 
to let it undergo an external verification. 
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1 Introduktion 

I detta inledande kapitel kommer det att ges en presentation till utvecklingen av Corporate Social Respon-

sibility och hållbarhetsredovisning. Därefter beskrivs den problemdiskussion som legat till grund för uppsat-

sens syfte, som även avslutar denna del.  

1.1 Bakgrund 

Miljömedvetenhet och socialt ansvarstagande är begrepp som på senare tid kommit att stå i 

fokus och konsumenter ställer allt högre krav på företag. I dag förväntas företag skapa en 

bra balans mellan hänsyn till miljön och social utveckling, vilket bygger på begreppet Cor-

porate Social Responsibility (CSR). Detta har sedermera eskalerat i och med globalisering-

en. En stor del av företagens produktion sker i utvecklingsländer som inte omfattas av so-

ciala och miljömässiga lagar och regler i samma grad som i Sverige. I dessa länder finns i 

många fall inga fackföreningar och kollektivavtal till skydd för arbetarna. (McBarnet, Voi-

culescue & Campbell, 2007)  

En direkt översättning av Corporate Social Responsibility blir Företagens Sociala Ansvar 

vilket är en något missvisande översättning som ofta skapar förvirring. CSR är ett brett be-

grepp som omfattar mer än enbart socialt ansvar. När det kommer till CSR finns det lika 

många definitioner som åsikter och i dagsläget finns ingen direkt gräns för vad begreppet 

innebär. För att undvika eventuella missförstånd kring CSR kommer den här uppsatsen att 

utgå från EU-kommissionens (2001) definition; 

”… ett begrepp som innebär att företagen på frivillig grund integrerar sociala och miljömässiga hänsyn i sin 

verksamhet och i sin samverkan med intressenterna.” 

För att företagets CSR-arbete skall vara välfungerande på lång sikt krävs att investeringar 

inte går ut över företagets lönsamhet. Därför talar man om att man måste uppnå en hållbar 

utveckling. Att man har en hållbar utveckling innebär alltså att man lyckas uppnå en balans 

mellan sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter. (Almgren & Brorson, 2003) 

Det var i början av 1970-talet som företag började intressera sig för CSR-frågor. FN träffa-

des då på svenskt initiativ i Stockholm för att diskutera den globala miljösituationen; resul-

tatet blev en deklaration om förbättring. Arbetet kom dock att ligga på is några år då värl-

den präglades av lågkonjunkturer och oljekriser men diskussionerna togs sedan upp igen 

vid mitten av 80-talet. Det var emellertid först under 90-talet som det verkliga genombrot-

tet kom i och med deklarationen Agenda 21, då definitionen ”hållbar utveckling” blev ett 

erkänt begrepp. (Löhman & Steinholtz, 2003) 

Idag har Sverige kommit till det stadiet att det i Årsredovisningslagen (1995:1554) finns viss 

lagstiftning för att redovisa den här typen av frågor, även om det kan tyckas vara något 

otydligt. Det står stadgat att företag i förvaltningsberättelsen är skyldiga att redovisa perso-

nalfrågor samt direkt skadliga effekter på miljön, ÅRL reglerar således inte övriga frågor 
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kring miljö och socialt ansvarstagande. Hassel, Ljungdahl & Larsson (2008) menar däremot 

att allt fler företag tar detta arbete ett steg längre än lagen kräver. Detta benämns hållbar-

hetsredovisning och den är antingen separat eller integrerad i årsredovisningen (Hassel, 

Ljungdahl & Larsson, 2008). 

För företag verksamma på den globala arenan är konkurrensen hård och man ställs inför 

moraliska dilemman där avkastningskrav inte alltid går hand i hand med vad som är etiskt 

riktigt. Det finns alltså ingen direkt lagstiftning som tar ställning i dessa frågor utan vi be-

finner oss i en gråzon där företagens vinstintresse ofta väger tyngre än sociala och miljö-

mässiga mål. Det är dels den här problematiken som har lett fram till utvecklandet av håll-

barhetsredovisningar för att företagets intressenter, kanske speciellt vi konsumenter, skall få 

en inblick i verksamheten. 

Att företag väljer att frivilligt redovisa för sociala och miljömässiga frågor i och kring sin 

verksamhet, det vill säga CSR, har under 2000-talet blivit betydligt vanligare (Almgren & 

Brorson, 2003). De företag i Sverige som upprättar hållbarhetsredovisningar varje år blir 

följaktligen fler. Sedan 1993 har revisionsbyrån Deloitte årligen genomfört en undersökning 

gällande hållbarhetsredovisningar för företag listade på OMX Nordiska Börsen Stockholm. 

Undersökningen tyder på att allt fler företag väljer att inkludera information om miljömäs-

siga och sociala frågor i en hållbarhetsredovisning. Rapporten visar däremot på stora skill-

nader mellan de företagen med de mest respektive minst välutvecklade årsrapporterna (De-

loitte 2007).  

1.2 Problemdiskussion 

Det har blivit viktigt för företag att inkludera och förmedla relevanta ståndpunkter såsom 

CSR eftersom årsredovisningen görs offentlig och därför agerar ett ansikte utåt. Till skill-

nad från de lagstadgade delarna i årsredovisningen omfattade av ÅRL har denna frivilliga 

information inga tydliga ramar som begränsar dess innehåll (Finansanalytikernas Rekom-

mendationer, 2003). I och med att CSR på senare tid blivit en synnerligen viktig fråga har 

det inte bara utformats diverse riktlinjer för hur företag skall gå tillväga för att engagera sig i 

CSR-arbete, utan också hur de kan redovisa detta ställningstagande (Larsson & Norre-

gårdh, 2003). Flertalet organisationer har skapat egna guider för att vägleda företag i sin 

hållbarhetsredovisning och redan under 90-talet fanns det mer än 30 olika riktlinjer att an-

vända sig av (MacLean & Rebernak, 2007). EU-kommissionen framhäver i sin tur 19 olika 

instrument kopplat till CSR som baseras på olika uppmaningar och riktlinjer. De menar att 

GRI:s riktlinjer är de mest omfattande eftersom fokus läggs på alla tre områden inom håll-

bar utveckling; ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter. Övriga instrument tenderar 

att rikta in sig på endast ett av dessa områden (EU-kommissionen, 2003).  

Riktlinjer kring hållbarhetsredovisning har som Larsson och Norregårdh (2003) skriver, 

skapats för att underlätta redovisningen av CSR. Samtidigt kan den uppsjö av riktlinjer och 

bristen på standardiserade krav eventuellt innebära att företag har för mycket att välja 

bland, utan att egentligen veta vad som lämpar sig bäst. Eftersom CSR är frivilligt är det 

också viktigt att ställa sig frågan om huruvida begreppet är lika för alla företag eller om det 
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istället är individuellt för varje företag. Detta komplicerar situationen ytterligare och det 

väcker tankar kring hur man kan uppnå hög kvalitet i hållbarhetsredovisningen. 

Nära förknippat med kvaliteten av hållbarhetsredovisningen är också CSR-informationen i 

sig. Är den korrekt eller kan den rentav vara förvrängd och förskönad i hopp om att skapa 

en bättre relation till viktiga intressenter? Frivillig information används i många fall till att 

framhäva främst positiva faktorer i företagets verksamhet (Deegan & Rankin, 1996). Det 

diskuteras därför om huruvida den frivilliga informationen utnyttjas för att förmedla en 

gynnsammare bild av företag för att skapa en högre tillförlitlighet, det vill säga legitimitet. 

(O’Donovan, 2002). Ett exempel är den multinationella klädjätten Hennes & Mauritz som i 

sin CSR-rapportering från 2006 betonar att samarbeten med leverantörer som utnyttjar 

barnarbete i produktionen inte accepteras. Trots detta kunde SVT Agenda i slutet av 2007 

avslöja att sådana samarbeten förekom i leverantörskedjan. Flertalet liknande upptäckter 

har gjorts bland andra företag genom åren och därför kan det argumenteras om bristen på 

standardiserade krav gör det möjligt för företag att marknadsföra ett förskönat CSR-

engagemang genom hållbarhetsredovisningen för att erhålla legitimitet. 

Då hållbarhetsredovisningar är frivilliga att upprätta menar Hassel, Ljungdahl & Larsson 

(2008) att vissa slutsatser kan dras om att företag som engagerar sig i detta betraktar det 

som värdeskapande. MacLean & Rebernak (2007) styrker detta påstående med att man 

över hela världen har sett en ökning av hållbarhetsredovisning bland globala företag vilket 

är indikation nog på att det är en viktig del inom företagets strategi. Det kan därför diskute-

ras om detta är till följd av att företag faktiskt börjat ta ett större ansvar eller om det främst 

är ett strategiskt vapen för att vinna konkurrenskraft i dagens kritiska samhälle. Viktigt att 

notera är att CSR är fullkomligt frivilligt men det förefaller oriktigt att företag ska kunna 

exploatera ett fördelaktigt resultat utan att leva upp till en hög standard. Därför är en nog-

grann analys kring nuvarande krav och riktlinjer om CSR i redovisningen av stor vikt för att 

kunna göra en korrekt bedömning om de är tillräckliga för att uppnå en hög kvalitet. Dess-

utom vill författarna av uppsatsen undersöka hur en granskning av informationen bör 

genomföras. Hållbarhetsredovisningar skall enligt författarna vara sanningsenliga, tydligt 

strukturerade och öka transparensen av företagets verksamhet. Även en person som inte är 

insatt skall få en klar bild över företagets CSR-arbete. Denna diskussion har lett fram till 

följande problemsformulering.  
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1.3 Problemformulering 

–  Är de riktlinjer som har till syfte att vägleda företag i deras hållbarhetsredovisning till-

räckligt omfattande och utvecklade? 

–   Hur bör en hållbarhetsredovisning granskas för att öka dess kvalitet?  

–  Hur förhåller sig större svenska företag till de standarder som finns som mall för håll-

barhetsredovisning? 

1.4 Syfte  

Syftet med denna kandidatuppsats är att klargöra hur större svenska företag bör arbeta för 

att uppnå en hög kvalitet på sin hållbarhetsredovisning och utifrån detta framtaga bästa re-

dovisningspraxis.   

1.5 Avgränsning 

Hög kvalitet som är av stor vikt för syftet kan ha en bred betydelse. Med att uppnå hög 

kvalitet på en hållbarhetsredovisning syftar denna uppsats till att företag skall sträva efter en 

redovisning som är sanningsenlig, tydligt strukturerad och som bidrar till en ökad transpa-

rens av företagets verksamhet.  

1.6 Definition av större företag 

Enligt Årsredovisningslagen 1 kap. 3§ 4p definieras större företag som:  

–  företag vars andelar, teckningsoptioner eller skuldebrev är upptagna till handel på en re-

glerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samar-

betsområdet eller  

–  företag som uppfyller mer än ett av följande villkor:  

a)  medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren 

uppgått till mer än 50,  

b)  företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räken-

skapsåren uppgått till mer än 25 miljoner kronor,  

c)  företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskaps-

åren uppgått till mer än 50 miljoner kronor.  
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1.7 Disposition 

Nedan följer en sammanfattning av den disposition som valts. Den ger läsaren möjligheten 
att lättare orientera sig i uppsatsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitel 1 Uppsatsen inleds med en bakgrund till det valda ämnet. Här ges en presentation till 
utvecklingen av Corporate Social Responsibility och hållbarhetsredovisning. Därefter 
beskrivs den problemsdiskussion som legat till grund för uppsatsens syfte, som även 
avslutar denna del.  

 

Kapitel 2 I detta kapitel presenteras den teoretiska referensram som ligger till grund för upp-
satsen. Här beskrivs grundligt begreppet Corporate Social Responsibility och hållbar-
hetsredovisning samt andra begrepp som kommer användas för att analysera den data 
som samlats in.   

 

Kapitel 3  Den metod som använts för att utföra detta arbete beskrivs här och även en motiver-
ing till varför den använts. Kapitlet avslutas med en diskussion kring reliabiliteten 
och validiteten av den valda metoden.  

Kapitel 4  Här presenteras empirin, alltså den information som samlats in genom intervjuer och 
granskning av Large Cap-listade företags hållbarhetsredovisningar. 

Kapitel 5 I detta avsnitt analyseras och tolkas uppsatsens empiri med stöd av den teoretiska  
referensramen.    

Kapitel 6  Uppsatsen avslutas med slutsatsen där problemformulering och syfte besvaras samt 
förslag till fortsatta studier ges.  

 

-   Introduktion   - 
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2 Teori 

Denna del presenterar den teoretiska referensram som ligger till grund för uppsatsen. Här beskrivs grund-

ligt begreppet Corporate Social Responsibility, hållbarhetsredovisning samt förknippade standarder. Avsnit-

tet fortsätter med en beskrivning om hur statliga bolag fått hårdare krav på hållbarhetsredovisning och den 

avslutas med en redogörelse för legitimitets- och accountability teorin.   

2.1 Corporate Social Responsibility (CSR) 

Det är företags CSR-arbete som redovisas i en hållbarhetsredovisning. Därför skall vi i det-

ta avsnitt beskriva vilka delar CSR omfattar. Därefter i (2.2) går vi djupare in på ämnet håll-

barhetsredovisning som utgör stommen i denna uppsats. 

CSR är ett brett ämne som har flera olika definitioner vilket kan göra begreppet svårbegrip-

ligt. För att inte skapa allt för stor förvirring kring CSR har den här uppsatsen valt att utgå 

från EU-kommissionens (2001) definition;  

” … ett begrepp som innebär att företagen på frivillig grund integrerar sociala och miljömässiga hänsyn i 

sin verksamhet och i sin samverkan med intressenterna.” 

Som framgår omfattar CSR både socialt och miljömässigt ansvar. Den direkt svenska över-

sättningen av CSR är Företagens Sociala Ansvar. Detta är en något missvisande översätt-

ning eftersom begreppet innefattar mer än socialt ansvar. Löhman & Steinholtz (2003) me-

nar därför att begreppet Corporate Social Responsibility (CSR) i framtiden kan komma att 

heta Corporate Responsibility (CR) som är ett mer passande begrepp. På så vis kommer 

man att undvika missförstånd och ge en mer rättvis bild av begreppets omfång. 

För att tydligt åskådliggöra hur begreppet CSR är uppbyggt har författarna av uppsatsen 

skapat en modell som visar hur CSR bygger på socialt- och miljömässigt ansvar. Delarna 

kommer sedan i sin tur tydligt att redovisas för. Eftersom det sociala ansvaret är ett brett 

begrepp som bygger på olika delar har författarna valt att utgå från Carroll & Buchholtz 

(2003) modell för att klargöra vad det innebär. Författarna har inte lyckats finna någon till-

fredställande modell som illustrerar ett övergripande miljömässigt ansvar, därför kommer 

detta endast att redogöras för skriftligen. Denna del är emellertid mer lättövergriplig och vi 

anser därför att det inte är nödvändigt med en modell för att skapa förståelse. 

 

 

 

 

Figur 1.  En övergripande modell av begreppet CSR (Gustavsson, T. 2008) 
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2.1.1 Socialt ansvar 

Vad som menas med socialt ansvar kan vara något otydligt, därför har Carroll och Buch-

holtz (2003) förtydligat detta i en modell. Modellen utgörs av fyra lager; filantropiskt, etiskt, 

juridiskt och ekonomiskt ansvar. Det rör sig om en så kallad intressentmodell1 och de fyra 

olika komponenterna riktar sig således till intressenter av olika slag. De ekonomiska och ju-

ridiska förväntningar som ställs på företag relateras till angelägenheter såsom etiskt och fi-

lantropiskt ansvar. För att ett specifikt ansvar i pyramiden ska kunna uppnås måste man 

först ha uppfyllt nedanstående ansvar. Det ekonomiska ansvaret är därmed fundamentet 

och tillsammans med det juridiska ansvaret utgörs en stomme som hederliga företag i regel 

följer (Carroll & Buchholtz, 2003). Eftersom CSR innebär ett engagemang kring sociala och 

miljömässiga frågor, utöver vad lagen kräver, läggs här fokus på det etiska och filantropiska 

ansvaret. 

Etiskt ansvar är det ansvar samhället förväntar sig av företag men som inte finns lagstadgat. 

Detta kan skilja sig mellan branscher eftersom olika intressenter har avvikande krav och 

önskemål. Slutligen ställs företag inför det filantropiska ansvaret och för att det ska uppfyl-

las måste som sagt samtliga underliggande ansvar vara tillfredsställda. Det filantropiska an-

svaret innebär ett frivilligt engagemang som har till avsikt att gynna samhället och kan in-

nebära alltifrån donationer till volontärarbete. Att det ställts högre krav på CSR i sin helhet 

på senare tid betyder också att sådant frivilligt arbete ökat bland företagen (Carroll & 

Buchholtz, 2003). 

 
Figur 2.  The Pyramid of Corporate Social Responsibility (Carroll & Buchholtz, 2003; egen tolkning)  

 

                                                 

1 En modell som visar vilka kopplingar företag har till diverse intressenter såsom ägare, anställda, kunder och 
leverantörer. (Ljungdahl, 1999) 
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2.1.2 Miljömässigt ansvar 

Att som företag ta miljömässigt ansvar är idag grundläggande och mer ingående innebär det 

att värna om naturen och dess tillgångar genom att engagera sig i ett aktivt miljöarbete. I 

och med globaliseringen har miljöfrågan kommit att bli av gränsöverskridande karaktär och 

det ställs krav på att söka upp källorna till miljöproblemen (Larsson, 1997a). Trycket på fö-

retags miljöengagemang är med andra ord högt världen över. Miljöfrågors betydelse disku-

teras febrilt bland politiker, företag, miljöorganisationer och media. Intressenter ställer hår-

da krav på till exempel resurssnålhet i råvaruanvändandet, energibesparande åtgärder och 

återvinning av material. Detta gynnar på så vis både företag och samhälle, företag sparar in 

på kostnadssidan medan samhället upplever en mindre negativ miljöpåverkan (Larsson, 

1997b). 

Miljöpåverkan skiljer sig åt beroende på vilken bransch företag tillhör och därför gäller det 

för somliga att engagera sig mer i miljöfrågor. Industriella verksamheter kan troligen ej be-

drivas utan att på något sätt påverka miljön negativt, även om det rör sig från allt mellan 

lokal nedsmutsning till ökad växthuseffekt världen över. Problematiken har resulterat i att 

miljöfrågorna utökats avsevärt från den traditionella fokuseringen på föroreningsutsläpp. I 

flertalet länder har man därför kommit långt med att reducera miljöpåverkan genom lag-

stiftning samt ökat frivilligt engagemang från företagens sida. (Almgren & Brorson, 2003) 

2.1.3 Fördelar och nackdelar med CSR 

För företag räcker det inte längre med att endast erbjuda bra produkter och bra service, 

utan värderingar och ansvar har också kommit att spela en stor roll för att vara framgångs-

rik (Löhman & Steinholtz, 2003). Trots att det kan vara svårt att fastställa menar Kotler & 

Lee (2005) att många argumenterar för att företag med stark koppling till CSR-arbete kan 

dra nytta av flertalet fördelar. Ett engagemang inom sociala och miljömässiga frågor gynnar 

både företag och samhälle. Företag bidrar med något av värde till samhället vilket i sin tur 

resulterar i ett högt förtroende bland kunder, aktieägare och anställda (Kotler & Lee, 2005). 

Därmed kan CSR både direkt och indirekt bidra till ekonomiska fördelar. Till de direkt po-

sitiva fördelarna hör ett mer effektivt användande av naturtillgångar eller en bättre arbets-

miljö som bidrar till en högre produktivitet. Indirekta fördelar ges genom ett växande in-

tresse för företag bland konsumenter och investerare vilket ökar möjligheterna till en ökad 

marknadsandel (EU-kommissionen, 2001). 

Motståndare till CSR argumenterar istället att CSR-arbetet är mycket kostsamt och att det 

därför påverkar företagens lönsamhet och konkurrensförmåga negativt. Således bör företag 

överväga om de ens bör tillägna resurser till den här typen av arbete och motståndarna me-

nar att resurser som tillhör ägarna obefogat tilldelas andra intressenter. Syftet bakom reso-

nemanget är att företagen i första hand ska fokusera på verksamhetens effektivitet samt 

ägarnas avkastning och att resurser istället ska användas för att främja dessa angelägenheter. 

(Hassel, Ljungdahl & Larsson, 2008) 
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2.2 Hållbarhetsredovisning 

År 1972 hölls den första av FN:s miljökonferenser i Stockholm som hade till syfte att enas 

om en konkret plan om krav för hållbar utveckling, dessvärre lyckades parterna inte kom-

ma till konsensus. Elva år senare, 1983, tillsattes en kommission som fick ansvaret att till-

sammans formulera ett program för förändring vilket resulterade i rapporten ”Vår gemen-

samma framtid”. Uttrycket ”hållbar utveckling” kommer ifrån denna rapport och definieras 

här som; 

 ”… en utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter 

att tillfredställa sina behov”.  

År 1992 inrättade generalförsamlingen ”kommissionen för hållbar utveckling” som ska föl-

ja upp och övervaka om medlemsländer når upp till de mål som fastställts (Precht, 2005). 

Med hållbar utveckling menar man att företag bör finna en balans mellan ekonomiskt till-

växt, hänsyn till miljön och social utveckling (Almgren & Brorson, 2003).  

 

Figur 3. Riktlinjer för hållbar utveckling; Miljöguiden, (Enell, M. 2002; egen tolkning) 

Enligt Lars-Olle Larsson (2007b) ställer intressenter allt högre krav på insyn i företags verk-

samhet. I Sverige resulterade detta till en början att företag inkluderade miljön i deras redo-

visning. Idag har nästan alla större svenska företag någon form av miljöredovisning och för 

många företag har redovisningen även utvecklats till att rapportera såväl sociala och miljö-

relaterade frågor och kallas då hållbarhetsredovisning (Precht, 2005). Även värderingar och 

andra principer som företaget värdesätter brukar redovisas här. Företag kan välja att an-

tingen upprätta en separat hållbarhetsredovisning eller integrera information i sin årsredo-

visning. (Löhman & Steinholtz, 2003). FAR SRS beskriver en separat hållbarhetsredovis-

ning som en frivillig, separat redovisning av företagets miljörelaterade och sociala förhål-

landen samt den ekonomiska utveckling som är knuten till dessa förhållanden (FAR, 2004) 

I olika branscher har utvecklingen av hållbarhetsredovisning nått olika skeden. Till exempel 

har man kommit långt inom verkstadsindustrin, skogsindustrin och transportsektorn.  Det-

ta förklarar Lars-Olle Larsson med att företag inom den här branschen historiskt sett har 
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hög miljöpåverkan och därför mer krav på sig från intressenter. Larsson nämner i samma 

artikel att det nu finns bevis på att hållbarhetsarbete är värdepåverkande och han menar att 

detta bör övertyga i styrelserummen (Halling, 2007). Dessutom nämner MacLean och Re-

bernak (2007) i en artikel att allt fler företag förstår att en kvalitativ hållbarhetsredovisning 

kan leda till en hög konkurrenskraft.    

Det finns idag inget krav på hur hållbarhetsredovisningar måste vara utformade (Nyström, 

2006). Däremot finns det riktlinjer som är utformade för upprättandet av dem. De beskrivs 

närmare i del (2.3).  

2.2.1 Reglering för hållbarhetsredovisning 

För privata bolag finns idag inga krav på att upprätta en hållbarhetsredovisning, det är emel-

lertid ett frivilligt engagemang som blivit allt vanligare i och med att trycket från intressen-

ter ökar (Larsson, 2007b). Den enda lagreglering som idag finns för större privata bolag när 

det kommer till att redovisa socialt och miljömässigt ansvar är det som finns stadgat i Års-

redovisningslagen (1995:1554). 

Alla företag som uppfyller kraven i Bokföringslagen (1999:1078) 6 kap. 1 § är varje år skyl-

diga att upprätta en årsredovisning som görs offentlig för allmänheten. Vidare finns det re-

gleringar för vad som ska finnas med i en årsredovisnings förvaltningsberättelse kring miljö 

och socialt ansvar. 

I Årsredovisningslagen 6 kap. 1§ står det att: 

”företag som bedriver verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken skall alltid 

lämna upplysningar om verksamhetens miljöpåverkan på den yttre miljön”  

Samma paragraf säger också att företag ska lämna information om personalfrågor och detta 

är i stort sett det enda lagen täcker av innehållet i hållbarhetsredovisning. Den information 

som hamnar utanför är således helt frivillig för privata bolag.  

För statliga bolag ser kraven att upprätta en hållbarhets redovisning emellertid annorlunda ut. 

Den 29 november 2007 beslutade regeringen att Sveriges samtliga 55 statligt ägda bolag 

skall upprätta en hållbarhetsredovisning. Detta beslut kom att träda i kraft från och med rä-

kenskapsåret som inleddes 1 januari 2008. Statens policy säger att styrelsen i respektive bo-

lag skall ansvara för frågor som rör etik, miljö, mänskliga rättigheter, jämställdhet och 

mångfald. Företaget skall ha en genomtänkt strategi för hur dessa hållbarhetsfrågor skall 

hanteras och den skall kommuniceras såväl internt som externt. Hållbarhetsredovisningen 

är ett viktigt verktyg i arbetet och den skall vara tydligt strukturerad utifrån Global Repor-

ting Initiatives (GRI) riktlinjer. Dessutom skall hållbarhetsredovisningen även publiceras 

och verifieras utav en oberoende granskare. GRI:s riktlinjer är internationellt normgivna 

riktlinjer som används av flertalet företag världen över. Regeringens ambition är att de stat-

liga bolagen skall gå i framkant gällande hållbarhetsredovisning och fungera som ett före-

döme för övriga företag. (Regeringen, 2008) 
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2.2.2 Granskning av hållbarhetsredovisningen 

För att öka kvaliteten och trovärdigheten på hållbarhetsredovisningen kan företag välja att 

granska den internt eller externt. Den interna granskningen görs ofta av interna revisorer 

som är anställda av företaget i fråga. Granskningen syftar till att kontrollera hur arbetet 

fortskrider internt och det är ett bra sätt för att driva på kvalitetsarbetet och få ett välfunge-

rande kontrollsystem (Offerman, 2006). Genom en extern granskning av en oberoende part 

kan man uppnå både interna och externa fördelar. De interna fördelarna kommer ifrån att 

företaget får ett bättre kontroll- och rapporteringssystem. De externa fördelarna ligger i att 

hållbarhetsredovisningens trovärdighet ökar (Larsson & Lungdahl, 2005) och att företaget 

signalerar att de tar sitt CSR-arbete på allvar (Hassel, Ljungdahl & Larsson, 2008). I Sverige 

väljer en mycket liten del av företagen att få hållbarhetsredovisningen externt granskad. 

2006 var siffran endast 8 procent medan samma siffra i England var 36 procent (Halling, 

2007). Utvecklingen går hela tiden framåt i Sverige och redan 2007 har 16 procent av 

svenska företag valt att oberoende granska sina hållbarhetsredovisningar (Corporate Regis-

ter, 2007). Lars-Olle Larsson tror att den svaga utvecklingen i Sverige fram tills nu beror på 

att vi inte har samma tryck från miljö- och människorättsrörelsen eller fackföreningar som 

företag har i till exempel England (Halling, 2007).   

I valet av vem som ska granska hållbarhetsredovisningen externt kan man använda sig av 

allt från en enskild individ till en organisation. Om man väljer att låta en revisor granska 

hållbarhetsredovisningen gäller rekommendationer som FAR SRS, branschorganisationen 

för revisorer och rådgivare, har satt upp. Dessa rekommendationer (RevR 6) kallas ”oberoen-

de översiktlig granskning av frivillig separat hållbarhetsredovisning” och gäller för granskningspro-

cessen av hållbarhetsredovisningen. Granskningen avslutas med en extern rapport som kan 

publiceras i redovisningen och en intern rapport till företagsledningen. I rapporten framgår 

vilka delar av hållbarhetsredovisningen som har brister och även förslag till förbättringar av 

dessa. (FAR SRS, 2007) 

2.3 Instrument för CSR-arbete och hållbarhetsredovisning 

Det finns ett flertal olika instrument som är till för att vägleda företag i deras CSR-arbete 

och upprättandet av hållbarhetsredovisningen, uppsatsen presenterar sex av dessa. De som 

behandlas i avsnittet är bland de största och mest använda vilket resulterar i att de är viktiga 

att redogöra för. Understrykas bör att inget utav dessa instrument är tvingande för privata 

bolag, utan de är frivilliga och har skapats för att underlätta för företag i deras CSR-arbete 

och hållbarhetsredovisning (Larsson & Norregårdh, 2003). Som framgår av nedanstående 

tabeller är endast två instrument kopplade till hållbarhetsredovisning. De övriga har skapats 

för att vägleda företag i CSR-arbetet och det finns inga krav på att de måste redovisas. Det 

är emellertid positivt att företag redovisar att de uppfyller olika riktlinjer och certifieringar 

eftersom som läsaren då får ett bevis på att det som skrivs i hållbarhetsredovisningen 

stämmer överens med verkligheten. Det är ett bra sätt för företag att stärka legitimiteten av 

deras värderingar kring miljömässgiga och sociala frågor. Till exempel kan företag som inte 

uppfyller FN Global Compact:s kriterier bli uteslutna från deras lista. Detta är en viktig 

drivkraft för att få företag att sträva efter att förbättra deras hållbarhetsredovisning (Lars-

son, 2007a).   
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2.3.1 Riktlinjer för CSR-arbete 
 

Riktlinjer 

Instrument: Instrument för: Innebörd: Syfte: 

FN Global Compact Riktlinjer för CSR-
arbete. 

Erbjuder tio universellt 
accepterade principer 
inom mänskliga rättighe-
ter, arbetsmarknad, miljö 
och anti-korruption. 
(Global Compact, 2008) 

FN Global Compact syf-
tar till att uppvisa och 
bygga social legitimitet 
för företagsamhet. (Glo-
bal Compact, 2008) 

OECD Riktlinjer för CSR-
arbete. 

OECD erbjuder riktlin-
jer för hur multinationel-
la företag bör uppträda i 
relation till omvärlden. 
(Löhman & Steinholtz, 
2003) 

Riktlinjer som syftar till 
att skapa ett samarbete 
mellan industriella länder 
inom alla områden som 
påverkar ekonomisk ut-
veckling. (OECD, 2008) 

Tabell 1 

Det finns ett flertal instrument kopplat till CSR som baseras på uppmaningar och riktlinjer. 

Generellt kan man säga att dessa riktlinjer lämpar sig bäst till stora internationella företag 

med produktion i utvecklingsländer. OECD:s riktlinjer är som sagt avsedda för multinatio-

nella företag och av FN Global Compacts tio principer behandlar majoriteten av dessa frå-

gor mänskliga rättigheter vilket inte är en överdrivet aktuell fråga i industriella länder. FN 

global Compact samt OECD är riktlinjer för själva CSR-arbetet (Löhman & Steinholtz, 

2003). Eftersom det är företags CSR-arbete som sedan i sin tur skall redogöras för i en 

hållbarhetsredovisning anser författarna av uppsatsen att det är viktigt att ta upp dessa trots 

att samtliga inte är direkt kopplade till hållbarhetsredovisning.  

2.3.2 Certifieringar för CSR-arbete 
 

Certifieringar 

Instrument: Instrument för: Innebörd: Syfte: 

EMAS Certifiering.  För att uppnå en certifiering 
enligt EMAS krävs det att 
företaget genomför en mil-
jöutredning, antar en miljö-
policy, utvärderar alla vikti-
ga miljöeffekter och 
genomför en miljörevision. 
(EMAS, 2008) 

Syftar till att främja en 
positiv miljöstyrning 
och förbättring av mil-
jöarbetet. (Persson & 
Persson, 2007) 

ISO Certifiering.  För att uppnå en certifiering 
enligt ISO krävs det att man 
uppfyller de statuerade kra-
ven, visar att man har kon-
troll och en plan för för-
bättring. (Löhman & Stein-
holtz, 2003) 

Syftar till att skapa väg-
ledning för företag och 
uppmuntran till att 
främja frivilligt engage-
mang inom CSR-arbete. 
(Persson & Persson, 
2007) 

Tabell 2  
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De certifieringar som behandlas i detta avsnitt är EMAS och ISO. Att certifiera processer 

med hjälp av en tredje part är något som kan bidra till att öka trovärdigheten för företags 

verksamhet. Genom dessa certifieringar kan intressenter få en objektiv bild av CSR-arbetet 

samt ett bevis på att det som företaget framhäver stämmer i verkligheten. För företag är det 

möjligt att certifiera sig inom både miljö- och grundläggande internationell arbetsrätt 

(Löhman & Steinholtz, 2003). De certifieringar som EMAS erbjuder rör endast miljöarbete 

och även majoriteten av ISO:s certifieringar hänför sig till miljö (Persson & Persson, 2007). 

ISO 14000 är en samling standarder för vägledning och verktyg när ett företag vill att deras 

arbete ska vara mer hållbart ur en miljösynpunkt (ISO, 2008). En viktig skillnad i kriterier 

mellan dessa är att för en EMAS-certifiering krävs det förutom ett bra miljöledningssystem 

även en offentlig redovisning av miljöarbetet (Persson & Persson, 2007). ISO är världens 

största utvecklare av internationella standarder och erbjuder ett väsentligt bredare spektrum 

av certifieringar än EMAS. Organisationen erbjuder även certifieringar inom fler områden 

än miljö. De arbetar kontinuerligt med att bredda sin verksamhet och nu arbetar man med 

en ny samling standarder som skall offentliggöras år 2010, nämligen ISO 26000. Denna 

kommer förvisso inte ge någon certifiering men den syftar till att främja frivilligt engage-

mang inom CSR (ISO, 2008). 

2.3.3 Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 
 

Riktlinjer 

Instrument: Instrument för: Innebörd: Syfte: 

GRI Riktlinjer för upprätt-
andet av hållbarhets-
redovisningar.  

 

GRI är ett ramverk med 

checklistor och paramet-

rar för ekonomiska, socia-

la och miljömässiga 

aspekter. (Almgren & 

Brorson, 2003) 

GRI:s riktlinjer syftar till 

att få företag att upprätta 

likartade och trovärdiga 

hållbarhetsredovisningar 

som bidrar till en ökad 

transparens. (Global Re-

porting, 2008) 

AA1000 Verktyg för granskning 

av hållbarhetsredovis-

ningar.  

AA1000 Series erbjuder 

riktlinjer för hur företag 

kan föra en dialog med 

sina intressenter samt in-

volvera dem i verksamhe-

tens granskningsprocess.  

(Accountability 21, 2007a) 

Syftar till att förbättra 

trovärdighet och presta-

tion av hållbarhetsredo-

visningar, genom att in-

volvera intressenterna. 

(Löhman & Steinholtz, 

2003) 

Tabell 3  

Organisationen Global Reporting Initiative bildades 1997 men den första fasen av riktlin-

jerna kom ut först 2000 (Miles Hill, 2007). GRI:s riktlinjer bygger på en princip om att ”föl-

ja eller förklara” vilket betyder att man kan göra avvikelser från riktlinjerna, men då skall 

man tydligt motivera varför. Ett av motiven bakom detta är att riktlinjerna skall kunna till-

lämpas till alla typer av företag och branscher (Regeringen, 2008). EU-kommissionen anser 

att utav de riktlinjer som finns så är det endast GRI:s riktlinjer som tar upp alla tre områden 
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inom hållbar utveckling; ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande (EU-

kommissionen, 2003). GRI:s riktlinjer är i dagsläget de vanligaste grunderna för redovisning 

av CSR-information och används av mer än 3000 företag världen över (Löhman & Stein-

holts, 2003). AA1000 är designad till att vara kompatibel med andra standarder inom håll-

barhetsredovisning, exempelvis GRI (Accountability21, 2007b).  

2.4 Redovisningsteorier 

Eftersom hållbarhetsredovisning är frivilligt finns det självklart andra motiv till varför före-

tag upprättar den. Följande två teorier förklarar några av de underliggande orsakerna. Legi-

timitetsteorin syftar till vad som samhället anser är korrekt och hur man kan påverka detta 

med exempelvis en hållbarhetsredovisning. Accountability teorin riktar sig istället till hur 

företaget kan erhålla en trovärdig hållbarhetsredovisning.  

2.4.1 Legitimitetsteorin 

Ljungdahl (1999) menar att företag i allt större utsträckning har börjat redovisa information 

om miljö och samhällsrelaterade frågor för att stärka legitimiteten, därav är legitimitetsteo-

rin starkt förknippad med hållbarhetsredovisning. 

Själva begreppet legitimitet kan beskrivas som ett tillstånd som förekommer när företagets 

värdesystem överensstämmer med samhällets större värdesystem som företaget ingår i 

(Lindblom, 1994). Legitimitet är viktigt att uppnå för företagen och närmare handlar det 

om de sociala värderingar och normer som samhället anser är korrekt. Detta innebär att det 

ska finnas ett bra samspel mellan företagens, omgivningens och viktiga intressenters värde-

ringar. På så vis är det upp till samhället att avgöra huruvida företaget handlar legitimt inom 

vissa avseenden. Emellanåt kan det vara komplicerat att uppnå de ställda kraven på legiti-

mitet eftersom olika intressenter ofta har avvikande intressen. Något som bedöms förmån-

ligt enligt somliga kan vara rent ogynnsamt för andra och därför är det svårt att tillfredsstäl-

la samtliga intressenter (Ljungdahl, 1999). Att bli uppfattad som icke-legitim kan därför 

bero på många olika saker. Ändå är det för företagen ytterst viktigt att försöka balansera 

detta när det kommer till samhällets sociala normer. Annars riskerar företagen att få hela 

tillvaron hotad i och med att de existerar till den gräns som anses legitimt av omgivningen 

(Deegan, 2002). Mobus (2005) menar därför att de företag som inte klarar hantera den hår-

da pressen från samhället riskerar att förlora legitimiteten genom både rättsliga och icke-

rättsliga sanktioner. Att erhålla legitimitet för sina handlingar kan således vara komplicerat 

och dessutom förändras synen på vad som anses legitimt med tiden vilket gör situationen 

än mer invecklad (O’Donovan, 2002). 

Samhället har på senare tid blivit generellt mer insatt i företags påverkan på deras omgiv-

ning och som ett resultat av detta har företags behov av att legitimera sina handlingar ökat. 

Genom hållbarhetsredovisningen får företag en möjlighet att upplysa intressenter att de le-

ver upp till de krav som ställs på sociala normer och värderingar, något som kan leda till att 

företaget uppfattas som socialt ansvarstagande (Mobus, 2005). Detta styrks även av Deegan 

(2002) som menar att en företagsledning kan låta upprätta en hållbarhetsredovisning med 

syftet att möjliggöra en legitimering av olika aspekter som berör företaget.  
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För att uppnå och upprätthålla legitimitet finns enligt Lindblom (1994) fyra olika strategier 

företag kan använda sig av. De hjälper till att skapa en förståelse för hur hållbarhetsredo-

visningen blir ett viktigt verktyg i arbetet för att erhålla legitimitet: 

1) Utbilda och informera intressenter om faktiska förändringar i företagets prestatio-

ner och aktiviteter. 

2) Förändra intressenters uppfattningar utan att ändra företagets faktiska beteende.  

3) Manipulera uppfattningen om företaget genom att rikta uppmärksamheten från det 

som ifrågasätts till något relaterat område. 

4) Förändra omgivningens förväntningar om företagets prestationer. (Lindblom, 1994) 

Om företag använder sig av de strategier som nämnts ovan finns ingen garanti för att den 

CSR-information som redovisats faktiskt överensstämmer med vad företaget åstadkommer 

(Deegan, 2002). Enligt somliga skulle denna frivilliga information i hållbarhetsredovisning-

en kunna vara ett sätt för företagsledningen att skapa en förskönad bild av företagets verk-

samhet, för att erhålla legitimitet (O’Donovan, 2002). 

2.4.2 Accountability teorin 

Enligt accountability teorin ses ett företags redovisning som ett informationssystem som 

ska vara rättvist utformad och agera som ett feedback verktyg. Redovisningen ses som en 

möjlighet att ge omvärlden en positiv bild av företaget och ett sätt att stärka dess anseende i 

samhället. Fokus ska ligga på relationen mellan företaget och dess intressenter, man ska 

som företag försöka hitta en balans mellan vad man vill redovisa och vad ens intressenter 

har rätt av att veta. ”Accountability” begärs av företagsledningen för att kontrollera att de 

inte missbrukar den makt som ges till dem av samhället genom tillhandahållandet av resur-

ser. Den som har kontroll över information har ett stort ansvar att faktiskt också redovisa 

denna information. (Tower, 1993)  

Ett av problemen som accountability teorin nämner är att företag ofta väljer att vinkla sin 

information till att verka mer positiv eller till och med bara redovisa det som är positivt. 

För att öka redovisningens trovärdighet anser teorin att det är nödvändigt att en revisor är 

involverad i arbetet. Revisorns arbete och granskning görs till fördel för användaren och 

med avsikt att få en fungerande relation mellan företaget och dess intressenter. (Tower, 

1993)  
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3 Metod 

Det här avsnittet av uppsatsen redogör för metoden som använts för att utföra forskningen. Den börjar med 

att beskriva forskningsfilosofin och går sedan vidare till den valda metoden för datainhämtning. Delen av-

slutas med en diskussion om metodens trovärdighet samt problem som kan uppstå.  

3.1 Forskningsfilosofi 

Under inhämtningen av data används vanligtvis två olika tillvägagångssätt, kvalitativ eller 

kvantitativ metod. Den metod man väljer beror på vilken problemformulering man har 

(Kvale, 1997). Inom den kvantitativa metoden används bland annat frågeformulär för att 

samla in numerisk data och man svarar exempelvis på frågan ”hur många?”. Kvalitativ data 

samlas in med hjälp av exempelvis intervjuer och svarar i stället på frågan ”varför?” (Saun-

ders, Lewis & Thornhill, 2007). Den kvalitativa forskningsmetoden går således in på djupet 

och försöker skapa förståelse med hjälp av teorier och andra fenomen medan den kvantita-

tiva metoden ger en mer bred bild och möjlighet att generalisera för en större population 

(Svenning, 2003). 

För att kunna undersöka uppsatsens syfte och problemformulering valdes en kvalitativ da-

tainhämtning. Datan kommer främst från de intervjuer som genomförts där bland annat 

frågorna om de riktlinjer som finns nu är tillräckligt omfattande och om hållbarhetsredo-

visningar också bör granskas externt besvarades. Dessutom har en undersökning av Large 

Cap-listade företags hållbarhetsredovisningar gjorts där det kontrollerades hur företagen går 

tillväga för att upprätta hållbarhetsredovisningar. Revisionsbyrån Deloitte skriver i deras 

senaste upplaga av Årets Rapportering (Deloitte, 2007) att skillnaden fortfarande är stor 

mellan de företag som har de mest välutvecklade och minst välutvecklade hållbarhetsredo-

visningarna. I och med att syftet riktar sig till hur man uppnår en hög kvalitet i redovisning-

en anser författarna det vara onödigt att lägga ner mycket energi på att intervjua företag 

som tillägnar endast knappa resurser till att upprätta en hållbarhetsredovisning. 

3.2 Forskningsstrategi 

Beroende på vilket syfte forskningsrapporter har ter sig olika strategier naturliga för att 

kunna besvara problemformuleringen. I denna undersökning föreföll sig en upptäckande 

forskningsstrategi, uppbyggd kring sökandet bland litteratur och intervjuer med experter, 

som det självklara valet (Saunders et al. 2007). Robson (2002) menar att upptäckande studi-

er avser att finna nya insikter och att bedöma vissa företeelser utifrån ett nytt perspektiv. 

Vidare är också upptäckande undersökningar användbart då resultatet är ovisst och man 

inte vet vilken riktning det tar. Att vara villig att göra små ändringar i forskningsrapporten 

är därför av stor vikt (Saunders et al. 2007). 

Med tanke på att hållbarhetsredovisning är frivilligt, förutom för statliga bolag, finns för 

privata företag ingen bestämd väg att följa och som ny aktör inom detta område kan de stö-

ta på en rad frågetecken. Att intervjua revisorer som är experter inom området samt företag 
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erfarna att redovisa hållbarhetsfrågor var viktigt för att kunna dra slutsatser om hur en hög 

kvalitet på hållbarhetsredovisningen kan uppnås, något som författarna anser är oklart i da-

gens läge. Empirin gav författarna en djup insyn i CSR inom redovisningen vilket gjorde att 

fokuset i rapporten kunde avgränsas, något som enligt Saunders et al. (2007) är vanligt i och 

med en upptäckande strategis flexibilitet. 

3.3 Metod för inhämtning av data 

Information som insamlas delas vanligtvis upp i sekundär- och primärdata. Sekundärdata 

tas från befintliga källor som böcker och tidskrifter medan primärdata är originaldata som 

samlas in för forskningens syfte genom exempelvis intervjuer och undersökningar (Sekara, 

2003). I denna uppsats förekommer både primär- och sekundärdata. Primärdatan kommer 

framförallt från intervjuer som gjorts med större företag väl involverade inom hållbarhets-

redovisning samt från experter på revisionsbyråer. Dessutom kommer primärdatan från en 

egen granskning av Large Cap-listade företags hållbarhetsredovisningar. Här undersöktes 

vilka riktlinjer och certifieringar företagen hade, om deras hållbarhetsredovisning var ex-

ternt granskad samt om den upprättats som ett separat dokument eller som integrerad i års-

redovisningen. Information kunde sedan jämföras med hållbarhetsredovisningar för de fö-

retag som får anses kommit långt med detta arbete. Eftersom det inte finns några fastställ-

da krav och lagar på att vissa riktlinjer ska användas i nuläget av privata bolag inom håll-

barhetsredovisning kan alltså undersökningen avgöra hur företag i allmänhet arbetar för att 

uppnå kvalitet i deras hållbarhetsredovisning. 

Den sekundära datan som används i arbetet kommer från böcker, artiklar och tidskrifter 

författarna hittat genom att använda sökmotorn Julia på högskolebibliotekets hemsida och 

Google.  Sökorden som använts är främst CSR, hållbarhetsredovisning och GRI. Därtill 

har mycket information tagits från företags respektive organisationers hemsidor. Informa-

tionen från den sekundära datan används för att få en klar bild på hur arbetet med CSR och 

hållbarhetsredovisning går till och för att få en bra kunskapsgrund. Fördelarna med att an-

vända sig av sekundärdata är främst att man sparar in resurser i form av tid och pengar. In-

formationen som man får ifrån sekundärdata kan också lätt kontrolleras av andra eftersom 

den oftast finns tillgänglig (Saunders et al. 2007). En nackdel är att informationen kan vara 

insamlad för ett annat syfte än för uppsatsen och det är viktigt att ha i åtanke (Befring, 

1992). Här har författarna försökt att hela tiden använda sig av aktuella källor för att upp-

fylla samtidskriteriet2. I många fall har även källor som hittats i artiklar och litteratur följts 

upp för att hitta den ursprungliga informationen och på så vis också beroendekriteriet3. 

3.3.1 Intervjuer 

För att svara på uppsatsens frågeställningar var intervjuer nödvändigt. Information från 

både företag och revisionsbyråer behövde samlas in. Även om mycket information fanns 

att hitta på deras respektive hemsidor var uppsatsen i behov av svar som endast personlig 

                                                 

2 Att välja källor som ligger nära i tid och rum. (Thurén, 2005) 

3 Källan ska inte vara en avskrift eller ett referat av en annan källa. (Thurén, 2005) 
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kontakt kunde ge, såsom personliga åsikter och utförliga resonemang. Intervjumetoden 

som användes var halvstrukturerade intervjuer som också kallas kvalitativa forskningsinter-

vjuer. Här använder man sig av en lista av frågor som ställs på samtliga intervjuer, i vilken 

ordning frågorna ställs kan ändras liksom innehållet en aning (Lantz, 2007). Trots att re-

spondenterna styrdes in på områden gällande säkerställandet av hållbarhetsredovisningars 

kvalitet fanns ändå möjligheten att utveckla svaren tack vare frågornas formulering. Halv-

strukturerade intervjuer passade bäst för undersökningen eftersom det tillåter att man går 

ifrån frågorna ibland och ställer följdfrågor som kan leda in på nya intressanta områden 

(Darmer & Freytag, 1995). I stort har samma frågor använts till alla intervjuer, däremot föll 

det sig naturligt att ställa olika följdfrågor till revisorer än till företagen.  

3.3.1.1 Urval av respondenter 

Tillvägagångssättet, att i uppsatsen inrikta sig på större svenska företag, kan förefalla natur-

ligt. Som tidigare nämnts är det endast större företag som är skyldiga att upprätta en årsre-

dovisning enligt Bokföringslagen. De väljer även ofta att publicera sina årsredovisningar 

och hållbarhetsrapporter på respektive hemsida, eftersom de har ett stort behov av att en-

kelt kunna kommunicera med intressenter. Detta gynnade naturligtvis även författarna i sitt 

arbete. De här bolagen har samtidigt en större påverkan på samhället, de är ofta multina-

tionella och har en hög omsättning vilket innebär en stor spridning av verksamheten värl-

den över, något som kräver ett större socialt ansvarstagande. Kriterierna har frångåtts vid 

ett tillfälle, när Mats Qviberg på Investment AB Öresund valdes för en intervju. Motivet till 

detta var att Qviberg under en tid har uttalat sig kritiskt till verksamheters CSR-arbete. På 

så vis kunde det vara intressant att få kontraster till eventuella förespråkare av CSR-

information i samband med årsredovisningen, något som får anses viktigt för att komma 

fram till en objektiv slutsats. 

Närmare 30 olika bolag kontaktades, statliga som privata och detta resulterade i samman-

lagt sju intervjuer. Bortfallet kan förklaras med att många företag inte haft tid på grund av 

att de månader för uppsatsskrivandet har varit en hektisk tid för företagen när det gäller 

årsredovisning och delårsrapporter. Den information som intervjuer gav var enligt förfat-

tarna tillräckligt för att svara på uppsatsens problemformulering och de sju olika respon-

denterna åsikter representerade goda kontraster.  

De företag som intervjuats är: 

 IKEA, Eva Stål, Koordinator för miljö och socialt ansvar. 

 Investment AB Öresund, Mats Qviberg, Vice Ordförande. 

 KPMG, Jenny Fransson, Sustainability Service-manager.  

 SCA, Patrik Isaksson, VP Environmental Affairs. 

 Trelleborg, Rosman Jahja, Public Relations-manager.  

 Vattenfall, Åsa Petterson, CSR-manager. 

 Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Lars-Olle Larsson, Specialistrevisor.  
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Vattenfall var intressanta eftersom de påverkas av det beslut som tagits i slutet av 2007 om 

att alla statliga ägda företag skall ha en hållbarhetsredovisning och även måste få den ex-

ternt granskad. IKEA, SCA och Trelleborg är företag som lägger ner mycket resurser på 

sitt hållbarhetsarbete och har gjort det i många år. De kan således betraktas som erfarna 

inom hållbarhetsredovisning och de var därför viktiga att komma i kontakt med för att få 

reda på deras ståndpunkter kring ämnet. Investment AB Öresund är ett företag med helt 

annan karaktär än de övriga vilket också var intressant för att påvisa eventuella skillnader.  

När det gäller valet av vilka personer som skulle kontaktas på respektive företag användes 

deras hemsidor för att hitta den person som var mest lämplig för att svara på frågor gällan-

de CSR-arbete och redovisning kring detta. Detta lyckades det också med i alla fall. 

Två revisorer valdes för intervju, Jenny Fransson från KPMG och Lars-Olle Larsson från 

Öhrlings PwC. Det kändes som en självklarhet att intervjua revisorer då de är experter när 

det kommer till arbetet med hållbarhetsredovisning. Fransson och Larsson har även arbetat 

med detta en längre tid och kunde därför ge oss bra och utförliga svar på frågorna. 

3.3.1.2 Intervjumetod 

Eftersom många av de större svenska företagen har sina säten i Göteborg eller Stockholm 

hölls intervjuerna över telefon, bortsett från en intervju där frågorna besvarades via e-mail. 

Många av revisionsbyråernas hållbarhetsredovisningsexperter sitter också i Göteborg eller 

Stockholm och dessa intervjuer hölls därför på liknande sätt. Tillvägagångssättet var mest 

praktiskt för undersökningen eftersom både tid och pengar sparades. Dessutom ger en in-

tervju som inte är skriftlig möjligheten för intervjuaren att ställa följdfrågor och reda ut 

eventuella missförstånd. Författarna hade helst sett att personliga intervjuer var möjliga 

men eftersom sju intervjuer hölls gick detta inte att genomföra under den begränsade tiden 

för uppsatsskrivandet. Enligt Saunders, Lewis & Thornhill (2007) är svagheterna med tele-

fonintervjuer bland annat att man går miste om den personliga kontakten som en personlig 

intervju kan ge. Författarna anser ändå att kontakten med samtliga respondenter var bra 

och att det valda ämnet inte är av en alltför känslig natur att personlig kontakt var av stor 

vikt. En annan svaghet är att man förlorar möjligheten att läsa kroppsspråk, vilket kan vara 

viktigt när man senare analyserar informationen (Saunders et al. 2007). För att göra det bäs-

ta av situationen bestämdes i förväg en tid för intervjun genom e-mail eller telefonkontakt. 

Efter det skickades frågorna till respondenten för att denne skulle få möjlighet att kolla ige-

nom dem innan (se Bilaga 1 för frågor). Intervjuerna spelades dessutom in för att ha möj-

lighet att senare kunna spela upp dem flertalet gånger och på så vis inte missa viktig infor-

mation. Inspelningen gjorde också att samtliga författare kunde sitta tillsammans och an-

teckna samt analysera. När empirin var sammanställd skickades respondenternas respektive 

del till dem för godkännande.  

E-mail intervjuns svaghet är att man inte har möjligheten att ställa följdfrågor eller be re-

spondenten utveckla svaret. I detta fall hade personen i fråga inte tid med en telefoninter-

vju men informationen från företaget tycktes ändå vara av vikt och inkluderades därför i 

uppsatsen. Däremot menade respondenten att eventuella kompletteringar kunde göras i 

mån av tid om så behövdes.  
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3.3.2 Granskning av hållbarhetsredovisningar 

Undersökningen av hållbarhetsredovisningarna har gjorts genom att studera företagens se-

naste hållbarhetsredovisning som publicerats på respektive hemsida. I de flesta fall använ-

des 2006 års redovisning men hade 2007 års publicerats användes istället den. I hållbarhets-

redovisningarna undersöktes till att börja med om företagen hade en separat rapport för in-

formation eller om detta var integrerat i årsredovisningen. Efter det kontrollerades om fö-

retagen följde några riktlinjer eller standarder och i så fall vilka, om de var certifierade och 

hur deras hållbarhetsredovisning granskats. Viktigt att notera är att författarna endast in-

kluderat den information som företagen lämnat i sin hållbarhetsredovisning.   

Författarna valde att kontrollera de företag som ligger på Stockholmsbörsens Large Cap lis-

ta. Urvalet motiveras med att de är de större företagen i Sverige och därför får anses ha stor 

påverkan på samhället och dess invånare. Engagemanget inom hållbarhetsredovisning är 

ändå relativt nytt och de företag som inte hade en sådan föll bort direkt. Det ledde till att 

33 av de 67 företagen som ligger på listan användes i analysen, ett tillräckligt stort antal för 

att få en övergripande bild av hur större svenska företag upprättar sina hållbarhetsredovis-

ningar. Granskningen gav en vid syn på hur större företag går tillväga i allmänhet. Detta var 

viktigt för att kunna skapa en bild av hur långt själva arbetet med hållbarhetsredovisning 

kommit i Sverige. 

3.4 Reliabilitet och validitet  

För att öka kvaliteten av forskningsrapporter är det viktigt att minimera risken av ett felak-

tigt resultat (Saunders et al. 2003). För att undvika detta ska man försäkra sig om att det 

som verkligen undersöks är det som eftersträvas i syftet. En stark koppling mellan teori och 

empiri, benämnt validitet; är grundläggande för att forskningen ska bli betydelsefull. Av 

samma vikt är en hög reliabilitet, det vill säga undersökningens tillförlitlighet. Reliabiliteten 

kan påverkas av en rad faktorer såsom intervjuformulär, intervjuaren själv och även miljön 

där intervjun sker. För att kunna styrka validiteten för kvalitativ datainsamling krävs en vä-

sentlig empiri och därför är ett passande urval av respondenter grundläggande (Svenning, 

2003). Företagen som undersökts i denna uppsats är hårt granskade idag. De har stor an-

ledning att uppföra hållbarhetsredovisningar för att tillfredsställa intressenterna och att utgå 

ifrån detta urval föreföll därför naturligt. Vidare är de intervjuade revisorerna som sagt spe-

cialister inom området och de jobbar nära många större företag med frågor kring hållbar-

hetsredovisning. Tillsammans bidrar alltså urvalet av respondenter till en hög tillförlitlighet 

samt en stark koppling till det som berörs i teorin. 

Vid kvalitativa halvstrukturerade intervjuer, som till stor del använts vid datainsamlingen, 

uppkommer flertalet dilemman. Problem kring reliabilitet och validitet är vanligt förekom-

mande och detta är viktig att ta i beaktning (Saunders et al. 2003). För att erhålla en hög re-

liabilitet i kvalitativa intervjuer fordras viss standardisering, något som kan vara svårt i och 

med intervjuers karaktär (Easterby-Smith, Thorpe & Lowe, 2002). Intervjufrågorna har 

därför varit lika till företagen men telefonintervjuns flexibilitet gjorde det möjligt att be om 

mer utfyllande svar samt möjligheten till att ställa följdfrågor. 
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Vidare är det viktigt att respondentens åsikter och svar återges lika trots olika undersökare. 

För att få ärliga svar ska undersökaren undvika att personliga åsikter, kommentarer, verbala 

och icke-verbala beteenden påverkar respondenten till att svara annorlunda (Easterby-

Smith et al. 2002). När intervjuerna utfördes ställdes därför frågor som banade väg för ut-

förliga svar, där författarna framförallt lyssnade, utan att avbryta. Detta ansågs viktigt för 

att respondenterna även skulle känna tillit, något som enligt Saunders, Lewis & Thornhill 

(2007) förbättrar innehållet i svaren och därmed reliabiliteten och validiteten. Påverkan från 

intervjupersonen samt otydligt formulerade och ställda intervjufrågor kan också påverka 

validiteten genom att förskjuta kopplingen mellan teori och empiri (Svenning, 2003). Frå-

gorna till respondenterna konstruerades för att ge klara och precisa svar, kopplat till syftet 

och teorin, men som även hade möjligheten att utförligt utvecklas. På så vis erhölls inne-

hållsrik och relevant empiri. Dessutom var det viktigt för både oss och respondenterna att 

deras svar och åsikter godkändes för att undvika eventuella missförstånd och för att öka 

tillförlitligheten. 
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4 Empiri 

 

I detta kapitel kommer de relevanta utdragen ur intervjuerna att presenteras som beskriver hur responden-

terna anser att kvaliteten i företagens hållbarhetsredovisningar kan förbättras. Delen kommer inledas med 

informationen som insamlats genom granskning av Large Cap-listade företags hållbarhetsredovisning. Där-

efter följer en kortare presentation av respondenterna och till sist intervjuerna.  

4.1 Large Cap-listade företags hållbarhetsredovisningar 

Nedan följer information om hur 33 av 67 företag som tillhör Stockholmbörsens Large 

Cap-lista upprättat sina hållbarhetsredovisningar. Upplysningar kring om hållbarhetsredo-

visningen publicerats i ett separat dokument, vilka riktlinjer som följts, om verksamheten 

erhållit certifieringar och slutligen om hållbarhetsredovisningen blivit oberoende bestyrkt, 

har varit grundstommen i utredningen. Viktigt att notera är att författarna begränsat sig till 

att endast granska informationen företagen lämnat i sin hållbarhetsredovisning. Mer utför-

lig information finns i bilaga 2. 

 

Figuren ovan redogör för hur många företag som har separat respektive ej separat hållbarhets-

redovisning.  

 

Denna figur visar vilka företag som valt att få sin hållbarhetsredovisning oberoende bestyrkt.  
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Här presenteras hur många företag som följer respektive riktlinje och certifiering för CSR-arbetet och hållbarhetsredovis-
ningen. 

4.2 Introduktion till intervjuade respondenter 

Tabell 5 

4.2.1 Lars-Olle Larsson, PricewaterhouseCoopers  

Lars-Olle Larsson arbetar som specialistrevisor inom området hållbarhetsredovisning, på 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Öhrlings är ett ledande globalt företag som arbetar med 

att utveckla och sälja redovisning samt kvalificerad rådgivning inom finans och närliggande 

områden. Globalt har Öhrling 146 000 medarbetare i 150 länder. På den svenska markna-

den har Öhrlings 3100 medarbetare stationerade på de 125 kontoren runt om i Sverige 

(PwC, 2008). Anledningen till att Lars-Olle Larsson kontaktades för en intervju är som sagt 

för att han är specialist inom området hållbarhetsredovisning vilket han dessutom skrivit ett 

flertal böcker kring.  

Respondenter Titel Företag Datum 

Lars-Olle Larsson Specialistrevisor Öhrlings Pricewaterhouse-

Coopers 

2008-04-15 

Mats Qviberg Vice Ordförande Investment AB Öresund 2008-04-10 

Patrik Isaksson VP Environmental  

Affairs 

SCA 2008-04-28 

Åsa Pettersson CSR-manager Vattenfall 2008-04-29 

Eva Stål Koordinator för miljö 

och socialt ansvar 

IKEA 2008-04-25 

Rosman Jahja Public Relations-  

manager 

Trelleborg 2008-04-30 

Jenny Fransson Sustainability Service-

manager 

KPMG 2008-05-05 
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4.2.1 Mats Qviberg, Investment AB Öresund 

Mats Qviberg är en utav topparna inom svenskt näringsliv och han har genom åren vunnit 

småspararnas förtroende. Tillsammans med affärspartnern Sven Hagström har han grundat 

företaget HQ bank. Qviberg är också Vice Ordförande i Investment AB Öresund, ett in-

vestmentföretag som bedriver ren förvaltningsverksamhet. De har som målsättning att ge 

aktieägarna en god och långsiktig avkastning (Investment AB Öresund, 2006). Mats Qvi-

berg har även gjort sig känd för att göra kontroversiella uttalanden angående gällande af-

färshändelser. När det kommer till CSR skriver Mats Qviberg på SvD Brännpunkt att ”det 

är av största vikt att vi sätter stopp för det flummiga etikpratat”. Det är uttalanden som det-

ta som fångade intresset och fick författarna att kontakta Mats Qviberg för en intervju. 

4.2.2 Patrik Isaksson, SCA 

Patrik Isaksson arbetar med frågor rörande Enviromental Affairs på SCA, ett globalt före-

tag som utvecklar och producerar personliga hygienprodukter, mjukpapper, pappersför-

packningar och tryckpapper. SCA har verksamhet i cirka 60 länder världen över, därigenom 

påverkar de många människors liv (SCA, 2008). Detta belyser betydelsen av ett väl funge-

rande CSR-arbete och författarna kontaktade därför SCA för att få en inblick kring deras 

åsikter. 

4.2.3 Åsa Pettersson, Vattenfall 

Åsa Pettersson är CSR-manager på Vattenfall som är Europas fjärde största elproducent 

och den största producenten av värme. Liksom andra statliga bolag är Vattenfall från och 

med i år skyldiga att upprätta en hållbarhetsredovisning. Författarna valde därför att kon-

takta dem för att få deras perspektiv på regeringens nya krav. Vattenfall har redan innan 

detta beslut fattades upprättat hållbarhets redovisningar och år 2006 vann de tillsammans 

med Trelleborg pris för bästa fristående hållbarhetsredovisning. (Salo, 2007) 

4.2.4 Eva Stål, IKEA 

Eva Stål är IKEA:s koordinator för miljö och socialt ansvar. Den globala möbeljätten 

IKEA är ett av de ledande företagen gällande CSR-arbete och hållbarhetsrapportering. År 

2000 etablerade IKEA IWAY, ”The IKEA Way on Purchasing Home Furnishing Pro-

ducts”, vilka är regler och arbetsvillkor som skall följas av alla IKEA:s 1600 tillverkare värl-

den över. IKEA har också speciellt tränade kontrollanter som åker runt till tillverkarna och 

kontrollerar att de följer IKEA:s villkor och att arbetarna har dräglig tillvaro (IKEA, 2008). 

IKEA är ett föredöme gällande hållbarhetsredovisning och författarna inspirerades av deras 

arbetsmetoder vilket var motivet till att Eva Stål kontaktades för att undersöka närmare hur 

de kvalitetssäkrar sin rapport.  

4.2.5 Rosman Jahja, Trelleborg 

Rosman Jahja arbetar som Public Relations-manager på företaget Trelleborg och han är vi-

dare ansvarig för företagets hållbarhetsredovisning. Trelleborg är ett globalt industriföretag 

som arbetar med att utveckla högpresterande lösningar som tätar, dämpar och skyddar i 

krävande industriella miljöer. Trelleborg är listat på Stockholmsbörsens Large Cap-lista och 
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koncernen omsätter årligen cirka 31 miljarder kronor och har 25 000 anställda i 40 länder 

världen över (Trelleborg, 2008). Trelleborg röstades som sagt tillsammans med Vattenfall 

fram till Sveriges bästa fristående hållbarhetsredovisning år 2006 av European Sustainability 

Reporting Association (Salo, 2007). Detta var en av de bidragande orsakerna till varför för-

fattarna kontaktade Trelleborg för en intervju.  

4.2.6 Jenny Fransson, KPMG 

KPMG är världens ledande kunskapsföretag som erbjuder branschspecifika och kvalifice-

rade tjänster inom revision, skatt och rådgivning. KPMG är aktiva i 145 länder och har 

sammanlagt cirka 123 000 medarbetare, i Sverige är de representerade på 60 orter (KPMG, 

2008). Jenny Fransson kontaktades eftersom hon är manager inom Sustainability Service 

och har stor kunskap om hållbarhetsredovisning. Hon har dessutom varit involverad i arbe-

tet med att ta fram RevR 6, rekommendationerna för granskningsprocessen av separata 

hållbarhetsredovisningar.  

4.3 Intervjuerna 

Följande rubriker är uppställda i samma ordning som intervjufrågorna (se Bilaga 1).  

4.3.1 Ökat användande av hållbarhetsredovisning 

CSR har på senare tid blivit vanligare och alltfler företag väljer att informera om detta i års-

redovisningen eller i en separat hållbarhetsredovisning. Lars-Olle Larsson anser att detta är 

något som är nödvändigt för att bevara konkurrenskraften. Icke-finansiell eller som Lars-

Olle själv föreslår, extra-finansiell information, blir viktigare i en globaliserad värld som 

ställer högre krav på transparens, ansvarsfrågor och kritik. (L-O Larsson, personlig kom-

munikation, 2008-04-15) 

Mats Qviberg är inte av samma uppfattning. ”Det är olyckligt att allt fler företag väljer att 

fokusera mer på redovisningen av deras hållbarhetsinitiativ. Det är bättre att man gör bra 

saker istället för att bara skriva om det. Fokus för bolagen och dess ledningar måste ligga på 

verksamheten annars kommer man snart att köra i diket. Däremot kan bra CSR användas 

för att marknadsföra företagen. Det är inget fel med det, kommersiella företag skall mark-

nadsföra sig, men då skall man kalla det marknadsföring. Man skall kalla en hund för hund 

och inget annat.” (M. Qviberg, personlig kommunikation, 2008-04-11)  

Patrik Isaksson är noga med att poängtera att det är viktigt att ha klart för sig vad CSR in-

nebär och vilka delar det innefattar. Att CSR och hållbarhetsredovisning skulle innehålla 

nya begrepp, som författarna menar på, kan han därför inte hålla med om. Miljöredovis-

ningar har på SCA upprättats i 10 år och sociala frågor har alltid varit viktigt. Själva begrep-

pet CSR och hur det rapporterats är egentligen en ointressant fråga i mitt perspektiv, säger 

Patrik Isaksson. (P. Isaksson, personlig kommunikation, 2008-04-28)  

Åsa Pettersson tycker att den senaste tidens ökning av CSR-arbete och hållbarhetsredovis-

ning är en mycket positiv tillväxt. Det är viktigt att företagets intressenter kan ta del av fö-

retagens miljömässiga och sociala utveckling för att kunna bilda sig en helhetsuppfattning 
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av företaget, och inte bara den finansiella informationen som finns i årsredovisningen (Å. 

Pettersson, e-mail intervju, 2008-04-29). 

Eva Stål tycker att CSR-arbete och hållbarhetsredovisning är en viktig fråga men hon vill 

helst inte uttala sig om hållbarhetsredovisning i allmänhet utan berättar helst hur IKEA har 

valt att arbeta med denna sorts frågor. IKEA har upprättat hållbarhetsrapporter sedan år 

2000, i början var de ganska enkla men de har utvecklats mer för vart år. Detta beror på att 

man lärt sig från tidigare år men även eftersom utvecklingen av CSR på marknaden har 

ökat de senaste åren. CSR-arbete kommer även i framtiden att vara en mycket viktig del 

utav IKEA:s verksamhet. Föregående år valde man för första gången att lägga fram långsik-

tiga mål på hur man skall fortsätta att utvecklas. (E. Stål, personlig kommunikation, 2008-

04-28) 

Enligt Rosman Jahja är det en fullständigt naturlig utveckling att CSR plockas in i årsredo-

visningen och han ser detta som oerhört positivt. Företag och alla andra organisationer 

måste vara goda samhällsmedborgare och kan inte på grund av kortsiktiga intressen äventy-

ra något som på lång sikt ligger i intresset för samhällets bästa. Det är oerhört viktigt menar 

Jahja att olika typer utav gränssnitt som företagen har mot sina intressenter, till exempel 

CSR, blir belyst lika väl som den rent finansiella ekonomiska utvecklingen i företaget. I bäs-

ta fall hänger de dessutom samman och CSR bidrar till positiv ekonomisk utveckling. (R. 

Jahja, personlig kommunikation, 2008-04-30) 

För att erhålla transparens menar Jenny Fransson att det är ytterst viktigt att informera om 

CSR i redovisningen. Man kan se hur företagen fått ett ökat intresse kring frågor om håll-

bar utveckling eftersom det blivit allt mer grundläggande idag. Fransson poängterar dock 

att det måste finnas en tanke bakom det hela. Företaget måste ”äga” redovisningen, det vill 

säga att de redovisar aspekter som är relevanta för dem själva. Om man plockar in CSR-

information i redovisningen bör man bestyrka informationen eftersom det ökar trovärdig-

heten. Det är alltså bra för transparensen och det ligger lite i tiden att redovisa hur man ar-

betar med hållbarhetsfrågor. (J. Fransson, personlig kommunikation, 2008-05-05) 

4.3.2 Instrument för CSR-arbete och hållbarhetsredovisning 

I dagsläget finns det ingen direkt lagstiftning som behandlar hållbarhetsredovisning utan de 

standarder som finns är mest i form utav frivilliga riktlinjer vilka har redogjorts för tidigare 

i teoridelen. Lars-Olle Larsson förklarar att GRI är de riktlinjer som kommit att bli mest 

omfattande och allmänt accepterade. Viktigt att kommentera är dock att eftersom CSR är 

ett relativt nytt begrepp har GRI:s riktlinjer ändå bara 10 år på ”nacken”. Att man har ut-

vecklat så pass omfattande riktlinjer under en 10 års period är imponerande men givetvis är 

de ännu långt från slutgiltiga menar Larsson. Därför förefaller det ganska naturligt att man 

har synpunkter på dessa. Om man ser till hur lång tid som man har haft på sig att utveckla 

finansiella redovisningsstandarder rör det sig istället om cirka 1000 år, detta är därför en 

något haltande jämförelse. Självklart kommer det icke-finansiella redovisningsformatet både 

som separat och som en integrerad del i årsredovisningen att fortsätta utvecklas över tiden 

eftersom företagens intressenter kommer att kräva det. (L-O Larsson, personlig kommuni-

kation, 2008-04-15) 
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Patrik Isaksson anser inte att det är väsentligt att blint följa riktlinjer för att ta fram en bra 

hållbarhetsredovisning. Inom SCA där Isaksson arbetar utvecklar man inte hållbarhetsre-

dovisningen utifrån några externa riktlinjer. Från och med i år har man dock på grund av 

att GRI blivit så pass allmänt vedertaget, valt att efter man framställt rapporten, kontrollera 

det färdiga resultatet mot GRI:s riktlinjer för att se hur väl det överensstämmer. Skulle re-

sultatet inte överensstämma låter man dock inte detta påverka rapporten och man gör alltså 

inga ändringar. (P. Isaksson, personlig kommunikation, 2008-04-28) 

Enligt Åsa Pettersson på Vattenfall är riktlinjer inte enbart till för intressenternas skull, utan 

de är ett viktigt verktyg även för företagen, för jämförbarhetens skull. Vattenfall använder 

GRI eftersom det används av flest och har hög legitimitet. Åsa säger att det bästa vore gi-

vetvis om det fanns en riktlinje som användes av alla företag. Riktlinjerna passar naturligtvis 

olika bra för olika företag, och det är inte alla delar i GRI som är anpassade till alla företag 

och branscher. GRI:s riktlinjer är dock ganska flexibla och eftersom man kan välja att lägga 

till flera indikatorer anser Åsa Pettersson att GRI:s riktlinjer är mycket bra. (Å. Pettersson, 

e-mail intervju, 2008-04-29) 

IKEA har inte valt att utveckla sin hållbarhetsredovisning utifrån några standardiserade 

riktlinjer. De anser inte att det är nödvändigt för att upprätta en bra hållbarhetsredovisning. 

Givetvis ser man dock till vad som är praxis på marknaden och inspireras utav detta men 

man har även tagit hjälp av ett stort antal kompetenta människor. IKEA är inte något 

börsnoterat bolag, och har inte samma offentlighetsprincip som börsnoterade bolag. Därav 

har de möjligheten att mer självständigt styra sitt arbete. (E. Stål, personlig kommunikation, 

2008-04-28) 

Ställt emot dagens läge tycker Rosman Jahja att riktlinjerna kring hållbarhetsredovisning är 

tillfredsställande. Han påpekar dock att GRI:s riktlinjer inte på något sätt är hundraprocen-

tiga och är övertygad om att de kan förbättras och kommer göra det. GRI är i dagsläget 

ändå det bästa vi har och menar att det är just därför Trelleborg valt att följa GRI. Det är 

de här riktlinjerna som har mest genomslag internationellt vilket i sin tur medför viss jäm-

förbarhet mellan olika verksamheter. GRI används av Trelleborg som den tydligaste mått-

stocken och de har dessutom en tredje parts granskning (revisionsbyrå) på den uppföljning 

som görs utav hållbarhetsredovisningen för att se om den håller måttet. (R. Jahja, personlig 

kommunikation, 2008-04-30) 

När det gäller utformning av redovisning förklarar Jenny Fransson på KPMG att det är 

GRI:s riktlinjer som numera blivit allmänt vedertagna och de är även mycket heltäckande. 

När man ser till hållbarhetsredovisning måste man dock alltid se utifrån varje företags per-

spektiv och deras verksamhet. Företaget måste som sagt ”äga” sin redovisning. När man 

tillämpar GRI redovisar man helt enkelt de delar som är relevanta samt förklarar varför 

man inte redovisar andra. GRI:s riktlinjer kan därför ses som en form av bruttolista, vilket 

är bra. Vidare använder sig de flesta företag av riktlinjer såsom GRI och då blir även jäm-

förbarheten bättre företagen sinsemellan. Enkelt sagt är dessa riktlinjer fullt tillräckliga i 

dagsläget. Fransson menar också att riktlinjer som till exempel FN:s Global Compact och 

OECD:s riktlinjer är viktiga att följa även om de inte har något med redovisningen i sig att 
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göra. Med det sagt är det viktigt att, om man uppfyller dessa krav, informera om detta i sin 

hållbarhetsredovisning. (J. Fransson, personlig kommunikation, 2008-05-05) 

4.3.3 Granskning av hållbarhetsredovisning 

Det har debatterats om huruvida revisorers granskning av hållbarhetsredovisning är det 

bästa sättet för att säkerställa sanningshalten och om man inte även bör inkludera intressen-

terna. Lars-Olle Larsson anser att det inte är en fråga om antingen eller, utan en kombina-

tion av båda. När en revisionsbyrå granskar och bestyrker en hållbarhetsredovisning utgår 

de från sina standarder för revision. Vissa företag använder sig ibland av så kallade ”famous 

faces”, det vill säga mer eller mindre kända personer inom CSR-området, och ber dem utta-

la sig i hållbarhetsredovisningen för att skapa goodwill för företaget. Kanske skänker före-

taget en slant till Världsnaturfonden och ber dem att uttala sig om företagets miljöarbete i 

samband med detta. Revisionsbyråers granskning och ”Non-Government Organizations” 

(NGO:s) uttalanden ger så att säga olika verifieringar. Vad revisionsbyråer gör är att bestyr-

ka faktainformationen, påståenden samt de nyckeltal som redovisas. NGO:s riktar in sig på 

specifika frågor kring exempelvis djurens rättigheter och prövar sanningshalten angående 

detta. (L-O Larsson, personlig kommunikation, 2008-04-15) 

Patrik Isaksson anser att revisorers granskning av hållbarhetsredovisningen är det bästa sät-

tet och det är enligt honom fullt tillräckligt. Somliga företag väljer istället att låta en miljö-

organisation uttala sig om företagets arbete, något som Patrik tycker är tveksamt då de ofta 

inte har tillräckligt med kunskap för att granska eller uttala sig kring redovisningar. (P. 

Isaksson, personlig kommunikation, 2008-04-28) 

För att öka trovärdigheten anser Åsa Pettersson att det bra att bjuda in en tredje part, men 

det behöver inte nödvändigtvis vara en revisor. Ett exempel skulle kunna vara att man an-

vänder sig utav en intressepanel eller be vissa utvalda intressenter att kommentera innehål-

let. (Å. Pettersson, e-mail intervju, 2008-04-29) 

När det kommer till granskning av hållbarhetsredovisningen tycker Eva Stål att IKEA arbe-

tar på ett väldigt bra sätt med kombination utav både intern och extern granskning. Genom 

att själva vara involverade får man mycket värdefull kunskap och god dialog med sina leve-

rantörer som man skulle ha gått miste om ifall man lade ut arbetet till en konsult istället. 

Detta har gjort IKEA framgångsrikt inom området och företaget får bevis på de verkligen 

gör ett bra jobb. Detta är dock ett kostsamt projekt men genom att man vinner kunskap 

och expertis lönar det sig ändå i längden. (E. Stål, personlig kommunikation, 2008-04-28) 

Rosman Jahja tycker att i ett övergångsskede är det absolut inte fel att ha en tredje parts 

granskning. Han menar vidare att revisorer till viss del representerar intressenterna vilket 

säkerligen innebär att de gör en opartisk granskning. Det som är skillnaden på revisorernas 

granskning och att man blandar in någon annan tredje part för att granska, till exempel en 

miljöorganisation, är att man kanske får ett högre förbättringstryck. Revisorerna kollar 

verkligen att det man säger är rätt och riktigt medan andra intressenter istället bara kanske 

kräver ett än högre engagemang kring CSR-arbetet. Det är dock inte säkert att miljöorgani-

sationer alltid är tydliga med exakt vilka krav man ställer. I ett övergångsskede tycker därför 
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Jahja absolut att revisorerna gör ett bra jobb i sammanhanget. Med det sagt tycker han inte 

företagen bör sköta granskningen av hållbarhetsredovisningen helt själva. För att stärka 

kvaliteten på denna bör den granskas av främst revisorer men i vissa fall även andra rele-

vanta intressenter. Detta är viktigt för att företaget ska få bekräftelse på att man har insyn i 

olika aspekter även utifrån samhällets perspektiv. (R. Jahja, personlig kommunikation, 

2008-04-30) 

Jenny Fransson säger att det KPMG gör när de granskar hållbarhetsredovisningar är som 

sagt att de undersöker om den information som ges är sann gentemot underlaget. Vidare 

granskas också om redovisningen är neutral, balanserad, tillförlitlig, relevant, begriplig och 

med mera; något som självfallet är viktigt för att säkerställa kvaliteten. KPMG tar även 

somliga AA1000 aspekter under beaktning i processen.  Man hör med diverse intressent-

grupper om de har varit involverade i dialoger samt haft synpunkter på företags redovis-

ningar. KPMG pratar med intressenter för att säkerställa att de får ut den informationen de 

behöver genom att läsa redovisningen. Fransson tilläger dock att det förmodligen är väldigt 

individuellt hur det kommer att te sig med AA1000. Visserligen är AA1000 förknippad 

med GRI:s riktlinjer men Fransson tror att ett bättre sätt att säkerställa kvaliteten är att an-

vända sig av mer långtgående, nationella standarder. (J. Fransson, personlig kommunika-

tion, 2008-05-05) 

4.3.4 Krav för statliga bolag att upprätta hållbarhetsredovisningar 

Från och med i år skall alla statligt ägda bolag upprätta en hållbarhetsredovisning som följer 

GRI:s riktlinjer och som även blir externt granskad. Gällande detta anser Lars-Olle Larsson 

att regeringen i ett enskilt land inte bör lagstifta om ett redovisningsformat. Han tror på fri-

villighet och marknadskrafterna. Larsson är fullständigt övertygad om att i och med de ef-

fekter vi får utav till exempel klimatförändringar kommer väldigt mycket att te sig annor-

lunda. Företag kommer i framtiden inte att slippa undan att redovisa sitt CSR-arbete, även 

om det kan ta några år längre än vad några av oss hoppas på. (L-O Larsson, personlig 

kommunikation, 2008-04-15) 

Lars-Olle Larsson tror däremot att i och med att statliga bolag föregår med gott exempel 

inom hållbarhetsredovisning kommer även privata bolag få upp ögonen för det. Eftersom 

det med forskning är belagt att företag som investerar i att minska sina miljö- och sociala 

risker har en bättre värdeutveckling, är det även ganska givet att detta inte är någon tillfällig 

trend; hållbarhetsredovisning är istället ett växande begrepp som är här för att stanna (L-O 

Larsson, personlig kommunikation, 2008-04-15). Även Patrik Isaksson tror att hållbarhets-

redovisningsplikten för statliga bolag kommer visa sig vara givande och att detta kan leda 

till en positiv utveckling. (P. Isaksson, personlig kommunikation, 2008-04-28) 

”Jag tycker inte att bolagsledningen ska fokusera på redovisningen av hållbarhetsinitiativen, 

därav blir frågan om granskning av redovisningen absurd.  Återigen, granska inte redovis-

ningen, granska vad de faktiskt gör. Det viktiga är helt enkelt att företagen följer de lagar 

och regler som finns, har fokus på vinsten, levererar varor och tjänster samt tar hand om 

sina medarbetare.” (M. Qviberg, personlig kommunikation, 2008-04-11)  
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Åsa Pettersson anser att det är ett bra initiativ som regeringen tagit att införa hållbarhetsre-

dovisningsplikt för statliga bolag. GRI är som sagt den riktlinje som används av de flesta 

företag redan idag och det är därför inte konstigt att de statliga bolagen nu skall redovisa 

enligt GRI. Detta kan vara ett sätt att öka dess användande även bland privata bolag, vilket 

ökar legitimiteten ytterligare. De statliga bolagen fungerar således som ett föredöme för öv-

riga bolag. (Å. Pettersson, e-mail intervju, 2008-04-29) 

Tillvägagångssättet enligt GRI:s riktlinjer som de statliga bolagen nu skall redovisa enligt är 

troligtvis inte något som IKEA kommer att anamma. Man har hittat ett arbetssätt som 

fungerar bra som man planerar att fortsätta med. Det är givetvis upp till var och en att hitta 

ett sätt som fungerar för dem, men samtidigt är det självklart bra att man ändå uppmuntrar 

företag till att upprätta en hållbarhetsredovisning. (E. Stål, personlig kommunikation, 2008-

04-28) 

En hållbarhetsredovisning i någon form bör finnas i alla små som stora verksamheter, pri-

vatägda som offentliga, förklarar Rosman Jahja. ”Hur hårt man ska spänna bågen” för olika 

företag är dock en annan sak. Det är till exempel inte rimligt att en liten ensamkonsult ska 

följa GRI:s riktlinjer till varje pris, det skulle helt enkelt bli för komplicerat. Då får man 

istället hitta enklare lösningar som stämmer överens med verksamheten. GRI kan vara 

avancerat och är därför lättare att följa för större företag. Riktlinjerna innehåller många in-

dikatorer som inte har bäring för alla småföretag. Man måste alltså hitta former som är an-

passade till sammanhanget och tycker rent principiellt att privata företag ska göra någon 

slags hållbarhetsredovisning anpassad till den typ av verksamhet som bedrivs. (R. Jahja, 

personlig kommunikation, 2008-04-30) 

Enligt Jenny Fransson kommer marknaden att reglera hur företags redovisning av hållbar-

hetsfrågor kommer utvecklas. Staten har med tanke på hur de kunnat införa hårdare krav, 

en unik möjlighet eftersom de är en så pass stor ägare. För privata företag blir det därför 

inte lika enkelt att ställa krav på samma sätt och heller kanske inte möjligt. I och med att 

hårdare krav ställts på statliga företag att upprätta hållbarhetsredovisningar ”drar man alla 

över en kam” oberoende av vilken typ av bolag det rör sig om. Vissa har inte direkt stor 

påverkan och då kan det bli komplicerat att tillämpa GRI:s riktlinjer samt att man blir fö-

remål för en extern granskning. Fransson tror således inte på någon lagstadgad redovisning 

kring CSR-frågor för privata bolag men menar samtidigt att det är bra att statliga bolag fö-

regår med gott exempel. (J. Fransson, personlig kommunikation, 2008-05-05) 

4.3.5 Kontroll av hållbarhetsredovisningens trovärdighet 

Det är ett tråkigt faktum att man inte alltid blint kan lita på allt företagen skriver, ibland 

förskönas information för att ge företaget en bättre image. Det är därför viktigt att man är 

lite kritisk till det man läser. En del företag är vägledda utav okunniga PR-byråer som gärna 

plockar in bilder på porlande bäckar och grönskande skogar med förskönande information 

av företagets verksamhet. Lars-Olle Larsson menar att det här är något man självfallet vill 

bli befriad från. Man bör istället sträva efter att få hållbarhetsredovisningar som följer 

GRI:s struktur och riktlinjer. (L-O Larsson, personlig kommunikation, 2008-04-15) 
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”Att granska sanningshalten i företagens hållbarhetsredovisningar tycker jag är ett jobb för 

journalister, vilket också kan te sig ganska självklart. Går man ut och säger att man är en 

bättre människa än andra är det ju klart att man blir extra granskad.” (M. Qviberg, personlig 

kommunikation, 2008-04-11) 

För att kontrollera sanningshalten i ett företags hållbarhetsredovisning är det ett bra sätt att 

använda sig av tredje parts verifiering, för att få den oberoende styrkt. Det faktum att man 

använder sig av en riktlinje eller följer en internationell standard säger inte ett dugg om ens 

faktiska hållbarhetsarbete menar Patrik Isaksson. Inom SCA tycker man att det är viktigt att 

en oberoende tredje part granskar redovisningen för att säkerställa informationen och före-

taget låter sin hållbarhetsredovisning granskas externt av en revisor. (P. Isaksson, personlig 

kommunikation, 2008-04-28) 

Åsa Pettersson anser att det finns bra metoder för att kontrollera sanningshalten i företa-

gens hållbarhetsredovisningar. Att företag är koncisa och rapporterar enligt samma riktlin-

jer och samma data varje år är ett sätt för att kontrollera sanningshalten. Ett annat är givet-

vis att använda sig av oberoende granskning i form av revisor eller annan tredje part. (Å. 

Pettersson, e-mail intervju, 2008-04-29) 

Vissa använder hållbarhetsredovisningen som ett kommunikativt marknadsföringsmedel, 

därför är det naturligt att folk är kritiska och ifrågasätter företags CSR-arbete. IKEA har 

valt att kombinera egen granskning och extern granskning säger Eva Stål. På IKEA har 

man ett hundratal specialiserade kontrollanter som arbetar med att se över alla led i leveran-

törskedjan. Man har också introducerat IWAY, ”The IKEA Way On Purchasing Home 

Furnishing Products” som är ett set uppförandekoder som skall följas av företagets leve-

rantörer. Man har även en så kallad ”monitoring group” med tredje parts experter som gör 

oannonserade följdkontroller ifall den enskilde kontrollanten misstänker något suspekt. När 

övervakningsgruppen gör kontroller har de alltid följe av en oberoende tredje part, man har 

bland annat nära samarbete med KPMG, PricewaterhouseCooper och Intertek. (UNICEF 

och Rädda Barnen i verksamheten mot barnarbete). 1993 avbröt IKEA för första gången 

ett leverantörsarbete när de blev utpekade för att använda en leverantör som hade just 

barnarbete, detta visade sig senare vara fabricerad information av en tysk journalist. Journa-

lister spelar en stor roll när det gäller att kontrollera sanningshalten i företags CSR-arbete, 

både på gott och ont. (E. Stål, personlig kommunikation, 2008-04-28) 

Rosman Jahja anser att det finns tillfredsställande metoder för att kontrollera hållbarhetsre-

dovisningars sanningshalt. I annat fall skulle antagligen inte revisorerna våga skriva under 

den tredje parts granskning som de utför hos många företag. Revisorerna går nämligen till 

botten med det som redovisas, det vill säga varifrån kommer vissa siffror, hur finns de bok-

förda, hur har företag gått tillväga för att mäta detta? De kollar att det som står i hållbar-

hetsredovisningen faktiskt stämmer. Numera är det en mer eller mindre utvecklad praxis 

som liknar det man gör på finansiella sidan, då man går tillbaks och styrker att angivna siff-

ror är korrekta genom att undersöka källan. Den här metodiken för att granska hållbarhets-

redovisningar är tillräckligt utvecklad och den håller därmed i dagens läge för att stärka 

sanningshalten. (R. Jahja, personlig kommunikation, 2008-04-30) 
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Dessutom fördjupar Rosman Jahja ämnet ytterligare då han menar att alla företag är med-

vetna att om de utelämnar viktiga delar eller avsiktligt lämnar felaktig information kommer 

det att upptäckas förr eller senare. Att försköna informationen medvetet innebär därmed 

att man ”bitit sig själv i svansen”. Media kan idag få fram nästan vad som helst om verk-

samheter och varumärket blir istället förstört om fusk eller försköning av CSR-information 

uppdagas. Företag har med andra ord inget att tjäna på att lägga fram verkligheten på ett 

bättre sätt än vad som är fallet. (R. Jahja, personlig kommunikation, 2008-04-30) 

Att det som står i en hållbarhetsredovisning bygger på sann information är den granskning 

revisorerna gör, utifrån RevR6, menar Jenny Fransson. Att kontrollera efterlevnaden av de 

krav företaget ställer på sina underleverantörer gör företaget själva (dock ofta med hjälp av 

extern part). Ett exempel, i redovisningen kan ett företag skriva att de ställer krav på sina 

leverantörer och utför granskningar av dem. Som revisorer av hållbarhetsredovisningen ska 

vi då titta på dokumentationen kring vilka krav som ställs och söka bevis för att företaget 

faktiskt har gjort uppföljning av leverantörerna. (J. Fransson, personlig kommunikation, 

2008-05-05) 

4.3.6 Påföljder vid felaktig information i hållbarhetsredovisningar 

Om det är ett faktum att vissa företag förskönar information i redovisningen bör det då 

inte bli påföljder för företag som lämnar felaktig eller förskönad information? Lars-Olle 

Larsson anser inte det, han förespråkar inte några lagkrav för hållbarhetsredovisning. Han 

är av den uppfattningen att de krav som idag ställs på transparens är tillräckliga. Skulle det 

uppdagas att företag lämnar felaktig eller förskönad information är straffet på marknaden i 

form av minskad försäljning nog. (L-O Larsson, personlig kommunikation, 2008-04-15) 

”Företag och personer som medvetet lämnar felaktig information får sitt straff på markna-

den. Skandaler blåser inte alltid över lätt och bra exempel på detta är ICA:s köttfärsskandal 

och Mona Sahlins Toblerone.” (M. Qviberg, personlig kommunikation, 2008-04-11) 

Patrik Isaksson menar att det är viktigt att se från fall till fall när det gäller påföljder av för-

skönad CSR-information. Det kan finnas bolag som egentligen har väldigt bra avsikter men 

som det kanske ändå går snett för. Till exempel kan det mycket väl förekomma brister nå-

gonstans i leverantörskedjan som bolaget inte har vetskap om. Om de då ska straffas på 

något speciellt sätt kan inte Patrik Isaksson svara på. Skall de straffas skall det i så fall vara 

för själva åtgärden, inte för att de har lämnat felaktig information. Felaktig information kan 

nämligen uppstå av misstag om företaget inte haft full kontroll. (P. Isaksson, personlig 

kommunikation, 2008-04-28) 

Naturligtvis är det inte bra om företag medvetet lämnar felaktig information. I en hållbar-

hetsredovisning bör man givetvis kunna ställa krav på mycket hög kvalitet menar Åsa Pet-

tersson. Några lagregleringar är troligtvis inte nödvändiga, utan istället en striktare företags-

policy. Enligt Vattenfalls kommunikationspolicy ska den informationen som lämnas vara 

korrekt och relevant. (Å. Pettersson, e-mail intervju, 2008-04-29) 

Eva Stål tror inte på att man kan lagstifta om hårdare påföljder om något i informationen i 

hållbarhetsredovisningen skulle visa sig vara fel. Om företaget inte lever upp till det de sä-
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ger blir påföljden helt enkelt att samhället bojkottar dem vilket är straff nog. Här spelar gi-

vetvis media en stor roll och olika intresseorganisationer som Greenpeace, Amnesty, 

UNICEF och Rädda Barnen har också en stor påverkan. (E. Stål, personlig kommunika-

tion, 2008-04-28) 

Rosman Jahja är väl insatt och menar att företag garanterat vill ha en hundraprocentig kon-

troll på allting man arbetar för, till exempel CSR, men att man ibland helt enkelt inte klarar 

av uppgiften. Om företaget gjort allt som står i dess makt för att försöka uppfylla detta bör 

påföljderna inte bli hårdare. Det är väl tilltaget att säga att det ska ”tas i med hårdhandskar-

na” gentemot dessa företag. Till att börja med måste man förstå problematiken i det hela. 

Företag bör enligt Jahja få tid på sig att bli duktigare på hur man rent metodiskt löser till 

exempel problemen som finns kring en leverantörskedja med många led. Om man handlar 

med underleverantörer i tredje världen, som har en annan syn på saker och ting, måste man 

få chansen att lära upp leverantörskedjan att ta ansvar för sig själva. Annars kommer det 

alltid vara svårt att undvika problem kring CSR-frågor, även om den egna företagspolicyn 

har som mål att ta avstånd från diverse saker. (R. Jahja, personlig kommunikation, 2008-04-

30) 

Om redovisningen blivit oberoende bestyrkt bör inte något oönskat kunna uppstå men 

många företag missar tyvärr det här med interna kontrollrutiner menar Jenny Fransson. 

Om det finns uppenbara brister kring CSR-arbetet menar Fransson vidare att även mark-

naden är ganska reglerande och därför behövs inte hårdare lagkrav. Även om det är frivil-

ligt om vad som ska redovisas i hållbarhetsredovisningen blir det automatiskt påföljder om 

tydliga brister existerar. (J. Fransson, personlig kommunikation, 2008-05-05) 
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5 Analys 

I denna del analyseras den empiriska datan med hjälp av teorin. Kapitlet struktureras såsom den empiris-

ka delen för att underlätta förståelsen. Inledningsvis diskuteras det ökade användandet av hållbarhetsredo-

visningar i Sverige eftersom det är den bakomliggande orsaken till uppsatsens syfte. Resterande delar är di-

rekt kopplade till problemformuleringen och med hjälp av denna analys avser författarna bringa klarhet i 

uppsatsens syfte.     

5.1 Ökat användande av hållbarhetsredovisning 

Alla respondenter, förutom Mats Qviberg, anser att utvecklingen av CSR i redovisningen är 

positiv eftersom det är vikigt med transparens. Dessutom säger Jenny Fransson att det lig-

ger lite i tiden för företag att redovisa CSR-information. Detta utfall beror delvis på att för-

fattarna valt så gott som endast företag som arbetar med hållbarhetsredovisning och som 

har gjort det under en längre tid. Åsikterna kommer att analyseras och stärkas utifrån de 

fördelar och nackdelar som teorin nämner att ett CSR-arbete medför.  

Mats Qviberg från Investment AB Öresund tycker att det ökade användandet av hållbar-

hetsredovisning är ”olycklig” och styrker detta med att fokus skall ligga på verksamhet och 

vinst. Om företag har ett aktivt CSR-arbete skall det således vara direkt kopplat till verk-

samheten och det ska inte enbart tillägnas resurser för att skriva om det. Qvibergs negativa 

inställning till utvecklingen av hållbarhetsredovisning tyder på att han ställer sig bakom 

samma argument som motståndarna till CSR, till exempel att företag främst bör fokusera 

på verksamhetens effektivitet samt ägarnas avkastning (Hassel, Ljungdahl & Larsson, 

2008). 

Majoriteten av respondenterna håller inte med Mats Qviberg här utan tycker att utveckling-

en är positiv. Huvudorsaken till detta anser respondenterna är att det är viktigt med trans-

parens och att intressenter har all rätt att få en bra inblick i vad företaget egentligen gör för 

att minska sin miljöpåverkan samt ta sitt sociala ansvar. Svaren kan tolkas utifrån de förde-

lar som nämns i teorin i samband med CSR-arbete, att det gynnar både företag och samhäl-

le. Företaget får ett högt förtroende hos intressenter (Kotler & Lee, 2005). I EU-

kommissionens grönbok (2001) står det också att CSR-arbete bidrar till både direkta och 

indirekta fördelar. Viktigt att veta här är dessutom att många konsumenter och investerare 

lägger stor vikt vid transparent CSR-information (Larsson, 2007b). Fördelarna bidrar säker-

ligen till att flertalet respondenter är positiva till utvecklingen av hållbarhetsredovisningen 

som informerar om CSR-arbetet.    

En anledning till att åsikterna skiljer sig åt kan vara att Qviberg jobbar för ett investment 

företag medan många av de resterande företagen tillhör branscher där kraven från samhäl-

let är hårdare när det kommer till frågor som rör miljö och socialt ansvar. Detta kan man 

också se bevis på i en artikel av Isabelle Halling (2007) där Lars-Olle Larsson nämner att 

hållbarhetsredovisningar alltid varit vanligare inom till exempel verkstadsindustrin och 

skogsindustrin. I dessa branscher är miljöpåverkan större och därmed har företagen också 
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hårdare krav på sig från samhället (Halling, 2007). Detta bevisas också genom granskningen 

av företag på Large Cap-listan. Här är många av de företag som saknar hållbarhetsredovis-

ning investmentföretag och de företag som har en redovisning är i många fall industriföre-

tag och tillverkandeföretag. 

5.2 Instrument för CSR-arbete och hållbarhetsredovisning 

Instrument kring CSR-arbete och hållbarhetsredovisning är viktigt att följa för att uppnå en 

kvalitativ hållbarhetsredovisning. När företag redovisar att de uppfyller olika riktlinjerna 

och certifieringarna får man som läsare ett bevis på att det som skrivs i hållbarhetsredovis-

ningen stämmer i verkligheten. Detta är ett bra sätt för företag att stärka legitimiteten av 

deras hållbarhetsredovisning. Till exempel kan företag som inte uppfyller FN Global Com-

pacts kriterier bli uteslutna från deras lista (Larsson, 2007a). Detta förklarar Jenny Frans-

sons svar om att riktlinjer som FN Global Compact och OECD är viktiga att följa även om 

de inte har något med upprättandet av hållbarhetsredovisningen i sig att göra. Dessa riktlin-

jer är istället till för att vägleda företag i deras CSR-arbete (Löhman & Steinholtz, 2003). 

Jenny Fransson anser dock att det är viktigt att informera i hållbarhetsredovisningen om 

man uppfyller dessa riktlinjer.  

Eftersom GRI:s riktlinjer framkommer mest frekvent i både litteratur och i den empiriska 

forskningen kan man dra en parallell att dessa faktiskt är de största och vanligaste på den 

svenska marknaden, vilket kan förklaras utifrån GRI:s många fördelar. EU-kommissionen 

anser att av de riktlinjer som finns är det endast GRI:s riktlinjer som omfattar alla tre om-

råden inom hållbar utveckling; ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande. GRI:s 

riktlinjer bygger även på en princip om att ”följa eller förklara” vilket betyder att man kan 

göra avvikelser från riktlinjerna men då skall man tydligt motivera varför. Ett av motiven 

bakom detta är att riktlinjerna skall kunna tillämpas på alla typer av företag och branscher 

(Regeringen, 2008). Utifrån denna vetskap förefaller det naturligt att GRI är mest använt. 

Lars-Olle Larsson och Rosman Jahja anser emellertid att GRI: riktlinjer kan utvecklas ytter-

ligare och de hävdar även att så kommer bli fallet. Lars-Olle Larsson menar att CSR är ett 

relativt nytt begrepp och GRI:s riktlinjer har således inte heller funnits i många år. Den för-

sta fasen av GRI:s riktlinjer introducerades först år 2000 (Miles Hill, 2007). Att man ut-

vecklat så pass omfattande riktlinjer under en kort period anser författarna är imponerande, 

men troligtvis är de ännu långt från slutgiltiga. Företags intressenter ställer allt högre krav 

på transparant CSR-information för verksamheten (Larsson, 2007b), vilket också skulle 

kunna vara en bidragande orsak till att riktlinjerna ständigt kommer utvecklas. För Åsa Pet-

tersson på Vattenfall innebär en utvecklad standard som GRI fördelar såsom högre legiti-

mitet av informationen i hållbarhetsredovisningen. Flertalet respondenter anser även att ef-

tersom riktlinjerna används i så pass stor utsträckning bidrar det till ökade möjligheter för 

jämförelse rapporter sinsemellan. 

GRI:s riktlinjer är till för att vägleda företag i upprättandet av en hållbarhetsredovisning 

(Almgren & Brorson, 2003). Riktlinjerna är också utvecklade för att vara kompatibla med 

AA1000, som är riktlinjer för granskning av hållbarhetsredovisningar (Löhman & Stein-

holtz, 2003). Som framgår kan man därför genom att använda sig av båda dessa riktlinjer få 
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en tydligt strukturerad och trovärdig hållbarhetsredovisning. Genom granskningen av Large 

Cap listade företags hållbarhetsredovisningar framgick att det endast är två företag som till-

lämpar en granskning i enlighet med AA1000. Detta uppfattar författarna som något un-

derligt, eftersom det med tanke på dagens höga krav på transparens finns anledning att tro 

att fler företag skulle använda sig av AA1000 som lägger stor vikt på extern granskning. 

5.3 Granskning av hållbarhetsredovisning 

Att få sin hållbarhetsredovisning granskad internt eller externt kan båda ge fördelar. Före-

taget får ett bättre kontroll- och rapporteringssystem och trovärdigheten på informationen 

som företaget lämnar ökar (Larsson, 2005).  

Granskningen av företagen på Large Cap-listan visar att 13 av 33 företag har fått sin håll-

barhetsredovisning oberoende granskad. Utifrån undersökningen ser författarna också att 

endast två företag använder sig av AA1000 som ger riktlinjer för hur företag kan föra en 

dialog med sina intressenter (Accountability21, 2008). Det är viktigt att veta att detta inte 

behöver betyda att endast två företag involverar intressenter vid upprättandet av deras håll-

barhetsredovisning. Författarna tror att fler företag gör detta men kanske inte i enlighet 

med AA1000. Löhman och Steinholtz (2003) säger att involvera intressenter kan förbättra 

trovärdigheten och prestationen av hållbarhetsredovisningen. Åsa Pettersson, Vattenfall, 

instämmer också i detta och förklarar att en intressepanel med speciellt utvalda intressenter, 

i vissa fall kan utföra granskningen och sätta en ”kvalitetsstämpel” för att öka trovärdighe-

ten av hållbarhetsredovisningen och på så vis även kvaliteten. Kommentarerna tyder på att 

det är positivt att samverka med intressenter vid upprättandet av redovisningen och därför 

är det något underligt att fler företag inte gör det.  

Det framkommer av empirin att alla respondenter anser att någon sorts extern granskning 

är nödvändig. Rosman Jahja säger till exempel att företag ej bör hantera granskningen helt 

själva. Ändå visar granskningen att endast 13 företag får sin hållbarhetsredovisning externt 

granskad. Den svaga utvecklingen av extern granskning kan bero på att svenska företag inte 

har haft högre krav på sig från miljö- och människorättsorganisationer samt fackföreningar 

(Halling, 2007). Organisationen Corporate Register visar att utvecklingen ändå har gått 

framåt de senaste åren. Mellan 2006 och 2007 ökade de granskade hållbarhetsredovisning-

arna från 8 procent till 16 procent (Corporate Register, 2007). Lars-Olle Larsson (2007) 

nämner i en rapport att kraven från intressenter ökar när det kommer till att redovisa CSR-

information. I och med detta räknar författarna med att intressenter även kommer ha en 

större delaktighet i granskningsprocessen bland flertalet företag. Med detta sagt ställer sig 

författarna inte främmande för att en oberoende granskning efter AA1000:s riktlinjer 

kommer att öka i framtiden eftersom de dels är kompatibla med GRI (Accountabili-

ty21,2008).  

Enligt accountability teorin bör redovisningen granskas av en revisor för att erhålla trovär-

dighet (Tower, 1993). Detta är också en av de anledningar till varför Patrik Isaksson, SCA, 

anser att redovisningen bör granskas av en revisor.  Han säger att revisorns granskning är 

den bästa eftersom de enligt honom kontrollerar grundligt att informationen verkligen 

stämmer med verkligheten och på så sätt får företag en mer trovärdig redovisning. Teoride-
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len nämner andra fördelar med en revisors granskning, främst att de skall de följa rekom-

mendationer från FAR SRS benämnda RevR 6. Dessutom ska denna granskning avslutas 

med en intern och en extern rapport. Den interna rapporten inkluderar vad som var posi-

tivt och negativt med redovisningen och även förslag till förbättringar som kan vara mycket 

användbara för företagsledningen i arbetet med att utveckla kvaliteten av redovisningen 

(FAR SRS, 2007). Därtill nämner Lars-Olle Larsson från Öhrlings och Jenny Fransson från 

KPMG att en kombination av revisorns granskning och andra intressenter är det bästa sät-

tet för att få en optimal granskning av hållbarhetsredovisningen.  

Eva Stål från IKEA anser att en intern granskning är viktig eftersom den leder till värdefull 

kunskap och en god dialog med företagets leverantörer. Offerman (2006) säger att den in-

terna granskningen driver på kvalitetsarbetet och detta förklarar att en intern granskning är 

betydelsefull precis som en extern. Viktigt att nämna här är att den interna granskningen 

görs av personal från företaget och blir därför inte oberoende bestyrkt (Offerman, 2006). 

5.4 Krav för statliga bolag att upprätta hållbarhetsredovisning 

Efter beslutet som togs i november 2007 ställs krav på att samtliga 55 statliga bolag från 

och med 2008 ska upprätta hållbarhetsredovisningar enligt GRI samt att de måste vara ex-

ternt granskade (Regeringen, 2008). Samtliga respondenter, förutom Qviberg som är emot 

att fokus läggs på redovisning av hållbarhetsinitiativ, ställer sig märkbart positiva till reger-

ingens nya krav. Majoriteten av respondenterna menar att om statliga bolag sätter en hög 

standard när det kommer till hållbarhetsredovisning kommer också fler privata bolag att 

följa detta. Som EU-kommissionen (2003) skriver finns det många CSR-instrument att för-

lita sig på när det kommer till hållbarhetsarbete samt redovisning av detta. Denna mångfald 

samt bristen på standardiserade krav kan innebära att företag har för mycket att välja bland, 

utan att egentligen veta vad som lämpar sig bäst (Larsson och Norregårdh 2003). Att då re-

geringen ställt krav på att statliga bolag ska använda sig av GRI och extern granskning 

bringar därför klarhet i detta.  

Som framgår av granskningen av Large Cap-listans företag är det i dagsläget enbart 9 av 33 

företag som följer samma standard som statliga bolag för hållbarhetsredovisningen. Förfat-

tarna tolkar däremot respondenternas svar som att vi i framtiden kommer se en ökning av 

kombinationen GRI och extern granskning. Enligt McBarnet et al. (2007) har företag idag 

redan höga krav på sig när det kommer till att ta miljömässigt och socialt ansvar. Genom 

att statliga bolag föregår med gott exempel genom att sätta en hög standard inom hållbar-

hetsredovisning, som regeringen (2008) åsyftar, är det en stor chans att privata bolags in-

tressenter kommer att ställa samma krav.  

Att statliga bolag skall följa just GRI är Åsa Pettersson inte förvånad över eftersom riktlin-

jerna används av de flesta företag som upprättar hållbarhetsredovisningar och vidare menar 

hon att GRI har högst legitimitet. Löhman & Steinholts (2003) säger att GRI:s riktlinjer i 

dagsläget är de vanligaste grunderna i samband med upprättandet av hållbarhetsredovis-

ningar och att de används av mer än 3000 företag världen över. Detta har förmodligen bi-

dragit till en hög legitimitet och kan därmed varit en anledning till regeringens beslut.  
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Samtliga respondenter, förutom Qviberg, anser att även fast det är positivt att statliga bolag 

får hårdare krav på sig i sin hållbarhetsredovisning bör inte privata bolag få det. Lars-Olle 

Larsson och Jenny Fransson menar att marknaden kommer reglera utvecklingen inom håll-

barhetsredovisning. Detta kan förklaras med att det inte längre räcker att erbjuda bra pro-

dukter och service, utan intressenter är även krävande när det kommer till företags värde-

ringar och ansvar (Löhman & Steinholtz, 2003). Dessutom finns det bevis på att hållbar-

hetsarbete är värdepåverkande vilket rimligtvis bör övertyga företagsledningen om förde-

larna (Halling, 2007). Författarna tolkar kombination av hårdare krav och fördelarna med 

CSR som att det i framtiden kan komma att bli grundläggande med ett aktivt CSR-arbete 

samt hållbarhetsredovisning för de flesta företag. 

5.5 Kontroll av hållbarhetsredovisningens trovärdighet 

Bristen av regleringar kring hållbarhetsredovisning innebär att trovärdighet och kvalitet kan 

ifrågasättas och på senare tid har det som nämnts uppmärksammats ett flertal fall då före-

tags hållbarhetsredovisningar varit något motsägelsefull mot företagets verksamhet. Den 

frivilliga informationen i hållbarhetsredovisningar kan enligt O’Donovan (2002) vara ett 

sätt för företagsledningen att skapa en bra bild av verksamheten för att erhålla legitimitet. 

Detta anser författarna skapar problem eftersom företag kan använda hållbarhetsredovis-

ningen till att förmedla värderingar som inte uppnås. Lars-Olle Larsson och Eva Stål säger 

att hållbarhetsredovisningen faktiskt skulle kunna användas ur ett rent marknadsföringsper-

spektiv. Deegan (2002) menar att det inte finns någon garanti för att CSR-informationen 

som redovisas överensstämmer med vad företaget åstadkommer och detta kan förklara 

Larssons och Ståls svar. Med detta sagt menar de däremot inte att det inte finns bra meto-

der för att kontrollera trovärdigheten och de får även medhåll av resterande respondenter.   

Utifrån respondenternas svar framgår det tydligt att det finns olika sätt för att kontrollera 

trovärdigheten av informationen i hållbarhetsredovisningar.  Majoriteten av respondenterna 

menar att journalister spelar en stor roll när det gäller att kontrollera sanningshalten och 

detta är enligt oss inte alltid positivt eftersom media ibland har en tendens till att överdriva 

saker eller att ta dem ur sitt sammanhang.  

Majoriteten av respondenterna menar även att en extern granskning är viktig och de inter-

vjuade företagen säger att deras hållbarhetsredovisning granskas externt av revisorer. Ge-

nom att låta hållbarhetsredovisningen granskas externt av oberoende part ökar trovärdighe-

ten och det påvisar även att företaget tar sitt CSR-arbete på allvar (Larsson, 2005; Hassel, 

Ljungdahl & Larsson, 2008). Detta styrks av accountability teorin som säger att om före-

tags redovisning skall ses som trovärdig bör den blivit granskad av en revisor. Om revisorn 

är oberoende och gör granskningen till fördel för användaren anses redovisningen äga tro-

värdighet (Tower, 1993).  

5.6 Påföljder vid felaktig information i hållbarhetsredovisning 

Som författarna redan konstaterat förekommer det ibland fall då företagens hållbarhetsre-

dovisningar inte är sanningsenliga. Detta beror till stor del på att hållbarhetsredovisningar 

bygger på frivillig information (Finansanalytikernas Rekommendationer, 2003). Deegan & 
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Rankin (1996) skriver att frivillig information i många fall används till att framhäva främst 

positiv men inte negativ information. I dagsläget regleras inte redovisning av CSR i svensk 

lag och därav finns det inte heller några påföljder för de företag som medvetet lämnar 

felaktig information i hållbarhetsredovisningen. Det kan därför debatteras om det inte skul-

le kunna gå att undgå felaktig information genom hårdare juridiska påföljder. Av respon-

denterna var majoriteten rörande överens om att det inte finns behov av hårdare lagre-

glering vid felaktiga hållbarhetsredovisningar. Patrik Isaksson på SCA säger att det är viktigt 

att se från fall till fall när det gäller påföljder för felaktig hållbarhetsredovisning. Isaksson 

anser att skall man straffas skall det i så fall vara för själv åtgärden, inte för att ha lämnat 

felaktig information.   

De flesta respondenterna anser att marknaden reglerar sig själv på den här punkten. Skulle 

företag ertappas med att lämna felaktig eller förskönad information får de sitt straff på 

marknaden i form av minskad försäljning säger Lars-Olle Larsson. Mats Qviberg menar att 

om en skandal uppdagas kan det dröja innan den blåser över. Att marknaden till stor del är 

självreglerande kan styrkas av Deegan (2002) som menar att ett företag som uppfattas som 

icke-legitimt får hela tillvaron hotad i och med att de existerar till den gräns som anses legi-

timt av omgivningen. Det här i sig är en allvarlig påföljd och lagreglering kan därför anses 

överflödig. De möjligheter som idag finns för att öka hållbarhetsredovisningens legitimitet 

är att låta den granskas av en oberoende part. Riktlinjen AA 1000 är ett verktyg som skulle 

kunna tillämpas. AA 1000 är ett verktyg för kontroll av hållbarhetsredovisningar som lägger 

stor vikt på extern granskning (Löhman & Steinholtz, 2003). Jenny Fransson på KPMG 

tror att felaktig information kring redovisningen till stor del skulle kunna korrigeras genom 

att låta den bli oberoende bestyrkt av en revisor. 
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6 Slutsats 

I denna del presenteras slutsatsen utifrån analysen och här besvaras uppsatsens problemformulering och syf-

te.  

Syftet med denna uppsats var att klargöra hur större svenska företag bör arbeta för att 

uppnå en hög kvalitet på hållbarhetsredovisningen och utifrån detta framtaga bästa redo-

visningspraxis. Med utgångspunkt i problemformuleringen så avser författarna bringa klar-

het i detta.  

Är de riktlinjer som har till syfte att vägleda företag i deras hållbarhetsredovisning 

tillräckligt omfattande och utvecklade?  

För privata bolag som väljer att upprätta en hållbarhetsredovisning finns inga krav på hur 

den skall utformas. Detta till trots har det kommit att utvecklas en de facto standard, när-

mare bestämt GRI. Dessa riktlinjer är vanligt förekommande världen över och har därav 

högst legitimitet. Författarna menar att en bidragande orsak till det vida användandet av 

GRI är dess omfattning av alla tre delar inom hållbar utveckling; ekonomiska, miljömässiga 

och sociala aspekter. 

GRI:s riktlinjer är flexibla då företag har möjlighet att göra avvikelser om de tydligt motive-

rar varför. På så vis kan riktlinjerna tillämpas av företag i olika branscher. Däremot finns 

det alltid rum för förbättring och så även här. Den första fasen av GRI:s riktlinjer introdu-

cerades först år 2000, därför förefaller det naturligt att de i detta stadium inte är fullt ut-

vecklade. Att regeringen beslutat att statliga bolag skall följa GRI påvisar enligt oss ändå att 

dessa riktlinjer håller hög kvalitet.  

Hur bör en hållbarhetsredovisning granskas för att öka dess kvalitet?  

Hållbarhetsredovisning består till största delen av frivillig information som inte behandlas i 

svensk lag. Redovisning av frivillig information tenderar ofta att fokusera på det som är po-

sitivt vilket bidrar till tvivelaktig trovärdighet. För att kunna påvisa en hög kvalitet anser 

författarna att det är viktigt att hållbarhetsredovisningen blir oberoende styrkt samt upprät-

tad i samverkan med intressenter. 

I dagsläget anser författarna att det bästa tillvägagångssättet för att styrka kvaliteten av håll-

barhetsredovisningen är revisorers granskning, trots att en opartisk bedömning ej kan ga-

ranteras. Revisorer följer utarbetade rekommendationer och granskningsprocessen avslutas 

med förslag till förbättring som kan vara användbara för företaget i arbetet med att utveckla 

kvaliteten av hållbarhetsredovisningen.  

Hur förhåller sig större svenska företag till de standarder som finns som mall för 

hållbarhetsredovisning? 

I nuläget är det dessvärre endast ett fåtal större svenska företag som använder de riktlinjer 

som finns kring hållbarhetsredovisning, ändå rör det sig om multinationella företag inten-
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sivt granskade av intressenter. Detta föreliggande faktum är otillräckligt och författarna an-

ser att företagen måste eftersträva en högre kvalitet av sin hållbarhetsredovisning genom att 

använda allmänt vedertagna riktlinjer såsom GRI. Mycket talar däremot för att utveckling-

en kommer vara positiv i framtiden, dels eftersom statliga bolag skall använda GRI och för 

att intressenters krav på hög kvalitet ständigt ökar. 

Enligt författarna bör en omfattande separat hållbarhetsredovisning granskas externt för att 

öka trovärdigheten och kvaliteten. Flertalet större svenska företag har emellertid inte låtit 

den bli bestyrkt av extern oberoende part. Därav har varken granskning av revisorer eller av 

intressenter i enlighet med AA1000 fått vidare stor genomslagskraft i Sverige. Rapporte-

ringen av CSR-information har ökat avsevärt och enligt oss borde högre krav kunna ställas 

på kvaliteten av hållbarhetsredovisningen. 

Bästa redovisningspraxis 

Avslutningsvis konstaterar författarna att denna undersökning har resulterat i en djup insyn 

hur företag bör arbeta för att uppnå en hög kvalitet på hållbarhetsredovisningen vilket vida-

re har resulterat i bästa redovisningspraxis. Först och främst bör varje företag själv finna ett 

tillvägagångssätt som lämpar sig för deras verksamhet. I dagsläget är GRI mest utvecklat 

och företag kan sträva efter att upprätta en hållbarhetsredovisning i enlighet med dessa rikt-

linjer. Genom att samverka med intressenter i upprättandet av hållbarhetsredovisningen in-

kluderas den information som de anser viktigast. Om resurser finns bör hållbarhetsredo-

visningen även granskas av en oberoende revisor.  

6.1 Förslag till fortsatt forskning 

Endast ett fåtal svenska privata bolag använder sig idag av de standarder som finns för 

hållbarhetsredovisning. Därför kan det vara intressant att om några år undersöka hur de 

nya kraven för statliga bolag har ändrat privata företags syn på riktlinjer och extern gransk-

ning. Har statliga bolag blivit ett föredöme för hur privata bolag väljer att upprätta hållbar-

hetsredovisningen?    

 

 

 

-   Slutsats   - 



 

 
42 

Referenser 

Litteratur 

Almgren, R. & Brorson, T. (2003). Miljörevision. Kristianstad: Kristianstads Boktryckeri AB.  

Befring, K. (1992). Forskningsmetodik och statistik. Lund: Studentlitteratur.  

Carroll, A. B. & Buchholtz A. K. (2003). Business & Society: Ethics and Stakeholder Management 

(5: e upplagan). Mason: Thomson South-Western.  

Darmer, P. & Freytag, P. (1995). Företagsekonomisk undersökningsmetodik. Lund: Studentlittera-

tur.   

Easterby-Smith M., Thorpe, R. & Lowe, A. (2002). Management Research: An Introduction. 

London: Sage Publications Ltd. 

Hassel, L., Ljungdahl, F. & Larsson, L-O. (2008). CSR – från risk till värde. Studentlitteratur 

och PricewtarehouseCoopers i Sverige AB.   

Kotler, P. & Lee, N. (2005). Corporate social responsibility: doing the most good for your company and 

your cause. Hoboken: Wiley. 

Kvale, S. (1997). Den Kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

Lantz, A. (2007). Intervju metodik. Lund: Studentlitteratur.  

Larsson, L-O. (1997a). Miljöledning: Miljörevision: Miljöredovisning. Stockholm: Ekerlids förlag. 

Larsson, L-O. (1997b). Miljöredovisning och miljöinformation i årsredovisningar. Lund: Ubildnings-

huset Studentlitteratur. 

Larsson, L-O. (2005). Corporate Governance och hållbar affärsutveckling. Stockholm: Ekerlids 

förlag. 

Ljungdahl, F. (1999). Utveckling av miljöredovisning i svenska företag -  praxis, begrepp, orsaker. 

Lund: Lund University Press.  

Löhman, O. & Steinholtz, D. (2003).  Det ansvarsfulla företaget: corporate social responsibility i 

praktiken. Stockholm: Ekerlid (Falun candbook).     

McBarnet, D. J., Campbell, T. & Voiculescu, A. (2007). The new corporate accountability: corpo-

rate social responsibility and the law. Cambridge: Cambridge university press. 

Persson, C. & Persson, T. (2007). Hållbar utveckling - människa, miljö och samhälle. Lund: Stu-

dentlitteratur.  

Robson, C. (2002). Real world research (2th ed.). Oxford: Blackwell.  

Saunders, M., Lewis, P. & Thornhill, A. (2007). Reasearch Methods for Business Student 4th Ed. 

Essex: Pearson Education Limited.  

 

-   Referenser   - 



 

 
43 

Sekara, U. (2003). Research Methods for Business- A Skills Building Approach. USA: John Wiley 

& Sons, Inc. 

Svenning, C. (2003). Metodboken: Samhällsvetenskaplig metod och metodutveckling: Klassiska och nya 

metoder i informationssamhället: Källkritik på Internet (5:e upplagan). Eslöv: Lorentz 

Förlag. 

Thurén, T. (2005). Källkritik. Stockholm: Liber AB.  

Vetenskapliga artiklar 

Deegan, C. (2002). The legitimizing effect of social and environmental disclosure – a theo-

retical foundation. Accounting, Auditing & Accountability, Volume 15, 3.  

Lindblom, C.K. (1994). The implication of organizational legitimacy for corporate social 

performace and disclosure. Critical perspective on Accounting Conference, New York.  

Mobus, J.L. (2005). Mandatory environmental disclosures in a legitimacy theory context. 

Accounting, Auditing & Accountability Journal, Volume 18, 4.  

O’Donovan, G. (2002). Environmental disclosure in the annual report – Extending the ap-

plicability and predictive power of legitimacy theory. Accounting, Auditing & Ac-

countability Journal, Volume 15, 3.  

Tower, G. (1993). A public accountability model of accounting regulation. British Accounting 

Review, Volume 25, 61-85.  

Tidskrifter 

Ballou, B., Heitger, D.L. & Landes, C.E. (2006). The future of Corporate Sustainable Re-

porting. Journal of Accountancy, 202, 6, 65-74.  

Halling, P. (2007). Få hållbarhetsredovisningar i Sverige är bestyrkta. Balans, 3, 17-19. 

Larsson, L-O. & Norregårdh, M.(2003). Från ”Tyst vår” till krav på oberoende granskning 

av hållbarhetsredovisningar. Balans, 11, 12-16.  

Larsson, L-O. & Ljungdahl, F. (2005). Miljöredovisningen avskaffas! Balans, 4, 13-15. 

Nyström, A. (2006). Lågt Förtroende - analytiker nobbar hållbarhetsredovisningar. Miljö & 

Utveckling, 3,29 -31. 

Offerman, C. (2006). Interna revisorer driver förändringar hos HSB. Kvalitets Magasinet, 2, 

12-13. 

Precht, E. (2005). Hållbar revision på intåg. Balans, 2, 23 – 34.  

 

 

 

 

-   Referenser   - 



 

 
44 

Internetkällor  

Accountability21, (2007a). AA1000 Overview. Hämtad 28 april, 2008, från: 
http://www.accountability21.net/default.aspx?id=228 

Accountability21, (2007b).Use AA1000, contribute to its development.  Hämtad 26 maj, 2008, 
från: http://www.accountability21.net/default.aspx?id=42&amp;terms=gri 

Bengtsson, V. (2003). Ny granskning ska stoppa etikskandaler. Hämtad 2 april, 2008, från: 

http://www.idg.se/2.1085/1.86978  

EMAS, (2008). Vad är EMAS? Hämtad 8 april, 2008, från: 

http://www.emas.se/vae.asp?sida=3 

Global Compact, (2008). What is the UN Global Compact? Hämtad 12 mars, 2008, från: 
http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/index.html 

Global Reporting (2008). About GRI. Hämtad 12 mars, 2008, från: 
http://www.globalreporting.org/AboutGRI     

Investment AB Öresund, (2006). Hämtad 25 april, 2008, från: 

http://www.oresund.se/om/index.html 

ISO, (2008). ISO 14000 Essential. Hämtat 5 mars, 2008, från: 

http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/management_standards/iso_9000_iso_14

000/iso_14000_essentials.htm 

KPMG, (2008). Om Kpmg. Hämtad 28 april, 2008, från: 

http://www.kpmg.se/pages/100010.html  

MacLean, R. & Rebernak, K. (2007). Closing the Credibility Gap: The Challenges of Corporate Re-

sponsibility Reporting. Hämtad 20 april, 2008, från: 

http://www.sustainabledesignforum.com/files/articles/MacLeanSummer07.pdf 

OECD, (2008). About OECD. Hämtad 29 april, 2008, från 

http://www.oecd.org/pages/0,3417,en_36734052_36734103_1_1_1_1_1,00.html 

PwC, (2008). Om PwC. Hämtad 25 april, 2008, från: 
http://www.pwc.com/extweb/aboutus.nsf/docid/FA87235345B86D8F8025708
F004AA34E  

Salo, M. (2007). Hållbarhetsredovisningar får pris: SAS, Trelleborg, Green Cargo och Vattenfall är bäst 
i klassen. Hämtad 25 april, 2008, från: http://dagensmiljo.idg.se/2.1845/1.132106 

SCA, (2008). Om SCA. Hämtad 28 april, 2008, från: 
http://www.sca.com/sv/Hallbarhet/Socialt_ansvar/ 

Trelleborg, (2008). Om Trelleborg. Hämtad 25 april, 2008, från: 

http://www.trelleborg.com/sv/Koncernen/Om-Trelleborg/ 

Vattenfall, (2008). Om Vattenfall. Hämtad 28 april, 2008, från: 

http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/518304omxva/518334vxrxv/52289

4vatte/index.jsp 

 

-   Referenser   - 

http://www.accountability21.net/default.aspx?id=228
http://www.emas.se/vae.asp?sida=3
http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/index.html
http://www.globalreporting.org/AboutGRI
http://www.oresund.se/om/index.html
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/management_standards/iso_9000_iso_14000/iso_14000_essentials.htm
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/management_standards/iso_9000_iso_14000/iso_14000_essentials.htm
http://www.kpmg.se/pages/100010.html
http://www.pwc.com/extweb/aboutus.nsf/docid/FA87235345B86D8F8025708F004AA34E
http://www.pwc.com/extweb/aboutus.nsf/docid/FA87235345B86D8F8025708F004AA34E
http://dagensmiljo.idg.se/2.1845/1.132106
http://www.sca.com/sv/Hallbarhet/Socialt_ansvar/
http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/518304omxva/518334vxrxv/522894vatte/index.jsp
http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/518304omxva/518334vxrxv/522894vatte/index.jsp


 

 
45 

Rapporter 

Corporate Register, (2007). CSR reporting profile for 2007: Sweden. Hämtad 23 maj, 2008, från: 

http://www.sustainabilityreporting.eu/sweden/Profile07.pdf 

Deloitte, (2007). Årets Rapportering 2007. Hämtad 25 april, 2008, från: 

http://www.deloitte.com/dtt/cda/doc/content/SE_aretsrapportering_071107%

283%29.pdf 

Europeiska Gemenskapernas Kommission, (2001). Grönbok: Främjande av en europeisk ram för 

företagens sociala ansvar. Hämtad 22 april, 2008, från: 

http://ec.europa.eu/employment_social/soc-dial/csr/greenpaper_sv.pdf 

Europeiska Gemenskapernas Kommission, (2003). Mapping Instruments for Corporate Social 

Responsibility. Hämtad 27 april, 2008, från: 

http://ec.europa.eu/employment_social/publications/2004/ke1103002_en.pdf 

FARs samlingsvolym, (2007). Del 2, RevR 6.  

IKEA, (2004). Social and Environmental Responsibility. Hämtad 25 april, 2008, från: 

http://www.ikea-group.ikea.com/repository/documents/922.pdf 

Larsson, L-O., (2007a). European Sustainability Reporting Association report for Sweden. Hämtad 

23 maj, 2008, från: http://www.sustainabilityreporting.eu/sweden/index.htm 

Larsson, L.O., (2007b). Sverigerapporten. Hämtad 21 april, 2008, från: 

http://www.pwc.com/Extweb/pwcpublications.nsf/docid/71029AC10AEC0CB

5802573D0002FBE3F/$file/sverigerapporten.pdf  

Miles Hill, K. (2007). Sustainability Reporting 10 Years On. Hämtad 25 maj, 2008, från: 

http://www.globalreporting.org/NR/rdonlyres/430EBB4E-9AAD-4CA1-9478-

FBE7862F5C23/0/Sustainability_Reporting_10years.pdf 

Sveriges Finansanalytikers Förening, (2003). Finansanalytikernas rekommendationer 2003. 

Stockholm: Sveriges Finansanalytikers Förening.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-   Referenser   - 

http://www.sustainabilityreporting.eu/sweden/Profile07.pdf
http://ec.europa.eu/employment_social/soc-dial/csr/greenpaper_sv.pdf
http://www.ikea-group.ikea.com/repository/documents/922.pdf


 

 
46 

Företag vars hållbarhetsredovisning har granskats 

ABB   Hakon Invest   Scania 

Alfa Laval  Holmen   SHB 

Assa Abloy  Hufvudstaden   Skanska 

AstraZeneca  Husqvarna   Stora Enso 

Atlas Copco  Investor   Swedbank 

Axfood  Millicom   Telia Sonera  

Boliden  NCC    TietoEnator 

Electrolux  Noble Biocare   Trelleborg    

Ericsson  Nobia    Volvo 

Fabege   Sandvik     

Getinge  SAS     

H & M   SCA 
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Bilaga 1 

Frågor, hållbarhetsredovisning (CSR) 

 

1) Hur ser du på att fler svenska företag väljer att plocka in CSR i årsredovisningen eller 

som externa rapporter?  

 

 

 

2) Hur ser du på de instrument som finns för CSR- och hållbarhetsredovisning? 

 

 

 

3) Det debatteras nu om huruvida revisorers granskning av hållbarhetsredovisningen är det 

bästa sättet för att styrka trovärdigheten (och därmed kvaliteten) och om man i så fall inte 

även bör inkludera intressenterna (AA1000). Vad är din åsikt om detta? Räcker det eventu-

ellt med att företagen kontrollerar hållbarhetsredovisningen själva? 

 

 

 

4) Numera ska de statligt ägda bolagens hållbarhetsredovisning börja granskas externt och 

de ska följa GRI:s riktlinjer - de ska med andra ord föregå med gott exempel för övriga bo-

lag. Är detta bra och vore det rimligt att i framtiden även tillämpa detta för större privata 

bolag? 

 

 

 

5) Vilka metoder finns för att kontrollera sanningshalten av företags hållbarhetsredovisning 

gentemot det faktiska CSR-arbetet? Är de tillräckliga? 

 

 

 

6) Behöver det, för att öka kvaliteten av hållbarhetsredovisningen, bli hårdare påföljder om 

bolag lämnar en felaktig eller förskönad information? Bör man med andra ord alltså kunna 

ställa högre krav på företagen idag? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-   Bilagor   - 
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Bilaga 2 

Företag Separat/sidor Riktlinjer/Certifiering Granskning 

ABB Separat / 50 sidor GRI, FN:s Global Compact Delvis oberoende  
bestyrkt (DNV) 

Alfa Laval  Separat / 10 sidor FN:s Global Compact Ej oberoende  
bestyrkt 

Assa Abloy Separat / 42 sidor GRI, FN:s Global Compact Ej oberoende  
bestyrkt 

AstraZeneca Separat  GRI, AA1000 Oberoende bestyrkt 
(AA1000) 

Atlas Copco Ej separat / 15 sidor GRI, FN:s Global Compact Oberoende bestyrkt 

Axfood Ej separat / 2 sidor ISO 14001 Ej oberoende  
bestyrkt 

Boliden Separat / 42 sidor GRI Ej oberoende  
bestyrkt 

Electrolux Separat / 42 sidor GRI, ISO 14001, FN:s Global 
Compact, OECD 

Ej oberoende  
bestyrkt 

Ericsson Separat / 44 sidor GRI, FN:s Global Compact Oberoende bestyrkt 
(DNV) 

Fabege Ej separat / 8 sidor               Ej oberoende  
bestyrkt 

Getinge  Ej separat / 2 sidor  Ej oberoende  
bestyrkt 

H & M Separat / 17 sidor  Oberoende bestyrkt 
(FLA) 

Hakon Invest Ej separat / 3 sidor FN:s Global Compact Ej oberoende  
bestyrkt 

Holmen Separat / 68 sidor GRI, ISO 14001, OECD Oberoende bestyrkt 
(revisor) 

Hufvudstaden Ej separat / 2 sidor  Ej oberoende  
bestyrkt 

Husqvarna Ej separat / 5 sidor OECD, ISO 14001 Ej oberoende  
bestyrkt 

Investr Ej separat / 1 sida OECD Ej oberoende  
bestyrkt 

Millicom Ej separat / 1 sida  Ej oberoende  
bestyrkt 

NCC Ej separat / 2 sidor  Ej oberoende  
bestyrkt 

Nobel Biocare  Ej separat / 8 sidor ISO Oberoende bestyrkt 
(revisor) 

 

-   Bilagor   - 
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Nobia Ej separat / 6 sidor ISO 14001, EMAS Ej oberoende  
bestyrkt 

Sandvik Ej separat / 8 sidor GRI, AA1000 Oberoende granskad 
(AA1000) 

SAS Separat / 21 sidor GRI, ISO 14001, FN:s Global 
Compact 

Oberoende bestyrkt 
(revisor) 

SCA Separat / 70 sidor GRI, ISO 14001 Oberoende bestyrkt 

Scania Ej separat / 10 sidor OECD, ISO 14001 Ej oberoende  
bestyrkt 

SHB Ej separat / 2 sidor  Ej oberoende  
bestyrkt 

Skanska Separat / 7 sidor GRI, FN:s Global Compact  Ej oberoende  
bestyrkt 

Stora Enso Ej separat / 33 sidor ISO 14001, FN:s Global Com-
pact 

Oberoende bestyrkt 
(CSR Network) 

Swedbank Ej separat / 2 sidor ISO 14001, FN:s Global Com-
pact 

Ej oberoende  
bestyrkt 

Telia Sonera Separat / 24 sidor ISO 14001 Delvis oberoende  
bestyrkt 

TietoEnator Separat / 6 sidor ISO, FN:s Global Compact Ej oberoende  
bestyrkt 

Trelleborg Separat / 34 sidor GRI, OECD, FN:s Global Com-
pact 

Oberoende bestyrkt 

Volvo Separat / 38 sidor GRI, ISO 14001 Ej oberoende  
bestyrkt 

 

 

 

 

-   Bilagor   - 


