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Sammanfattning 
Abstract 
Bakgrund: Den senaste utvecklingen inom företagsvärlden har karakteriserats av 
avreglering och internationalisering vilket har inneburit att företagen blivit allt större och 
mer inflytelserika. Företagens ökade makt i samhället har resulterat i att en stor del av 
samhällsansvaret har förskjutits från den offentliga sektorn till de privata företagen 
(Steinholtz och Löhman, 2003). Trenderna har varit många när det gäller vad som ska 
redovisas och hur den finansiella redovisningen ska kunna kompletteras på ett 
användbart och tillförlitligt sätt. Vissa tendenser har kommit för att stanna medan andra 
har visat sig vara mindre lyckade eller så har omvärlden helt enkelt inte varit redo. 
(Larsson, a, 2002) 
 
Syfte: Syftet med denna uppsats är att se hur den historiska utvecklingen mot 
hållbarhetsredovisning har sett ut samt utreda vilka faktorer som påverkat denna 
utveckling. Utöver detta undersöks hur en allmän acceptans kan uppnås och hur 
nuvarande praxis ser ut. 



 
Avgränsningar: Praxis undersökningen är avgränsad till de företag som vunnit den 
svenska uttagningen till European Sustainability Reporting Award, ESRAs tävling för 
bästa hållbarhetsredovisning och bästa nykomling för åren 2001 och 2002. Denna 
avgränsning har gjorts för att lyfta fram de företag som är föregångare i 
hållbarhetsredovisning. 
 
Genomförande: Studien har en kvalitativ ansats och bygger på sekundärdata. För att 
belysa den historiska utvecklingen som leder fram till hållbarhetsredovisningen görs ett 
urval av vad forskare, lagstiftare och praktiker har kommit fram till under åren. Praxis 
undersökningen innefattar en genomgång av utvalda företags aktuella 
hållbarhetsredovisningar. 
 
Resultat: Miljöredovisningens acceptans är en konsekvens av uppmärksamheten från 
nationer, myndigheter och allmänheten. När det gäller social redovisning har inte den 
kommit att i samma utsträckning accepteras av företagen. Det är viktigt att det finns 
tillgång till generella riktlinjer som kan användas av alla företag som tar tillvara på 
intressenternas informationsbehov. Fortsätter organisationer ta fram förebilder kommer 
de med tiden kunna bli lika informationsgivande som den finansiella redovisningen. 
Hållbarhetsredovisningen bör ses som ett kommunikationsverktyg som kan användas för 
att informera om och legitimera verksamheten. Informationen behövs för att kunna 
bedöma företagets framtida ställning och hållbara utveckling. 
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Sammanfattning 
Abstract 
Background: The latest development within the business world has been characterized by 
deregulation and globalization which has made the company bigger and even more 
influential. The increased power has resulted in a shift of responsibility for the 
community from the public to the private sector. (Steinholtz och Löhman, 2003) There 
have been many trends regarding what accountability includes and how financial 
accounting can be complimented in a useful and reliable way. Some trends have come to 
stay whilst others have shown to be less successful or the world has not been ready for 
them. (Larsson, a, 2002)   
 
Purpose: The purpose with this paper is to look at the historical development towards 
accounting for sustainability and to investigate what factors that might have hade an 
impact on this development. Besides this the paper aims to analyse how general 
acceptance can be achieved and how present practice look like. 
 
 



Delimitations: The study regarding current practice is limited to the companies that have 
won the Swedish trial to the European Sustainability Reporting Awards (ESRA) 
competition for best sustainability report and best newcomer for 2001 and 2002. This is 
done to bring forward the predecessors within sustainability reporting.   
 
Method: The study is qualitative and built on secondary data. A selection of information 
from scientist, laws and practitioners have been used to enlighten the historical 
development that leads to accounting for sustainability.  
 
Result: The acceptance regarding environmental reporting is a consequence of the 
attention it has received from nations, authorities and the public in general. When it 
comes to social reporting it hasn’t come to be as accepted amongst companies. Access to 
general guidelines that can be used by all companies is important for satisfying 
stakeholders information need. If organisations continue to bring forward role models, in 
time the sustainability report will be able to give useful information and be a compliment 
to financial reporting. The sustainability report should be seen as a communication tool 
that can be used to inform and legitimize the companies operations. This information is 
needed to be able to evaluate the company’s future position and sustainable 
development. 
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1 Inledning 
 
I detta kapitel introduceras läsaren till uppsatsens ämne och 
undersökningsområde i bakgrunden. Bakgrunden följs av en 
problemdiskussion vilken sedan mynnar ut i uppsatsens frågeställningar. 
Avslutningsvis redogörs för studiens syfte och gjorda avgränsningar. 

______________________________ 

 
1.1 Bakgrund 

 
I slutet av 1800-talet började de första reglerna ta form angående 
redovisning. Under den perioden hade den industriella utvecklingen tagit 
fart och med den följde massproduktion av produkter. I och med den ökade 
produktionen band företagen upp en stor del av sitt kapital i fabriker och 
maskiner. För att kunna finansiera denna expansion fick företagen vända 
sig till externa investerare. För detta krävdes att investerarna fick viss insyn 
i verksamheten för att de på så sätt skulle ha möjlighet att kontrollera hur 
kapitalet sedan förvaltades. Denna utveckling ledde till att den finansiella 
informationen som tidigare bara används internt inom företaget började 
efterfrågas av investerare, ägare och regering och med det var 
externredovisningen född. (Hendriksen och Van Breda, 1992) Stor 
påverkan på utvecklingen hade börskraschen på Wall Street 1927 och den 
efterföljande Kreugerkraschen i början av 1930-talet i Sverige. Ett förnyat 
förtroende behövdes för den fria företagsamheten så att de expanderande 
företagen inte skulle självdö på grund av kapitalbrist. Detta löstes genom 
att skärpa kraven på företagens externa redovisning. (Gröjer, 1994) 
   
Den senaste utvecklingen inom företagsvärlden har karakteriserats av 
avreglering och internationalisering vilket har inneburit att företagen blivit 
allt större och mer inflytelserika. Detta har gjort att det kommit att bli ännu 
viktigare att skapa värde och konkurrensfördelar för sina kunder, anställda 
och ägare för att inte slås ut av en fler och större konkurrent. (Steinholtz 
och Löhman, 2003) Internationaliseringen har resulterat i att fler än tidigare 
påverkas av företagens verksamheter genom bland annat produkter och 
arbetstillfällen. Företagens ökade makt i samhället har resulterat i att en 
stor del av samhällsansvaret har förskjutits från den offentliga sektorn till 
de privata företagen (Steinholtz och Löhman, 2003). En nation eller ett 
samhälle har mindre möjlighet att påverka till exempel ökning av sopberg, 
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utsläpp i vatten, utsläpp i luft och grad av arbetstillfällen då detta ansvar i 
viss mån övergått till privata företag. (Gröjer, 1994) 
 
I takt med att företagandet förändras så har den traditionella redovisningen 
stått still. Redovisningen har kritiserats för att inte anpassas till omvärldens 
utveckling och detta har även uppmärksammats i många 
forskningsrapporter. Gröjer och Stark (1978) anser att den traditionella 
redovisningen har ett begränsat värde, vilket gör att det är nödvändigt att 
finna nya angreppssätt. Deras lösning på att få mer jämvikt var att även 
redovisa det sociala ansvaret. Försök till detta går att hitta långt tillbaks i 
tiden och forskning inom området har blommat upp under den senaste 
tiden. 
 
Social redovisning är inte det enda sättet som det har försökts att 
komplettera den finansiella redovisningen med. Mer vanligt är 
miljöredovisning, som av många anses vara mer användbart och ger en 
bättre helhetsbild av företaget än mycket annat (Westermark, 1999). 
Därefter har försök gjorts att redovisa humankapitalet som den största 
resursen och nu på senare tid har även försök gjorts i Sverige att redovisa 
personalens frånvaro, sjukskrivning och välmående (Persson och Von 
Ehrenheinm, 2003). 
 
Trenderna har varit många när det gäller vad som ska redovisas och hur den 
finansiella redovisningen ska kunna kompletteras på ett användbart och 
tillförlitligt sätt. Vissa tendenser har kommit för att stanna medan andra har 
visat sig vara mindre lyckade eller så har omvärlden helt enkelt inte varit 
redo. (Larsson, a, 2002) 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
I och med FNs rapport ”Vår gemensamma framtid” som presenterades av 
Brundtlandkommissionen, WCED, 1987 introducerades begreppet hållbar 
utveckling. (Wåhlstedt, 2001) Rapporten lanserades i ett försök att ta itu 
med det växande miljöproblemet. Hållbar utveckling är det svenska ordet 
för Sustainable development, vilket är ett av de internationellt använda 
samlingsnamnen. Begreppet kom att förtydligas på FN-konferensen i Rio 
de Janeiro 1992 om utveckling och miljö. Denna konferens resulterade i två 
rapporter, Rio-deklarationen och Agenda 21, vilka båda betonar vikten av 
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hållbar utveckling. Rapporterna definierar hållbar utveckling som en rättvis 
fördelning av såväl resurser som möjligheter, dels mellan nu levande 
människor och dels mellan dagens människor och kommande generationer. 
(Larsson, a, 2002)  
 
Hållbar utveckling har på senare tid kommit att bli ett övergripande 
samhällsmål vilket har lett till att företagen mer och mer gått mot att kunna 
visa på en hållbar utveckling där resurshantering och ansvar är två viktiga 
komponenter. Denna trend har medfört att de sedan tidigare fristående 
alternativa redovisningarna integrerats till en enda, vilken nu benämns 
hållbarhetsredovisning. Företag redovisar härmed både sin miljömässiga 
och sociala prestation, men på grund av att hållbarhetsredovisningen 
upprättas på frivillig basis har redovisningarnas innehåll varierat vilket gör 
det svårt för läsaren att bedöma dess innehåll och göra jämförelser företag 
emellan.  
 
För att möta det ökade intresset för hållbarhetsredovisning har en del 
redovisningsorgan arbeta fram gemensamma riktlinjer för hur en sådan 
redovisning bör utformas. Global Reporting Initiative, GRI, är ett 
oberoende amerikanskt institut som varit föregångare med riktlinjer för 
hållbarhetsredovisning (GRIs riktlinjer, 04-03-10). Tanken har även länge 
funnits att utarbeta en standard som är anpassad till svenska regler och 
lagar. I januari 2004 publicerade Föreningen för revisionsbyråbranschen, 
FAR, sitt förslag till rekommendation, Oberoende översiktlig granskning 
av frivillig separat hållbarhetsredovisning. Rekommendationen innehåller 
riktlinjer för hur en oberoende granskning av hållbarhetsredovisning bör 
ske. (FARs hemsida, Info, 04-03-11) Förekomsten av riktlinjer är viktigt 
för att undvika ren företagspropaganda. Samtidigt är riktlinjer även en 
förutsättning för att marknaden ska kunna genomföra någon form av 
jämförelse mellan företag. (Nehlin, 1980) 
 
Frågan är om företagen kommer att ta det ansvar som lagts på dem i 
samband med att de fått mer och mer makt i samhället. Kanske är det 
påtryckningar utifrån lagstiftare, experter eller intressenter som gör att 
företagen väljer en viss linje. Enligt Nehlin (1980) satsar företagen själva 
på att skapa ny praxis för att det leder till en positiv publicitet medan andra 
hävdar att det krävs nytänkande för att företagen inte ska slås ut av 
konkurrenter. 
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Den historiska utvecklingen ger en indikator på vad som varit pådrivande 
och betydelsefullt i den externa redovisningen under tidigare skeden. 
Speciellt inom de områden som rör miljö och sociala förhållanden. Dessa 
faktorer kommer att kunna bidra till en ökad förståelse för hur framtiden 
inom hållbarhetsredovisning kommer att utvecklas. 
 
Som det ser ut nu så går den hållbara redovisningen ett steg längre än vad 
lagstiftningen egentligen kräver av företagen. Frågan blir då hur något som 
är frivilligt ska kunna leda fram till en allmän acceptans hos företagen och 
få företagen att satsa på en hållbarhetsrapport. Räcker det med att företagen 
själva tar initiativ eller behövs en satsning på bra riktlinjer för hur en 
hållbarhetsredovisning bör se ut eller måste det gå så långt att det krävs 
lagstiftning på området. 
 

1.3 Problemformulering 
  
• Hur har den historiska utvecklingen av hållbarhetsredovisning sett ut?  
• Vilka tänkbara faktorer har påverkat utvecklingen av hållbarhets-

redovisning? 
• Hur ser praxis angående hållbarhetsredovisning ut i dag?  
• Hur kan en allmän acceptans uppnås av hållbarhetsredovisning?  
 

1.4 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att se hur den historiska utvecklingen mot 
hållbarhetsredovisning har sett ut samt utreda vilka faktorer som påverkat 
denna utveckling. Utöver detta undersöks hur en allmän och global 
acceptans kan uppnås och hur nuvarande praxis ser ut.   
 

1.5 Definition 
 
FAR definierar hållbarhetsredovisning som ”ett samlingsnamn på frivilliga 
separata redovisningar av företags miljörelaterade, etiska och sociala 
förhållanden samt den ekonomiska utvecklingen som är knutet till dessa 
förhållanden”. (FARs hemsida, 04-02-22) Mer kända är kanske de engelska 
beteckningarna Sustainability Reports och CSR (Corporate Social 
Responsibility Reports). (Larsson, a, 2002) 
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1.6 Avgränsningar 
 
För att belysa hur företag bör redovisa idag och hur praxis ser ut, kommer 
endast hållbarhetsredovisningar från de företag som vunnit den svenska 
uttagningen till European Sustainability Reporting Award, ESRAs tävling 
för bästa hållbarhetsredovisning innefattas i praxisundersökningen. 
Undersökningen kommer härmed att avgränsas från de övriga företag som 
varit med i ESRAs tävling och den svenska deltävlingen, men även de som 
vunnit tävlingen i kategorin bästa miljöredovisning och bästa små och 
medelstora företag. Denna avgränsning har gjorts för att lyfta fram de 
företag som är föregångare i hållbarhetsredovisning. Tidsmässigt kommer 
endast företag som vunnit tävlingen 2001 och 2002 att analyseras, därmed 
görs en avgränsning från de företag som varit med innan.    
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2 Metod 
 
Kapitlet innehåller en redogörelse för tillvägagångssätt för att belysa 
studiens frågeställning. Läsaren får härmed möjlighet att förstå och dra 
egna slutsatser av det redovisade resultatet.  Följande citat beskriver vårt 
förhållningssätt till detta kapitel.  

 
”Kunskaper i metod är inget självändamål utan ett redskap för att uppnå 
de målsättningar man har med olika undersökningar och med sin 
forskning” Holme och Krohn Solvang, 1997 (s. 11) 

 ______________________________ 
 

2.1 Vetenskaplig syn  
 
Det finns olika vetenskapliga förhållningssätt som kan användas för att 
beskriva hur forskaren ser på tillvaron, de har alla en filosofisk bakgrund 
och många har starkt motstridiga synvinklar. Några har till exempel varit 
intresserade av abstrakta synsätt medan andra avvisat sådana frågor som 
helt meningslösa. (National Encyklopedins hemsida, vetenskap, 04-03-09)  
 

2.1.1 Positivism och Hermeneutik 
 
Av alla grundläggande filosofiska teorier återfinns två ytterligheter vilka 
benämns positivism och hermeneutik, vilka anses ha växt fram ur samma 
empiristiska kunskapsteori (National Encyklopedins hemsida, positivism 
04-03-09). Positivismen bygger på det naturvetenskapliga fenomenet med 
synen att det endast finns en enda sanning. (Guba och Lincoln, 1989) Detta 
resulterar i att den insamlade informationen tolkas och bedöms objektivt, 
vilket innebär att det inte finns något utrymme för forskaren att färga 
resultatet med egna erfarenheter och värderingar. Hermeneutikens 
förhållningssätt handlar å andra sidan om ett antal regler som gör det 
möjligt att tolka och förstå en text. (National Encyklopedin, Hermeneutik, 
04-03-09) Hermeneutiken åtskiljer naturvetenskapen från samhälls-
vetenskap eftersom de anser att det finns skillnader mellan att förklara 
naturen och att förstå kulturen (Arbnor och Bjerke, 1994).   
  
Kritiker mot positivismen anser att det inte finns något som heter objektiv 
kunskap då detta skulle innebära att människan är konstant rationell och 
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alltid tar det rätta beslutet. (Arbnor och Bjerke, 1994) Inom området 
redovisning är det svårt att utgå från att det finns ett rätt svar då det är så 
mycket som påverkar vad som ska och bör redovisas, vad som är väsentligt 
och oväsentligt. Det empiriska materialet som ingår i denna studie kommer 
oundvikligen att utsättas för forskarnas egna tolkningar, vilket innebär att 
den är influerad av hermeneutiken. Härmed kommer denna uppsats att vara 
en slutprodukt av författarnas tolkningar inom ämnet.  
 

2.1.2 Koppling teori verklighet 
  
Typiskt för ett analytiskt synsätt är att se händelseförloppet som en cyklisk 
process där fakta är det centrala. I denna process är det viktigt med en 
objektiv syn för att undvika att blint hålla fast vid de teorier som finns om 
de inte skulle överensstämma med visionen. (Arbnor och Bjerke, 1994)  
 
Med en viss föreställning om tron vad denna undersökning kommer att leda 
till kan den sägas likna ett a priori synsätt. Utgångspunkten är förnuftet som 
säger vad området är utan att veta något om svaret. (National 
Encyklopedins hemsida, a priori, 04-03-09) Desto mer osäkerhet som 
lyckas undvikas genom att fastställa lösningar och resultat i 
undersökningen desto mer erfarenhets- och kunskapsgrundat kommer den 
att bli. Motsatt till a priori är a posteriori (National Encyklopedin, 
posteriori,  04-03-09). Det vill säga att i slutfasen av uppsatsen behövs den 
kunskap som samlats in för att nå resultatet. Den kunskap som införskaffats 
genom processen kan i sin tur leda till en ny fråga eller problem där det 
bara går att spekulera om svaret. Vad som är viktigt är att den sanning 
uppsatsen resulterar i bara är tillfällig eftersom den kan utvecklas genom 
den cykliska processen. Desto mer kunskap som inhämtats inom området 
desto större är sannolikheten att det resulterar i en ny tolkning och ett nytt 
svar. I figur 1 åskådliggörs det cykliska händelseförloppet. 
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Det finns många teorier utvecklade inom området redovisning, både mer 
grundläggande och de som är direkt anpassade till hållbarhetsredovisning, 
där olika oberoende redovisningsorganisationer har lagt fram sina teorier 
och riktlinjer. Denna uppsats har som syfte att utgå från teoribildning vilket 
innebär att den redovisningsteoretiska utvecklingen inledningsvis kommer 
få en central roll för att därefter ansluta historisk- och praxisutveckling för 
att på så sätt utveckla ny kunskap som i sin tur leder till resultatet.    
 

2.2 Val av undersökningsansats 
 
Det finns många olika sätt att analysera kunskap och fakta. Denna studie 
utgår från en beskrivande ansats där fakta kommer att bestå av den 
forskning som hittills presenterats på området under olika tidsepoker. 
Utöver detta kommer även artiklar att ingå som tar upp nyheter under hela 
undersökningsperioden samt delar av tidigare gjorda företags-
undersökningar. En beskrivande undersökning förenklar verkligheten och 
gör den hanterbar genom att koncentrera sig på de väsentliga delarna 
(Wiederheim-Paul och Eriksson, 1997). Även det kapitel som kommer att 
handla om hur praxis inom hållbarhetsredovisning ser ut i dag kommer att 
ha en beskrivande ansats. Uppsatsen utgår även från att studera hur en 
allmän acceptans av hållbarhetsredovisning kan uppnås vilket gör att utöver 
att beskriva verkligheten kommer försök göras att förklara den. Vilket 
förhoppningsvis kommer att resultera i en bra avvägning för att föra 
diskussionen om hållbarhetsredovisning framåt. 
 

2.2.1 Undersökningsmetod 
 
Forskningsmetoder för insamling av data delas upp i kvantitativa och 
kvalitativa metoder. Vilken metod som väljs beror på vilka typer av 
forskningsfrågor som ställts. Kvantitativa undersökningar går på bredden 
genom att undersöka ett stort antal enheter. Denna metod används främst 
vid kartläggning av olika fenomen och där forskaren syftar till att göra 
statistiska generaliseringar. All information lämpar sig dock inte att 
omvandlas till kvantifierbar data. (Lekvall och Wahlbin, 2001) För denna 
undersökning är det mer lämpligt att använda sig av en kvalitativ ansats 
vilket innebär att studien fördjupar sig i ett eller ett fåtal enheter. Detta 
möjliggör en ökad förståelse av objektet i fråga genom den helhetsbild som 
uppnås av hållbarhetsredovisningen. En kvalitativ ansats har även valts för 
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att på ett mer lättförståeligt sätt angripa frågeställningarna. Dessutom 
innehåller den information uppsatsen utgår från en hel del subjektiv 
information, det vill säga den information som företagen väljer att redovisa 
i hållbarhetsredovisningar kan tolkas på fler sätt. Dolda innebörder kan 
gömma sig i texten och då företagen inte är helt transparenta kan en 
kvantitativ studie ta ”delen” ur sin helhet och leda till slutsatser dragna på 
vad företaget själva väljer att belysa. (Wallén, 1996) Däremot finns det 
vissa kvantitativa inslag då undersökningen bygger på en historisk 
utveckling där forskning är en viktig del. Forskningen har i många fall 
slutsatser dragits från en större population där mätningar har gjorts. 
Däremot kommer denna kvantitativa information bara användas och 
analyseras ur ett kvalitativt perspektiv. Detta med bakgrund ur att en 
fördjupning i den teoretiska utvecklingen på ett område där eliten utgör 
praxisutformning är önskvärd.  
 

2.3 Tillvägagångssätt 
 
Datainsamlingen kan bestå av antingen primär eller sekundärdata. 
Primärdata innebär att forskaren själv samlar in informationen i form av 
intervjuer, observationer och enkäter. Sekundärdata däremot är 
andrahandsdata som redan är tryckt exempelvis, tidigare gjorda 
undersökningar, facklitteratur och elektroniska hemsidor. (Lekvall och 
Wahlbin, 2001) Nedan kommer en redogörelse över tillvägagångssätt 
gällande datainsamling, arbetssätt och urvalsmetod i denna uppsats. 
 

2.3.1 Förundersökning 
 
Syftet med denna uppsats är att titta på den utveckling som lett till 
begreppet hållbarhetsredovisning. För att få bättre grundläggande 
kunskaper och förståelse om ämnet har i inledningsfasen av arbetet en 
explorativ undersökning som kan liknas vid en förundersökning gjorts 
(Lekvall och Wahlbin, 2001). Denna bestod av en informations-
sökningsprocess som gick ut på att läsa tidigare studier, artiklar och 
aktuella teorier för att kunna bedöma forskningsobjektets egenskaper. Detta 
gjordes för att få en uppfattning av vad som redan fanns på området och 
vad som vore intressant och relevant att studera för att få en vidare 
förståelse för en alternativ redovisning till den traditionella finansiella 
redovisningen. 
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2.3.2 Historisk undersökning 
 
För att belysa den historiska utvecklingen som leder fram till 
hållbarhetsredovisningen görs ett urval av vad forskare, lagstiftare och 
praktiker har kommit fram till under åren. Informationen till detta har 
inhämtats från facklitteratur, avhandlingar och artiklar. Utöver detta 
kommer en stor del av informationen bestå av diverse elektroniska sidor 
från olika organisationer och tidskrifter. Enligt Lekvall och Wahlbin (2001) 
är denna urvals process viktig vid en koncentration av sekundärdata för att 
få fram endast det relevanta för undersökningen. Eftersom undersökningen 
endast bygger på sekundärdata kan den liknas vid en 
skrivbordsundersökning i enlighet med Lekvall och Wahlbin (2001). 
Lekvall och Wahlbin (2001) anser att en skrivbordsundersökning kan vara 
fördelaktig i många fall eftersom forskaren har möjlighet att samla in 
informationen löpande jämfört med primärdata som kan bli väldigt 
kostsamt och tidsödande, speciellt om kompletteringar behövs. Inom detta 
forskningsområde finns väldiga mängder redan skrivet material vilket gör 
att primärdata inte skulle tillföra så mycket nytt utan bara ge individers 
personliga åsikter om hur utvecklingen sett ut.  
 

2.3.3 Praxis undersökning 
 
För att belysa hur företag redovisar hållbar utveckling idag innefattar 
uppsatsen en studie av företags aktuella hållbarhetsredovisningar. 
Undersökningen skapar en förståelse för vad företagen tagit till sig av den 
forskning, lagstiftning och rekommendationer som finns inom området 
samtidigt som den visar vad företagen idag uppfattar som möjligt och 
nödvändigt att redovisa. Detta har gjorts genom att granska utgivna 
hållbarhetsredovisningar från de företag som hör till den ledandegruppen i 
Sverige gällande hållbarhetsredovisning.  
 

2.3.3.1 Kriterier för val av företag 
 
De ledande företagen inom hållbarhetsredovisning anses vara de företag 
som inkluderats i den svenska uttagningen till European Sustainability 
Reporting Award, ESRA. Företag i Europa tävlar om att redovisa bästa 
hållbarhetsredovisningen, bästa miljöredovisningen, bästa nykomling och 
bästa hållbarhetsredovisning i små/medelstora företag. ESRA är en satsning 
som är gjords för att framhäva de företag som praktiskt har lyckats betona 
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andra faktorer än de traditionella ekonomiska. I undersökningen ingår de 
fyra företag som under 2002 och 2003 blivit uttagna av FAR för att 
representera Sverige i klasserna bästa hållbarhetsredovisning och bästa 
nykomling. De företagen som ingår är Swedish Meats, Atlas Copco, SKF 
och Hennes & Mauritz. (FARs hemsida, Pressmeddelande, 04-01-15) 
 

2.4 Metodkritik 
 
Undersökningen kan vara förenad med viss subjektivitet eftersom all 
information kommer att tolkas och analyser (Wallén, 1996). De viktigaste 
historiska händelserna utvecklingen mot hållbarhetsredovisning och den 
information som inhämtats från årsredovisningarna kommer vara utsatt för 
forskares tolkning. Därmed poängteras att andra forskare kanske inte skulle 
komma fram till exakt det resultat som presenteras i uppsatsen. Dessutom 
kan inte full säkerhet uppnås att all väsentlig forskning inom 
hållbarhetsredovisning, miljö- och social redovisning finns med då det är 
ett område med många olika åsikter, teorier och modeller. Ett problem som 
kan uppstå med sekundärdata är att den i många fall inhämtats för andra 
ändamål än den aktuella studien, vilket kan äventyra kvaliteten (Lekvall 
och Wahlbin, 2001). Detta anses inte vara något större problem i denna 
studie då de flesta forskarna inom området bedöms ha liknande mål med 
sin forskning, det vill säga de vill öka användbarheten och tillförlitligheten 
inom hållbarhetsredovisning. Avslutningsvis kommer en redogörelse för 
studiens generaliserbarhet och tillförlitlighet vilka är begrepp som kan 
användas för att bedöma värdet av en kvalitativ undersökning (Wallén, 
1996). 
 

2.4.1 Generaliserbarhet 
 
I en vetenskaplig studie är det viktigt att resultatet är generaliserbart. 
Kravet på generaliserbarhet kommer från den naturvetenskapliga 
kunskapssynen och är inte alltid anpassningsbart till den kvalitativa 
samhällsvetenskapen. (Wallén, 1996) När det gäller den historiska 
utvecklingen av hållbarhetsredovisning handlar det inte om att generalisera 
utan koncentrationen ligger på den historiska process som fört 
hållbarhetsredovisningen framåt.  
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Eftersom praxisundersökningen endast innefattar fyra företag blir det svårt 
att generalisera dragna slutsatserna till att innefatta alla företag. Detta kan 
leda till felaktiga slutsatser som inte är av allmän karaktär. Utgångspunkten 
med studien är å andra sidan inte att möjliggöra generalisering utan den 
syftar till att belysa hur de framträdande företagen inom området faktiskt 
redovisar. Samtidigt som det kan vara svårt att göra generaliseringar 
gällande företag som verkar i olika branscher eftersom de har olika 
förutsättningar för att redovisa sin hållbara utveckling.  Den framtagna 
informationen kan istället användas av företag som inte kommit lika långt i 
implementeringen av hållbarhetsredovisning som en hjälp på vägen.  
 

2.4.2 Tillförlitlighet 
 
För att en undersökning ska bli vetenskapligt accepterad måste resultatet bli 
tillförlitligt. (Wallén, 1996) Problemet med detta är att ur den information 
som samlats in i förundersökningen är det svårt att bedöma vad som är 
viktigt, vad som kommer att påverka utvecklingen och hur urvalet av 
information kommer att göras. (Wallén, 1996) Eftersom uppsatsen bygger 
på sekundärdata är det viktigt att hålla i tankarna att det inte är lätt att 
värdera användbarheten och kvalitén på andra forskares studier (Lekvall 
och Wahlbin, 2001). Detta undviks genom att inhämta information från 
flera olika håll, vilket i sin tur styrker forskningsresultaten.  
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3 Referensram 
 
I detta kapitel kommer en redogörelse för den teoretiska referensram som 
använts för att analysera hållbarhetsredovisning med utgångspunkt från 
studiens frågeställningar.   

______________________________ 
 

I figur 2 åskådliggörs de grundläggande teorierna i denna uppsats och 
pilarna visar deras eventuella utveckling i tiden. Vad som bör redovisas, 
accountability, är figurens grundstomme vilken följer hela tidsaxeln. 
Teorierna i figuren har uppstått i olika skeden där de äldsta uppstod runt 
1900-talet och de industriella företagens början, medan andra först har 
uppmärksammats och blivit accepterade under 2000-talet.  

 
Teoribildningen förändras över tiden, nya infallsvinklar undersöks och 
gamla teorier utvecklas eller förkastas. Johnson och Kaplan (1987) påstår 
att redovisningen inte har förändrats alls under de senaste 60 åren. Kritiker 
som Scapens (2000) förkastar å andra sidan detta synsätt och hävdar att den 
tekniska utvecklingen leder till ständiga förändringar. Begrepp som 
accountability blir uppmärksammat då det inte bara är viktigt att se på vad 
som redovisar utan även vad man bör redovisa. 
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För en ytterligare förståelse följer även en figur över studiens 
undersökningsfrågor och deras koppling till de olika teorierna i 
referensramen (se figur 3).  

 
Den historiska utvecklingen mot att redovisa hållbarhet kan urskiljas ur 
equity teorier och förvaltningsansvaret. Dessa är några av de första 
teorierna som uppkom runt redovisning och som fortfarande används. De 
teorier som är mest grundläggande när det gäller att förklara förändringar är 
institutionella teorier (Scapens, 2000). Institutionella teorier tar upp 
faktorer som påverkar redovisningen och som kan ha påverkat 
utvecklingen.  
 
För att belysa komplexiteten i att redovisa hållbar utveckling kan 
systembaserade teorier ge en förståelse för helheten. De anser att samhället 
är uppbyggt av olika delar och endast genom att studera helheten går det att 
få en inblick i hur redovisningen kan se ut och vad den kommer att leda till 
(Gray, Owen och Adams, 1996). De teorier som börjar få stor 
genomslagskraft är kritiska teorier som är en av förändringsteorierna som 
balanserar upp det naturvetenskapliga synsättet om att det finns optimala 
teorier. Den samhälleliga synen är att en sanning bara finns i en viss 
tidpunkt och förändras över tiden precis som synen på redovisning. Genom 
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att se på den historiska förändringen är det lättare att få en förståelse för 
den utveckling som varit, är och kommer att bli. (Chua, 1986)  
 

3.1 Institutionella teorier 
 
Enligt lag är företag skyldiga att redogöra för sin verksamhet i 
årsredovisningen. I Årsredovisningslagen, ÅRL, 2 kap 2 § stadgas det att 
redovisningen ska upprättas på ett överskåligt sätt och i enlighet med god 
redovisningssed. God redovisningssed definieras som faktiskt före-
kommande praxis hos en representativ krets av bokföringsskyldiga (Ljung, 
Nilsson och Olsson, 1998). Redovisningen ska även enlig ÅRL 2 kap 3 § 
upprättas så att den ger en rättvisande bild av företagets ställning och 
resultat, vilket kan innebära att företaget måste lämna kvalitativa 
tilläggsupplysningar.  För att säkra att företagen lämnar en objektiv och 
rättvisande redovisningsinformation är objektivitetsprincipen viktig. 
Objektivitetsprincipen är en grundläggande redovisningsprincip, som finns 
för att försäkra sig om att den information som företagen lämnar ut är 
tillförlitlig, det vill säga den ska inte grunda sig på subjektiva bedömningar 
(Ljung, Nilsson och Olsson, 1998). Enligt Gröjer (1997) bygger 
objektivitet på att redovisningen ska baseras på data och 
datainsamlingsprocesser som kan verifieras och kontrolleras. 
 
Företagets redovisning påverkas inte bara av lagar som finns på området 
utan de influeras även av andra institutionella faktorer. 
 

3.1.1 Institutionella faktorer som påverkar en organisations 
redovisning  

 
Den redovisning som företag använder sig av styrs och påverkas av olika 
institutionella faktorer. Fagerström (2002) redogör för tre typer av regler: 

• Direktiv: Direktiv och lagar har ett klart ursprung och har en direkt 
påverkan på företag genom att de är tvingande till sin natur samt att 
de är kopplade till sanktioner.  

• Normer: Regler som är underförstådda och ovissa till sitt ursprung. 
Inom redovisning kan normer ses som God redovisningssed. 

• Standards: Regler som kan liknas med direktiv men de är oftast inte 
förknippade med sanktionsmöjligheter.  
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I figur 4 följer en redogörelse för vilka institutionella faktorer som är 
relevanta för studien. Dessa tas upp längre fram i uppsatsen: 

  

 3.2 Equity teorier 
 
Equity teorier är ett samlingsnamn på olika föreställningsramar om 
företaget. Equity kommer ursprungligen från ordet equal, lika, men kan ha 
en väldigt varierande betydelse. I detta sammanhang går det att översätta 
det till ”rättvis del av information”. Vilka som kan kräva en rättvis del i 
företagssammanhang är svårt att avgöra. Vissa hävdar att bara ägarna har 
rätt till information medan andra tycker att även kreditinstituten är försatta i 
en sådan situation att de kan kräva en rättvis del av informationen. 
(Hendriksen och Van Breda, 1992) Nedan kommer en genomgång av de 
vanligaste synsätten hur en redovisningsenhet ska definieras och för vilka 
ett företag bör redovisa.  
 

3.2.1 Ägarteorier - Proprietary Theory 
 
Ägarteorierna är de äldsta föreställningsramarna inom redovisningsteori 
(Eriksson, 2002) och har funnits med sedan företagandet började ta fart 
under slutet av 1800-talet. Teorierna är de mest grundläggande för 
finansiell redovisning inom vilken ägarna står i fokus. Företagen var under 
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denna tid framförallt små med en liten ägargrupp som huvudsakligen 
bestod av en familj. Företagens existens var hårt knuten till familjen, det 
vill säga när familjen inte längre kunde ha kvar verksamheten lades 
företaget ned. Teorierna utgår från att en organisations tillgångar tillhör 
ägaren och skulderna är ägarens skyldigheter. (Gröjer, 1994) Fokus läggs 
på det egna kapitalet, det vill säga tillgångar minus skulder. Vinsttillskott 
läggs till ägarnas eget kapital och förluster dras bort därifrån. (Hendriksen 
och Van Breda, 1992) Denna föreställningsram lämpar sig till enkelt 
företagande och fåmansbolag, eftersom det finns en naturlig koppling 
mellan ägarna och ledningen. Enligt ägarteorierna kommer 
informationsinnehållet i redovisningsrapporter anpassas så att främst 
ägarnas informationsbehov tillgodoses. (Eriksson, 2002) 
 

3.2.2 Enhetsteorier - Entity Theory 
 
I samband med att företagen växte sig större, ägargruppen ökade i storlek 
och företagen började överleva de ursprungliga ägarna blev enhetsteorierna 
uppmärksammade. (Gröjer, 1994) Enhetsteorierna är tillsammans med 
ägarteorier två av de traditionella referensramarna inom redovisningsteori. 
(Suojanen, 1954) Teorierna beskrevs för första gången av Paton 1922 i 
boken ”Accounting Theory” och innebär att själva företaget ses som skild 
från sina ägare. Grundare, ägare och ledning är inte längre nödvändigtvis 
samma personer vilket i förlängningen är en förutsättning för företagets 
fortlevnad det vill säga fortlevnadsprincipen, going concern. Företaget 
anses enligt dessa teorier driva sin verksamhet till förmån för samtliga 
finansiärer, vilket innefattar både aktieägare och långivare. (Eriksson, 
2002) Tillgångarna är det centrala, skulder och eget kapital ses som skulder 
med olika rättigheter i företaget, det vill säga tillgångar är lika med skulder 
plus eget kapital. (Hendriksen och Van Breda, 1992) Enligt enhetsteorierna 
kommer informationsinnehållet i redovisningsrapporterna anpassas så att 
samtliga finansiärer får jämbördig information så de får lika stor nytta av 
redovisningsrapporterna. (Eriksson, 2002)  
 

3.2.3 Partsteorierna - Enterprise Theory 
 
I takt med att stora publika företag etablerades förändrades ekonomin, men 
trots detta utvecklades inte några nya ramverk. De nya bolagens struktur 
och beteende var olikt den av ägar- och enhetsteoriernas definition av 
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företaget samtidigt som en växande diskussion om socialt ansvar inte gick 
att placera inom dessa två teorier. Suojanen (1954) tog fram partsteorierna 
som en förbättring av enhetsteorierna. Enligt Suojanen är partsteorierna 
framförallt applicerbar på noterade bolag på grund av att de är föremål för 
en hög grad av påverkan från dess intressenter. Under denna 
föreställningsram uppmärksammas företagets roll i samhället och som en 
konsekvens därav så är det fler intressenter än aktieägarna som påverkas av 
företagets verksamhet. Detta skiljer sig från enhetsteorierna som ser 
företaget som en isolerad enhet skild från samhället. Ledningen arbetar inte 
längre bara för ägarna utan de förvaltar bolagets mål om fortsatt överlevnad 
och tillväxt. Om en organisation övergår till att ses som en institution bör 
den bedömas utefter dess bidrag till samhället. För detta är den traditionella 
redovisningen inte heltäckande utan Suojanen föreslår att konceptet 
mervärdesredovisningsanalys, value added1 bör användas för att på så sätt 
fånga upp resultat till samhället.  (Suojanen, 1954) 
 
Partsteorierna har ett bredare perspektiv än enhetsteorierna men är inte lika 
väldefinierade. En variant är att helt enkelt se det som en social 
redovisningsteori där förutom information till ägarna och kreditgivarna 
även anställda, kunder, staten och allmänheten har rätt till väsentlig 
information av företaget. (Hendriksen och Van Breda, 1992) 
Redovisningen måste därmed tillgodose ett flertal gruppers behov av 
information (Gröjer, 1994). 
 

3.3 Förvaltningsansvar - Management’s Stewardship 
 
Management’s Stewardship kan översättas till företagsledningens 
förvaltningsansvar (Gröjer och Stark, 1978).  I denna uppsats får 
företagens förvaltningsansvar betydelse i och med den informationsplikt 
som medföljer ansvaret. Begreppet har sitt ursprung i kristendomen och 
föreställningen att Gud har skapat allt och givit människan alla resurser för 
allmän användning, vilket innebär att människan bara har rätt att nyttja 
resurserna (Chen, 1975). Människan blir följaktligen guds förvaltare. 
Individuellt nyttjande medför dock att tillgången måste tas i besittning, 
vilket gör det nödvändigt med personligt ägande. Det finns enligt Chen två 

                                                 
1 En mervärdesredovisningsanalys, förädlingsvärdesanalys, Valuadded, innebör att man ifrån 
rörelseintäkterna drar bort köpta varor och tjänster samt avskrivningar och får då fram kostnaderna för 
arbetskraft, finansiella poster och resultat. Vidare lämnas uppgifter om antal anställda fördelat på 
arbetsställen och divisioner, även åldersfördelning, personalomsättning, frånvaro, löneutveckling och 
friskvård tas upp som kostnader respektive intäkter. 
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typer av förvaltningsansvar; primärt och sekundärt. Ansvaret benämns 
primärt eftersom det var det ursprungliga ansvaret och omfattar ansvar mot 
samhället och därmed Gud. (Chen, 1975) Ursprungligen hade människan 
rätten att äga egendom men med förutsättningen att ägaren tog ett socialt 
ansvar genom att förvalta egendomen på ett korrekt sätt (Cusack i Chen, 
1975). Det sekundära ansvaret är det ansvar som agenten har mot ägaren 
och uppstår således när rätten att använda egendom delegeras från ägaren 
till agenten. Huvuddragen är att agenten har ansvar att tillvarata ägarnas 
intressen. (Chen, 1975) 
 
Förvaltningsansvaret påverkas av den rådande sociala filosofin, vilket 
innebär att ansvaret kommer förändras i takt med förändringar i den sociala 
filosofin. Den sociala filosofin kommer även att integreras i den rådande 
affärsideologin, följaktligen kommer förvaltningsansvaret spegla 
affärsideologin. Det har funnits två härskande affärsideologier genom 
tiderna. Ursprungligen var den klassiska affärsideologin utbredd, som 
bygger på att människan är rationell och strävar efter att maximera sin egen 
välfärd samt att marknaden är fri. Denna affärsideologi rådde när företagen 
primärt var små i storlek och förvaltades av en ledning som ansågs driva 
företaget för ägarna och företagsledningen hade således rätt att förvalta 
resurserna men makten och kontrollen låg hos ägarna. Ur denna ideologi 
kan det klassiska förvaltningsansvaret urskiljas vilken bygger på det 
sekundära förvaltningsansvaret vilket förtydligas i figur 5. (Chen, 1975) 

 
Den administrativa affärsideologin är den andra av de två ideologierna som 
dominerat affärsvärlden. Ideologin tar avsteg från att människan är helt 
rationell och strävan efter egen välfärd kan stå i konflikt med strävan efter 
samhällets välfärd. Denna affärsideologi växte sig starkare i och med att 
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företagen växte sig större, vilket fick följden att företagens ledningar fick 
större makt. Ledningens förvaltningsansvar utökas till att även innefatta 
ansvar gentemot anställda, kunder och samhället. Härifrån kan det 
administrativa förvaltningsansvaret härledas och innebär i korthet att 
ledningen ses som en allmän förvaltare och har därmed ansvar att följa upp 
både ägarnas och samhällets intressen. Ledningen hade nu inte bara rätt att 
förvalta resurserna utan även kontrollen över dem, se figur 6. (Chen, 1975) 
 

 
Chen (1975) anser att en företagslednings prestation bör utvärderas med 
grund i dels företagets resultat och dels fullbordandet av sociala mål. Ett 
alternativ skulle kunna vara att dela upp rapporten och rapportera sociala 
och finansiella prestationer separat. Genom sin sociala rapport skulle 
företagen demonstrera sitt primära ansvar till samhället och genom sin 
finansiella rapport visa sitt sekundära ansvar till sina aktieägare. 
Förvaltningsansvaret åskådliggörs det vill säga genom företagens externa 
rapporter. (Chen, 1975) 
 

3.4 Systembaserade teorier 
 
Det systembaserade synsättet uppmärksammar att företaget är en del av 
samhället och att företaget därmed påverkas av och även påverkar 
samhället inom vilket den är verksam. (Deegan, 2003) Relationen mellan 
organisationer, staten och olika grupper inom samhället får härmed en 
betydande roll. Synsättet innebär att det inte går att se på delen utan att se 
på helheten från vilken delen kommer ifrån, det vill säga ett system är en 
beståndsdel av en större helhet med vilken den interagerar med. (Gray, 
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Owen och Adams, 1996) Figuren 7 åskådliggör företagets relation till 
omgivningen.  

 
Den ekonomiska miljön inom vilket organisationen är verksam är en del av 
samhället, kulturen och etiken som i sin tur påverkar strukturen och 
beteendet i den ekonomiska domänen. Om det vidare perspektivet bortses 
från ignoreras effekterna som de olika systemen har på varandra. Företag 
och dess redovisning påverkas av samhället och påverkar i sin tur själva 
samhället. Detta synsätt medför att redovisningen inte kan studeras skilt 
från omgivningen den verkar i utan hänsyn måste tas till sociala, etiska och 
politiska aspekter. (Gray, Owen och Adams, 1996) Figur 8 visar vilka 
systembaserade teorier som används i denna uppsats.  
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3.4.1 Legitimitetsteorier - Legitimacy Theory 
 
För att kunna belysa varför företagen väljer att offentliggöra den 
information som de gör kan legitimitetsteorier, Legitimacy Theory, 
användas. Legitimitetsteorierna antar att företag kommer vilja försäkra att 
deras verksamhet håller sig inom de regler och normer som finns i 
samhället. (Deegan, 2003) Företaget är med andra ord ute efter att 
legitimera sin verksamhet för externa parter. Teorierna bygger på att det 
finns ett ”socialt kontrakt” mellan företaget och samhället, vilket 
representerar de förväntningar som samhället har på företagets verksamhet. 
(Gray, Owen och Adams, 1996) Att arbeta inom samhällets riktlinjer anses 
vara en förutsättning för företagets fortlevnad. Om inte företaget lever upp 
till dessa förväntningar antas samhället vidta sanktioner. Legitimitetsteorier 
framhäver att företaget måste ta hänsyn till alla intressenter och inte bara 
ägarna. (Gray, Owen och Adams, 1996.) 
 
Det går att urskilja fyra tillvägagångssätt genom vilka ett företag kan uppnå 
och bibehålla legitimitet. Organisationen kan: (Lindblom i Deegan, 2003, s. 
256) 
• Försöka utbilda och informera de relevanta intressenterna om 

förändringar i organisationens prestation och aktiviteter 
• Försöka förändra uppfattningen av de relevanta intressenterna – men inte 

förändra dess faktiska beteende 
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• Försöka manipulera uppfattningen genom att flytta uppmärksamhet från 
företeelsen ifråga till andra relaterade företeelser genom en vädjan till 
känsloladdade symboler    

• Försöka förändra externa förväntningar av dess prestation 
    
Enligt legitimitetsteorierna kommer företaget att vidta vissa aktiviteter som 
samhället förväntar av dem. Företaget väljer sedan att redogöra för dessa 
aktiviteter eftersom redovisningsrapporter ses som medel för att legitimera 
företagens existens. (Gray, Owen och Adams, 1996) 
 

3.4.2 Intressentteorier - Stakeholder Theory 
 
Gray, Owen och Adams (1996) definierar en intressent, stakeholder, som 
en aktör som blir påverkad av eller påverkar organisationens aktiviteter. 
Clarkson (1995) delar in intressenter i primära och sekundära. Primära 
intressenter är aktörer som organisationen är beroende av för sin fortsatta 
överlevnad. Om någon av dessa grupper skulle bli missnöjda med 
företagets prestation skulle det kunna skada företaget. För att företaget ska 
kunna fortsätta enligt fortlevnadsprincipen, going concern, är det viktigt att 
tillgodose alla dessa grupper (Ljung, Nilsson och Olsson, 1998). Sekundära 
intressenter å andra sidan är aktörer som inte är delaktig i några direkta 
transaktioner med företaget men som ändå påverkas av eller påverkar 
företaget. En viktig sekundär intressent är media tillsammans med olika 
ideella intresseorganisationer. Även dessa grupper kan skada företaget 
genom att skapa opinion för eller emot men det anses inte nödvändigt att 
tillgodose med information för att företaget ska kunna överleva. (Clarkson, 
1995)  
 
Enligt Clarksson, (1995) har mätningen av företags framgång traditionellt 
varit begränsat till att bara innefatta aktieägare. Clarksson vill med sin 
undersökning hävda att aktieägare inte är likställda med intressenterna utan 
intressentgruppen är mycket större. Ett företags primära syfte är därför att 
skapa ett ökat värde för alla sina intressenter utan att favorisera någon av 
grupperna. Värde definieras inte bara som vinst och ökat aktievärde. En 
svårighet med detta är att företaget måste lösa intressekonflikten mellan de 
olika primära intressegrupperna för att kunna tillgodose dem alla, där etiska 
värderingar och val spelar en övervägande roll. Rättvisa och balans är 
nödvändigt för att behålla alla primära intressegruppers stöd, skulle någon 
av intressegrupperna sluta att handla varor, köpa aktier eller låna ut pengar 
till företaget kan det ha stora konsekvenser för företagets fortlevnad. 
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(Clarksson, 1995) I det ögonblick ett företag accepterar sitt ansvarstagande 
gentemot intressenter och hävdar sin legitimitet, har de trätt in i det 
moraliska och etiska sfären som kan komma att bli strategiskt avgörande 
för företagets fortsatta existens. (Clarksson, 1995) 
 
Det finns en normativ och en positiv inriktning på intressentteorierna. 
Normativa intressentteorier anser att organisationen drivs för alla 
intressenter det vill säga inte bara för aktieägarna och att alla intressenter 
har rätt att behandlas lika. Teorierna bygger på att alla intressenter har lika 
rättigheter och har lika rätt till information om hur organisationen påverkar 
dem. Informationen som redovisas anses vara ansvarsdrivet. Den normativa 
ansatsen tar upp hur företagen borde bete sig och inte hur de kommer att 
bete sig. (Deegan, 2003) Enligt Gray, Owen och Adams (1996) kan 
interaktionen mellan en organisation och dess intressenter ses som en 
socialt grundad relation vilken medför ansvar och accountability, hur vi bör 
redovisa. Accountability bestäms av relationen mellan organisationen och 
dess intressenter och organisationens accountability innefattar därmed alla 
intressenter. Accountability är en nödvändig länk mellan hur världen är och 
hur världen borde vara. (Gray, Owen och Adams, 1996)  
 
Positiv intressentteorier handlar om att organisationen tenderar att 
tillgodose förväntningar av de intressenter som är viktiga för företagets 
överlevnad. Organisationen kommer att ta till sig sina intressenters 
förväntningar men kommer att behöva prioritera mellan gruppers behov 
eftersom de inte kan tillmötesgå alla. Företaget kommer först och främst att 
ta hand om de grupper som har störst inflytande. Som en konsekvens av 
detta blir en del av företagets aktiviteter kopplade till en specifik grupps 
förväntningar. Företaget kommer därefter vilja redogöra för dessa 
handlingar för att bevisar att de uppfyller deras förväntningar. Publicerad 
information blir ett redskap för att få stöd och acceptans och anses 
representera en viktig strategi för hantering av intressenter. (Deegan, 2003) 
 

3.4.2.1 Accountability 
 
Vad som redovisas och vad som bör redovisas har länge varit i fokus. 
Enligt Gray, Owen och Adams (1996) är det som redovisas nära förknippat 
med organisationens ansvarsområden. Organisationens intressenter anses 
ha en viss rättighet att blir informerade om huruvida dessa förpliktelser är 
uppfyllda. Accountability fokuserar på relationen mellan revisor, den som 
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redovisar och användaren av informationen. Det viktiga är att bygga upp ett 
rättvisande system av information mellan dessa tre. (Ijiri, 1982) 
 
Accountability innehåller enligt Gray, Owen och Adams (1996) två 
förpliktelser: 

1. Ansvar för att företa vissa handlingar 
2. Ansvar för att lämna en redogörelse för dessa handlingar 

 
Grunden till dessa teorier ligger i en syn på att samhället är uppbyggt på 
olika relationer mellan individer, organisationer och staten. Relationen är 
antingen lagstadgad eller reglerad genom samhällets värderingar och 
principer. Tinker i Gray, Owen och Adams (1996) menar att den minsta 
nivån av ansvar och rättigheter i samhället tas upp av lagen. Detta innebär 
att den lägsta nivån på accountability sätts med utgångspunkt från lagen.  
 
Accountability fullgörs genom att företagen lämnar ut sin årsredovisning 
och andra rapporter. Informationsflödet kan sägas reflektera samhälls-
strukturen genom att den visar på hur fördelningen av influenser ser ut. Är 
informationsflödet ojämnt fördelat mellan olika individer i samhället kan 
detta i betydande utsträckning reflektera en ojämn maktfördelning. Detta 
gör att företaget genom att styra sin information är delaktig och påverkar 
denna obalans. Likaså innebär det att en förändring av informationsflödet 
skulle kunna ses som en förändring av samhället och detta skulle i så fall 
betyda att informationen kan användas i syfte att uppnå förändring. (Gray, 
Owen och Adams, 1996)  
 
Redovisning och dess system ska vara användbart till mer än bara för att 
visa det redovisade resultatet. Historiskt sett är redovisning baserat på 
begrepp som objektivitet, verifierbarhet och stabilitet. Idag är det mer 
relevant med koncept som rättvisa och rättvisande bild där onödig 
information undviks och användbar information utvidgas. För att det hela 
ska fungera behövs en bra definition på rättvisa eftersom begreppet 
förändras beroende på kultur, ekonomiska teorier, redovisningsprinciper 
och standards. Allt som minskar friheten gör det lättare att få en gemensam 
definition. (Ijiri, 1982) 
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3.4.2.2 Intressentmodellen 
 
För att ta reda på vad intressegrupper och samhället i stort förväntar sig av 
ett företag måste företaget först identifiera sina intressenter. Detta är viktigt 
eftersom företag har olika sammansättningar av intressegrupper. 
Intressentmodellen används för att förklara företagets relationer till olika 
intressenter (Ljung, Nilsson och Olsson, 1998).  
 
Grundmodellen tar upp ägare, långivare, anställda, leverantörer, kunder, 
kommun och staten som intressenter (se figur 9). Alla intressegrupper har 
olika mål med sin relation till organisationen och organisationen i sin tur 
måste utforma sina mål med hänsyn till dessa krav. (Ljung, Nilsson och 
Olsson, 1998) 

 
 

3.4.2.3 Intressentdialogen  
 
Intressentdialogen är en utvecklad variant av intressentmodellen (se figur 
10). Denna modell har utvecklats som en följd av att det uppmärksammats 
att det är viktigt för företaget att skapa dialog med sina intressenter. 
Intressentdialogen anses vara basen för hur företaget arbetar och utvecklar 
sin verksamhet med hänseende till dess intressenter. Den används som en 
mall för företaget att identifiera sina intressenter och har till syfte att skapa 
utbyte med dessa grupper för att ta reda på vilka förväntningar som ligger 
på företaget. Det är viktigt att identifiera de grupper som finns idag men det 
är även viktigt att förstå hur denna sammanställning av grupper kommer 
förändras över tiden. Kommer det till nya grupper eller kommer en del av 
de existerande falla bort? Detta hjälper företaget att tänka långsiktigt och 
vara förberedd på framtiden. (Larsson, a, 2002) 
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Arbetet med denna modell kan stärka organisationens relationer och säkra 
både kortsiktiga och långsiktiga mål. I samband med att företaget 
lokaliserar sina intressenter blir det möjligt för företaget att fastställa sina 
ansvarsområden. Företaget får på så sätt reda på vad som bör redovisas för 
att tillgodose intressenternas informationsbehov. (Larsson, a, 2002) 
 

3.5 Förändrings teorier 
 
Förändringsteorier är nödvändiga för att få en förståelse för utvecklingen 
och förändringar som sker inom redovisningen. Redovisningsperspektiv 
grundar sig på underliggande antagande om kunskap, empiriska fenomen 
och relationen mellan teori och praktik. Naturvetenskapen och 
samhällsvetenskapen har olika förhållningssätt till dessa filosofiska 
antaganden. (Chua, 1986) Figur 11 visar sambanden mellan de 
förändringsteorier som uppsatsen berör. 

Enligt de naturvetenskapliga teorierna är människan rationell. Detta 
återspeglas i den traditionella redovisningen där den empiriska verkligheten 
är objektiv och redovisningen ses från ett utifrånperspektiv. Neutralitet och 
objektivitet uppnås genom att bara exakta siffror presenteras via en 
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finansiell rapport. Det bör inte heller lämnas någon information om 
företagets mål och framtidsutsikter då detta kan inverka på beslutsfattaren. 
(Chua, 1986) 
 
Redovisning hjälper till att skapa en komplex förändringsprocess och 
struktur för att definiera social verklighet. (Barry et. al. i Chua, 1986) Den 
traditionella redovisningen visar på hierarki, makt och auktoritet och gör 
det lätt för intressenter att acceptera och legitimera verksamheten, tal är 
mer precisa och vetenskapliga än kvalitativa bevis. Problemet är att det går 
att urskilja hur redovisade siffror ska fungera men vi vet inte så mycket om 
rollen och meningen som de faktiskt har. (Chua, 1986) Tas inte information 
om hållbar utveckling med skapas bara en abstrakt bild av redovisningen 
som inte är relaterad till det praktiska. 
 
Idag är glappet väldigt stort mellan forskare och praktiker. Försök har 
gjorts att hitta generella modeller, frågan är om det verkligen går att göra 
förenklade antaganden om vad ett fungerande, funktionell, välmående 
företag är genom en finansiell rapport. Det är allt för vanligt i dag att 
företag förändrar och manipulerar den avsiktliga betydelsen i 
redovisningen för att anpassa till den rådande situationen. (Chua, 1986) 
 
Det behövs alternativa syner på världen och redovisning, skilt från det 
naturvetenskapliga synsättet. Alternativt tar samhällsvetenskapen upp att 
all vår kunskap är en social artefakt, en produkt av vårt sökande efter 
välfärd (Habermas i Chua, 1986). Kunskap är tillverkad av människor, för 
människor och om människor. Även inom samhällsvetenskapen måste det 
finnas en grund av validitet och objektivitet för att kunna dra en slutsats.  
(Chua, 1986) 
 
Chua (1986) tar upp att redovisningens grundläggande antaganden om 
kunskap och den empiriska verkligheten visserligen erbjuder vissa insikter, 
dock mörkläggs och försvåras andra delar. En förändring av den 
traditionella redovisningen skulle kunna ge nya insikter som kan utvidga 
vår kunskap om redovisning i sociala och organisations sammanhang. Som 
motvikt till de vetenskapliga teorierna finns det två alternativa världsbilder, 
tolkande och kritisk. Chua försöker med sin artikel ”Radical developments 
in accounting thought”, skapa en debatt där dessa två teoribilder läggs som 
motvikt till den traditionella synen på redovisning. I figur 12 sammanfattas 
de olika teoriernas förhållningssätt till hur verkligheten skapas. 
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3.5.1 Tolkande teorier  
 
De tolkande teorierna handlar om graden av konsensus mellan forskare och 
praktiker. (Chua, 1986) Individer tolkar sina egna och andras handlingar 
vilket gör att en handling inte kan förstås utan hänsyn till dess betydelse. 
Praxis och normer blir objektivt verkliga i denna process, det skapas en 
social verklighet för stunden men denna verklighet förändras ständigt på 
grund av kunskapsutveckling. Vissa saker blir institutionaliserade och tas 
för givna samt används för att strukturera kunskap och är en viktig grund i 
det sociala ramverket. (Schutz i Chua, 1986) I de tolkande teorierna anses 
det inte finnas någon neutral objektiv värld av fakta utan det ”skapas” teser 
genom att de agerande är överens om förklaringen av deras agerande. Det 
viktiga är att redovisare och företag är överens om att den konstruerade 
teorin eller praxis är förståelig för alla som ska använda den. (Chua, 1986) 
 
Det finns svagheter i de tolkande teorierna. Genom att det är användarna 
som sätter standards blir bedömningen väldigt subjektiv vilket innebär att 
det finns olika tolkningar av de olika teorierna inom området. Annan kritik 
som riktats mot denna teoriuppfattning är att den saknar en 
utvärderingsdimension och att det finns vissa tendenser till att se samhället 
som en enda grupp och bortse ifrån intressekonflikter mellan 
samhällsgrupper. Det är svårt för en forskare inom de tolkande teorierna att 
kritiskt granska det han observerar och han kan då inte avgöra om 
slutsatserna är felaktiga. (Chua, 1986) Tolkande teorier används idag inom 
redovisning eftersom god redovisningssed definieras av användarna som 
skapar praxis. 
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3.5.2 Kritiska teorier 
 
De kritiska teoriernas kunskapssyn grundar sig på att sanningen erhålls i 
den sociala och historiska praktiken och det finns ingen teoretisk oberoende 
fakta som kan exklusivt bevisa eller motsäga en teori. Forskare inom 
kritiska teorier accepterar att standards för bedömning av en vetenskaplig 
förklaring är tillfälliga. Inom detta perspektiv går det helt enkelt inte att 
sätta en allmän standard för utvärdering av teorier. Det är bättre att se på 
historien för att utvärdera framtiden istället för att försöka räkna fram den 
matematiskt. Vad som är, vad som kommer att bli och vad som inte är, är 
de viktiga frågorna. (Chua, 1986) 
 
Samhället speglas av olika sociala gruppers kulturer, relationer och åsikter. 
Vissa ideologier och åsikter står i konflikt med varandra och de som växer 
sig starkast blir till slut institutionaliserade, de ses då som normer och 
riktlinjer. Det finns orättvisor i det aktuella systemet som de kritiska 
teorierna vill förändra. Genom allt detta eftersträvas en förändring inom 
redovisning. De kritiska teorierna menar att den historiska utvecklingen är 
viktig för den framtida utvecklingen. Genom att se på vad som påverkat 
utvecklingen skapas en förståelse för vad som kommer att hända framöver. 
(Chua, 1986) Kritiska teorier kan användas för att förändra den traditionella 
synen på redovisning och göra hållbarhetsredovisning tillämplig på 
framtiden. 
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4 Oberoende intresseorganisationer 
 
För att hållbarhet ska kunna införas i redovisningen och bli ett bra 
komplement till den finansiella delen behövs gemensamma principer. Detta 
behövs för att göra hållbarhetsredovisningen lättförståelig och jämförbar. 
Under detta kapitel beskrivs olika organisationer som på senare tid arbetat 
med att ta fram gemensamma riktlinjer för vad som ska ingå i 
redovisningen, för att på så sätt öka trovärdigheten. 

______________________________ 

 
4.1 Globalt ansvar 

 
Det globala ansvaret blev uppmärksammad efter en tids fokus på 
miljökatastrofer, mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden i samband 
med företagens resursutnyttjande. Begrepp som, hållbar utveckling blev ett 
ledord inom den etiska diskussionen och mer ansvar lades på företagen.  
(Larsson och Norregårdh, 2003) 
 

4.1.1 FNs The Global Compact 
 
2000-talets diskussion kring hållbar utveckling anses ha startat med The 
Global Compact. Den 31 januari 1999 utmanade generalsekreteraren för 
FN, Kofi Annan, företagsledare att gå med i ett internationellt initiativ, The 
Global Compact. The Global Compact blev verklighet 26 juni, 2000 och 
skapades för att förena företag i hela världen inom mänskliga rättigheter, 
arbete och miljö. Genom gemensamma aktioner är det meningen att företag 
tillsammans med andra samhällsaktörer ska ta ett större ansvar för den 
pågående globaliseringen och uppnå Kofi Annans vision om en mer 
ansvarstagande och global ekonomi. (Global Compacts hemsida, 04-03-10)  
 
The Global Compact bygger på 9 principer som delats upp i Mänskliga 
rättigheter, Arbete och Miljö: (Global Compacts hemsida, 9 principer, 04-
03-10) För att ett företag ska kunna ansluta sig till Global Compact ska 
företaget åta sig att följa de nio principerna och vilja delta i aktiviteterna för 
att göra förbättringar inom alla områden. Anslutning till The Global 
Compact innebär inte ett godkännande från FN, utan det är omvärlden som 
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slutligen kommer att bedöma om företaget levt upp till sitt åtagande. Detta 
görs utifrån hur företaget agerat och redovisat sina mål samt resultat. 
(Larsson, a, 2002) Som komplement till The Global Compact har även 
riktlinjer från andra organisationer gjorts för att stärka kraven på 
internationella företag. 
 

4.1.2 Organisation for Economic Co-operation and Developments 
(OECD)  

 
Organisation for Economic Co-operation and Developments, OECD, har 
kommit ut med riktlinjer för multinationella företag. Riktlinjerna är 
gemensamma rekommendationer som 37 regeringar tillsammans med 
fackföreningar, arbetsgivare, och ideella intresseorganisationers 
representanter har enats om. Riktlinjerna är frivilliga och har på senare tid 
breddats till att även förutom ekonomi omfatta korruption och miljö. De 
första riktlinjerna kom redan 1976 och har sedan dess omstruktureras 4 
gånger, där år 2000 var den senaste. (OECDs hemsida, 04-04-27) 
 

4.1.3  Den svenska regeringens ”Globalt Ansvar” 
 
Globalt Ansvar som startade 2002 och har sina utgångspunkter i bland 
annat FNs The Global Compact och OECDs riktlinjer för multinationella 
företag, är en svensk efterföljare som svenska regeringen ligger bakom och 
som väckt stort intresse i övriga världen. Genom Globalt Ansvar 
uppmuntras svenska företag att jobba med de grundläggande värderingarna 
i företaget genom bland annat uppföranderegler (Codes of Conduct).  Det 
är viktigt att dessa uppföranderegler bygger på internationella erkända 
principer och normer som FNs mänskliga rättigheter. (Regeringens 
hemsida, 04-04-26) Målsättningarna med projektet Globalt Ansvar kan 
sammanfattas i följande tre punkter: (Regeringens Utrikesdepartements 
hemsida, 04-04-26) 
 

• Att bidra till förverkligandet av mänskliga rättigheter och hållbar 
utveckling 

• Att stärka svenska företags konkurrenskraft 
• Att öka kunskapen om de multilaterala regelverken 
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Regeringen vill med sitt projekt, Globalt Ansvar, främja socialt 
ansvarstagande av företagen gällande bland annat grundläggande 
arbetsvillkor, bekämpning av korruption och en bättre miljö. Detta uppnås 
genom ett samarbete mellan näringsliv, fackliga organisationer, enskilda 
intresseorganisationer, Regeringskansliet och andra statliga verk. 
(Regeringens Utrikesdepartements hemsida, 04-04-26) I dag, 2004, har 
följande 15 företag ställt sig bakom Globalt Ansvar: ICA, Löfbergs Lila, 
the Body Shop, Folksam, H&M, OM AB, ITT Flygt, Vattenfall, KPA, 
Sweco, Banco, S Group, Akademiska hus, Lernia och Apoteket. 
(Regeringens Utrikesdepartements hemsida, 04-04-26) 
 
Regeringens uppgift är varken att etiskt godkänna företag eller utfärda 
några garantier utan helt enkelt att förmå företag att följa OECDs riktlinjer 
och FNs The Global Compact genom att kommunicera och ge praktiskt 
stöd. (Regeringens Utrikesdepartements hemsida, 04-04-26) Sverige ses 
som en föregångare, mycket på grund av sin starka internationella 
trovärdighet gällande engagemang och kunskap om mänskliga rättigheter, 
arbetsvillkor, korruptionsbekämpning och miljöhänsyn. Många svenska 
företag är nu i stadiet att försöka tillämpa globalt ansvar i praktiken. 
(Regeringens utrikesdepartements hemsida, 04-04-26) 
 

4.1.4 Uppföranderegler 
 
Införandet av uppföranderegler, Codes of Conduct, i företagens policy som 
nämns under kapitel 4.2.3 är ett komplement till de övriga riktlinjerna. 
Dessa är etiska regler för ett företag eller en organisation där betoningen 
ligger på socialt ansvarsfullt företagande (Larsson, a, 2002). Företaget 
fastställer formella värderings- och företagsgrunder som sedan förmedlas 
till alla led i företaget. De brukar vanligtvis täcka arbetsvillkor, mänskliga 
rättigheter och miljöaspekter. Uppförandereglerna kan antingen vara korta 
uppmaningar hur personal och anställda ska bete sig eller långa 
komplicerade dokument med utförliga standards och seder som måste 
följas så fort man agerar i företagets namn. (Codes of Conducts hemsida, 
04-03-10) 
 

4.2 Intressent ansvar 
 
Under Intressent ansvar redogörs för riktlinjer som är framtagna för att 
möta intressenternas krav på information om företagens ansvarsområden. 
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Riktlinjerna ska hjälpa företagen att redovisa information till intressenterna 
på ett öppet och rättvisande sätt.   

4.2.1 Social Accountability 
 
En av de första oberoende granskningsstandarderna för hållbarhet var 
SA8000, Social Accountability, som uppstod 1997. Standarden har tagits 
fram av Council on Economic Priorities Accreditations Agancy, en privat 
organisation från USA. Denna standard reglerar och kontrollerar företagens 
inre miljö och gör det möjligt för alla företag stora som små att få en extern 
tillsyn av de etiska delarna. (Westermark, 1999) 
 
Syftet med SA 8000 är att personalen ska ha grundläggande rättigheter på 
arbetsplatsen som bland annat är baserade på FN-konventionen om 
mänskliga rättigheter och barnarbete. 1999 hade fortfarande inga svenska 
företag certifierats. De som då låg närmst var Kooperativa Förbundet (KF) 
som i sin årsredovisning 1998 skrev att de antagit gemensamma riktlinjer 
som överensstämmer med SA 8000. (Westermark, 1999) Inom de flesta 
branscher har det successivt skapats vägledningar för redovisningen med 
hänseende till hållbarhet, men det var inte förrän Global Reporting 
Initiative (GRI) gav ut sina riktlinjer som det blev möjligt att göra 
jämförelser mellan företag och jämförelser mellan åren. (Larsson och 
Norregårdh, 2003). 
 

4.2.2 Global Reporting Initiative (GRI) 
 
Global Reporting Initiative (GRI) etablerades 1997 för att skapa 
internationella riktlinjer för redovisning och hållbarutveckling. De försöker 
sammanföra representanter från bland annat, företag, oberoende 
organisationer, branschförbund, redovisningsorganisationer och revisions-
organisationer. Ramverket är frivilligt och har som mål att långsiktigt höja 
standarden på hållbarhetsredovisning så att den kan motsvara samma 
standard som den finansiella redovisningen. (Larsson, a, 2002) Enligt GRI 
ska hållbar redovisning bestå av tre aspekter, miljö, sociala och 
ekonomiska, detta benämns som ”the triple bottom line” vilket innebär att 
företagen redovisar tre olika aspekter av verksamhetens resultat som sedan 
används för att värdera företaget. (GRIs hemsida, frågor, 04-03-10).  
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För att ett företag ska kunna säga att de tillämpar GRIs riktlinjer måste de 
uppfylla vissa kriterier. Detta krav har uppstått för att undvika att företagen 
endast använder sig av några av GRIs riktlinjer men ändå hävdar att de 
tillämpar GRI fullt ut. (Flening och Larsson, 2003) GRIs riktlinjer benämns 
som Sustainability Reporting Guidelines och består av 11 principer (GRIs 
hemsida, 04-03-10). 
 

• Genomsynlighet: Full insyn i processen, procedurerna och 
antagandena i rapporten är nödvändigt för att fastställa rapportens 
tillförlitlighet.    

• Intressentdialog: Den rapporterande enheten bör inkludera 
intressenterna i förberedandet av rapporten. 

• Granskning: Rapporterad information bör vara välgrundad och 
analyserad på ett sådant sätt att det gör det möjligt för interna och 
externa läsare att utgå från att texten är reliabel.    

• Fullständighet: allt publicerat material bör vara med i rapporten. 
• Relevans: Rapporterande företag bör koncentrera sig på det som är 

viktigt i rapporten för att uppnå hög grad av tillförlitlighet.   
• Hållbart företagande: Rapporterande företag ska försöka få 

rapporten i ett bredare perspektiv av miljö, sociala och andra 
ansvarsområden som är viktiga för att uppnå kontentan med 
rapporten.  

• Precision: Rapporten bör vara exakt och utan marginella fel så rätta 
slutsatser kan dras med en hög grad av signifikans. 

• Neutralitet: Rapporten bör undvika bias i sitt urval och presentation 
av information och dessutom visa på en balanserad redovisning av 
utföranden.  

• Jämförbarhet: Rapporten bör kunna jämföras med tidigare rapporter. 
• Förståelse: Informationen bör vara presenterad på ett sådant sätt att 

den är förståelig av merparten av användarna med en lagom nivå av 
detaljer. 

• Tidshorisont: Rapporter bör presenteras regelbundet och möta 
användarnas behov på ett naturligt sätt.    

 
GRIs riktlinjer möjliggör en viss frihet bland företagen att själva välja vad 
de vill redovisa, vilket gör att det blir viktigt att det finns enhetliga, tydliga 
standards för oberoende granskning. Detta betonades av både Féderation 
des Experts Comptables Européens (FEE) Diskussionspapper och 
AccountAbilitys AA1000AS standards. (Larsson och Norregårdh,  2003) 
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4.2.3 Féderation des Experts Comptables Européens (FEE) 
 
The Féderation des Experts Comptables Européens (FEE) är en europeisk 
redovisningsorganisation som sedan 1998 har gett ut olika diskussions-
dokument för att företag lättare ska kunna genomföra en separat 
hållbarhetsredovisning. FEE tar inte fram färdiga riktlinjer utan de 
presenterar ett första förslag som skickas ut till revisionsbyråer och andra 
specialistorganisationer. (FEEs hemsida Inledning, 04-03-10) Förslaget 
följs av frågor till läsaren för att hjälpa till att starta en dialog och 
diskussion som i de flesta fall leder till kommentarer och förslag till 
revidering. (Larsson, b, 2002) FEEs senaste diskussionsdokument 
Providing Assurance on Sustainability Reports, från 2002 innehåller nedan 
nämnda områden. (FEEs hemsida, Substainability party, 04-03-10) 
 
• Aktuella hållbarhetsfrågor 
• Fördelar med och begränsningar av granskning och bestyrkande 
• Gransknings- och bestyrkandeprocessen 
• Kriterier för hållbarhetsredovisning och bestyrkande 
• Begränsningar av granskningen och bestyrkandet 
• Riskperspektiv 
• Intressentdialog 
• Hållbarhetsprestanda 
• Miljöprestanda 
• Social prestanda 
• Granskningsberättelsens innehåll 
 

4.2.4 AccountAbility  
 
AccountAbility är ett internationellt oberoende institut som bildades 1997 i 
London. Det ursprungliga namnet är the Institute of Social and Ethical 
AccontAbility och som namnet antyder på arbetar de för att förändra det 
sociala och etiska sättet att redovisa. (AccountAbilitys hemsida, Info, 04-
03-10) AccountAbility lanserade i mars 2003 den första standarden för 
granskning av hållbarhetsredovisning, AccountAbility 1000 Assurance 
Standard (AA1000AS). (Larsson, 2003) AA1000AS är en standard för 
oberoende granskning och bestyrkande av separata hållbarhets-
redovisningar (Flening och Larsson, 2003) vilken huvudsakligen inriktar 
sig på det sociala ansvaret (Larsson, 2003). Standarden kräver en dialog 
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mellan företagets intressenter för att säkra trovärdigheten för hur de agerar 
etiskt och moraliskt. (Larsson, a, 2002)  
 
Eftersom hållbarhetsredovisningen ska granskas av en utomstående part 
kommer intressedialogen att bli den huvudsakliga bas som företagen ska 
arbeta med. Om företagen inte väljer att inkludera all information som 
intressenterna efterfrågat ska detta förklaras i redovisningen. Granskaren 
ska därmed följa upp och bestyrka hur lyhörda företaget varit för 
intressenternas krav. Granskarens roll kommer i och med detta 
koncentreras till att bedöma vad som är väsentligt att redovisa ur ett 
hållbarhetsperspektiv. Det är även viktigt att bedöma huruvida det går att 
jämföra med tidigare års nyckeltal, för att på så sätt kunna urskilja 
förändringar.   
 
AA1000AS bygger på tre processer bestående av olika principer, se figur 
13. Den yttre cirkeln, Accountability, handlar om hur företaget bör 
redovisa. Accountability är det centrala i modellen vilket flätas samman 
med intressenternas engagemang. Kärnpunkten i figuren, triangeln, består 
av intressenternas engagemang, vilket beskriver de fyra delarna som visar 
hur kontakten med intressenterna sköts, genom dess redovisning, 
accounting, revision, assurance, och rapportering, reporting. Företagen 
måste arbeta med dessa tre delar för att intressenterna ska ta till sig 
informationen, embedding. Den inre cirkeln beskriver den process som 
krävs för att få intressenterna delaktiga i hur redovisningen ska gå till: 
viljan att lära av intressenterna, learning, och vara öppen för nya 
infallsvinklar, innovation, som till sist kan leda till förbättrad prestation, 
performance. (AccountAbilitys hemsida, modell, 04-03-10) 
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Eftersom International Accounting Assurance Standard Board, IAASB, inte 
tog något initiativ till att ta fram några europeiska standars för 
hållbarhetsgranskning tog både svenska FAR och den holländska 
motsvarigheten NIVRA saken i egna händer. De lade ungefär samtidigt 
fram sina förslag angående översiktlig granskning av hållbarhets-
redovisning. (Larsson och Norregårdh, 2003) De nationella 
påtryckningarna kan kanske leda till att IAASB tar fram en internationell 
standard anpassad till Europa. Önskemål enligt FAR är att dessa eventuella 
framtida standards ska harmonisera med både GRI och AA1000AS. 
(Larsson och Norregårdh, 2003) 
 

4.2.5 Föreningen för revisionsbyråbranschen (FAR) 
 
Föreningen för revisionsbyråbranschen, FAR, tidigare Föreningen 
Auktoriserade Revisorer, som är en intresseförening för revisorer och 
experter inom revision har under många år fört utvecklingen framåt. (FARs 
hemsida, Info, 04-03-11) Hösten år 2002 bildades en projektgrupp av 
Samrådsgruppen för miljöfrågor, socialt ansvar och hållbar utveckling. 
Syftet var att lämna riktlinjer för revisorer hur en granskning av frivillig 
hållbarhetsredovisning ska genomföras. Vägledning har hämtats från 
IFAC/IAASB, GRI, AccountAbility, FEE och de olika redovisnings-
byråernas samlade kompetens. (Larsson och Norregårdh, 2003) De 
slutsatser som dragits var att det bästa sättet att få en legitim granskning var 
genom en översiktsgranskning där det viktigaste är att revisorn tydligt 
skriver vad som granskas och på vilket sätt granskningen skett i 
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granskningsberättelsen. (Larsson och Norregårdh, 2003) Rapporten har fått 
namnet: Förslag till rekommendation, Oberoende översiktlig granskning av 
frivillig separat hållbarhetsredovisning. (FARs hemsida, Info, 04-03-11) 
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5 Empiri 
 
I detta kapitel kommer det att redogöras för de tre grundstenarna i 
hållbarhetsredovisningen, dessa är social redovisning, miljöredovisning 
och etik. Alla delar har utvecklats på var sitt håll för att i dag vävas 
samman till en helhet och utgöra basen för det fortsatta arbetet inom 
hållbarhetsredovisning. För att underlätta för läsaren är historie-
utvecklingen uppdelad i 1960-, 1970-, 1980- och 1990-tal där det är 
möjligt. Under den historiska utvecklingen kommer även  miljöredovisning, 
social redovisning och dagens hållbarhetsredovisning att delas upp i 
praxis, forskning och institutionella faktorer för att tydliggöra hur 
forskning och normer utvecklas kronologiskt. Efter den historiska 
utvecklingen kommer en beskrivning av hur företagen format praxis idag 
genom en jämförelse mellan de fyra företagen som 2002 och 2003 vann 
ESRAs tävling bästa hållbarhetsredovisning och bästa nykomling. 

______________________________ 

 
5.1 Miljöredovisning 

 
Miljöredovisning är ett samlingsbegrepp för den uppsättning av 
redovisningar som rör aktiviteter, metoder och system för att registrera, 
analysera och rapportera miljöförhållanden. (Wåhlstedt, 2001) Redovisning 
av miljö är uppbyggd på konceptet ”eco-efficiency” och handlar om att 
företagen maximerar utnyttjandet av en given resurs samtidigt som de 
minimerar den miljömässiga påverkan. (Deegan, 2003) 
 
Det finns två synsätt som miljöredovisning kan anses struktureras utifrån. I 
den klassiska redovisningsteorin syftar redovisningen till att ta fram de 
finansiella riskerna med miljöförbrukningen det vill säga företagens olika 
förpliktelser. Det som utreds är om miljöredovisning ska ingå i balans-, 
resultaträkningen eller i förvaltningsberättelsen. (Westermark, 1999) 
 
Det andra synsättet ger en bredare tolkning än den traditionella klassiska. 
Detta synsätt går ut på att företagets hela miljöarbete ska beskrivas. Både 
det som kan presenteras i siffror och det som enbart kvalitativ text. Denna 
form av redovisning har ett bredare syfte och ger läsaren en bättre 
helhetsbild av företagets miljöpåverkan och deras satsningar på miljön. 
(Westermark, 1999)  
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I följande avsnitt kommer en redogörelse för huvuddragen i 
miljödiskussionens utveckling över tiden för att på så sätt få en ökad 
förståelse för vilka underliggande faktorer som drivit fram redovisningen 
av miljöfaktorer. I denna redogörelse kan miljöredovisningens utveckling 
och framväxt också urskiljas. Figur 14 visar en historisk överblick av 
miljöredovisningen. 
 

 

5.1.1 1960-talet  
 
Startskottet för miljöfrågor anses av många vara Rachel Carsons 
debattväckande roman ”Silent spring” som publicerades 1962 (Larsson 
och Norregårdh, 2003).  
 

5.1.1.1 Praxis 
 
Carson beskriver i ”Silent spring” hur lång tid det tog att skapa den jord vi 
lever på och hur snabbt den förstörs genom att använda bland annat 
bekämpningsmedel som innehåller DDT. Carson lyfter fram hur skadliga 
ämnen som DDT inverkar på hela den ekologiska kedjan, vilket även 
inkluderar människan. Boken tar upp att användningen av 
bekämpningsmedel kan leda till en ondcirkel. Insekterna hittar sätt att 
överleva genom att så småningom anpassa sig till medlet, detta leder till att 
det krävs ännu starkare bekämpningsmedel i framtiden, vilket skadar 
miljön ännu mer. Effekterna på miljön och människans hälsa är svåra att 
mäta eftersom effekterna fördröjs genom att det rör sig om en exponering 
över en längre tid. Carson introducerade ekologitänkande och förde fram 
budskapet att människan inte kan kontrollera naturen till vilket pris som 
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helst. (Carson, 1963) Boken skapade stora diskussioner om hur människan 
påverkar och samspelar med naturen (Larsson och Norregårdh, 2003).  
 

5.1.1.2 Institutionella faktorer 
 
På 1960-talet antogs flera miljölagstiftningar i Sverige. Naturvårdslagen 
antogs 1964 och fastslog att naturen är en nationell tillgång vilken är 
tillgänglig för alla. Med detta följer att envar ska ta ansvar genom att visa 
hänsyn och varsamhet i naturen. Efter det att lagen trädde i kraft har den 
kompletterats med ytterligare paragrafer för att slutligen komma att 
upphävas 1998. (Naturvårdslagen 1964:822) En annan lag som infördes i 
slutet av 1960-talet var Miljöskyddslagen. Miljöskyddslagen kom till för att 
reglera miljöfarliga verksamheter och är tillämplig på utsläpp och 
användning av mark på så sätt som kan skada naturen. Lagen innefattar 
bland annat bestämmelser om tillstånd för att bedriva olika typer av 
verksamheter samt skyddsåtgärder för att förebygga och åtgärda 
olägenheter.  (Miljöskyddslagen 1969:387) 
 
I slutet av 1960-talet hade oron för miljön spridits genom hela västvärlden 
som kommit till insikt om att den framtida välfärden hotades av dåtidens 
miljöförstörelse. Samtidigt som utvecklingsländerna såg miljöproblem som 
en västerländsk lyx. (FNs Miljöprogram, Global Environment Outlook 3, 
04-04-13)  
 

5.1.2 1970-talet 
 
Miljön hade efter en tids uppmärksamhet kommit till den fas att fokus nu 
låg på bland annat bevarande av jord och vatten, föroreningar och 
försämring av marken (FNs Miljöprogram, Global Environment Outlook 3, 
04-04-13). I början av 1970-talet hade begreppet ”green accounting” blivit 
aktuellt men fick inte någon stor genomslagskraft. Anledningen till detta 
anser Sten Jönsson i Wenberg, (1992) vara att det låg fokus på att efterlikna 
den externa redovisningen genom miljökonsekvensredovisningar. Jönsson 
ville framhäva miljöredovisning som ett internt verktyg som grund för 
beslutsfattande eftersom det inte ansågs finnas några externa användare. 
(Jönsson i Wennberg, 1992) 
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5.1.2.1 Praxis 
 
Under 1970-talet genomfördes en mängd undersökningar för att kartlägga 
hur utbrett det var att rapportera social information (Roberts, 1991). 
Wiseman (1982) studerade 26 miljökänsliga företags årsredovisningar för 
att undersöka relationen mellan företagens miljöinformation och dess 
faktiska miljöprestation. Wiseman kom fram till att miljöinformationen vid 
denna tidpunkt på det stora hela var ofullständig och att det inte fanns 
någon koppling mellan företagets miljöinformation och dess 
miljöprestation. (Wiseman, 1982) 
 

5.1.2.2 Forskning 
 
Ullman var en av de första forskarna som tidigt skapade en modell för 
miljöredovisning. Modellen, Corporate Environmental Accounting System 
(CEAS), omfattar ickefinansiella upplysningar om företagets miljö-
påverkan. Balansräkningen skulle inkludera miljöpåverkan av 
produktionsprocessen samt produktens påverkan på konsumenten. Denna 
modell tar inte upp externa kostnader som är förknippade med 
omgivningen utan bara den interna påverkan som uppstår. (Mathews, 1997) 
 
En annan forskare som försökte utforma en modell för miljöredovisning på 
1970-talet var Estes. Genom att få företagen att lämna upplysningar 
samlade i en social rapport ville Estes få med organisationens påverkan på 
miljön. Rapporten skulle innehålla intäkter och kostnader förknippade med 
företagets sociala utfall gällande miljön. Det som talade emot denna modell 
var den typ av information som krävdes och informationens tillgänglighet. 
(Mathews, 1997)       
 

5.1.2.3 Institutionella faktorer 
  
Den första internationella miljökonferensen anordnades i juni 1972 i 
Stockholm av FN. Konferensen ordnades för att öka medvetandet för 
miljön samt identifiera de problem som fanns och detta blev händelsen som 
gjorde miljöproblem till en internationell angelägenhet. Både industri- och 
utvecklingsländer deltog i konferensen och mottot var ”only one earth”. 
Detta var ett revolutionerande koncept för denna tid, men som idag är 
allmänt känt. (Engfeldt, 2002) Konferensen huvuduppgift var att tillgodose 
det behov som fanns för ett gemensamt ställningstagande och gemensamma 
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principer för att vägleda världen i bevarandet och förbättringen av miljön 
(FNs Miljöprogram, 04-04-13). Slutprodukten av konferensen var 26 
principer och en tillvägagångsplan med 109 rekommendationer. På förslag 
från konferensen bildades FNs miljöprogram, UNEP, för att samordna FNs 
arbete inom miljö (Svenska FN-förbundet, miljöprogram, 04-04-13).    
 
Konferensen resulterade i en deklaration om förbättring inom 
miljöområdet. Dock fick inte miljöfrågorna det avsedda fokus under resten 
av 1970-talet i och med att världen befann sig i en tid av lågkonjunkturer 
och oljekriser. (Steinholtz och Löhman, 2003) Konferensen influerade 
emellertid starten av en mängd olika ideella intresseorganisationer, som 
bildades för att arbeta för att få en bättre natur (Engfeldt, 2002). En av 
dessa organisationer var Greenpeace, vilka bildades 1971 i Kanada som en 
protest mot att USA utförde kärnvapenprov i Alaska (Greenpeace hemsida, 
04-04-10).  
  

5.1.3 1980-talet  
 
Miljön hamnade återigen i fokus på 1980-talet (Wåhlstedt, 2001) delvis 
som en konsekvens av en tids överflödiga resursutnyttjande. Det var ett 
resultat av 1980-talets extravagans som ledde till ökad insikt om att miljön 
är en begränsad resurs och att en fortsatt exploatering av denna resurs för 
att tillgodose vårt välstånd inte skulle vara hållbar. Det stod klart att 
miljöns förfall har en negativ inverkan på den ekonomiska tillväxten och 
det ansågs att en hållbar miljö skulle följa om fattigdom och 
underutveckling i världen gavs prioritet. (Engfeldt, 2002) I ett led i 
utvecklingen kring diskussionen om miljö bildades Miljöpartiet 1981. Det 
fanns även andra partier som använde sig av miljön som honnörsord, 
däribland kan nämnas Centerpartiet. (Larsson och Norregårdh, 2003) 
 
Under detta decennium inträffade ett antal naturkatastrofer som riktade 
fokus på människans påverkan på miljön. I Sverige bredde bottendöden ut 
sig i Östersjön och sura nedfall från Mellaneuropa förorsakade skogsdöd i 
södra delar av landet. (Larsson och Norregårdh, 2003) En av världens 
största internationella katastrofer sker 1986, när en reaktor i 
kärnkraftsverket i Chernobyl exploderade. Som ett resultat av de senaste 
katastroferna ökade trycket på företagen och dess exploatering av naturen. I 
slutet av 1980-talet hade konceptet ”Eco-efficiency” införts vilket innebar 
en strävan för företagen att ökade sin lönsamhet samtidigt som de minskade 
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verksamhetens påverkan på miljön. (FNs Miljöprogram, Global 
Environment Outlook 3, 04-04-13)  
 

5.1.3.1 Praxis 
 
Diskussionen om att redovisa företagens påverkan på miljön hade kommit 
igång. Företagen hade blivit medvetna om att brist på miljöhänsyn kunde 
leda till negativa konsekvenser, som till exempel omfattande kostnader för 
sanering. (Björn Gillberg i Wennberg, 1989) Det fanns även tendenser till 
att inkludera miljön i sina årsredovisningar på slutet av 1980-talet. Nobel 
Industrier presenterade 1987 i sin årsredovisning riktlinjer för sitt 
miljöarbete. Nobel följdes av ASSI som avsatte en sida till att beskriva 
företagets miljöpolicyfrågor i 1988 års årsredovisning.  (Ulf Kilander i 
Wennberg, 1989) 
 
En studie genomfördes av 1988 och 1989 års årsredovisningar från företag 
i Tyskland, Nederländerna, Frankrike, Sverige och Schweiz visade att 
majoriteten av företagen redovisade någon form av miljöinformation. Det 
gick dock att urskilja att den redovisade informationen var av varierande 
kvalitet bland företagen och att det fanns en del skillnader mellan de 
undersökta länderna. Tyska företag redovisade mest information, därefter 
kunde det urskiljas att svenska företag inkluderade mer än de övriga. 
Undersökningen visade även att en del företag stödde det ökade 
informationskravet vilket innebar att fler företag skulle kunna redovisa 
denna miljö information. (Roberts, 1991) 
 

5.1.3.2 Forskning 
 
Inriktningen för forskning inom miljö och redovisning på 1970- till 1980-
talet handlade ofta om miljö som en del av den breda termen ”social”. 
Tankegångarna sågs vid denna tidpunkt som ganska radikala, något som 
inte är fallet idag. Forskare har kommit att dela upp miljöredovisning på en 
traditionell redovisning och en nationalekonomisk inriktning.  Det 
traditionella synsättet tror på att få företagen att implementera miljö i sin 
redovisning genom att bland annat regleringar och att revision sker statligt 
medan den andra förespråkar en mer marknadsorienterad lösning. 
(Mathews, 1997) 
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5.1.3.3 Institutionella faktorer 
 
Under 1980-talet växte idén om att miljö- och utvecklingsmål är beroende 
av varandra sig starkare. För att kommunicera ut denna ståndpunkt bildades 
1983 World Commission on Environment and Development (WCED) även 
kallat Brundtlandkommissionen. (FNs Miljöprogram, Global Environment 
Outlook 3, 04-04-13) År 1987 presenterade kommissionen sin rapport ”Vår 
gemensamma framtid”. Rapporten lägger tonvikt på ekonomisk tillväxt och 
hållbar utveckling. Hållbar utveckling, sustainable development, definieras 
som ”utveckling som uppfyller de nuvarande behoven utan att äventyra 
förmågan hos framtida generationer att uppfylla deras behov”. (FNs 
Miljöprogram, Global Environment Outlook 3, 04-04-13) Det hela innebar 
att miljöaspekter borde integreras i den ekonomiska och sociala 
utvecklingen istället för att se dem som separata frågor. (Engfeldt, 2002)  
 

5.1.4 1990-talet 
 
Efter att begreppet hållbar utveckling växt fram på 1980-talet i samband 
med Brundtlandkommissionen, karakteriserades 1990-talet av sökandet 
efter en förståelse för dess innebörd och signifikans. Samtidigt som idéerna 
om flera intressegrupper och ökad accountability på miljö och sociala 
angelägenheter får mer gehör under detta decennium. Detta skedde under 
en tid av ökad internationalisering av handel och teknologi. (FNs 
Miljöprogram, Global Environment Outlook 3, 04-04-13) 
 

5.1.4.1 Praxis 
 
I takt med den ökade medvetenheten om miljöproblem har utvecklingen 
inom miljöredovisning gått framåt. Samtidigt som miljön integreras i 
ekonomiska, sociala och politiska frågor så förväntas företagen redovisa sin 
miljöpolicy och sitt miljöprogram. (Larsson, 1998) Påtryckningarna kom 
från flera håll, dels från investerarnas och aktiemarknadens krav på 
öppenhet om hur företagens miljöhantering kommer att påverka den 
ekonomiska ställningen, dels även från en allt hårdare miljölagstiftning. 
(Giertz och Larsson, 1997) Under slutet av 1980-talet till mitten av 1990-
talet skedde det en attitydförändring hos företagen. Från att ha förknippat 
miljöfrågorna med kostnader och myndighetskrav har utvecklingen gått 
mot att marknadskraven påverkar miljöfrågorna. (Linghede i Holmqvist 
och Wennberg, 1996) Företagen kom att inse konkurrensfördelarna förenat 
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med miljön vilket till och med kan leda till ökade intäkter. (Linghede i 
Holmqvist och Wennberg, 1996) 
 
I mitten av 1990-talet kom marknaden och företagens intressegrupper att 
börja efterfråga kompletterande information om företagens hantering av 
miljöfrågor samt verksamhetens påverkan på miljön. Under detta 
decennium började många företag redovisa miljöfrågor, dels i 
årsredovisningen och dels som separata miljöredovisningar. Det blev även 
vanligare med ökad information till konsumenten i samband med 
reklamsatsningar och dylikt. (Larsson och Norregårdh, 2003) Av 62 
börsnoterade industriföretags årsredovisningar år 1990, hade 33 stycken 
redovisat någon form av miljöinformation. Informationen ansågs inte vara 
tillräcklig för att intressenterna skulle få en rättvisande bild av företaget. 
(Almer, Axelsson, Ljungdahl, 1992) Mellan 1990-93 hade det skett en 
kraftig ökning av antalet miljöredovisningar där den största ökningen 
skedde mellan 1991-92. Undersökningen visar även på att det var stor 
variation inom en och samma bransch vilket tyder på att 
branschtillhörigheten inte varit en tillräckligt bra förklaring på uppkomna 
skillnader. (Ljungdahl, 1995) Brister i miljöredovisningarna berodde delvis 
på att de flesta företagen inriktat sig på kvalitativa data och innehöll 
begränsade beskrivningar av miljökravens finansiella effekter. (Anna 
Körnung i Carle och Rolén, 1995) Under perioden 1990-1993 hade fyra 
företag publicerat separata miljöredovisningar, Astra för 1991, Electrolux 
för 1992, MoDo för både 1992 och 1993 samt Volvo för 1993. (Ljungdahl, 
1995) Dessutom kom Stora ut med den första miljöredovisningen som 
innehöll en granskningsberättelse.  (Larsson och Norregårdh, 2003) 
 

5.1.4.2 Forskning 
 
Under 1990-talet pågick det forskning om redovisningen överhuvudtaget 
hade en roll i lösningen av världens miljöproblem. Enligt Maunders och 
Burritt i Gallhofer och Haslam, (1997) är den finansiella redovisningen 
destruktiv för miljön på så sätt att den är omoralisk och har problematiska 
regler vilka innebär mätningar i monetära termer och okunskap om 
osäkerhetsmoment. (Maunders och Burritt i Gallhofer och Haslam, 1997). 
Revisorer ska inte i dagsläget försöka redovisa för miljön utan samhället 
måste förändras för att kunna ta itu med miljön. (Cooper, 1992) 
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5.1.4.3 Institutionella faktorer 
 
En av FNs tillsatta expertgrupper tog 1991 fram en rekommendation om 
vad som bör ingå in en miljörapport. FN hade ståndpunkten att det krävdes 
en enhetlig och informativ miljöredovisning för att tillgodose 
intressenternas behov av information. Det ansågs vara nödvändigt med 
denna kompletterade information för att kunna få en rättvisande bild av 
företagets resultat och ställning. Miljöinformationen är en indikator på 
risken av framtida ekonomiska konsekvenser förknippade med miljöfrågor. 
Rekommendationen har inte fått någon större genomslagskraft i Sverige. 
(Almer, Axelsson och Ljungdahl, 1992) 
  
År 1992 anordnades FNs konferens om miljö och utveckling (UNCED) för 
att ta itu den växande ståndpunkten att miljöfrågor måste integreras med 
socioekonomiska frågor. Det uppmärksammas att en hållbar utveckling går 
hand i hand med att världens miljöfrågor står i balans med de sociala och 
ekonomiska behoven. En försämring av naturresurser kommer att påverka 
människor men även ekonomin negativt. Konferensen hade som syfte att 
arbeta fram en handlingsplan för att uppnå internationellt samarbete och 
målet med att integrera miljö- och utvecklingsfrågor. (Svenska FN-
förbundet, 04-04-13) Några av de viktiga dokumenten från sammanträdet  
var: (FNs, Earth Summit, 04-04-13)  
 
• Riodeklarationen: 27 principer om miljö och utveckling vilka definierar 

de rättigheter och ansvar som vilar på ett land. 
• Skogsprincipen: reglering av hållbar förvaltning av världens skogar  
• Agenda 21: ett omfattande handlingsprogram för att uppnå hållbar 

utveckling värden över vilka innefattar handlingar på alla nivåer.  
 
Agenda 21 kom att bli en av de mest betydelsefulla dokumenten inom 
miljöområdet, trots att programmet inte är bindande. Programmet används 
av många länder som mall för miljöledning och många länder har även 
tagit fram regionala Agenda 21 program. (FNs Miljöprogram, Global 
Environment Outlook 3, 04-04-13) Sverige kom att delegera ansvaret för 
implementeringen av Agenda 21 till den kommunala nivån. (Steinholtz och 
Löhman, 2003) Agenda 21 lägger en grund för framväxten av hållbar 
utveckling när det gäller sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter. 
(FNs Miljöprogram, Global Environment Outlook 3, 04-04-13) 
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Utvecklingen inom EU gick också framåt, 1992 antogs ett femte 
handlingsprogram benämnt ”towards sustainability”. Programmet är en 
framarbetad strategi för att möjliggöra fortsatt ekonomisk och social 
utveckling utan att skada naturen. För företagen innebar detta att 
verksamhetens och produkternas miljöpåverkan skulle inkluderas i 
årsredovisningen. Företagen ska utöver detta redovisa sina mål för 
miljövårdsprogrammen och i vilken grad dessa uppfyllts, 
miljövårdskostnader, riskerna hänförliga till miljön och uppskattade 
framtida miljökostnader. (Strandin, 1994) 
 
År 1992 påbörjade det internationella standardiseringsorganet ISO, 
International Standard Organisation, ett världsomfattande standardiserings-
arbete för att ta fram gemensamma riktlinjer för miljöfrågor. ISO 14000 
introducerades 1996 vilken innefattar standarder för organisationens 
miljöarbete vad gäller rutiner och arbetssätt. ISO 14000 serien kan delas 
upp i organisationsorienterade och produktionsorienterade standarder. 
(Wåhlstedt, 2001) Det som gör dessa standarders så vanliga är att de är 
anpassade så att de kan användas av alla företag och organisationer, stora 
som små, oavsett om det är ett producerandeföretag eller ett serviceföretag. 
(ISOs hemsida, Introduction, 04-03-10) 
 
År 1993 antogs EUs miljöstyrning och miljörevisionsförordning, Eco 
Management and Audit Scheme (EMAS). Förordningen utformades för att 
effektivisera och förbättra organisationers miljöarbete utöver de krav som 
ställs i lagen. EMAS innefattar även riktlinjer för att granska och godkänna 
en miljöredovisning samt andra former av miljökommunikation i 
företagens marknadsföring för att på så sätt kunna förmedla ett trovärdigt 
budskap om organisationens miljöarbete. EMAS bygger på ISO 14001 
vilket gör det till ett kommunikationsverktyg för organisationer som är ISO 
14001 certifierade. (EMAS Miljöstyrningsrådets hemsida, Kort om EMAS, 
04-04-15)  
 
Använder sig företaget av certifiering enligt EMAS ska en offentlig 
miljörapport utarbetas årligen samt granskas och godkännas av en 
miljökontrollant. EMAS baseras på samma grundläggande arbetssätt som 
ISO 14000-serien som i sin tur baseras på internationell standards. I och 
med att de olika standarderna utvecklas under olika tidpunkter finns dock 
vissa skillnader. Bland annat ska även underleverantörer tillämpa liknande 
standard som företaget själv enligt EMAS medan ISO 14001 inte har några 
sådana krav. EMAS behandlar först och främst miljörevision av 
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anläggningar medan ISO 14001 koncentrerar sig på revision av 
miljöledningssystem. (Westermark, 1999) Användningen av ISO 14001 har 
ökat kraftigare än EMAS vilket antagligen har att göra med att många 
företag redan anslutit sig till ISO 9001 certifieringen och därför ligger ISO 
14001 närmare till hands. ISO 14001 används även över hela världen 
medan EMAS endast är verksam inom EU. (SCBs hemsida, 04-03-09) 
 
Årsredovisningen (ÅRL) ska innehålla alla uppgifter som har en direkt 
eller indirekt påverkan på företagets resultat och finansiella ställning 
därmed även miljöfaktorer. År 1997 infördes ett tillägg i ÅRL om 
förvaltningsberättelsens innehåll. Lagförändringen innebar att förvaltnings-
berättelsen även skulle innehålla ett tillägg om ”verksamhetens påverkan på 
den yttre miljön”. Det nya införandet är riktat mot de företag som är 
anmälningspliktiga eller tillståndspliktiga enligt Miljöskyddslagen, vilket 
innebär att endast företag som bedriver kraftigt miljöpåverkande 
verksamheter innefattas av lagtillägget. Informationsplikten begränsas till 
miljöpåverkan som uppstår i produktionsprocessen, såsom utsläpp och 
avfall. Detta medför att sådan miljöpåverkan som uppstår vid användning 
av företagets produkter eller som uppkommer vid produktionen av varor 
och tjänster hos företagets leverantörer inte innefattas.(Westermark, 1999)  
 
Det ökade intresset för miljöredovisning uppmärksammades även av 
Sveriges Finansanalytikersförening, SFF, som gav ut en rekommendation 
om miljöinformation 1999. SFF betonar i sin rekommendation att 
begreppet miljömässiga konsekvenser borde få en bredare tolkning än 
ÅRL. Ett företag bör redovisa dels verksamhetens och dels produkternas 
påverkan på miljön. Utöver detta ska de åtgärder som kan kvantifieras eller 
påverka riskbedömningen av miljörelaterade frågors påverkan på den 
finansiella ställningen tas med. (Flening, 1999) 
 
I slutet på 1990-talet hade ett omfattande arbete med att utveckla normer, 
riktlinjer och standarder satts igång på det internationella planet. För att 
följa med utvecklingen har FAR tillsatt en samrådsgrupp för miljöfrågor. 
(Larsson, 1998) 
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5.2 Social redovisning 
 
Social redovisning har pendlat mycket mellan att vara ett av de största 
utvecklingsområdena inom redovisning till att bli ett bortglömt system som 
inte har kunnat konkurrera med den finansiella redovisningen. Från 1970-
talet fram till idag har det publiceras åtskilliga artiklar, avhandlingar, 
böcker inom området där tonvikten har legat på olika områden i olika 
perioder. (Mathews, 1997) 
 
Från början kom begreppet social redovisning från engelskans "social 
accounting" vilket gjorde att begreppsförvirringen blev stor med tanke på 
att detta även syftar till redovisning på makronivå. Den sociala 
redovisningen syftade i huvudsak på en önskan hos företagen att bli bättre 
sociala aktörer. Bauer och Fenn i Gröjer och Stark (1978) väljer att 
definiera det som, ett sätt att beskriva och definiera balansen mellan 
företagsintresse och andra parters intresse vad gäller speciella delar av 
företagets aktiviteter och hur denna balans kan uppstå. (Gröjer och Stark, 
1978) Figur 15 visar en historisk överblick över sociala redovisning. 

 

5.2.1 1960-talet 
 
Redan på 1960-talet nämndes något som kallades ”Human Resource 
Accounting”. Någon svensk översättning fanns inte och en definition på 
social redovisning saknades. Försök gjordes med att definiera de 
immateriella arbetande tillgångarna som vanligtvis inte fanns med i vare 
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sig balansräkningen eller resultaträkningen. Eftersom en av de mest 
betydelsefulla immateriella tillgångarna är kunnig personal försöktes det att 
kvantifiera, identifiera och rapportera storleken på denna tillgång så den 
skulle kunna återges i den traditionella redovisningen. Däremot ansågs 
detta försök en så länge bara vara ett komplement till den interna 
styrningen och svenska revisorer ställde sig skeptiska till införandet i 
Sverige. (Berlin, 1977) 
 

5.2.1.1 Forskning 
 
Linowes var en av de forskare som utmärkte sig efter att ha tagit fram en 
modell till ett socialt bokslut då han ansåg att den traditionella 
redovisningen var otillräcklig. Linowes försökte kvantifiera i finansiella tal 
interaktionen mellan människor, omgivning och produktion och ansåg att 
företaget även hade ansvar för sysselsättning och sina produkter. 
Redovisningen skulle översättas till kostnader och intäkter så det såg ut 
som i ett vanligt ekonomisktbokslut. (Jonsson, 1977) I denna modell togs 
det enbart upp de privata kostnaderna och det nämndes inte något om de 
kostnader som uppstår om företagen inte tar ett större socialt ansvar. De 
kostnader som uppstår i framtiden om ett företag exempelvis struntar i att 
ta hand om sina anställda och intressenter mättes inte, utan koncentrationen 
låg på det förflutna. (Mathews, 1997) I och med detta skapades en debatt i 
främst Europa och USA vilket ökade intresset för social redovisning för 
både teoretiker och praktiker. (Jonsson, 1977) 
 

5.2.2 1970-talet 
 
Det som social redovisning idag bygger på fick sin start i början av 1970-
talet, men begreppet social redovisning rörde sig ännu bara inom en mindre 
krets forskare och revisorer. (Mathews, 1997) För att kunna skapa ett värde 
i den sociala redovisningen ansåg Jonsson (1977) att företagen måste 
identifiera sina intressenter och hur de påverkas. De intressenter som anses 
vara de viktigaste är under denna period, företagsledning, aktieägare, 
anställda, kunder och samhället. (Jonsson, 1977)  
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5.2.2.1 Praxis  
 
Under denna tidsperiod är de studier som gjorts väldigt enkla och bygger 
ofta bara på empiri från ett fåtal företag som försökt göra sociala 
redovisningar. Dessa undersökningar kompletterades sedan med en liten 
andel av normativa och filosofiska teorier. De områden som mest berördes 
var personal och produktutveckling. (Mathews, 1997) De empiriska 
studierna inkluderade miljöfrågor och en mängd andra ämnen som ansågs 
intressanta. Idag hade många av de studier som gjordes under denna tid 
ansetts vara obetydliga och de innehöll oftast enbart beskrivande ansats. 
(Mathews, 1997) 
 
Det företags som ansågs ha lämnat den bästa sociala rapport 1976 var ett 
fransktdotterbolag till tyska Hoechst. (Jonsson, 1977) Hochsts rapport 
omfattade nästan 50 sidor där de bland annat motiverat uppförandet av 
redovisningen och förklarat målsättningen för deras sociala policy. Hochst 
hade även upprättat en mervärdesredovisningsanalys vilken främst var 
riktad till personalen men deras relation till samhället och den yttre miljön 
fanns också med. Den främsta kritiken mot deras sociala redovisning var 
att den saknade företagets negativa påverkan. (Gröjer och Stark, 1978) 
 
I Sverige var det företagen själva som tog initiativ till införandet av social 
redovisning och inte som när det gäller miljöredovisning där organisationer 
och myndigheter har varit de som drivit frågan framåt. Det första företaget i 
Sverige som upprättade en social årsredovisning var Uppsalaföretaget AB 
Nordviror. 1975 publicerade de en social bokslutsrapport vid sidan av 
årsredovisningen. Fokus låg på företagets sociala aspekter och därefter har 
de år för år försökt att analysera verksamheten ur andra intressenters 
synvinklar än enbart kapitalägarnas. (Nehlin, 1980) Andra företag som 
ungefär samtidig tog fram sociala rapporter var Volvo och Monark. Bristen 
i Monarks sociala rapporter är de inte gjort jämförelser med tidigare år. 
(Gröjer och Stark, 1978). 
 
Företagens sociala redovisningar varierade kraftigt under denna period. En 
del företag valde att klassa allt som utgifter, till exempel utgifter för hälsa, 
subventionerad lunch med mera. Andra valde att rapportera i kvantitet till 
exempel antal studietimmar, mängd avskild kol ur avgaser och minskad 
decibel i produktionslokal. En tredje grupp beskrev åtgärder utan att göra 
om det till siffror. Det fanns även de som använde sig av alla tre metoderna 
även om det inte var så vanligt. (Jonsson, 1977) Redan under denna tid 
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uppmärksammades att det behövdes en granskning av en oberoende tredje 
part som kunde bekräfta att uppgifterna stämde i enlighet med god 
redovisningssed. (Jonsson, 1977) 
    
De flesta är överens om att många företag använder den sociala 
redovisningen och miljöredovisningen för att ge en positiv bild av sig 
själva. För att redovisningen ska tas på allvar måste uppgifterna 
kontinuerligt uppdateras och jämföras med budgeterade åtgärder och 
planer. (Nehlin, 1980) Som bevis på detta uppmanade professor emeritus 
Sune Carlsson, som var en av jurymedlemmarna i 1975 års utnämning för 
bästa redovisning, att företagen skulle minska skrytet i årsredovisningarna. 
Enligt Carlson blir detta ännu allvarligare om företagen väljer att kalla detta 
"skryt" för socialrapport eller social redovisning. Det blir då omöjligt att 
skilja social rapportering från företagspropaganda och det kommer att 
svärta ner de företag som försöker göra ett seriöst försök på området. 
(Carlson, 1976 i Gröjer och Stark, 1978)   
   

5.2.2.2 Forskning 
 
I ren normativ teoriutveckling sågs en klar uppdelning mellan två grupper, 
den ena försökte vidareutveckla den historiska finansiella redovisningen 
genom att mäta och värdera de nya områdena efter de nuvarande 
principerna.  Den andra gruppen såg det hela från ett vidare perspektiv där 
nya mätmetoder behövdes tas fram för att kunna komplettera den 
finansiella redovisningen och analysera de sociala delarna. De flesta av de 
modeller som utvecklades koncentrerades inte enbart på sociala faktorer 
utan miljö och mer organisatoriska faktorer inkluderades ofta. (Mathews, 
1997) Utvecklingen som skett är att de flesta av dessa teorier har ersatts 
med nya lagar, standards, praxis och i många fall en icke finansiell 
kvantifiering.(Mathews, 1997) 
 
Ett av de första försöken att framställa ett ramverk för social redovisning 
kom med Ramanathans artikel Toward A Theory of Corporate Social 
Accounting (1976). Artikeln tog upp problemet med att framstående 
tekniska industriföretag använde sig av den traditionella synen med 
vinstmaximering och det i sin tur låg i konflikt med samhälleliga 
prioriteringar. Företagen ansåg att deras enda ansvar mot samhället i ett 
marknadssystem var att maximera vinst som i sin tur leder till maximering 
av nyttan i samhället. (Ramanathan, 1976). Ramanathan (1976) ansåg att 
det behövdes en bredare definition av företagets roll i samhället var, än vad 
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som var tillgängligt i lag. Förslag togs upp om införande av ett socialt 
kontrakt som ledde fram till det första generella förslaget på ett socialt 
ramverk. I stort går det att säga att det sociala kontraktet gick ut på att ett 
företag skulle sluta ett avtal med samhället om att utföra vissa sociala 
åtaganden där även påverkan på den fysiska miljön var medräknat och i 
gengäld skulle de få vissa utmärkelser som skulle gynna deras fortsatta 
existens. (Ramanathan, 1976) Ramanathan koncentrerade sig på utveckling 
av sina begrepp istället för hur social redovisning skulle genomföras rent 
praktiskt. 
 
En annan modell som fick mer uppmärksamhet var Batells modell. Batelle 
var ett konsultföretag med verksamhet i stora delar av Europa som 
utvecklade en egen standardiserad modell för social rapportering. Syftet var 
att presentera ett företags verksamhet och prestationer som är av intresse 
för deras intressegrupper genom en jämförelse av företagets åtaganden och 
dess effekter. Åtaganden var i huvudsak företagets policy eller kostnader de 
haft som kunde kopplas samman med ett socialt ansvar. Genom att jämföra 
varje åtagande och dess effekt togs de sociala effekterna fram. Modellen 
sågs som lyckad och kunder i bland annat Sverige var några av de första att 
implementera den. (Gröjer och Stark, 1978) 
 
Därefter publicerade Gröjer och Stark, 1978, sin doktorsavhandling, Social 
redovisning och blev stora föregångare i Sverige och i internationella 
kretsar. (Jonsson, 1977) Syftet var att skapa en teoretisk grund för en 
redovisning som istället för att utgå bara från aktieägare och kreditgivare 
utgick från företagets alla intressenter. Undersökningen gjordes med hjälp 
av två fallföretag, Fortia och Nyby, där författarna med hjälp av sin egen 
modell och beräkningar fick fram företagens mervärdesredovisningsanalys. 
Detta är skillnaden mellan intäkter och kostnader fördelat på företagets alla 
intressenter. Därefter upprättades en resultaträkning för varje intressent 
med både kvantifierbara och icke kvantifierbara resultatposter. De betonade 
även att det inte går att ta med alla sociala faktorer som påverkar och 
påverkas av verksamheten utan ett urval måste göras för varje enskilt 
företag. (Gröjer och Stark, 1978) 
 

5.2.2.3 Institutionella faktorer 
 
Många offentliga och privata redovisningsorganisationer har prövat att 
samla in information om företagens sociala ansvar och ungefär lika många 
försök har gjorts att institutionalisera någon form av social redovisning. 
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Amerikas motsvarighet till Sveriges finansinspektion Securities and 
Exchange Commission, SEC, har försökt öka företagens öppenhet gällande 
miljöpolicy och ansvar. (Ramanathan, 1976) Ett annat försök gjordes 1973 
av den amerikanska revisorsorganisationen, American Institute of 
Cerrtified Public Accountants (AICPA). De framhävde att det fanns ett 
behov av social redovisning och att detta behov behövde analyseras och 
utvecklas och tillsatte därmed en kommitté för att arbeta vidare med detta. 
(Gröjer och Stark, 1978)  

Det land som var först med att införa social redovisning var Frankrike. De 
införde redan år 1978 en lag som tog upp att företag med mer än 750 
anställda skulle lämna rapport om de vidtagna sociala åtgärderna. Detta 
ändras senare till att gälla företag med mer än 300 anställda. De franska 
företagen skulle varje år upprätta en ”Bilans Sociale” och detaljerade 
uppgifter finns i lag angående vad som ska ingå. Rapporten kan delas in i 
sju delar, personal, löner och personalkostnader, hälsofrågor och 
arbetarskydd, utbildning, företagsdemokrati och slutligen övriga sociala 
förmåner till anställda. (Nehlin, 1980) Lagen används fortfarande idag.  
 
Några enhetliga normer finns än så länge bara i en extremt begränsad 
variant och AICPAs försök att sammanställa en norm lyckades inte få 
något fäste. Det enda som under 1970-talet enligt internationell 
redovisningsstandard krävdes angående social redovisning var 
personalkostnader som pensionsavsättningar och pensioneringsplaner som 
regleras i IAS 5 och 10. FNs internationella standards tog fram lite mer 
detaljerade anvisningar om bland annat genomsnittligt antal anställda för 
multinationella företag. (Nehlin, 1980) 
 

5.2.3 1980-talet 
 
Under denna period publicerades helt annorlunda material om social 
redovisning än under 1970-talet. Miljöredovisning tog mer och mer över 
intresset för vad företag borde ta ansvar för och nådde sedan sin top i slutet 
av denna period. Det som utvecklades mycket under denna epok var det 
akademiska intresset för den sociala redovisningen och en större grad av 
specialisering började synas. Nu började företag specialisera sig på olika 
delar av det som innan slagits ihop i social redovisning, som exempel kan 
nämnas fristående personalrapporter och mervärdesredovisningsanalys. 
(Mathews, 1997) 
 



Empiri 
 

 57 

År 1980 var tystnade runt social redovisning bland företagen i stort sett 
fullständig. Nehlin och andra revisorer och forskare på området i Sverige 
trodde att detta bara var tillfälligt och väntade bara på att nedgången skulle 
vända när alla olika grupper hade kommit överens om hur redovisningen 
skulle utformas. Tron var att Medbestämmandelagen, MBL, skulle komma 
att förändra en hel del men ovissheten om vad som skulle redovisas socialt 
ledde till att allt färre företag tog med någon socialrapportering i 
årsredovisningen. Däremot är det troligt att många företag lämnade 
separata redogörelser i personaltidningar och liknande som ej framgår av 
den granskning som görs av årsredovisningarna. (Nehlin, 1980) Det sociala 
ansvaret ersattes av en stark koncentration på miljö och reglering för att 
minska de omfattande miljöskadorna (Mathews, 1997). 
 

5.2.3.1 Praxis 
 
För att motverka den subjektivitet som 1970-talet präglades av och öka 
användbarheten användes ett större företagsunderlag som det gick att dra 
generella slutsatser ifrån. De empiriska studierna var mer analytiska och 
mindre beskrivande än innan. Försök att förklara varför företag valt att ta 
med viss social information hade däremot inte kommit mycket längre utan 
företag valde fortfarande att endast ta upp sådan information som de ville 
att sin omgivning skulle veta. (Mathews, 1997) 
 

5.2.3.2 Forskning 
 
Det är fortfarande den finansiella naturvetenskapliga grunden som har 
starkt fäste även om många försök gjordes för att hitta ett alternativt sätt att 
grunda modeller och teorier på. Gränsen mellan normativa och filosofiska 
ramverk är hårfin och i många fall anses flera kategorier vara tillämpliga. 
Vanligast var att forskare under denna period enbart höll med eller 
kritiserade andra forskare istället för att fortsätta utvecklingen. (Mathews, 
1997) Wartick och Cochran kom att under 1980-talet ta fram grunden till 
det som idag kallas Corporate Social Performance (CSP) som närmare 
beskrivs under 90-talet då begreppet utvecklades.  
 
Under 1980-talet var forskningen till stora delar bristfällig och inte alls 
sammankopplad med en normativ grund. Den redovisade informationen var 
bara aktuell i en viss tidpunkt vilket innebar att den kunde vara inaktuell 
när den väl publicerades. Resultatet blev oftast bara en upprepning av 
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företagets försök att skapa publicitet och i många fall kunde det visa sig att 
relevansen och sanningshalten i informationen var mer än bristfällig. 
(Mathews, 1997) Många forskare ställde sig kritiska till det forskningen 
kring social redovisning grundade sig på, bland annat Arlow och Gannon. 
 
Arlow och Gannon, (1982) gjorde en empirisk jämförelse mellan de 
forskare som under 1970-talet hade studerat vilken påverkan social 
redovisning hade på företagens avkastning. De fann att det var många 
problem i vägen för att skapa signifikans mellan de ekonomiska och de 
sociala målen, det var helt enkelt svårt att få någon jämförelse mellan olika 
sociala mått och mål. Bland annat gjordes undersökningar som studerade 
olika tidsperioder, olika sociala- och ekonomiska grunder. Dessutom var 
det svårt att finna validiteten i de sociala mätmetoderna och jämförelse blev 
väldigt olika beroende på vem som genomfört rapporten, se exempel 
nedan: (Arlow och Gannon,1982) 
  
Även Ullmann, (1985) ställde sig kritisk till det sätt som tidigare 
undersökningar var gjorda på när det gällde att hitta signifikans mellan 
social redovisning och ekonomiska intäkter. Han gjorde en liknande 
jämförelse som Arlow & Gannon och fann att resultaten stod i konflikt med 
varandra. För att få en mer övertygande modell över sambanden ekonomi 
och social redovisning hävdade Ullmann att det inte är två faktorer som ska 
jämföras utan tre, det vill säga sociala prestationer, ekonomiska 
prestationer och sociala tilläggsupplysningar. (Ullmann, 1985) Han anser 
även att den sociala rapporten till stor del görs av företagen på frivillig 
basis för att inte reglerande organ ska blanda sig i och ställa krav. Skulle 
detta ske är det inte säkert att den sociala rapporten skulle ge intressenter 
den positiva bild av företaget som företagen själva eftersträvar. Dessutom 
mottas informationen på olika sätt av olika intressenter. (Ullmann, 1985) 
 

5.2.3.3 Institutionella faktorer 
 
Under 1980-talet hade användningen av ramverk ökat för att motverka 
graden av egna lösningar på den finansiella redovisningen. Tyvärr hade 
nästan ingen av denna användning applicerats på den sociala redovisningen 
och som standards och rekommendationer var utformade var de inte heller 
applicerbara på social redovisning. (Mathews, 1997) Den lagstiftning som 
existerade runt social redovisning var som nämnt innan knapphändig. Det 
som ändå var reglerat i Europa var frågor rörande personal som infördes 
redan på 1970-talet. FEE gav 1983 ut sitt första diskussionspapper på 
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området som underlättade för större bolag att skapa en mer organiserad 
form av socialrapportering. (FEEs hemsida, publikation, 04-03-10) 
 

5.2.4 1990-talet 
 
Bortsett från Gray, Wood och Carroll var under denna period nästan alla 
utländska forskare inställda på miljöredovisning framför social 
redovisning. En möjlig orsak var att det var lättare att relatera till 
miljöfaktorer då de var mer objektiva och därför implementerades 
snabbare. (Mathews, 1997)  
 

5.2.4.1 Praxis 
 
The Body Shop var först med att göra en tydlig och omfattande rapport år 
1997 där de tog upp både deras sociala principer och deras avståndstagande 
till att testa produkter på djur. Det som skilde The Body Shop från tidigare 
sociala redovisningar var att de inte bara beskrev sina framgångar utan 
även sina motgångar. Detta förändrade synen på vad en socialrapport skulle 
användas till andra företag var inte sena att följa, bland dessa kan nämnas 
Novonordisk och British Telecom. (Larsson, a, 2002) 
 
I Sverige däremot satsades mycket inom företagen under denna tid på 
företagens humankapital, även kallat, Intellektuellt Capital (IC). Skandia 
var först i världen med att ta med kunskapskapital i årsredovisningen då de 
enligt Leif Edvinsson, dåvarande chef i Skandia, bara togs upp historiska 
värden i en årsredovisning och inte de verkliga värdena. Skillnaden mellan 
bokfört värde och företagets börsvärde ansågs vara de anställdas tillförda 
förtjänst, det dolda värdet. Leif Edvinsson var hjärnan bakom det 
uppmärksammade redovisningssystemet med mätinstrumentet Skandia 
Navigator. Edvinsson började redan 1991 att utveckla sina mätmetoder för 
de mjuka värdena. Skandia Navigator fokuserade på både den finansiella 
och den del där bland annat humankapital och kunder ingår. Med detta nya 
redovisningssätt ökade Skandia tydligheten och fick enligt Edvinsson 
lättare att navigera för framtiden. Detta redovisades sedan i en separat 
redovisning som komplement till den finansiella årsredovisningen. Skandia 
sågs som ett föredöme och bland annat SEC uppmuntrade amerikanska 
företag att följa Skandias exempel. (News Wire 97-09-10)  
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Många företag följde efter Skandia och i denna grupp utmärkte sig 
kunskapsföretag och främst de inom IT-sektorn som nästan bara hade 
personal som resurs. (Veckans Affärer, 01-11-12) Idag har det tystnat runt 
humankapital, metoden kritiserades för att den försökte omvandla 
mänskliga resurser till siffror. Detta uppmärksammades då IT-bubblan 
sprack och i sin tur tog död på tron om att det intellektuella kapitalet var 
något som skulle få en plats i årsredovisningen.  (Veckans Affärer, 01-11-
12) 
 

5.2.4.2 Forskning 
 
Hines i Mathews (1997) är en av dem som starkt argumenterar mot att 
införa något som enligt honom är ännu ett försök att värdera det 
okvantifierbara. En annan forskare som lyckades ta fram ett ramverk som 
faktiskt har kommit till användning är Donna Woods (1991). Woods 
definierar Corporate Social Performance, CSP, det vill säga företagens 
sociala prestation som ett sätt att linka samman det sociala ansvaret 
företagen har med socialrespons. Det vill säga att det är lika viktigt att 
företaget tar sitt ansvar som att de tar de reaktioner som de möts av på 
allvar. (Wood, 1991) 
 
En fördel med Woods modell är att den möjliggör en urskiljning av 
tvetydiga resultat där företag som endast har som motiv att få positiv 
publicitet ska kunna urskiljas från de som försöker ge en rättvisande bild av 
vad företaget sysslar med. Företagets sociala ansvar delas upp i tre nivåer 
vilket lägger grunden för all CSR. Dessa nivåer är institutionell-, företags- 
och individuell nivå. (Wood, 1991) Institutionell nivå legitimerar 
verksamheten och bygger på olika teoretiska utvecklingar som svarar på 
frågan för vem ska ett företag vara ansvarig. Enligt Freeman i Woods 
(1991) ska företaget redovisa för de grupper som kan påverka eller 
påverkas av vad organisationen gör. Förlorar intressenter sitt förtroende för 
företaget kan legitimiteten följa med. Kunder slutar köpa produkter, 
aktieägare säljer sina andelar, anställda blir mindre lojala, Utan legitimitet 
kommer företaget att försvinna. På företagsnivå är företag skyldiga att lösa 
de problem de har orsakat samhället och sådant som är relaterat till deras 
verksamhet. De behöver inte lösa alla sociala och samhälleliga problemen 
utan bör inrikta sig på de bekymren som berör deras närmsta primära 
omkrets och de sekundära intressenterna. På individnivå läggs fokus oftast 
på regler, principer och företagens etiska ställning. Däremot glöms det ofta 
bort att de flesta beslut fattas av ledningen då deras omdöme påverkar hur 
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företaget agerar i olika situationer. Företaget agerar inte själv utan det är 
alltid individen som ligger bakom beslut. Ledningen slits mellan beslut där 
deras moral och självintresse är två viktiga faktorer som influerar. De har 
alltid det yttersta ansvaret och kan inte undvika att bli inblandade genom att 
förlita sig bara på regler, policys eller fasta rutiner. (Wood, 1991) Med 
denna modell anser Wood att forskare får en bättre grund att utveckla och 
organisera forskningen och teorierna runt CSP.  
 
Ännu har inga lagar uppkommit runt social redovisning, däremot har fler 
och fler redovisningsorganisationer satsat hårt på att ta fram 
redovisningsstandards och normer som relaterar de sociala faktorerna med 
det ansvarstagande som företagen bör ta. Alltjämt motverkas de nya 
idéerna av redovisningens ovilja att förändras. I och med att social 
redovisning anses vara för subjektiv har den nya forskningen en förmåga 
att stanna på forskningsnivå och inte röra sig vidare mot praktikerna och 
nya institutioner. Attityden har inte förändras mycket under åren. 
(Mathews, 1997) Som en långsam våg efter miljön börjar det sociala 
ansvaret att återigen att få det engagemang och intresse som det hade under 
70- talet. Det svåra är att få företagen att acceptera och göra socialt ansvar 
och dess redovisning till något självklart. 
 

5.3 Etik  
 
Skillnaden mellan etik och moral brukar definieras som att människan har 
en moral men det är inte alla som har en genomtänkt etik. Först när 
individen medvetet organiserar sina värderingar och därmed kommer till 
insikt om vilka dessa är går det att uttrycka att personen har en etik. 
Detsamma gäller företagen. Särskilt viktigt anses ledningens personliga 
uppfattningar vara då det är dessa som i slutänden bestämmer vilken etisk 
syn företaget ska ha. Har företagsledningen en mer samhällelig- och social 
syn på sin omgivning samtidigt som de under viss oro funderar på 
framtiden kommer de att ha en inverkan på hur företagets ansvarstagande 
kommer att se ut jämfört med om ledningen har en mer naturvetenskaplig 
syn där vinstmaximering fortfarande råder och man tror med tillförsikt på 
framtiden. (Westermark, 1999) 
 
Under början av 1900-talet ansåg de flesta människor att moral och etik var 
något självklart, de ansåg att det fanns en moralisk lag som de självklart 
skulle lyda. Emanuel Kant var en av de filosoferna som verkade under 



Empiri 
 

 62 

denna tid och som hävdade att olika läror hade upp och nedgångar men att 
moralen och etiken var något som var skrivet på "evigheternas tavlor". 
Moralens värdebeständighet är inte lika klar i dag, inom företagsvärlden 
kan detta ses bland annat genom att många företagsledare och dess 
underhuggare har gjort sig skyldiga till allvarliga kränkningar av 
mänskligheten och vad som är ännu allvarligare är att allmänheten låtit dem 
hållas. (Tännsjö, 2000)  
 
De första etiska affärsprinciperna utfärdades av Caux Round Table, CRT, 
som består av internationella företagsledare från Europa, Japan och USA. 
De kom under ett av sina möten fram till att alla företag var tvungna att 
följa vissa grundläggande etiska ideal. (Westermark, 1999) Den etiska 
företagskoden bestod av mänsklig värdighet och det japanska uttrycket 
kyosei, som betyder att leva och arbeta tillsammans för det gemensamma 
bästa. Ledord var ömsesidig respekt och förtroende för sina intressenter. 
Tyvärr satte CRTs affärsprinciper inga djupare spår i svensk 
redovisningspraxis. (Westermark, 1999) I figur 16 visar en historisk 
överblick över etiken.  

 

5.3.1 1970-talet 
 
Under 1960- och 1970-talet hade samhälleliga och filosofiska kontrakten 
ännu inte fått något genomslag i redovisningssammanhang. (Dowling och 
Pfeffer (1975) i Mathews, 1997) De som använde sig av andra metoder än 
de traditionella finansiella redovisningsteorierna under 1970-talet ansågs 
vara radikala eftersom de kritiserade den nuvarande grunden att all 
information var till för kreditgivare och ägare. Många av dessa forskare 
som ansågs vara radikala under denna tid blev senare kritiserade för att 
bara förändra i stället för att byta ut nuvarande system och ersätta det med 
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ett som var anpassat till sociala frågor och miljöfrågor.  En av dessa var 
Linowes som nämns under kapitel 5.2.1.1. (Mathews, 1997)   
 
Många av denna tids utredningar inom redovisningen utgick från strategisk 
forskning där samhälle, organisation och etik var grundpelare. Mycket 
skrevs just om det ansvarstagandet som företagen hade och de sociala 
kontrakten som fanns för att privata företag borde vara med i utvecklingen 
av den legitima sociala policyns. Detta ställdes i kontrast till det 
traditionella vinstmaximerande ansvaret som bland annat Friedman år 1972 
starkt ställde sig bakom. Friedman hävdar att det bara finns ett och endast 
ett ansvar, nämligen att använda företagets resurser till att öka vinsten i en 
fri och öppen marknad. Dessutom hävdar Friedman tillsammans med bland 
annat Davis att företagsledningen inte alltid är den mest lämpade att besluta 
om socialt agerande.(Friedman i Woods, 1991) 
 

5.3.2 1980-talet 
 
Under denna tidsepok fanns det två huvudsakliga inriktningar på den 
filosofiska synen på redovisningen. Diskussionen handlade om 
redovisningen skulle omfatta sociala och miljömässiga aspekter. De två 
inriktningarna var den traditionella synen med fokus på objektivitet och 
kvantitativ data och den icke traditionella synen. (Mathews, 1997) Det icke 
traditionella redovisningsperspektivet tog i huvudsak upp en 
socialorienterad redovisning vilken stödjer sig på sociala kontrakt. Detta 
diskuterades bland annat av Donaldson i Mathews, 1997. De sociala 
kontrakten anses vara en start till att argumenten som stödjer miljö- och 
social redovisning fick en starkare grund att stå på. (Mathews, 1997) Det 
fanns en tredje grupp som dock var kritiska till den icketraditionella synen 
då de ansåg att den nya utvecklingen sällan lyckades utmana den 
traditionella synen. De ansåg att det endast fördes en debatt om vad som 
bör förändras men ingen försökte genomföra förändringen. (Mathews, 
1997) 
 

5.3.3 1990-talet 
 
Under 90-talet kom Carroll, (1991) med sina fyra kategorier av ansvar, 
ekonomiskt, juridiskt, etiskt och filantropiskt ansvar som ses i figur 14. De 
kan inte anses som principer var och en för sig utan måste samverka för att 
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förklara de motiverande principerna som ligger bakom varför ett företag tar 
ansvar. Figur 17 åskådliggör Carrolls fyra kategorier av ansvar.  

 
Enligt Carroll var företagets primära roll att producera varor och tjänster 
som konsumenterna eftersträvar samt att göra en acceptabel vinst. Detta 
ansvar ligger fortfarande kvar och bildar grunden och den första nivån i 
Carrolls pyramid, det ekonomiska ansvaret. Den andra nivån, det juridiska 
ansvaret bygger på de lagar, regler och förordningar som stiftats och som 
företagen är skyldiga att följa. Denna nivå är en del av det sociala 
kontraktet som finns mellan företaget och samhället. (Carroll, 1991) Den 
tredje nivån skildrar det etiska ansvaret om vad som är rättvist och rätt. 
Även om de båda tidigare nivåerna bygger på etiska skyldigheter finns den 
etiska nivån som uttrycker alla intressenters normer och förväntningar som 
de anser att företaget ska uppfylla. Enligt Carroll föregår det etiska ansvaret 
det juridiska då nya värderingar i samhället som blir bestående ofta 
resulterar i ny lagstiftning. Ett annat sätt att se denna nivå på är att 
intressenterna ofta ställer högre krav på företagen än vad lagstiftningen gör 
och detta gäller både social- och miljöansvar. (Carroll, 1991)  
 
Den fjärde nivån i Carrolls pyramid, det filantropiska ansvaret, bygger 
vidare på det etiska ansvaret och omfattar de handlingar företaget utför i 
gensvar på samhällets förväntningar. Företaget försöker agera som goda 
samhällsmedborgare genom handlingar som främjar välfärden i samhället 
och goodwill för företaget. Det filantropiska ansvaret är till skillnad från 
det etiska ansvaret inget som förväntas av företagen men det är önskvärt. 
Ett företag anses inte vara oetiskt bara för att det inte kommer upp till 
denna nivå. Både den etiska och den filantropiska nivån handlar till stor del 
om den etiska filosofin, utilitarism. (Carroll, 1991) Utilitarismen innebär 
att allt handlande ett företag gör ska vara baserat på att konsekvenserna för 
alla inblandade ska vara så lyckade som möjligt. Läran bildades på 1700-
talet av Jeremy Bentham och den grundläggande filosofin var att lycka 
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skulle maximeras och att det i varje beslutsögonblick bara finns ett enda 
obligatorisk handlingssätt som man har rätt att utföra. (Tännsjö, 2000) 
 
CSR inkluderar enligt Carroll en viss grad av filantropiskt givande men är 
inte ett måste utan mer ett önskvärt tillägg för att öka livskvaliteten i 
samhället. Det som Carroll poängterar är att de fyra nivåerna i pyramiden 
inte bör uppfyllas en i taget utan alla steg i pyramiden ska uppfyllas vid 
varje ny tidpunkt och vid varje nytt beslut inom företaget. (Carroll, 1991) 
Woods  bygger mycket av sin teoretiska referensram angående CSP och 
CSR på dessa fyra nivåer. Woods anser dock att det handlar om fyra 
kategorier som inte på något sätt definierar sanningen hur det verkligen är. 
De ska i stället ses som ett pedagogiskt verktyg för att beskriva de olika 
delarna i det ansvar som ett företag har. (Wood, 1991) 
 
Hållbarhetsredovisningens grundstenar har haft olika toppar och dalar. 
Figur 18 ger en helhetsbild över utvecklingen inom miljö, social och etik. 
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5.4 Integration mot hållbarhetsredovisning 
 
Från att miljöredovisning, social redovisning och etik länge setts som tre 
skilda och fristående delar sker det en utveckling inom redovisningen i 
slutet av 90-talet. Företag börjar redovisa ett åtagande mot hållbar 
utveckling där alla tre delarna miljö, social och etik är medräknade. Detta 
är ett led i det framväxande stödet för att implementera hållbarhet som ett 
övergripande samhällsmål. Utvecklingen har medfört att en del företag valt 
att publicera separata hållbarhetsredovisningar för att visa hur de arbetat 
mot detta mål. Hållbarhetsredovisningen integrerar miljömässiga, sociala 
och etiska faktorer i en och samma redovisning. Som en följd av den nya 
utformningen av årsredovisningarna har företagen och normgivande organ 
både internationellt och nationellt börjat efterfråga generella riktlinjer och 
rekommendationer för hur hållbarhetsredovisningar bör se ut. (Flening och 
Larsson, 2003) 
 
Den traditionella finansiella redovisningen kompletteras härmed med 
företagets sociala och miljömässiga påverkan. I och med detta har 
begreppet ”triple bottom line” växt fram, vilket innebär att företagen 
redovisar tre olika aspekter av verksamhetens resultat som sedan används 
för att värdera företaget. (Craven, 2003) Detta är ett avsteg från ”bottom 
line” vilket är den traditionella synen på redovisning och som innebär att 
företaget endast redovisar det finansiella resultatet. (Deegan, 2003) 
 
För att förenkla förståelsen för läsaren kommer endast uttrycken 
hållbarhetsredovisning och hållbar utveckling användas under detta kapitel, 
istället för att blanda uttryck som CSR, CSP och Sustainability report som 
används tidigare i uppsatsen. Bakgrunden till detta är att FAR anser att 
begreppet hållbarhetsredovisning innefattar alla andra beteckningar, se 
kapitel 1.5. 
 

5.4.1 Praxis 
 
De företag som under en längre tid tagit hållbarhetsredovisningen på allvar 
är till stor del konsumentintensiva företag så som Body Shop, IKEA, 
Philips och British Telecom. De tillhörde alla den första gruppen som insåg 
värdet av att tillmötesgå konsumenternas krav. (Larsson och Norregårdh, 
2003) Idag har intresset för hållbarhet ökat bland de flesta branscher, men 
fortfarande är det många branscher som inte är speciellt högt 
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representerade. Hit hör bland annat IT-sektorn och finansbolagen 
(Westermark, 1999).  
 
De första hållbarhetsredovisningarna i Sverige presenterades 2002 och 
avsåg verksamhet och förhållningssätt under 2001. Hållbarhets-
redovisningarna var då separerade från den finansiella redovisningen men i 
dag finner man många företag som väljer att integrera de båda 
redovisningarna, bland dessa SKF. (Larsson och Norregårdh, 2003) I och 
med att företag börjar presentera hållbarhetsredovisningar gjorde 
regeringen en utredning 2002 hur utvecklingen inom hållbarhets 
redovisning och ansvar ser ut i Sverige. Undersökningen genomfördes i ett 
diskussionsforum mellan olika intressenter. (Regeringens utrikes-
departements hemsida, 04-04-28) 
�

Några av de huvudpunkter som regeringen kom fram till var att företagens 
satsningar på hållbarredovisning styrs och drivs av efterfrågan på 
marknaden. Dessutom behöver företagen regler, koder och riktlinjer 
samtidigt som det krävs en flexibilitet så anpassning kan ske till olika 
branscher och olika företags behov. Något annat som kom fram var att 
intressenterna anser att regeringen måste ta ett större ansvar för införandet 
av hållbarhetsredovisning och öka förståelsen. Regeringen bör även se till 
att öka kunskapen om och medvetenheten om hållbarhetsredovisning i 
samhället i stort. Även en kartläggning av hur långt det enskilda företagets 
ansvar ska gå är önskvärd. Vidare är det viktigt att utbilda media då de är 
en kritisk länk till uppföljningen av hållbarhetsrapporterna och hur 
utvecklingen kommer att se ut. (Regeringens utrikesdepartements hemsida, 
04-04-28) 
 
DJSI startade 1999 och är en del av Dow Jones som gör det möjligt jämföra 
de större företagen som satsat på hållbarhet i finansiella termer. Enligt en 
undersökning gjord av Dow Jones Sustainability Indexes, DJSI, under 2003 
visades det att de företag som gjort hållbarhetsredovisningar klarade sig 
bättre på börsen. I juli, 2003 låg värdet på 28 % bättre än på övriga börsen i 
USA. (Larsson och Norregårdh, 2003) 2001 öppnade även DJSI för 
Europeiska företag och till dagens datum är 300 företag från 22 länder 
registrerade. Av svenska företag syns bland annat Ericsson, Gambro, Telia 
Sonera, Hennes & Mauritz, Volvo, Atlas Copco och SKF. (Dow Jones 
Sustainability Indexes hemsida, 04-04-29) För att bli licensierad krävs det 
att företaget gjort stora satsningar inom globalt ansvar, miljö och sociala 
faktorer. (Dow Jones Sustainability Indexes hemsida, 04-04-29) 
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5.4.2 Forskning 
 
För att ett företag ska få framgång med sin framarbetade policys måste de 
vara medvetna om att alla delar inom the triple bottom line, består av olika 
dimensioner som i sin tur måste bearbetas på olika sätt. Enligt Westermark 
(1999) går de att dela upp i dessa tre dimensioner: 
 

• Den naturvetenskapliga dimensionen 
• Den samhällsvetenskapliga dimensionen 
• Den värdemässiga och etiska dimensionen  

 
Det finns en risk med att betona den naturvetenskapliga synen, och den 
finansiella redovisningen, och i förbifarten bara nämna den samhälleliga 
För om företag helt bortser från den etiska synen kommer företaget inte att 
bli trovärdig med sitt budskap. Informationen kommer att uppfattas oklar 
och i vissa fall även tvetydig. De företag som utgår från en 
naturvetenskaplig syn gör dock ofta någon form av tilläggsrapport där de 
inkluderar miljö, personal mm. Rapporten skrivs ofta detaljerat i siffror om 
hur mycket utsläpp som gjorts, hur mycket energi som sparats hur mycket 
antalet olyckor har minskat med och så vidare. Den samhällsvetenskapliga 
dimensionen behandlar i sin tur exempelvis hur mycket bilåkandet kan öka, 
hur skatten kan påverka ändrade köpvanor, lönsamhetsfrågor kopplade till 
personalens omsättning, hur en miljösatsning kan påverka den ekonomiska 
lönsamheten. Den tredje dimensionen som behandlar etik och värderingar 
glöms allt för ofta bort i företagsdiskussionen. Den värdemässiga och etiska 
dimensionen tar upp förhållandet mellan olika ekonomiska instanser, 
mellan människan och naturen, mellan nutida generation och nästa 
generation. Värderingar av dessa slag är väldigt avgörande för att kunna 
bedöma företagets vilja att komma till rätta med sina problem och hur de 
har tänkt arbeta med hållbara frågor i det strategiska och dagliga 
verksamheten. Dessa frågor hör alla till etiken och analyserandet av ett 
företags moraliska ställning. Det företag som vill upprätta en trovärdig 
hållbarhetsredovisning bör därför börja med att fastställa de etiska 
grunderna för att därefter kunna formulera hur de tänkt gå till väga för att 
uppnå dessa. (Westermark, 1999) 
 
Figur 19 är omarbetad från att bara gälla miljöredovisning, till att avse 
dagens hållbarhetsredovisning, för att ytterligare betona vilken gång arbetet 
bör ha för att undvika problem med en icke trovärdig 
hållbarhetsredovisning. (Westermark, 1999) 
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Vilka etiska ståndpunkter som är bra eller mindre bra är upp till varje 
enskilt företag att ta ställning till. Ett företags policy ger uttryck för 
företagets relation till sin omvärld och vilka konsekvenser företagets 
handlande får för dess intressenter. Företaget måste bygga sin 
hållbarhetsredovisning på policyn för att betraktas som trovärdigt. Därefter 
samlas den användbara informationen in löpande i verksamheten och 
jämförs med de uppsatta målen och sedan granskas för att upptäcka 
eventuella fel. Som nästa steg kan sedan hållbarhetsredovisningen 
sammanställas och publiceras för att sedan utvärderas så att de 
förväntningar och mål som omgivningen och företagets intressenter har 
uppfyllts. Skulle något av stegen hoppas över eller tas i en annan ordning är 
det lätt hänt att något förbises och företaget får svårt att bevisa sin 
trovärdighet. (Westermark, 1999) 
 

5.4.3 Institutionella faktorer 
 
FN höll i april 2004 sin 12:e konferens angående hållbar utveckling. Under 
två veckor diskuterade de genomförandet av Agenda 21 och uppföljning av 
senaste mötet. Samtidigt som FNs konferens om hållbar utveckling gick av 
stapeln i april 2004 publicerade regeringen sin skrivelse, 2003/04:29, en 
svensk strategi för hållbar utveckling. Skrivelsen är en arbetsplan som är 
upplagd för hur Sverige ska arbeta med hållbar utveckling, utifrån FNs 
stadgar. Rapporten kommer att gälla från år 2005 till 2017.  
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Huvudfrågorna i skrivelsen är: (Regeringens Skrivelse, 2003/04:29) 
 

• Miljödriven tillväxt och välfärd 
• En god hälsa, framtidens viktigaste resurs 
• En samlad politik för hållbart samhällsbyggande 
• Barn och ungdomspolitik för ett åldrande samhälle 

 
Miljödepartementets enhet för hållbar utveckling och miljöintegration anser 
att arbetet med hållbar utveckling måste integreras på alla politiska 
områden. Denna skrivelse utgår från ett makroekonomiskt perspektiv men 
vissa av delarna tar även upp det ansvaret enskilda företag måste ta för att 
Sverige ska lycka med de uppsatta målen inom tidsramen. (Regeringens 
Skrivelse, 2003/04:29) 
 
En av förutsättningarna för en omställning till en hållbar utveckling är att 
det finns ett starkt och varierande näringsliv inom hela nationen. På detta 
sätt skapas en trygghet för anställda och andra på den ort företaget verkar. 
En annan punkt som tas upp är att åtgärder kommer att genomföras för att 
få företag att ta mer ansvar för sin personal genom bland annat de 
kostnader som uppstår i kombination med sjukskrivningar. Några av de 
andra målen kommer att vara goda arbetsvillkor och möjlighet till 
utveckling i arbetet för både män och kvinnor. (Regeringens Skrivelse, 
2003/04:29) För att engagera företag mer anser regeringen att det är 
angeläget att vidare utveckla och analysera frivilliga åtaganden och 
branschöverenskommelser med berörda parter, till exempel mellan företag, 
kommun och myndighet. (Regeringens Skrivelse, 2003/04:29) 
 

5.5 Svensk praxis 
 
Det som påverkar företagens redovisning är lagar, rekommendationer och 
god redovisningssed. Inom området hållbarhetsredovisning finns det, som 
tidigare nämnts, en del rekommendationer och riktlinjer för hur en sådan 
redovisning bör se ut, men eftersom denna redovisning är frivillig finns det 
inga lagar som reglerar den. God redovisningssed är en sammansättning av 
de ledande företagens faktiska redovisningar.  
 
Detta avsnitt ämnar utreda praxis, vilket som i detta fall definieras som den 
redovisning som den grupp av företag som vunnit den svenska uttagningen 
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till ESRAS för bästa hållbarhetsredovisning och bästa nykomling vidtagit. I 
figur 20 visas vilka dessa företag är, när de vunnit tävlingen och för vad.   
 
Redovisning 2001 2002 
Bästa 
hållbarhetsredovisning 

Swedish Meats 
 

SKF 

Bästa Nykomling Atlas Copco Hennes & Mauritz 

 
Figur 20: Vinnarna från den svenska uttagningen till ESRA 
 
Undersökningen kommer att inkludera de senast publicerade 
redovisningarna om hållbarhet från dessa företag för att se hur aktuell 
praxis ser ut. Detta innebär att för de företag som vann 2001 kommer deras 
senare redovisningar ingå. SKFs hållbarhetsredovisning för 2003 är ännu 
inte publicerad vilket gör att deras redovisning för 2002 ingår istället. 
Dessa redovisningar antas fortfarande hålla en bra standard eftersom de 
tidigare pekats ut av FAR för att vara goda förebilder.  I figur 21 visas vilka 
redovisningar som slutligen kommer att ingå i denna undersökning och för 
vilka år. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 21: Sammanställning av hållbarhetsredovisningar som använts 
 

5.5.1 Företagspresentation 
 
I detta kapitel följer en kortfattad presentation av företagen samt en 
redogörelse för FARs motivering till deras utmärkelse.  
 

Företag År 

Swedish Meats 2003 

SKF 2002 

Atlas Copco 2003 

Hennes & Mauritz 2003 
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5.5.1.1 SKF 
 
SKF är ledande leverantör av produkter, kundanpassade lösningar och 
tjänster inom området lager och tätningar (SKFs hemsida, 04-04-27). SKFs 
Hållbarhetsredovisning utnämndes till Sveriges bästa för verksamhetsåret 
2002. FARs motivering till företagets utmärkelse var att SKF länge arbetat 
med miljö- och hållbarhetsfrågor och genom att inkludera den i sin 
årsredovisning så har de visat på hur viktig den är. Redovisningen omfattar 
information om vidarearbetet med miljöledningssystem vilket även 
omfattar behandlingen av nya enheter. Det sociala ansvaret innefattar 
framförallt deras arbete med att få ner olycksfrekvensen inom SKF. (FARs 
hemsida, Pressmeddelande, 04-01-15,) 
 

5.5.1.2 Swedish Meats  
 
Swedish Meats är ett företag som säljer kött, chark och färdigmat i Sverige 
med kött från svenska gårdar som bas. (Swedish Meats hemsida, 04-04-27) 
Swedish Meats Etik- och miljöredovisning utsågs till Sveriges bästa 
hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2001. Juryns betonade i sin 
motivering att det var positivt att företaget lagt deras redovisning på 
internet eftersom detta innebär att fler intressenter kan komma åt den 
information som är relevant för dem. Hållbarhetsredovisningen innehåller 
både högklassig kvalitativ och välutvecklad kvantitativ information. 
(Holmqvist, 2003)  
 

5.5.1.3 Hennes & Mauritz 
 
Hennes & Mauritz är ett internationellt kläd- och kosmetikaföretag som 
erbjuder mode och kvalitet till förmånliga priser. (Hennes & Mauritzs 
hemsida, 04-04-27) Hennes & Mauritzs Corporate Social Responsibility 
Report för 2003 fick utmärkelsen för bästa nykomling inom området 
hållbarhetsredovisning. FARs motivering framhäver att Hennes & Mauritz 
har tagit fram en högklassig hållbarhetsredovisning som innehåller både 
information om företagets miljö och sociala frågor. Rapporten innehåller 
både kortsiktiga och långsiktiga miljö- och sociala mål samt en redogörelse 
för huruvida dessa mål har uppfyllts. (FARs hemsida, Pressmeddelande, 
04-01-15,) 
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5.5.1.4 Atlas Copco  
 
Atlas Copco är en global verkstadsgrupp vilka utvecklar, tillverkar och 
marknadsför verktyg samt produkter för luft- och gaskompression, 
bergbrytning, lätt entreprenad, demolering, monteringssystem, relaterad 
service och maskinuthyrning (Atlas Copcos hemsida, 04-04-27). Atlas 
Copcos Sustainability Report blev utsedd till 2001 års 
förstagångsredovisning inom hållbarhet. Juryn ansåg att Atlas Copcos 
hållbarhetsredovisning var bra för att vara deras första genom att dess 
väldigt välutvecklade kvalitativa information. Det framgår av deras 
redovisning att de har klara och tydliga långsiktiga visioner och strategier 
för arbetet med hållbar utveckling. (Holmqvist, 2003) 
 

5.5.2 Sammanställning av företagens hållbarhetsredovisningar 
 
De flesta företag har än så länge väldigt skilda uppfattningar om vad en 
hållbarhetsredovisning är och vad som ska ingå i den. Det går att urskilja 
att företagen valt att lägga tyngdpunkt på olika delar av 
hållbarhetsredovisningen. I figur 22 visar på detta då de olika företagen valt 
olika namn, upplägg och omfattning för sina hållbarhetsredovisningar. Det 
som talar för en bättre harmonisering är att de alla utgår från allmänt 
accepterade hållbarhetsregler. Swedish Meats är det företag som skiljer sig 
från övriga, detta genom att i stället för att använda GRIs riktlinjer 
använder de AccountAbilitys AA1000AS. Dessutom är det bara Swedish 
Meats som inte nämner något om någon användning av globala riktlinjer.  
 
Företag SKF Swedish 

Meat 
Hennes & 
Mauritz 

Atlas Copco 

Titel Hållbarhets-
redovisning 

Etik- och 
Miljö-
redovisning  

Corporate 
Social 
Respons-
ibility Report 

Sustainability 
report 

Hållbar-
hets-
redovisning 

Inkluderad i 
årsredovis-
ningen 

Endast 
tillgänglig 
via bolagets 
hemsida 

Separat 
rapport 

Separat 
rapport 

Antal sidor 13 - 61 12 
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Hållbar-
hets 
Riktlinjer 

GRI, FEE AA1000AS GRI GRI 

Globala 
Riktlinjer 

Global 
compact, 
OECD, ILO 

- Global 
compact, 
OECD, ILO, 
Globalt 
ansvar 

Global 
compact, 
OECD, ILO 

Ingår I 
Dow Jones 
Sustan-
ability 
Index 

Ja, nämns i 
rapporten, 
varit med i 
tre år 

- Ja, nämns 
inte i 
rapporten 

Ja, nämns i 
rapporten, 
varit med i 
fyra år 

Fokus på 
(miljö, 
Social, 
Etik)  

Miljö Etik Social Miljö 

Gransk-
ning av 
fristående 
revisor 

Ja, i 
enlighet 
med FEE 
utan 
anmärkning 

Nej, har 
blivit 
granskade 
tidigare år 

Nej Nej 
 
 

 
Figur 22: Sammanställning av övergripande information från praxis 
 

5.5.2.1 Miljömässiga faktorer  
 
SKF nämner att eftersom en del av deras miljöpåverkan är strikt reglerad 
av lagar så har de valt att främst fokusera på de miljöaspekter som de kan 
påverka. Mycket av deras information redovisas i tabeller för att öka 
jämförbarheten. Swedish Meats beskriver att för att uppnå långsiktig 
hållbarhet måste de bland annat förändra sin tillverkningsprocess och säkra 
den långsiktiga bärkraften hos marker för odling av råvaror och för 
uppfödning av djur. Dessa mål följs även av en beskrivning av åtgärder 
som de vidtagit för att följa denna utveckling. Swedish Meats delar även 
upp och redogör för deras miljöpåverkan på lokalt, regionalt och global 
nivå. Hennes & Mauritz redogör för hela sin miljöpolicy och sina miljömål 
i detalj. De gör även bedömningar av hur miljön påverkas av deras 
verksamhet uppdelat i produktion, försäljning, kontor, distributions-
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centraler och butiker. Dock nämner de inte hur stor denna påverkan är i 
kvantitativa termer. När det gäller Atlas Copcos miljömässiga prestation 
ligger deras fokus på kundens användning och produktens slutfas. Deras 
redogörelse är generell utan någon större specificering på vilka 
anläggningar det gäller. I figur 23 redovisas ytterligare information om 
företagens miljöpresentationer.  
 
 
Företag SKF Swedish 

Meat 
Hennes & 
Mauritz 

Atlas Copco 

ISO 14001 
certifierad 

Ja, i de flesta 
enheter 

Ja med både 
extern och 
intern 
uppföljning 

Nej, tycker 
inte om 
byråkratin i 
ISO systemen 

Ja, har som 
mål att alla 
fabriker ska 
certifieras 

Påverkan 
på miljön 

Förbruk-
ningen av 
elenergi, 
fossila 
bränslen och 
andra 
kolväten för 
fyra år bakåt, 
Även 
koldioxid 
utsläpp två år 
bakåt  

Förbränning 
av fossila 
bränslen 
energi-, 
vatten- och 
material-
användning  

Koldioxid-
utsläpp,  
energi- och 
vatten-
användning 
och avfalls-
hantering, 
Återvinning 

Energi- och 
vattenåtgång, 
mängd 
material vid 
paketeringen 
och 
koldioxid-
utsläpp 

Av-
sättningar 
för miljö-
åtgärder 

Avsättning för 
sanering, 
inget belopp 
angett 

Sanerings-
kostnader och 
miljösank-
tionsavgifter, 
uppger varför 
de uppstått 
och exakta 
kostnad  

- - 

 
Figur 23: Sammanställning av miljömässiga faktorer från praxis 
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5.5.2.2 Sociala faktorer 
 
Swedish Meats redogör att de framförallt riktat sitt ansvar mot etik, 
djurskydd och miljö. De genomför etiska revisioner vilka fokuserar på 
deras hantering och rutiner av djur från och med transport till och med 
avblodning. Swedish Meats är det enda företaget i undersökningen som inte 
visar att de infört någon form av uppföranderegel. SKF har till exempel 
etiska riktlinjer, vilket specificerar det ansvar som SKF har gentemot sina 
huvudsakliga intressenter. Uppförandereglerna grundar sig i SKFs 
grundläggande värderingar om etik, delaktighet, öppenhet och lagarbete. 
Hennes & Mauritz redogör att deras sociala ansvar framförallt handlar om 
arbetsförhållanden, personalstandarder och mänskliga rättigheter i 
leverantörskedjan. Hennes & Mauritz har identifierat de problem som kan 
förekomma inom deras bransch och upprättade sin egen Code of Conduct 
för att framhäva ett önskvärt beteende hos leverantörerna. Slutligen kan 
nämnas att Atlas Copco infört en Buisiness Code of Practice för alla 
koncernens enheter. Härigenom specificerar Atlas Copco sitt ansvar 
gentemot sina intressenter. Både Swedish Meats och Hennes & Mauritz 
redovisar specifik information för respektive bransch. Swedish Meats ägnar 
till exempel ett stort avsnitt i sin hållbarhetsredovisning åt djurhantering 
medan Hennes & Mauritz lägger stort fokus på mänskliga rättigheter, 
arbetsförhållanden och motarbetning av barnarbete. SKFs och Atlas 
Copcos samhällssatsningar handlar framförallt om miljöåtgärder för att 
minska deras påverkan på miljön. Värt att nämna är också SKFs stora 
satsning på att få ner olycksfrekvensen inom SKF. I figur 24 sammanställs 
företagens redovisade personal- och samhällssatsningar.  
 
 
Företag SKF Swedish Meat Hennes & 

Mauritz 
Atlas 
Copco 

Personal- 
satsningar 

Fokus på 
utvecklings 
möjligheter, 
utbildningar, 
lika 
rättigheter, 
miljö, 
säkerhet, 
nollvision 

Satsar på  
jämlikhet, har en 
diskriminerings 
policy, 
kompetens-
utveckling både 
för gruppen och 
för enskilda 
individer  

Rättvisa löner, 
rimliga 
arbetstimmar 
och fackfrihet 
Arbetar för 
jobbrotation, 
personlig 
utveckling och 
främjar intern-

Rekrytera, 
utbilda och 
behålla 
kompetent 
personal 
och 
mänskliga 
rättigheter 
Viktigt   
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angående 
olyckor 

rekrytering  med 
anställdas 
rättigheter  

Samhälls- 
satsningar 

Återvinning, 
minskad 
miljö-
påverkan 

Arbetar för 
förbättrad 
djuromsorg, 
minskad 
miljöpåverkan 

Utbildar 
leverantörer, 
minska 
förekomsten 
av 
barnarbetare i 
deras fabriker, 
satsar på att 
utbilda barnen 

Åter- 
vinning, 
minskad 
miljöpåver
kan 

 
Figur 24: Sammanställning av sociala faktorer från praxis 
 

5.5.2.3 Intressenter 
 
Samtliga företag som ingår i undersökningen redogör för vilka intressenter 
de har. Det går dock att urskilja att företagen definierat sina intressenter 
olika. I figur 25 redogörs för vilka intressenter som företagen nämner i sina 
rapporter. Det är endast SKF som inte anger att de tillämpar någon form av 
intressentdialog. Exempelvis kan nämnas att Swedish Meats informerar om 
att de strävar efter en löpande dialog med sina intressenter för att skapa 
delaktighet med omvärlden. De nämner även att de inte har organiserat 
någon intressentdialog under 2003 men att de poängterar att de har en 
dialog med sina kunder, leverantörer, myndigheter, och andra 
opinionsbildare i det dagliga arbetet. Swedish Meats specificerar även att 
de under året har haft kontakt med djuraktivister och veterinärstudenter för 
att öka förståelsen för deras verksamhet. När det gäller Hennes & Mauritz 
använder de sig också av en intressentdialog vilket de motiverar med att 
samhällets värderingar ständigt förändras och att det är viktigt för företaget 
att hålla sig uppdaterade med vad samhället förväntar sig av dem. De 
förklarar dock att de inte har organiserat någon intressentdialog under 2003 
men att de däremot har en nära och konstruktiv dialog med många 
intressenter genom olika möten bland annat Amnesty International och 
Greenpeace. Slutligen kan nämnas att Atlas Copco redogör att de 
prioriterar de intressenter som är viktiga för den långsiktiga hållbarheten. 
Även de arbetar med informella dialoger med sina intressenter för att 
intressenternas åsikter och förväntningar ska integreras i deras verksamhet. 
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Företag SKF Swedish Meat Hennes & 
Mauritz 

Atlas 
Copco 

Intresse- 
grupper 

Bland annat: 
kunder, 
leverantörer, 
anställda, 
aktieägare, 
samhällen, 
närboende, 
analytiker och 
myndigheter 

Främst fokus på 
kunder, men andra 
som nämns 
lantbrukare, 
myndigheter, 
anställda, 
Ägare och 
leverantörer 

kunder, 
anställda och 
andra 
intressenter i 
samhället 

samhället 
och miljön, 
anställda, 
kunder, 
leverantörer 
och 
aktieägare  

 
Figur 25: Sammanställning av intressegrupper från praxis 
 

5.5.2.4 Kvantifiering av information 
 
Samtliga företag kvantifierar någon form av information det går dock att 
urskilja att några företag satsat mer på kvantifiering än andra. Det företag 
som urskiljer sig är Hennes & Mauritz vilka endast kvantifierar 
koldioxidutsläpp och redovisar siffror på hur deras personalstruktur ser ut. 
De förklarar i redovisningen att de inte kommer att redogöra för data 
rörande sin energianvändning eftersom de för närvarande inte driver något 
projekt för att minska användningen. Utöver detta nämner Hennes & 
Mauritz att de inte kommer redovisa sin vattenförbrukning på grund av 
komplexiteten i framtagningen av dessa siffror. De andra tre företagen 
informerar om sin miljöpåverkan i kvantitativa termer och deras sociala 
prestation med en medföljande förklaring och jämförelse över åren. Vad de 
olika företagen kvantifierat kan utläsas från figur 26.  
 
Företag SKF Swedish Meat Hennes & 

Mauritz 
Atlas Copco 

Kvant-
ifiering 

Miljörelaterad 
resurs-
förbrukning 
som även 
specificeras 
för tre 
fabriker, 
återvinnings 

Miljörelaterad 
resurs-
förbrukning, 
nyckeltal för 
djuromsorg, 
personal-
struktur, 
sjukfrånvaro 

Koldioxid-
utsläpp, 
personal-
struktur, 
styrelseleda- 
möternas och 
den 
verkställande 

Resurs-
förbrukning, 
personal-
struktur, 
olycksfall, 
sjukfrånvaro 
och 
utbildnings- 
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procent, 
geografisk 
fördelning av 
anställda, 
hälso- och 
olycksstatistik  
 

enligt nya regler 
arbetsskador 
Genomfört 
livscykelanalys 
för produktens 
påverkan på 
miljön 

direktörens 
ersättning  

timmar 

 
Figur 26: Sammanställning av kvantifierad information från praxis 
 

5.5.2.5 Negativ information 
 
Det är endast Atlas Copco som inte tar upp någon information som 
påverkar företaget negativt. SKF förklarar däremot att de haft två 
avvikelser från gällande miljölagstiftning men specificerar ej vilka. Hennes 
& Mauritz redogör för kritik som de fått på grund av att deras 
uppföranderegler föreskriver att den lägsta nivån på fabriksarbetarnas löner 
ska vara den lagliga minimilönen för landet som i många fall hamnat under 
existensminimum. Hennes & Mauritz nämner även att de fått kritik för sina 
marknadsföringskampanjer. Swedish Meats negativa information handlar 
främst om djuromsorg, där deras användning av elpåfösare fått kritik. 
Swedish Meats tar även upp att de haft fall av salmonella på en av deras 
fabriker samt att det skett produktåterkallelser under året. 
   

5.5.2.6 Mervärdesredovisningsanalys 
 
Det är endast Atlas Copco och Hennes & Mauritz som nämner 
mervärdesredovisningsanalys. Atlas Copco redovisar mervärdes-
redovisningsanalys för 2001 till 2003 följt av en beskrivning av hur detta 
sprids på nyckelintressenterna. Hennes & Mauritz använder istället 
begreppet mervärdesredovisningsanalys i samband med sina kunder och att 
det handlar om att skapa värde för kunden. 
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6. Analys 
 
Analysen är uppdelad i tre huvuddelar, där uppsatsens 
problemformuleringar utgör grunden. Kapitel 6.1 består av den historiska 
utvecklingen mot hållbarhetsredovisning och de faktorer som påverkat 
denna utveckling. En sammanslagning av de två delarna anses ge ett bättre 
analysunderlag på grund av att faktorer som påverkat utvecklingen går att 
utläsa från historien. I Kapitel 6.2 analyseras resultatet från 
praxisundersökningen och slutligen i kapitel 6.3 diskuteras hur en allmän 
acceptans kan uppnås med hållbarhetsredovisningen. Analysen kommer 
främst vara en jämförelse mellan teori och empiri men tillfälle tas även av 
författarna att själva lyfta fram egna åsikter. Där inte källa eller tydlig 
koppling finns till tidigare skrivet material är det författarnas åsikter som 
reflekteras. 

______________________________ 
 

6.1 Vilka tänkbara faktorer har påverkat utvecklingen 
av hållbarhetsredovisning 

 
För att förstå varför hållbarhetsredovisning blivit aktuellt behövs en 
genomgång av grunden från vilken den växt fram. Eftersom 
hållbarhetsredovisningens delar har utvecklats på olika sätt och i olika 
hastigheter är det viktigt med en förståelse för miljö- och social 
redovisnings historia. Detta görs i enlighet med kritiska teorier som hävdar 
att genom att titta på historien går det att förstå varför det ser ut som det gör 
idag och ökar förståelsen för hur det kan komma att se ut i framtiden. I 
många hänseenden har utvecklingen inom miljö- och social redovisning 
gått hand i hand samtidigt som dess ytterligheter har gjort det svårare att 
sammanföra dem och dra gemensamma slutsatser. 
 
Utvecklingen inom miljö- och social redovisning har många olikheter men 
bygger trots allt på samma grund. Det handlar om att företaget ska ta 
ansvar för sin verksamhet och redogöra för att de handlar inom samhällets 
regler och normer. Detta överensstämmer med legitimitetsteorierna att 
företag kommer vilja legitimera sin verksamhet genom att visa på att de 
arbetar inom samhällets föreställningsramar.  
 
Det finns olika sätt för ett företag att uppnå och upprätthålla legitimitet. 
Miljö- och social redovisning är båda exempel på hur företagen kan 
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informera sina externa intressenter om hur de bland annat påverkar miljön 
och vad de gör för att minska denna påverkan. För att skapa legitimitet kan 
företagen använda sina redovisningar för att indirekt manipulera 
intressenternas uppfattningar, genom att flytta uppmärksamheten från något 
som skulle påverka företaget negativt till en mer positiv händelse.  
 

6.1.1 Miljö 
 
Miljön fick tidigt genomslag då miljöns misskötsel var något som 
påverkade alla och gjorde alla delaktiga. Det var inte hållbart att fortsätta 
nyttja miljön på det sätt som gjordes. Den framtida effekten av dåtidens 
handlande sågs tydligt och det behövdes därmed en förändring för att 
kommande generationers välstånd inte skulle äventyras. Detta medförde att 
nationer tidigt inledde ett nära samarbetade för att förbättra den 
gemensamma framtiden. Det hölls bland annat en rad internationella 
konferenser för att arbeta fram allmänna principer för att bevara och 
förbättra miljö. Detta överensstämmer med det systemorienterade synsättet 
då det inte går att bara studera en del, i detta fall företaget, utan att se på 
helheten, miljön och omgivningen. Miljön och omgivningen påverkas av 
företagets verksamhet bör företaget ta ansvar för den påverkan de medför.  
 
Även lagstiftning infördes tidigt för att kunna kontrollera och reglera 
människans samspel med miljön. En stor bov i dramat kom att bli företagen 
som orsakat flera katastrofer genom oaktsamhet, det gick att vittna om 
stora oljeutsläpp, miljöfarliga avfall från producerade produkter, onödigt 
resursutnyttjande med mera. Händelserna fick ofta stor uppmärksamhet 
från massmedia vilka ifrågasatte hur företagen kunde tillåtas fortsätta. Som 
en följd av detta hamnade företagens sätt att bedriva sin verksamhet i 
centrum och krav uppstod att de även skulle redovisa sin påverkan på 
naturen, det vill säga en institutionalisering begärdes för att snabbt komma 
till rätta med problemen. Även detta går att härleda från teorin och då 
främst Chens förvaltningsansvar. Förvaltningsansvaret förändras enligt 
Chen med den sociala strukturen i samhället, i detta fall har förändringar 
lett till att företaget även bör ta ett ansvar för miljön. Företagen kom efter 
det att förknippa miljöredovisningen med myndighetskrav och ökade 
kostnader. Det var inte förrän på slutet av 1980-talet som det började ske en 
attitydförändring hos företagen då de började inse att det fanns 
konkurrensfördelar och till och med även vinster förknippat med 
miljöarbete. Med detta synkroniserades den administrativa ideologin i 
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förvaltningsansvaret där företagsledningens egenintresse nu stämmer 
överens med det ansvar företaget har gentemot samhället. 
 
I och med att miljön blev en global angelägenhet satsades mycket resurser 
från statliga håll på att göra beräkningar för hur företagen skulle kunna 
redovisa denna påverkan. Möjligheten att kvantifiera miljöutsläpp och 
resursanvändning gör att denna del antar en naturvetenskaplig syn, vilket 
innebär en observerande, neutral ställning.  Miljökostnader och 
förpliktelser har i och med detta funnit sin plats i den finansiella 
redovisningen. Självklart finns det många faktorer och effekter i 
miljöredovisningen som är subjektiva, som tillexempel ett företags framtida 
påverkan på ozonskiktet. Däremot går det att fastställa att allt som skadar 
miljön kommer leda till oanade negativa effekter i framtiden vilket är desto 
svårare att bevisa gällande de sociala faktorerna. ÅRLs objektivitetsprincip 
är en av de principer som måste uppfyllas för att god redovisningssed ska 
kunna bli infriad. De faktorer som inte uppfyller dessa krav har ännu inte 
någon plats i den finansiella årsredovisningen utan andra lösningar måste 
utformas. Equity teorierna tar upp att alla intressenterna ska ha en rättvis 
del av informationen och partsteorierna dominerar nu denna syn med fler 
intressentgrupper än aktieägare och kreditgivare. Den finansiella 
informationen är inte tillräcklig för att uppfylla alla intressenter som 
påverkar och påverkas av företagets krav på information. För att deras krav 
ska kunna bli uppfyllda måste en viss grad av subjektiv information 
redovisas, om inte i den finansiella redovisningen, åtminstone i en 
hållbarhetsredovisning som ett likvärdigt komplement till den finansiella 
redovisningen.      
 

6.1.2 Social 
 
Jämfört med miljön fick inte de sociala faktorerna lika mycket gehör från 
omgivningen i det initiala skedet. Detta kan antas bero på att de sociala 
frågorna ännu inte blivit internationellt uppmärksammade på samma sätt 
som miljön eller att de sociala faktorerna ansågs vara för subjektiva. Det 
var snarare företagen som själva tog initiativ till social redovisning medan 
miljöredovisningen som nämnts tidigare hade styrts av myndigheter och 
miljöorganisationer. Många företag i Sverige försökte gå ett steg längre än 
vad lagen krävde, de redovisade vad de ansåg att de borde redovisa. 
Företagen blev därmed initiativtagare till att inkludera den sociala 
informationen om vad som bör redovisas, det vill säga en utökning av 



Analys 
 

 83 

accountabilityns innebörd. I enlighet med Gray, Owen och Adams är det 
som redovisas förknippat med företagens ansvarsområde, vilket gör det 
viktigt att informera intressenterna om att företaget verkligen uppfyllt sina 
förpliktelser. Den tidiga sociala redovisningen berörde framförallt interna 
faktorer så som personal och produktutveckling. Eftersom det inte infördes 
någon reglering på området fanns det inga gemensamma riktlinjer att arbeta 
mot utan företagen fick själva ta initiativ till vad av det sociala som skulle 
ingå i boksluten. Detta gjorde att den sociala redovisningen bestod av 
mycket ”skryt” från företagens sida som i sin tur minskade den sociala 
redovisningens trovärdighet. Det enda inom social redovisning som var 
lagstadgat var i princip att företagen skulle redovisa personal i antal män 
och kvinnor. Med tiden har detta förändrats och speciellt när etiken blev en 
viktig grundsten till företagens agerande har accountability åter utökats. 
 
Det kortsiktiga tänkandet på kostnader gjorde att social redovisningen inte 
blev mer än en tillfällig fluga bland företag under 1970-talet. Nästan alla 
tyckte visserligen att social redovisning behövdes men ingen behärskade 
eller visste hur den skulle bearbetas eller användas i praktiken. Svårighet 
att angripa problemet gjorde forskningen runt social redovisning 
omfattande med olika förhållningssätt. Försök att ta fram modeller och 
ramverk gjordes i hela västvärlden med lite olika utfall. Tyvärr har inte 
teoriforskningen varit speciellt sammansvetsad med verkligheten så det 
forskarna kom fram till var oftast inte genomförbart på grund av kostnader 
och komplexitet. Den finansiella grunden behöll sitt fäste och begränsade 
även den användningen. Forskningen och utvecklingen stod stilla och som 
Mathews hävdade var forskningen fast i en viss tidsrymd utan att se framåt, 
vilket i sin tur gjorde att företagen inte visste hur de praktiskt skulle gå 
tillväga. Detta kan jämföras med miljöredovisningen som nådde sin topp 
under 1980-talet gällande forskning och användning, men som hela tiden 
därefter har funnits med i diskussionen vilket inte den sociala 
redovisningen gjorde. 
 
Det kan även antas vara så att företag som försökte visa på bra social 
redovisning var de som visste att deras företag skulle komma att påverkas 
om nya lagar, normer och praxis bildades inom deras områden. Genom att 
ligga steget före kunde företagens redovisningar bli normgivande och ligga 
till grund för praxis. Företagen skulle på det sättet kunna styra lagar och 
granskningsorgan dit de ville. Som exempel syns Skandia som tillsammans 
med andra personalintensiva företag försökte styra mot att redovisa 
humankapital. Det som eftersträvades var att företag med personal som 
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främsta resurs och tillgång skulle kunna jämföras med industriföretag som 
har en stor materiell tillgångsmassa. Nu blev personalredovisningen inte så 
stor som det skulle kunna ha blivit, mycket på grund av den IT-bubbla som 
sprack år 2000 där just saknaden av materiella tillgångar blev fallet. Hade 
inte den debatt som Veckans Affärers 12 november, 2001 tar upp om vad 
som kan räknas som tillgång fått den utgång den fick är det mycket möjligt 
att personalredovisningen hade fått en plats i årsredovisningen och med det 
blivit institutionaliserad. 
 

6.1.3 Etik 
 
Etik är något som från början var förknippat med människans moral som 
Westermark beskriver. Moral och etik var något som sågs som självklart 
hos varje människa medan ett företag däremot inte ansågs behöva handla 
efter någon specifik etisk ståndpunkt då de ansågs tillföra samhället mer än 
tillräckligt genom att skapa jobbtillfällen. Denna ståndpunkt ändrades i och 
med övergången till partsteorin där samhället blev en stor intressegrupp 
och företagens ansvar ökade. Företagen tvingades härmed att ta ett större 
etiskt ansvar och det blev nödvändigt att inkludera detta i den 
grundläggande policyn. Det är viktigt att först utgå från företagets etiska 
policy, som beskrivs under kapitel 5.4, och se till att den fungerar internt så 
att den genomsyrar företagets verksamhet. Därefter går det att formulera de 
hållbara mål som företaget tänker arbeta med och tillvägagångssätt för att 
uppnå dessa. Detta tas upp i Chens förvaltningsansvar där företagets ansvar 
återspeglas i företagets affärsideologi.    
 
Tydligas visar Carrolls forskning om de olika ansvarsprinciperna denna 
utveckling där intressenterna oftast ställer högre etiska krav än vad 
lagstiftningen gör. Företagen som valde att gå ett steg lägre upp på den 
filantropiska ansvarsnivån visade sig stå sig bra mot konkurrenterna. Här 
kan bland annat företag som Body Shop ses som med sitt samhällsansvar 
överstiger de krav som omgivningen ställer.  
 
Det primära målet är fortfarande för företagen att göra vinst, i likhet med 
Carrolls pyramid där ekonomin lägger grunden. Men eftersom företagen 
även måste följa lagar och regler och anpassa sin verksamhet enligt 
omgivningens etiska krav har maximeringen av kapital byts ut mot 
maximering av välfärd där fortlevnadsprincipen, going concern, har fått en 
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viktigare betydelse enligt Westermark. Detta går även att jämföra med 
utilitarismens strävan mot maximal lycka. 
 

6.1.4 Övergången mot hållbarhetsredovisning 
 
I och med Brundtlandkommissionen togs begreppet hållbarhet upp för 
förstagången. Kopplingarna mellan vad som var etiskt rätt, hur vår miljö 
behandla och det samhällsansvar som åläggs företagen uppmärksammades. 
Då även regeringar och nationer nu började inse att det var mer än bara den 
fysiska miljön som behövdes ses över för att skapa en framtid började 
gemensamma riktlinjer utformas. Teoretiker hade redan på 1970-talet tagit 
upp begrepp som Corporate Social Performance och Corporate Social 
Responsibility som i många fall innefattade både miljö, social och etiska 
aspekter. 1973 visade en undersökning att över hälften av företagen i 
industrisektorn i USA hade med någon form av social redovisning i 
årsredovisningen där miljökontroll var vanligast. Suojanens utveckling av 
equity teorierna 1954 visar tidigt på den utvecklingen där samhället blev en 
viktig intressent och med den uppstod även behovet av social redovisning. 
Företaget ses idag som en del av samhället, enligt både Soujanens 
partsteori och det systemorienterade synsättet, i stället för en fristående part 
har andra syften kommit att ta över.    
 
Mer och mer krav ställs på företagens interaktion med samhället och övriga 
intressegrupper. Detta är en förändring mot den traditionella redovisningen 
där det oftast är användarna som skapar verkligheten genom att skapa 
praxis och normer. Praxis och normer skapar i sin tur en social verklighet 
för ett visst ögonblick som på grund av kunskapsutvecklingen ständigt 
förändras. Detta beskrivs i de tolkande teorierna som även tar upp att vissa 
av dessa saker blir institutionaliserade och antas därmed vara objektiv 
verklighet som till stort har skett med miljöredovisningen. Ett av de 
problemen som talar emot tolkande teorier och är aktuellt i denna uppsats 
är att bristen på gemensamma riktlinjer gör att företagen arbetar på olika 
sätt med hållbarhetsredovisning, viket gör det svårare för intressenterna att 
tolka och jämföra informationen. Företagen skapar därmed olika standards 
som gör det svårt för de agerande att komma överens om vilken förklaring 
av ett agerande som är det ”rätta”. Detta är något som anses har skett med 
den sociala redovisningen, som kan förklara en del av de misslyckanden 
som social redovisning tidigare i historien har drabbats av. För att inte 
samma misstag ska ske med hållbarhetsredovisning måste man se på det 
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hela ur ett vidare perspektiv där kultur, relationer och åsikter spelar in. 
Detta i enlighet med kritiska teorier eftersom dessa faktorer har varit 
viktiga i den tidigare utvecklingen av den externa redovisningen.  
 
Historien visar på en tydlig utveckling där intressentgrupperna förväntar sig 
att företagen både ska ta sitt ansvar globalt och sitt ansvar gentemot sina 
intressenter. Enligt Clarksson är det viktigast att först ta hand om sina 
primära intressenter för att företaget ska kunna fortleva, men företaget får 
för den sakens skull inte glömma bort sina sekundära intressenter så som 
media och miljögrupper för att undvika en negativ opinionsbildning. Enligt 
normativ intressentteori har alla intressenter lika rättigheter och lika rätt till 
information om hur organisationen påverkar dem. Informationen anses 
härmed vara ansvarsdriven.  
 
I slutänden är det vi som individer som tar ställning både i företagsledning 
och som medlem i en intressegrupp. Detta talar emot positiv 
intressentteorins syn på att företagen först och främst kommer inrikta sig på 
primära intressenter. Frågan är om inte sekundärintressenterna har mer 
makt att förändra de primära intressenternas syn på vad som är en 
acceptabel norm än vad som tidigare trots. Det som talar för positiv 
intressentteori är att det i slutänden är företagsledningen som sitter på 
makten i företaget och de kommer vilja att tillgodose de intressenter som 
har störst inflytande. Det är även dessa inflytelserika intressenter som 
indirekt påverkar ledningens ställning i företaget. Detta speglar en viss grad 
av egenintresse på individnivå som Woods beskriver i sin CSP modell och 
som även Chen beskriver i förvaltningsansvarets administrativ-
affärsideologi. Detta syns i den utveckling som equity teorier har haft där 
fler och fler intressentgruppers redovisningsbehov ska tillgodoses. Från 
ägarteorierna, vilka identifierar företaget med dess ägare, till enhetsteorier 
inom vilket företag ses som en separat enhet och vidare till partsteorierna 
där företaget ses som en del av samhället med fler intressenter att ta hänsyn 
till. Den historiska utvecklingen inom externredovisningen har bidragit till 
att partsteorier är den dominerande föreställningsramen. Dock finns 
ägarorienterade synsättet fortfarande kvar i många företag vilket kan 
komma att hindra utvecklingen.  
 
Idag har det blivit ett krav att tillgodose allmänhetens förväntningar, 
speciellt bland de företag som har drabbats av dålig publicitet och de 
företag som vill förebygga att de inte framöver kommer drabbas. Det kan 
slå hårdare mot företagen om det är någon utanför företaget som avslöjar 
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en skandal än om det i stället är företaget självt som går ut och säger att de 
har problem. Om företagen själva tar initiativ till att informera om negativa 
händelser kan det enligt legitimitetsteorierna liknas med att legitimera 
verksamheten. Företagen försöker härmed förändra sina intressenters 
uppfattningar om sin verksamhet. Om företaget tar första steget mot en 
ökad öppenhet tas den informationen emot mer positivt även om det 
betyder att företaget visar att de inte uppfyllt de krav de själva och dess 
omgivning har ställt.  
 
Företagen måste idag ta ett större ansvar för hur deras verksamhet påverkar 
anställda, kunder, miljön och samhället i stort. Denna utveckling visar på 
att företagen innehar ett administrativt förvaltningsansvar vilket enligt 
Chen innebar att förvaltaren har ett ansvar gentemot samhället. I och med 
detta har ett steg tagits bort från det sekundära förvaltningsansvaret som 
innebär att ledningen har som syfte att primärt ta tillvara på ägarnas 
intressen. Skillnaden är dock att företagens intressenter har blivit fler 
genom åren och idag är definitionen på intressent väldigt bred. Samtidigt 
som den ökade avregleringen och internationalisering har fört med sig att 
företagens ansvar har utökats. Marknaden har härigenom fått större 
betydelse och företagen har fler intressenter än tidigare att ta hänsyn till. 
Dessa förändringar tyder på att redovisningen nu är på väg in i ett tredje 
stadium, viket innebär en utveckling på det administrativa 
förvaltningsansvaret. Det är inte längre bara det lokala samhället som 
inkluderas i företagets domän utan förvaltningsansvaret gentemot samhället 
har utökats till ett världsligt globalt perspektiv. Synen är att företagen 
skapar vinst om samhällets välfärd förbättras.  
 
Att företagen borde bedömas utefter hur de fungerar i samhället kan även 
liknas vid Suojanens partsteorier. Men även här ses att teorierna behöver 
utvecklas för att vara lämplig för dagens samhälls- och företagsstruktur. 
Partsteorierna är främst anpassad för noterade företag men det som inte 
kunde tas hänsyn till på 1950-talet när teorierna bildades var den nu ökade 
internationaliseringen. I och med detta behövs teorierna utvecklas till att 
vara tillämpbara idag. Media har kommit att bli viktiga aktörer i företagens 
kommunikationsprocess med sina externa intressenter genom att de filtrerar 
bland den information som företagen publicerar. Informationen borde 
därmed vara mer anpassad till media, vilket gör att en utvidgad 
intressentdialog eftersträvas. Detta skulle kunna öka förståelsen och 
redovisningens legitimitet för samhället.  



Analys 
 

 88 

6.1.5 Lärdomar 
 
Idag är företagen mer medvetna om vad som förväntas av dem, vilket gör 
att företagen oftast har klarare mål att jobba mot. Det är även viktigt för 
företagen att prioritera bland intressenternas krav då det inte är möjligt att 
lyssna på alla intressegrupper i alla frågor. En avvägning från företagens 
sida angående vad som är rimligt och verkligt, möjliggör skapandet av 
värde. Genom att ha en utvecklad och genomtänkt intressentdialog, som 
Larsson beskriver, kan företaget identifiera sina intressenter och deras krav. 
Idag ses tydliga tecken på att det är marknadskraven som styr. Det är 
viktigt för företagens framtid att visa en öppenhet och redovisa information 
för att intressenterna ska få en rättvisande bild av företaget. Både företagen 
och intressegrupperna har insett den starka kraften att påverka som 
intressegrupper faktiskt har. Intressentdialog hjälper härmed även till att få 
en förståelse för framtiden, vilka intressenter som kan tänkas falla utanför 
företagets intressentmodell eller vilka som kommer att behöva inkluderas. 
Viktigt är att hela tiden se till vad som varit och inse att framtiden kommer 
förändras i enlighet med intressentdialogen men även enligt kritiska teorier. 
Nya krav ställs, fokus hamnar på helt nya områden och företagens ställning 
i samhället förändras. Är inte företagen medvetna om denna ständiga 
process i verksamhetens historia är sannolikheten stor att även förståelsen 
för framtiden försvinner. Däremot kan det vara kostsamt att ligga för långt 
fram i utvecklingen. Har inte en institutionaliserad norm redan bildats på 
det området företaget valt att visa sitt ansvarstagande är det inte säkert att 
företaget lyckas skapa den behållning de eftersträvar. Intressenterna kanske 
inte uppmärksammar detta extraarbete som läggs ner och samtidigt som de 
kanske inte efterfrågar det.   
 
Något som kan bli ett problem är att historien visar på att väldigt många 
sociala ramverk har skapats utan att någonsin införas, eller endast använts 
under en kort period av ett fåtal företag. Här ses bland annat Ramanathans 
försök till att skapa sociala kontrakt, Gröjer och Starks 
mervärdesredovisningsanalys och Batellgruppens modell för sociala 
rapporter. Alla dessa ansågs vara lyckade och genomförbara men ändå har 
de inte fått någon genomslagskraft. Den här visdomen kan göra att 
företagen inte tar de nya riktlinjerna och ramverken på allvar då trenden är 
att dessa ändå mister sin status efter en kortare period och allt företagets 
extraarbete blir då marginaliserat. 
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6.2 Praxis analys 
 
Den genomförda praxisundersökningen visar tydligt på hur olika 
hållbarhetsredovisningar kan se ut både till namn och till innehåll. Det går 
att se tecken på att det är företagens verksamhetsinriktning som styr 
redovisningens omfattning och fokus, vilket försvårar arbetet med att ta 
fram allmänna riktlinjer som passar in på alla företag i alla branscher.  
 

6.2.1 Hållbarhetsriktlinjer  
 
Utav de fyra företagen som undersökningen grundar sig på är det bara 
Swedish Meats som inte har utgått från GRI. Att GRI används av en 
majoritet av undersökningens företag skulle kunna förklaras av riktlinjernas 
bredd eftersom de är utformade för att passa alla företag oavsett bransch. 
GRI är även de som har ansetts ha kommit längst i utvecklingen av 
rekommendationer för hållbarhetsredovisning. Dessutom är de anpassade 
på ett sådant sätt som överensstämmer med accountabilityns grund om vad 
som bör redovisas. Swedish Meats har istället valt att använda sig av 
AccountAbilitys AA1000AS. AA1000AS kräver en dialog med företagets 
intressenter för att ta fram företagets accountability. För att få fram vad 
som verkligen bör redovisas enligt teorin är det viktigt att se till att alla 
intressenters behov tillgodoses så det blir en jämn fördelning mellan den 
information som lämnas ut och vad de olika intressenterna efterfrågar. 
Annars är det risk för att en ojämn fördelning av information uppstår som 
inte återspeglar de olika gruppernas makt inom företaget. Detta tyder på att 
intressentmodellen har blivit en viktig grund för en fungerande 
hållbarhetsredovisning och för hur ett företag ska arbeta och utveckla sin 
verksamhet. En applicering av AA1000AS är något som de flesta andra 
företag antagligen kommer att följa, eftersom alla företag förutom SKF 
nämner att de arbetar med någon form av intressentdialog. Däremot 
behöver det inte betyda att de väljer att bortse från GRI och övriga 
oberoende institut utan AccountAbilitys gransknings modell kommer nog 
bara bli ett ytterligare komplement.  
 

6.2.2 Globala riktlinjer 
 
Förutom de generella hållbarhetsriktlinjerna är alla förutom Swedish Meat 
influerade av de etiska ståndpunkterna i FNs Global Compact och OECDs 
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riktlinjer för multinationella företag. Båda dessa bygger på ett etiskt 
utilitaristiskt ansvarstagande gentemot omgivningen, där både miljö, 
mänskliga rättigheter, korruption och förebyggande åtgärder är viktiga 
delar för att bevara vår jord och dess invånare. Båda dessa har blivit 
accepterade av de flesta större företag som ett självklart gemensamt mål 
och en etisk grund som alla bör ha. Detta kan anses stödja den utveckling 
som tidigare nämnts gällande både förvaltningsansvaret och equity teorier. 
Fler och fler samhällsmål flyter samman med företagens mål och detta 
underlättar i sin tur anpassningen till en trovärdig och användbar 
hållbarhetsredovisning. 
 
Att Swedish Meats inte väljer att använda sig av några globala riktlinjer 
skulle kunna bero på att deras verksamhet i huvudsak finns i Sverige. Detta 
skulle även kunna förklara varför de inte är registrerade på Dow Jones 
Sustainability Index. Ett företags ansvar ska vara inriktat på intressenterna 
vilket gör att ett företag som verkar på en nationell nivå främst bör inrikta 
sig på den lokala omgivningen, eftersom företagets intressenter i enlighet 
med intressentmodellen finns där. Detta innebär inte att företaget kan 
bortse från det globala ansvaret utan de kommer trotsallt bli bedömt utefter 
dess bidrag till samhället, där den nationella nivån är det centrala. De 
tillhör fortfarande helheten enligt de systemorienterade teorierna. 
 

6.2.3 Intressenter 
 
Alla fyra företagen har identifierat de aktörer som de anser påverkar och 
påverkas av organisationens aktiviteter i enlighet med intressentteorierna. 
Det är dock bara Atlas Copco som specificerar att de inte kan tillgodose 
alla intressenters förväntningar och därmed pekat ut vilka som är vitala för 
företagets hållbara utveckling. Detta kan liknas med den uppdelningen av 
primära och sekundära intressenter som Clarksson gör. De övriga tre 
företagen har inte gjort denna uppdelning utan specificerar endast vilka 
intressenter som är viktiga. De konsumentintensiva företagen Hennes & 
Mauritz och Swedish Meats har självklart konsumenterna som en av de 
viktiga intressenterna och denna grupp är den som enligt Clarksson kan 
skada företaget mest om inte hänsyn tas till deras krav. Även om en 
normativ inriktning eftersträvas är det sannolikt att även de andra utöver 
Swedish Meats, först väljer att tillgodo se sina primära intressenter enligt 
positiv intressentteori. Det vill säga företagen kommer i förstahand 
tillgodose de grupper som har mest inflytande över deras verksamhet. 
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Undersökningen tyder på att det är vanligt bland företag att använda sig av 
någon form av dialog med sina intressenter. Det är endast SKF som inte 
anger att de tillämpar en intressentdialog. De tre företagen som använder 
dialoger specificerar att dessa är nödvändiga för att få kännedom om sina 
intressenters förväntningar och krav på organisationen. Däremot nämner 
företagen att dialogerna är informella och uppstår i den dagliga 
verksamheten. Detta gör att intressentdialogen enligt den teoretiska synen 
inte används fullt ut men det går indirekt att se att företagen ändå tar till sig 
intressenternas åsikter då till exempel Swedish Meats nämner att de 
genomfört en produktlivscykelanalys och Hennes & Mauritz arbetar för 
förbättrade arbetsförhållanden. Då inget av företagen nämner att de har 
genomfört någon formell intressentdialog under året tyder detta på att de 
inte uppfyllt alla kraven som ställs av bland annat AccountAbility gällande 
väsentlighet, fullständighet och återkoppling. Rapporterna är ändå väldigt 
intressentfokuserade vilket tyder på att en historisk förändring ändå skett 
och företagen börjat inse hur viktigt det är med intressenter och att uppfylla 
deras förväntningar. Eftersom det finns så många intressentgrupper med 
olika krav har hållbarhetsredovisningen kommit att bli ett verktyg för att 
tillgodose dessa förväntningar.  
 

6.2.4 Miljömässiga faktorer   
 
I stort går det att se att de flesta företagen förknippar den hållbara 
utvecklingen med miljömässiga faktorer. Ordet hållbar utveckling nämns i 
huvudsak endast under företagens miljöavsnitt. Alla företag tar någon form 
av miljöansvar vilket tyder på att miljön kommit att bli normerande och en 
del av institutionaliseringen hos företag. Hennes & Mauritz nämner dock 
att de strävar efter en hållbar leverantörskedja, vilket tyder på ett steg i rätt 
riktning genom att de väljer att även ta ansvar för sina intressenters 
intressenter. Detta tyder på en utveckling av förvaltningsteorierna där inte 
längre det sekundära ansvaret gentemot ägarna är tillräckligt utan 
ledningens ansvar nu har utvidgas till att innefatta ett globalt 
ansvarstagande. 
 
Ett viktigt led i legitimeringen kom i och med ISO certifieringarna. ISO har 
under åren tagit fram standardiserade certifikat som är anpassade för att 
kunna användas av alla företag och organisationer där miljöcertifieringen, 
ISO 14001 blev en föregångare i arbetet med miljöredovisning. Av de fyra 
företagen är det bara Hennes & Mauritz som inte använder sig av ISO 
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vilket de hävdar beror på den byråkrati som ISO certifieringarna omgärdas 
av. Detta är förståeligt eftersom ISO används i hela världen krävs det en 
omfattande reglering för att den ska kunna appliceras av alla. Frågan är om 
Hennes & Mauritz inte lyckas uppfylla denna kontroll verkligen beror på 
komplexiteten i antal butiker och svårighetsgraden i att kvantifiera sitt 
arbete. Det skulle lika gärna kunna beror på bristande rutiner och system 
för att hantera ISOs krav. De försöker därmed ändra intressenternas 
uppfattning enligt legitimitetsteorierna, genom att säga att ISOs 
certifieringar är alldeles för byråkratiska och därmed inte bra att använda  
 

6.2.5 Sociala faktorer 
 
SKF, Atlas Copco och Hennes & Mauritz beskriver alla olika typer av 
företagsanpassade uppföranderegler. Detta förstärker de tidigare 
antagandena om att företagen mer och mer tar till sig de etiska 
förhållningsreglerna. Det är viktigt att dessa regler inkluderas i företagens 
grundläggande värderingar för att på så sätt få dessa att genomsyra hela 
verksamheten. Inkluderas inte de etiska förhållningsreglerna är risken stor 
att denna del av förvaltningsansvaret glöms bort. Swedish Meats utmärker 
sig här eftersom de inte infört några formella uppföranderegler i sin policy. 
Det hade visserligen varit att föredra att de haft skrivna etiska riktlinjer, 
samtidigt som hela deras verksamhet genomsyras av ett etiskt 
ansvarstagande. Det går därmed att dra slutsatsen att Swedish Meats 
trotsallt arbetar med interna etiska regler. Början till ett arbete mot hållbar 
utveckling är att ha gemensamma interna normer enligt Westermark, 
saknas dessa äventyras trovärdigheten.  
 
Det sociala ansvaret innefattar företagets omgivning vilket inte bara 
innefattar det lokala utan sträcker sig även till att innefatta det globala 
ansvaret.  Hennes & Mauritz till exempel lägger stor vikt, större än de tre 
andra, på företagets sociala och etiska ansvar genom sitt arbete med 
arbetsförhållandena och olika projekt för att förhindra barnarbete och för 
att förbättra utbildningen ute i fabrikerna. Swedish Meats å andra sidan 
fokuserar mest på den etiska aspekten av deras verksamhet för att 
informera sina intressenter om djurhantering och kött- och charkbranschen. 
Slutligen kan nämnas att Atlas Copco och SKF lägger störst fokus på sina 
produkters påverkan på miljön och försöker ständigt förbättra denna. 
Utifrån detta går det att se att konsumentintensiva företag så som Hennes & 
Mauritz och Swedish Meats lägger ner mycket energi på information till 
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intressenter. Detta för att informera om varför de agerar som de gör och att 
deras tillverkningsprocess är inom ramen för samhällets regler och normer. 
Genom denna information försöker de legitimera sina produkter och på så 
sätt få acceptans ute bland kunderna. Drabbas dessa företag av en bojkott 
av etiskt medvetna konsumenter kan det få en allvarlig följd och det är lätt 
att tappa marknadsdelar till konkurrerande företag. Att alla företag lägger 
fokus på olika delar av hållbarhetsredovisningen går att jämföra med 
positiv intressentteori vilken säger att företag först och främst kommer att 
lyssna på vad deras primära intressenter efterfrågar. Informationen 
anpassas sedan utefter vad dessa grupper efterfrågar. Intressenter till ett 
konsumentintensivt bolag som Hennes & Mauritz efterfrågar helt enkelt 
mer sociala och etiska dimensioner på en hållbarhetsredovisning än vad 
exempelvis intressenter till ett industriellt företag som SKF gör. 
 

6.2.6 Kvantifiering av information 
 
En av hållbarhetsredovisningens svåra moment är att kunna kvantifiera i 
relevanta siffror så att användaren ska kunna få en uppfattning om 
företagets miljöprestation. Undersökningen visar att alla företag tar upp 
någon form av kvantitativ information om miljöpåverkan. Hennes & 
Mauritz anser dock att det är för komplext att ta fram all information. Atlas 
Copco och SKF är väldigt konsekventa med att redovisa siffror på deras 
resursanvändning medan Hennes & Mauritz väljer att redovisa endast 
delar. Om företag väjer att redovisa samma saker på olika sätt äventyras 
jämförbarheten. Hennes & Mauritz till exempel har kanske bara ett dåligt 
internsystem eller så försöker de släta ut information som skulle kunna 
skada dem. Självklart vore det idealiskt om det var möjligt att göra 
identiska hållbarhetsredovisningar, men eftersom företag även bör räkna 
med vad som händer hos företag tidigare i leverantörskedjan och även 
inkluderar verksamhet i andra länder kan det vara svårt att få en rättvis 
kvantifiering. En samhällelig bild blir härmed ett bra komplement, i stället 
för siffror redogörs en del av informationen i kvalitativa termer. Om 
företaget väljer att i stort sett bara redovisa sitt ansvarstagande i siffror är 
det inte säkert att det ger en rättvisande bild av företaget. Det kan tänkas att 
så länge det inte går att exakt granska det som inkluderas i en 
hållbarhetsredovisning är det bäst om både siffror och ord får komplettera 
varandra för att sedan låta läsaren kritiskt granska och dra sina egna 
slutsatser av det hela. Endast då går det att uppfylla både ÅRLs krav på 
objektivitet, equity teoriernas och de normativa intressentteoriernas syn på 



Analys 
 

 94 

att alla intressenter ska få likvärdig mängd av den information de 
efterfrågar. Däremot kommer det att resultera i väldigt omfattande 
information som det kan bli svårt för läsaren att ta till sig.  
 
Det går att urskilja att företagen kvantifierar sin miljö prestation i större 
utsträckning än vad de gör med den sociala prestationen. Detta skulle 
kunna bero på att miljömässiga faktorer är mer objektiv och lättare att 
omvandla till siffror. Samtidigt som många företag är tvingade att redovisa 
miljöpåverkan till tillsynsmyndigheten, vilket gör att företagen redan 
anpassat sin verksamhet för att ta fram denna information.  En stor olikhet 
kan ses mellan hur de företag som långt innan har haft 
miljöredovisningstvång då det är de som redovisar mest i kvantitativa tal. 
En nackdel med det är att företagen inte alltid beskriver hur de gått tillväga 
för att till exempel minska användningen av energi eller utsläppen av 
koldioxid och använder sig i stort bara av en naturvetenskaplig dimension 
för att förklara. Det kan då bli svårt att ta till sig de siffror som redovisas 
eftersom det är svårt att avgöra om de är legitimerade eller ej. Detta 
bekymmer beskriver Chua i samband med att de naturvetenskapliga 
teorierna har fått för mycket fokus eftersom det som kvantifieras antas vara 
legitimt. Chua menar att det inte alltid går att urskilja de kvantitativa 
siffrornas betydelse. Konsekvensen av att inte inkludera kvalitativ 
information om hållbar utveckling är att en abstrakt bild av redovisningen 
skapas, som inte är tillräckligt relaterat till det praktiska. Till exempel 
Hennes & Mauritz satsar mer på de etiska och sociala bitarna, de beskriver 
i sin rapport att de inte redogör för deras vattenanvändning på grund av 
komplexiteten att samla in informationen. Hennes & Mauritz använder sig 
av samhälls- och värdemässiga etiska dimensioner som utav Westermark 
anses vara de viktigaste delarna för att kunna upprätta en trovärdig 
hållbarhetsredovisning. Dock är risken att alla dessa förklaringar bara 
används för att bocka av att företaget faktiskt informerat om sin 
miljöpåverkan utan att intressenterna egentligen vet om de förändringar 
som skett är bra jämfört med andra företag i samma bransch. Det blir svårt 
att bedöma hur företagets framtida finansiella ställning kommer påverkas 
av saneringskostnader eller miljöavgifter för till exempel lagöverträdelse 
om företaget inte informera om hur mycket det faktiskt rör sig om. Swedish 
Meats är det enda av företagen som redovisat hittills nedlagda utgifter för 
sanering samt storleken på erlagda miljöavgifter under året. Medan SKF 
endast upplyser om att de är involverade i saneringsarbete och att 
avsättningar gjorts men inte med hur stora belopp. En lärdom som kan dras 
ur denna diskussion är att det ultimata är att använda sig av alla tre 
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dimensioner naturvetenskaplig, social och etisk för att kunna legitimera 
verksamheten och öka trovärdigheten för hållbarhetsredovisningarna. 
 

6.2.7 Negativ information 
 
Undersökningen visar på att företagen vill bemöta den kritik som de fått 
under året och förklara hur de ställer sig till denna och på så sätt förklara 
varför de gjort som de gjort. Företagen försöker därmed förändra 
intressenternas uppfattningar och förväntningar på företagets prestation. 
Genom denna handling hoppas företagen kunna legitimera och skapa 
acceptans för sin verksamhet. Detta handlingssätt kan liknas med ett av 
legitimitetsteoriernas sätt att skapa och behålla legitimitet för företagets 
existens. Det går även att se tendenser till att företagen endast väljer att 
bemöta kritik. Företagen tar inte upp information som skulle kunna vara 
negativ för dem om inte det skapats en debatt genom att media eller 
intresseorganisationer har uppmärksammat det. Detta visar att 
intressenterna har stort inflytande på företagen och i enlighet med både 
intressentmodellen och intressentdialogen måste företagen ta hänsyn till 
sina intressenter för att kunna stärka både kortsiktiga och långsiktiga mål. 
 
Än så länge är det lång väg kvar tills företagen är så pass transparenta de 
själva tar initiativ till att redovisa saker som kan påverka dem negativt. 
Företagen skulle kunna motverka den negativa publiciteten genom att ligga 
steget före och själva redovisa vad som hänt och hur de tänker arbeta för att 
åtgärda problemet och arbeta för att undvika en upprepning. Ett företags 
trovärdighet och intressenternas förståelse ökar på detta sätt samtidigt som 
intressenters missnöje kan undvikas vilket annars skulle kunna få 
förödande konsekvenser för företagets fortsatta överlevnad. Eftersom 
företagen trots allt redovisar vissa negativa aspekter tyder detta på att 
företagen kommit att inse hur viktigt det är att informera sina intressenter 
om både positiva och negativa effekter av verksamheten. Anmärkningsvärt 
är dock att Atlas Copco överhuvudtaget inte nämner något negativt om 
företaget. Om detta innebär att de inte haft något problem under året eller 
har de bara inte valt att redovisa detta är det svårt att dra några slutsatser 
om eftersom det inte finns tillgång till den informationen i deras externa 
material.  
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8.2.8 Granskning 
 
Swedish Meats har tidigare låtit granska sin Etik- och Miljöredovisning 
men har i år valt att inte göra detta på grund av att de anser sig själva ha ett 
tillförlitligt system. Detta skapar tvivel mot Swedish Meats. Visst kan det 
stämma att de ändå gör allt rätt, men det är nog mer trovärdigt att det är en 
kostnadsfråga eller skulle en fristående tredjepart hade upptäckt något som 
kanske inte skulle ha varit så fördelaktigt för Swedish Meats. Visserligen 
har både Hennes & Mauritz och Atlas Copco inte heller låtit sin 
hållbarhetsredovisning bli granskade så detta behöver inte betyda att 
Swedish Meats legitimitet minskar. Det kan vara riskabelt att låta ett 
företag själv ta ställning för om de anser sig behöva granskas eller inte. Det 
är klart att företaget inte tycker det om de inte varit tillräckligt 
sanningsenliga eller noggranna i rapporten.  
 
Införandet av en lag om granskning skulle kunna vara en lösning så att alla 
företag måste utsätta sin redovisning för kontroll. Genom att se på praxis 
idag bland de företag som anses vara föregångare inom området finns det i 
alla fall tecken på att det trots allt är möjligt att redovisa och granska andra 
aspekter än företagets ekonomiska prestation. Problem med att införa en 
lag för granskning är att lagstiftare måste vara överens med användare och 
den som granskar om exakt vad som ska ingå. En så länge är det inte 
möjligt då rekommendationerna ständigt förändras och större delen av 
redovisningarna är bristfälligt i informationssynpunkt. Detta medför att en 
granskning i dagsläget inte är genomförbar. För att veta vad som bör 
redovisas är det enligt Ijuri viktigt att bygga upp ett rättvisande system av 
information mellan användare, granskare och läsare av informationen. 
Först när detta är uppfyllt kan granskning av hållbarhetsredovisning bli lag. 
Dessutom är stora kostnader förknippade med en granskning. Dessa 
kostnader kan bli svåra att acceptera för många företag speciellt i 
lågkonjunktur. 
 

6.3 Hur uppnås en allmän acceptans av 
hållbarhetsredovisning 

 
Hur ska en allmän acceptans uppnås för upprättandet av en 
hållbarhetsredovisning? Det bästa sättet att angripa detta är att göra en 
uppdelning på företagens två typer av ansvar, det globala ansvaret och 
ansvaret gentemot intressenterna. Dessa två ansvarsområden återspeglas i 
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ett företags hållbarhetsredovisning. Uppdelningen är nödvändig eftersom 
hållbarhet både kan ses på en makronivå och på en företagsnivå. På 
makronivån är företaget en av många aktörer som påverkar den globala 
miljön, där målet är en hållbar framtid för kommande generationer. På 
företagsnivån är företaget den centrala aktören vilken påverkar och 
påverkas av ett antal intressegrupper.  
 
Båda ansvarsområdena är förenliga med de systembaserade teorierna på en 
organisation vilken uppmärksammar att företaget är en del av samhället 
vilket innebär att den både påverkar och påverkas av aktörer och samhället 
i stort. I det globala ansvaret är biosfären det centrala där organisationer, 
samhället i stort, staten och individer påverkar dess utformning. Företaget i 
sin tur är det centrala i intressentansvaret vilket innebär att det specifika 
företagets intressenter berör och influerar. Figur 27 åskådliggörs detta i en 
vidareutveckling av Gray, Owen och Adams (1996) visualisering av 
samhället.   

 

6.3.1 Globalt ansvar 
 
Det globala ansvaret har framförallt handlat om människans negativa 
påverkan på miljö där alla är delaktiga och ansvariga för miljöns fortsatta 
bibehållande. Tidigare har det globala ansvaret legat på statlig nivå men 
mer och mer av det globala ansvaret har på senare tid överförts till 
företagen. I och med företagens ökade makt har statliga myndigheters makt 
minskat. För att komma till rätta med de miljöproblem som finns är det 
viktigt att alla är med och tar sitt ansvar. I detta perspektiv blir företaget 
endast en aktör bland många som påverkar framtiden men det bör påpekas 
att de är en av de viktigaste. Detta ansvar är både kostsamt för företagen 
och sträcker sig under en obegränsad tidshorisont.  Eftersom staten har 
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förstått vikten av att få en snabb förändring använder de i många fall sitt 
bästa påtryckningsmedel nämligen lagar och regler för att minska 
företagens möjlighet att själva besluta om de vill satsa på ett hållbart ansvar 
eller ej. Detta sammanfaller även med det som Ijuri nämner är ett bra sätt 
att minska företagens möjlighet att bestämma vad som ska ingå i 
accountabilityn. Eftersom accountbilityns lägsta nivå enligt Tinker är det 
som omfattas av lagar och regler är det viktigt att försöka gå utöver det och 
skapa en naturlig norm hos företagen att ta ett globalt ansvar. Ansvar som 
går ett steg längre än vad lagen kräver är framförallt förknippat med 
intressentansvaret som beskrivs i kapitel 6.3.2, men även med Carrolls 
pyramids två översta steg, etik- och filantropiskt ansvar.  
 
Inom det globala ansvaret är det främst FN som har tagit ett internationellt 
initiativ och då särskilt genom deras The Global Compact som förenade 
företag över hela världen, där förutom miljön även mänskliga rättigheter 
och arbetsförhållanden inkluderades. Även den svenska regeringen har 
tillfört en hel del i denna debatt på sista tiden både genom att arbeta med 
förståelsen för hur en hållbar framtid ska uppnås och vad uppföranderegler 
införda av företag kan bidra till.  
 
För att öka engagemanget hos företag anser regeringen att det är viktigt att 
fortsätta utveckla och analysera frivilliga åtaganden och bransch-
överenskommelser med inblandade parter. Ett sätt detta kan göras på är 
genom utvecklade intressentdialoger, främst mellan företag, kommun och 
myndigheter men även med övriga intressenter. För att de önskvärda målen 
ska nås är det ett måste att individerna i företagen har samma etiska och 
hållbarhetsmål som FN och den svenska regeringen. Här återknyts 
systembaserade teorier igen där företaget är en del av helheten, där 
företagen måste ta hänsyn till sociala, etiska och politiska aspekter. Under 
de senare åren har fler och fler försök till allmänna principer och riktlinjer 
uppstått. Främst har detta initiativ tagits av oberoende intresse-
organisationer runt om i världen men även FN och andra organisationer 
som AICPA och AAA har varit delaktiga. Idéerna är hämtade både från 
teoretiker och från praktiker där de olika organisationerna har jobbat med 
att föra samman dessa två, i många fall ytterligheter, till användbara 
grundregler.  
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6.3.2 Intressentansvar 
 
Företagens ansvar gentemot sina intressenter har utökats till att på senare 
tid även innefatta andra än företagets finansiärer. Eftersom företagens 
verksamheter ser olika ut kommer de att påverka olika grupper av 
intressenter vilket gör att de har olika typer av förväntningar på sig. Det 
individuella företaget bör därmed arbeta fram en ram för vilka 
ansvarsområden som de har genom en intressentdialog och sedan redovisa 
vad intressenterna anser att företaget bör redovisa, det vill säga deras 
accountability. Detta gör att varje enskilt företag kommer få en egen 
accountability vilket försvårar skapandet av en generell modell. Dessutom 
är det viktigt att se till att vad som redovisas är synkroniserat till vad som 
bör redovisas. Denna utveckling har gjort det svårare att tillgodose alla 
intressenternas krav på information. 
 
Det är tyvärr svårt och kostsamt att definiera alla intressenter och därefter 
se till att redovisa bara väsentlig information. Till sin hjälp har företagen 
idag många modeller hur denna dialog ska kunna utformas där 
intressentdialogen är den som på senare tid blivit vanligast. 
AccountAbilitys AA1000AS bygger hela sin standard för oberoende 
granskning på att ta med väsentlig och fullständig information för att bygga 
en intressentdialog som är återkopplad till vad intressenterna kräver. 
Mångfalden bland intressenterna har resulterat i andra synvinklar på vad 
som tidigare ansågs vara nödvändig information för ägare och kreditgivare. 
Det är viktigt att företagen lyssnar på alla intressenternas krav och viljor för 
att därefter göra en bedömning om vad som ska redovisas. I och med att 
media börjat syna företagen i sömmarna är det viktigt att ha en god relation 
till denna intressegrupp. Detta då media oftast inte nöjer sig med att bara 
höra företagets officiella pressvar utan väljer att även inhämta information 
från andra källor. Företagens försök att legitimera sin verksamhet genom 
att bara lyfta fram det de själva vill att intressenterna ska veta kan komma 
att misslyckas om media inhämtar information från till exempel anställda 
som inte stödjer det de utvalda representanterna säger.  
 
Eftersom företagens intressentansvar ser väldigt olika ut är det svårt att 
upprätta gemensamma riktlinjer. Skillnaderna i intressentansvaret gör att 
redovisningarna kommer se olika ut inte bara bland olika branscher men 
även inom en och samma bransch. Frågan är om det går att ta fram 
gemensamma riktlinjer som passar alla typer av företag. Troligtvis går inte 
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det utan att göra riktlinjerna väldigt generella, som de ser ut idag. 
Problemen kan då uppstå med att anvisningarna är för generella och oklara 
för att vara användbart för det enskilda företaget. Kanske skulle någon 
form av branschspecifika rekommendationer vara en bättre lösning. Detta 
skulle kunna möjliggöra en bättre jämförelse mellan företagen inom en 
bransch. Nackdelen med detta är dock att det skulle försvåra jämförelsen 
mellan branscher och härigenom förlora mycket av sitt värde för 
intressenterna. Generella riktlinjer kan därför anses vara den bästa 
lösningen för att tillgodose  både företagens och intressenternas behov. 
 
På senare tid har det trots allt blommat upp en hel del riktlinjer för hur en 
sådan användbar generell hållbarhetsredovisning ska utformas. Förutom 
AccountAbility har även GRI, FEE varit föregångare på området. De 
företag som väljer att göra en hållbarhetsredovisning ska se till att uppfylla 
kraven för någon utav dessa för att på så sätt öka trovärdigheten på sin 
redovisning. Genom att använda dessa riktlinjer försöker företagen att 
informera intressenterna om de förändringar som skett i organisationens 
prestation och aktiviteter enligt en av legitimitetsteorins punkter. Dessutom 
kan de försöka manipulera intressenternas uppfattningar genom att använda 
de principer som stödjer företagets verksamhet och undvika sådana som 
ställer högre krav som de inte kan leva upp till. Hittills har GRI kommit 
längst i sitt arbete bland de oberoende intresseorganisationerna. Enligt dem 
ska hållbarhetsredovisningen bestå av ”the triple bottom line” det vill säga 
förutom ekonomi även sociala och miljöperspektiv. I många frågor bygger 
dessa oberoende intresseorganisationer på varandra men en önskan hade 
varit ett ökat samarbete med gemensamma principer. Kommer detta att 
räcka för att uppnå en allmän acceptans. Det som talar emot att de allmänna 
riktlinjerna kommer att vara tillräckliga är att de ställer olika krav på vad 
som krävs av företagen för att de ska få säga att de upprättat sin 
hållbarhetsredovisning efter respektive riktlinjer vilket ytterligare förvirrar 
för företagen och läsaren av hållbarhetsredovisningarna. Samtidigt som det 
fortfarande är frivilligt att följa dessa riktlinjer. Trots detta är det idag 
många företag som använder sig av dessa riktlinjer och så länge det inte 
visar sig att företagen missbrukar användningen kommer de öka 
trovärdigheten med hållbarhetsredovisning.  
 
Alternativen för att få en accepterad hållbarhetsredovisning är att antingen 
införa lagar som reglerar vad som ska ingå och vem som ska innefatta 
hållbarhetsredovisning i årsredovisningen på samma sätt som Frankrike 
gör. Det andra alternativet är att låta företagen på egenhand utforma praxis 
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på området. Historiskt går det att se att det funnits en del företag som gått 
före normgivande organ och staten och drivit utvecklingen framåt. Att det 
finns företag som upprättar hållbarhetsredovisning idag utan att detta är 
lagstadgat tyder på att det inte behövs regleras. Det tryck som allmänheten 
skapade angående miljöfrågor och företagens miljöpåverkan ledde till 
allmän acceptans av miljöredovisning och idag finns det både lagar och 
rekommendationer för detta. Om det var allmänheten som drivit fram 
utvecklingen med att utvidga accountabilityn när det gäller miljöfaktorer så 
skulle det kunna innebära att det krävs en opinionsbildning om 
hållbarhetsredovisning för att acceptans ska uppnås. 
 
Nya rekommendationer och riktlinjer som visat sig vara adapterbara och 
har en mer generell utformning betyder inte att vi kan luta oss tillbaka och 
nöja oss med att följa dessa. Som Chua nämner i kritiska teorier måste 
forskare och praktiker förstå att det som gäller idag inte behöver gälla i 
morgon utan en kontinuerlig uppdatering behöver göras för att 
hållbarhetsredovisningen ska behålla sin trovärdighet och användbarhet. En 
sanning finns bara i ett visst ögonblick och gårdagens praktiska 
hållbarhetsredovisning är dagens historiska hållbarhetsredovisning som 
visar vägen till hur morgondagens redovisning ska se ut. 
 
De etiska aspekterna är en viktig del i både social redovisning och 
miljöredovisning och har även kommit att bli en av hållpunkterna i 
hållbarhetsredovisningen. Tyvärr har det varit ett stort glapp mellan de 
önskvärda etiska redovisningarna och de faktiskt förekommande. Idag syns 
en trend som går mot att innefatta ett större etiskt ansvar men ännu är det 
en bit kvar tills alla företag accepterar den etiska utökningen av 
accountabilityn. 
 

6.3.3 Granskning  
 
För att undvika att företagen använder hållbarhetsredovisning som ren 
företagspropaganda kan en oberoende part granska redovisningen för att 
legitimera och göra den trovärdig. Detta överensstämmer med 
legitimitetsteorierna som framhäver att företagen använder extern-
redovisningen som medel för att informera sina intressenter om 
förändringar i sina aktiviteter.  Detta är lättare sagt än gjort då det är 
kostsamt för företaget att låta en extern part kontrollerna redovisningens 
validitet samt att det är svårt för en revisor att avgöra om informationen är 
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korrekt. För att möjliggöra granskning skulle revisorn troligtvis behöva 
någon form av specialkunskap. Ytterligare ett problem med detta är 
återigen avsaknaden av gemensamma riktlinjer, eftersom det skulle 
försvåra granskningen. Revisorn måste ha något att utgå ifrån för att avgöra 
om företaget gjort allt som de borde.  
 
För att underlätta för intressenterna och för att företagen inte ska kunna 
utnyttja de legitimerande organisationernas namn bör en gemensam 
granskning i form av FARs förslag om oberoende granskning genomföras. 
Frågan är om denna svenska rekommendation är tillräcklig för att skapa 
legitimitet för svenska hållbarhetsredovisningar. Detta är förtidigt att 
utvärdera då den ännu ej används av något företag. Dock är det ändå ett 
första steg som är långt före övriga Europa. Ett annat alternativ är att lägga 
över ansvaret på de oberoende intresseorganisationer som ger ut riktlinjerna 
eftersom det borde ligga i deras intresse att riktlinjerna och principer tas på 
allvar och anses trovärdiga. Ökar trovärdigheten för att företagen verkligen 
efterföljer GRIs eller AccountAbilitys grunder kommer det att till stor del 
räcka att företagen uppger att de redovisar hållbarhetsredovisningen enligt 
till exempel GRI för att läsaren ska acceptera det. Bevis på att detta 
fungerar går att utläsa från historien där bland annat ISOs certifieringar är 
något som blivit accepterat och ökar legitimiteten för företag.   
 
Frågan är om trovärdighet kan uppnås på redovisningen, om den inte 
granskas, det finns dessutom risken att företagen riktar och lyfter fram 
endast sådan information som är positiv medan de mörklägger andra 
aspekter. Det går att se på praxisundersökningen att företag faktiskt redogör 
både sådant som har positiv och negativ inverkan på företaget. Till 
exempel, tar Swedish Meats upp att det uppmärksammade salmonella fallet 
på en av deras gårdar och kritik som uppstått mot deras djurhantering vid 
en av deras anläggningar. Detta skulle kunna tyda på att företagen själva 
insett att samhället har rätt att få information om effekter av företagens 
verksamhet. Frågan är om de bara uppmärksammar de frågor som ändå 
kommer att uppdagas. Enligt förvaltningsansvarets administrativa filosofi 
är människan inte alltid rationell och strävan efter att maximera sin egen 
välfärd kan komma i konflikt med vad som skulle öka samhällets välfärd. 
Det vill säga att de saker som skulle kunna skada ledningens ställning kan 
komma att döljas då den inte sammanfaller med samhällets bild på vad som 
är rätt. Enligt legitimitetsteorierna är det bättre att informationen kommer 
direkt från företaget istället för att det läcker ut från anställda eller media.   
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Även om det hade varit att föredra en lagstadgad kontroll måste nyttan 
vägas mot kostnaderna. Om kostnaderna för institutionalisering överstiger 
nyttan, kommer detta att motarbetas. En så länge har inte utvecklingen på 
området kommit så långt att alla företag och intressenter kan se vinningen 
med att införa hållbarhetsredovisning. Inte förens den dagen är här kommer 
en lagstadgad institutionalisering vara genomförbar.  
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7 Slutsatser 
 
I detta kapitel lyfts huvuddelarna från det analytiska kapitlet fram för att 
besvara uppsatsens problemformuleringar. Dessutom kommer författarna 
att ge bidrag till förslag till fortsatt forskning inom området 
hållbarhetsredovisning.  

_______________________________ 
 
Under 2000-talet har hållbarhetsredovisningen utvecklats i snabb takt och 
finns idag på agendan hos många organisationer. Hållbarhets-
redovisningens delar har fått olika gensvar från företag och forskare. Det 
som drivit fram redovisning av företagens miljöpåverkan är den stora 
uppmärksamheten från nationer, myndigheter och andra typer av 
organisationer som den fått. Det går att urskilja ett tryck från allmänheten 
angående miljöfrågor som har lett till ett krav på ökad öppenhet bland 
företagen rörande deras miljöprestation. Opinionsbildningen har även 
resulterat i att det uppkommit en rad lagar och rekommendationer om hur 
företagen ska redovisa sin påverkan på miljön. Miljöredovisning har på 
detta sätt kommit att accepteras av företagen som ett komplement till deras 
traditionella finansiella redovisning. Den ökade miljömedvetenheten bland 
allmänheten på 1980-talet resulterade även i att företagen började se 
konkurrensfördelar i miljöfrågorna. Företagen måste idag redovisa sin 
miljöpåverkan för att tillfredställa sina intressenters informationsbehov.  
 
När det gäller social redovisning har inte den kommit att i samma 
utsträckning accepteras av företagen. Detta beror mycket på att det inte 
uppmärksammats av allmänheten, det vill säga det har saknats ett tryck på 
företagen att vara mer öppna angående sin sociala prestation. Detta har 
dock förändrats på senare tid genom att företagens sociala prestationer även 
har kommit att bli samhällets angelägenheter. Som ett exempel kan nämnas 
det ökade problemen med sjukfrånvaro och långa sjukskrivningar vilka 
kostar företagen och även samhället enorma pengar och resurser. I och med 
detta har det skapats en efterfrågan på information från företagen om 
satsningar på bland annat personalvård för att minska dessa kostnader.  
 
Vikten och relevansen med att företagen redovisar sin hållbara utveckling 
måste förmedlas ut bland allmänheten. För att hållbarhetsredovisning ska 
bli en norm och självklarhet måste både teoretiker och praktiker jobba 
tillsammans mot gemensamma mål. Finns det inga klara direktiv är det svår
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för både företag och intressenter att finna nyttan och användningen i det 
som redovisas. Slutsatser som går att dra av detta är att för att skapa allmän 
acceptans för hållbarhetsredovisning måste detta fenomen uppmärksammas 
av företagens intressenter och därmed skapa krav på företagen. 
 
Den historiska utvecklingen och aktuell praxis visar på ett ökat 
ansvarstagande bland företagen. Företagen bidrar nu inte bara med 
arbetstillfällen utan det ligger på dem att bidra till samhällets välfärd. Det 
handlar inte enbart om att ta ansvar för sin resursanvändning utan även för 
sina anställda, verksamhetens påverkan på miljön och sina produkters 
påverkan på omgivningen. Den ökade internationaliseringen och 
avregleringen har även lett till att företag är verksamma på en större 
marknad och är utsatta för en hårdare konkurrens än tidigare. Företagens 
ökade storlek har även lett till att samhället blivit mer beroende av det 
enskilda företaget. För att förvaltningsansvaret ska vara tillämpar fullt ut 
behövs en utveckling av det administrativa förvaltningsansvaret. Företaget 
ska fortfarande redovisa för samhället, men med samhället menas inte 
längre att förvalta åt ”högre makter” utan det innebär att ta ansvar för nästa 
generation. I och med denna utveckling har ett tredje stadium nåtts, där 
förvaltningsansvaret bör innefatta ett globalt ansvar. Företagens domän har 
härmed utökats, synen enligt denna teoriutveckling är att företagen kan 
uppnå en högre vinst om samhällets välfärd förbättras.  
 
Det är inte bara företagens förvaltningsansvar som följer 
hållbarhetsredovisningens historia och praxisutveckling. Även Equity 
teorierna följer förvaltningsansvarets utveckling. Partsteorierna är den som 
är mest tillämpad idag men även denna modell behöver vidareutvecklas för 
att bli anpassas till de förändringar som skett eftersom definitionen på vilka 
som innefattas i företagens intressenter har blivit bredare. Samhället har 
även expanderat till att innefatta mer än bara den lokala omgivningen. 
Detta har resulterat i att det är fler gruppers informationsbehov som 
företagen måste tillgodose genom sina externa rapporter. Partsteorierna är 
anpassad för att främst vara tillämpbar för noterade företag men det krävs 
en ny utvecklad variant som är inriktad på internationella företag som tagit 
över stora delar av myndigheters makt. Dessa företag borde i större 
utsträckning än nationella utvärderas på grundval av hur de främjar en 
hållbar utveckling och hur deras relation med omvärlden ser ut. Intressenter 
ska kunna bedöma företagets ställning utefter deras framtida bidrag och 
relation till samhället. Hållbarhetsredovisningen är ett bra verktyg för att 
möjliggöra denna bedömning.  
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Det är viktigt att det finns tillgång till generella riktlinjer som kan användas 
av alla företag som tar tillvara på intressenternas informationsbehov och 
som lyfter fram hållbarhetsredovisningens olika dimensioner. Bransch-
specifika riktlinjer skulle öka jämförbarheten inom branscher, men 
nackdelen är att det skulle försvåra jämförelsen mellan branscher och 
därmed förlora mycket av sitt värde för intressenterna. För att möjliggöra 
en oberoende granskning av hållbarhetsredovisningen måste det finnas 
klara direktiv för hur redovisningen ska uppföras. Om klara riktlinjer inte 
finns förloras poängen med granskningen eftersom företagen måste få en 
chans att upprätta sin redovisning på önskat sätt. En ytterligare anledning är 
att kostnaderna förknippade med en extern granskning ännu inte anses  
överväga nyttan. 
 
Slutsatser som kan dras från praxisundersökningen bland de företag som 
anses vara föregångare inom området är att det är möjligt att redovisa andra 
aspekter av företaget verksamhet än den ekonomiska prestationen. Praxis är 
att redovisa miljömässiga, sociala och etiska dimensioner av företagets 
verksamhet, dock i varierande omfattning. Det går att urskilja att företagens 
hållbarhetsredovisningar ser olika ut och är anpassade utefter företagets 
specifika intressenter och bransch. Detta anses vara en konsekvens av att 
företagen har olika ansvarsområden. Företagen utformar sin egen 
accountability genom att identifiera sina ansvarsområden och sedan 
redogöra detta för sina intressenter. Användningen av generella riktlinjer 
försvåras härmed, men det tycks ändå inte hindra användningen av 
exempelvis GRIs riktlinjer. Fortsätter organisationer som ESRA att ta fram 
förebilder för hållbarhetsredovisning kommer framtida praxis att utvecklas 
positivt och med tiden kunna bli lika informationsgivande som den 
finansiella redovisningen.  
 
Hållbarhetsredovisningen behövs för att kunna bedöma företagets framtida 
ställning och hållbara utveckling. Redovisningen ska ses ett 
kommunikationsverktyg som företagen kan använda sig av för att 
informera om och legitimera verksamheten. Härigenom redovisas 
företagets interaktion med dess omgivning samt hur företaget påverkar 
omgivningen och tvärtom. 
 
Avslutningsvis kan nämnas att företeelser oftast måste hinna mogna för att 
de ska bli accepterade. Speciellt gäller det något så traditionsbundet som 
redovisning som under åren visat stora prov på trögrörlighet och ovilja att 
revolutioneras. Detta skulle kunna jämföras med en omogen mango. En 
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mango kan vara röd och gul på utsidan vilket gör det lockande att 
provsmaka, men är den inte tillräckligt mogen räcker det med en liten bit 
för att inse att man skulle ha väntat ett tag till. Vi anser att Sverige och 
världen är moget för hållbarhetsredovisning.   
 

7.1 Förslag till fortsatta studier 
 
Hållbarhetsredovisning är ett relativt nytt fenomen med många outforskade 
områden. Denna studie av rådande praxis innefattar endast fyra företag 
vilket gör det svårt att dra några generella slutsatser som är applicerbara på 
alla företag. Härmed skulle det vara intressant att genomföra en mer 
omfattande studie av svenska börsnoterade företag för att se i vilken grad 
hållbarhetsredovisning används. Det har i denna uppsats framkommit att en 
stor orsak till att företagen undviker att genomföra en 
hållbarhetsredovisning och få den granskad beror på de kostnader som är 
förknippade med detta. Genom att genomföra en undersökning för att 
utreda de verkliga kostnaderna skulle en ytterligare dimension av 
fenomenet hållbarhetsredovisning fås dessutom skulle 
hållbarhetsredovisningens användbarhet kunna utredas. Ett annat 
undersökningsområde som vi funnit på vägen är att utreda effekten av 
FARs nya förslag till rekommendation angående införelse av oberoende 
översiktlig granskning av frivillig separat hållbarhetsredovisning. Därmed 
skulle skillnader innan och efter införelsen av rekommendationen kunna 
jämföras
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