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Sammanfattning  
 
Bakgrund: Hållbarhetsredovisning är ett relativt nytt område och den är frivillig för 

företagen att upprätta. Den regleras inte av några lagar och har heller inte krav på extern 

granskning, vilket den finansiella redovisningen har. Detta gör att företag kan skriva i 

stort sett vad som helst. Trovärdigheten i detta sammanhang är ifrågasatt och det finns 

oklarheter kring vad den innebär, vilket gör det till ett intressant ämne att titta närmare 

på.   

 

Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka vilka egenskaper som kännetecknar 

trovärdighet i en hållbarhetsredovisning och därmed bidra med kunskap som kan hjälpa 

till att öka trovärdigheten i företags hållbarhetsredovisningar.  

 

Avgränsningar: Undersökningen begränsas till att utreda trovärdigheten kring den 

hållbarhetsredovisning som upprättas frivilligt av företagen, inte den som är obligatorisk 

enligt Årsredovisningslagen. Detta på grund av att den omfattas av den finansiella 

redovisningens lagar och regler. 

 

Genomförande: Uppsatsens empiri har samlats in genom en kvalitativ metod där åtta 

intervjuer genomförts med företag, intressenter och granskare för att få olika perspektiv 

på trovärdigheten i hållbarhetsredovisningar.   

 

Resultat: Studiens resultat visar att viktiga egenskaper för trovärdighet är öppenhet och 

ärlighet, vilket innebär att ge ut rätt mängd information samt redovisa både positiva och 

negativa delar av företagets verksamhet. Att upprätta redovisningen på ett konsekvent 

sätt och arbeta enhetligt med hållbarhetsfrågor inom företaget ger också en bra grund 

för att skapa trovärdighet. Företagets integritet kan stärkas genom en extern verifiering 

av informationen, dock behöver granskaren få en tydligare roll. För att göra 

hållbarhetsredovisningen användbar samt relevant och därmed mer trovärdig är det 

viktigt för företaget att identifiera sina intressentgrupper.  

 

Nyckelord: Hållbarhetsredovisning, GRI, accountability, trovärdighet, kommunikation  



   



   

Abstract 

Background: Sustainability reporting is a relative new discipline and it is voluntary for 

the companies to produce this kind of report. The report is not regulated by any laws 

and an external verification is not required, as it is for the financial annual report.  The 

effect of this is that the companies can write whatever they want. The credibility in this 

context is questioned and it is not clear what it means, which makes it an interesting 

subject to look closer into.  

 

Purpose: The purpose of this report is to examine the credibility characteristics in a 

sustainability report and contribute with knowledge which can help companies to 

strength the credibility in their sustainability reports. 

 

Demarcation: This survey is limited to only examine the voluntary sustainability 

reports and their credibility, not the one which is required by the law. The reason is that 

this sustainability information is included in the regulations of the financial annual 

report.   

 
Methods: The report use a qualitative method and the primary source of this survey are 

eight interviews. These interviews are made with companies, stakeholders and auditors 

to get different views of what credibility means in a sustainability report.  

 
Results: The results of the survey show that important credibility characteristics are 

openness and honesty. This means to produce right amount of information and present 

both positive and negative information of the company’s activities.  To be consequent 

and have a uniform way to work with sustainability questions is important and creates a 

good ground for credibility. The integrity of the company can be strength by an external 

verification, but the one who checks the report needs to have a clearer role.  To make 

the sustainability report useful and relevant and thereby more credible is it important 

that the company identify their stakeholders.     

 
Keywords: Sustainability reporting, GRI, accountability, credibility, communication 
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1 Inledning 

Det inledande kapitlet börjar med att redogöra för hållbarhetsredovisningens 

utveckling för att ge läsaren en bakgrund till ämnet. Därefter följer en 

problemdiskussion kring trovärdigheten i hållbarhetsredovisningssammanhang som 

sedan leder fram till syftet med uppsatsen. Kapitlet avslutas med avgränsningar och 

målgrupp samt en disposition för att underlätta det fortsatta läsandet. 

1.1 Bakgrund 

Har du någon gång tänkt på var chokladkakan du äter på fredagskvällen kommer ifrån? 

Många av de kända chokladtillverkarna köper in kakao från fattiga länder i bland annat 

Afrika. Arbetarna på dessa kakaofält lever under svåra förhållanden med tvångsarbete 

och löner som inte går att försörja sig på. På dessa odlingar arbetar även många barn 

och ungdomar under samma förhållanden som de vuxna. (Swedwatch) Detta är bara ett 

av många fall där företags etiska handlande ifrågasätts. Idag spelar företagen en allt 

större roll i samhället och deras aktiviteter blir allt synligare. Medierna är en bidragande 

orsak till företagens ökade synlighet, då dessa har källor över hela världen som snabbt 

kan rapportera företagens beteende. (Löhman och Steinholtz, 2003) 

 

Intresset för företags agerande kan sägas ha sitt ursprung på 1960-talet då miljöfrågorna 

och människans inverkan på naturen uppmärksammades (Balans, 2003/11). Även FN1 

engagerade sig i miljöfrågan och i början av 1970-talet inleddes ett möte med 

representanter från hela världen där den globala miljösituationen diskuterades. 

Lågkonjunkturer under detta decennium gjorde dock att mötet inte fick avsedd effekt. 

Ett nytt initiativ togs därför i mitten av 1980-talet genom Brundtlandskommissionen. 

Processen avslutades först 1992 med deklarationen Agenda 21. De slutsatser som drogs 

under Brundtlandskommissionen var att miljön inte kan räddas om inte sociala frågor, 

som till exempel fattigdom, åtgärdas och en förutsättning för detta är att ekonomin 

växer. Agenda 21 ledde fram till att begreppet hållbar utveckling myntades. (Löhman 

och Steinholtz, 2003) 

 

                                                
1 Förenta nationerna 
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”Varaktig hållbar utveckling innebär att tillgodose dagens behov utan 

att äventyra kommande generationers förmåga att klara sina behov.” 

(Löhman och Steinholtz, 2003, s. 21) 

 

I och med det ökade intresset för miljön började allt fler av företagens intressenter 

efterfråga information om företagens handlande (Balans, 2003/11). Denna typ av 

information var något som företagen på 1990-talet inledningsvis gav ut genom att 

upprätta en frivillig miljöredovisning (Ljungdahl, 1999). Trenden att publicera en 

miljöredovisning övergår idag allt mer till att företagen vidgar rapporteringen så att den 

även omfattar sociala frågor, vilket ger intressenterna en bredare bild av hur företagen 

tar sitt samhällsansvar (Balans, 2005/4). Redovisning av ekonomiska, sociala och 

miljömässiga faktorer benämns ofta ”triple bottom line” eller CSR2. De som väljer att 

redovisa sitt arbete inom dessa områden upprättar vanligtvis en hållbarhetsredovisning 

där resultat, värderingar och andra principer kring de tre faktorerna lyfts fram. (Löhman 

och Steinholtz, 2003) I en undersökning som revisionsbyrån KPMG gjort 2005 framgår 

att 52 procent av världens 250 största företag upprättade en separat 

hållbarhetsredovisning, motsvarande siffra 2002 var 45 procent. Detta visar att en 

ökning av dessa rapporter sker. (KPMG, 2005) 

 

Krav på obligatorisk hållbarhetsinformation i årsredovisningens förvaltningsberättelse 

är sedan 1999 något som tas upp i årsredovisningslagens sjätte kapitel. Lagen kräver att 

företagen redogör för sådana omständigheter som är viktiga för att kunna bedöma 

utvecklingen av företagets verksamhet samt upplyser om risker och osäkerhetsfaktorer. 

Företagen ska även rapportera icke-finansiell information såsom miljö- och 

personalfrågor. Bolag som bedriver tillstånds- och anmälningspliktig verksamhet enligt 

miljöbalken ska också upplysa om deras påverkan på den yttre miljön. Den 

hållbarhetsinformation som det ställs krav på i årsredovisningslagen omfattas av den 

lagstadgade revisionen. (Naturvårdsverket, 2005) 

                                                
2 Corporate Social Responsibility 
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1.2 Problemdiskussion  

Trots nya krav i årsredovisningslagen, vilka är ganska vaga, är den separata 

hållbarhetsredovisningen fortfarande frivillig för företagen och det finns heller inga 

lagar eller regler för vad den ska innehålla. Men bara för att det inte är en förpliktelse 

enligt lag så kan företaget ändå ha en viss moralisk skyldighet mot samhället (Brenkert, 

2004). Målet för dem med att upprätta en hållbarhetsredovisning kan vara att skapa en 

långsiktig och förtroendeingivande relation till deras intressenter. Detta gör de genom 

att bland annat visa att de tar ansvar för den verksamhet de bedriver. Bristen på lagar 

och regler gör dock att företagen själva kan bestämma vilken information som ska 

redovisas. (Löhman och Steinholtz, 2003) Risken är därför stor att företagen enbart 

lyfter fram information som är fördelaktig för dem. Hållbarhetsredovisningens 

trovärdighet har därför ifrågasatts och rapporterna har kritiserats för att mer likna 

reklambroschyrer än pålitliga redovisningar. (Balans, 2003/11) 

 

Detta skiljer sig väsentligt från den finansiella redovisningen där accepterade och 

tydliga regelverk finns. Det internationella redovisningsorganet IASB3 har i sitt ramverk 

angett ett antal egenskaper för finansiell redovisning som är viktiga för informationens 

användbarhet. En av dessa egenskaper är tillförlitlighet, vilket innebär neutralitet och 

fullständighet i informationen. Detta för att informationen inte ska väljas ut av företaget 

så att den blir missvisande samt presenteras på ett sätt där beslutsfattandet kan påverkas 

i en viss riktning. (Artsberg, 2005) Som tidigare nämnts saknas detta för 

hållbarhetsredovisning, men området är under utveckling. Redan nu finns ett antal 

organisationer som gett ut riktlinjer företagen kan använda sig av vid upprättandet av 

hållbarhetsredovisningen. Exempel är GRI4 och FN:s Global Compact, men dessa 

lämnar fortfarande stort utrymme för valfrihet. (Löhman och Steinholtz, 2003) 

 

Den finansiella redovisningen präglas av de tre grupperna producenter, granskare och 

intressenter. Dessa grupper har olika ansvarsområden vilket skapar en balans där de 

inbördes kontrollerar varandra. Producenternas ansvar kan sägas vara att visa öppenhet 

och reducera informationsasymmetrin, då företaget besitter mer information om sig 

själva än vad granskarna och intressenterna gör. Granskarnas roll är sedan att som 

                                                
3 International Accounting Standards Board 
4 Global Reporting Initiative 
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oberoende part säkerställa informationen innan den når intressenterna. Intressenternas 

förväntningar och beteende är också viktiga faktorer för att skapa förtroende för den 

finansiella redovisningen. Balansen mellan dessa grupper saknas idag inom 

hållbarhetsredovisningen men är något som borde eftersträvas. (Enderle, 2004) 

 

Trenden att upprätta hållbarhetsredovisningar har som tidigare nämnts under de senaste 

åren ökat kraftigt. Dock har trenden att granska dem ännu inte slagit igenom på samma 

sätt (Balans, 2003/11), vilket är en orsak till att obalans mellan de tre ovannämnda 

grupperna finns. När det gäller finansiell redovisning har revisorn en etablerad roll som 

granskare av informationen, många förlitar sig på deras uttalanden och att de följer de 

regler som finns. De hjälper på det sättet till att ge företagen och dess verksamhet 

legitimitet samt därigenom öka redovisningens trovärdighet. (Deegan och Unerman, 

2006) Granskning av hållbarhetsredovisningar är ett relativt nytt område och först under 

de senaste åren har standarder som behandlar detta tagits fram. Användandet av 

standarderna är dock frivilligt för dem som verifierar redovisningen, de kan alltså välja 

vilken som helst av dem eller ingen alls. (Balans, 2006/8-9) Granskning av en 

oberoende part är en åtgärd som antas öka både kvalitén och trovärdigheten samt 

därmed hållbarhetsredovisningens användbarhet (Naturvårdsverket, 2005). 

 

Riskerna kring ett företags affärsutveckling är inte längre bara finansiella utan även 

företagets agerande och ansvar mot samhället har betydelse (Balans, 2005/8-9). Etiska 

placeringar är också något som idag har blivit allt vanligare, det innebär att hänsyn tas 

till etiska, sociala och miljömässiga faktorer i förvaltningen (Löhman och Steinholtz, 

2003). Investerare och finansiärer är därför intressenter som allt mer poängterar vikten 

av tillförlitlig information om företagens handlande inom hållbarhetsområdet. För att de 

ska kunna dra nytta av informationen krävs det att den är trovärdig. (Balans, 2006/8-9) 

 

Redan under antiken uppmärksammades trovärdighetens betydelse vid kommunikation 

genom Aristoteles studier. Han kom fram till att innehållet bör vara logiskt 

sammanhängande och tillförlitligt, men även att karaktären hos talaren samt känslan 

denne förmedlar är avgörande för viljan att lyssna och tro på det som sägs. Det är 

mottagaren som avgör om informationen är trovärdig. (Hedquist, 2002) 
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Hållbarhetsredovisning är ett sätt för företag att kommunicera med omvärlden och 

läsaren är den som avgör dess trovärdighet. 

 

Det är viktigt för företagen att ge ut rätt information, då trovärdighet precis som IASB 

nämner i sitt ramverk handlar om att användarna ska kunna lita på att informationen 

visar en korrekt bild av företagets verksamhet. (Riahi-Belkaoui, 2004) Hermerén (1978) 

skriver i sin studie att trovärdighetskriterier är lämpliga att använda när trovärdighet ska 

bedömas på ett genomtänkt sätt. Dessa kriterier kan dock skifta mellan olika grupper 

och tidpunkter. Han tar upp att en persons bakgrundskunskaper, förväntningar och 

godtrogenhet kan påverka vad som anses trovärdigt. Detta överensstämmer med det 

som Riahi-Belkaoui (2004) skriver om att trovärdighet är något som kan variera mellan 

användarna. Intressenternas krav på graden av trovärdighet i informationen kan också 

skilja sig åt. 

 

Eftersom hållbarhetsredovisning är ett område som idag är uppbyggt mycket kring 

frivillighet så kan ännu mer betoning behöva läggas på trovärdigheten i detta 

sammanhang än vid finansiell redovisning (Enderle, 2004). De tre grupperna 

producenter, granskare och intressenter har alla olika utgångspunkter vilket kan inverka 

på deras syn på vad begreppet trovärdighet innebär i samband med 

hållbarhetsredovisning. Detta tillsammans med avsaknaden av lagstadgade regler och 

standarder gör att begreppet trovärdighet i detta sammanhang känns oklart. 

 

Ovan förda diskussion för oss in på följande frågor:  

 

Vilka egenskaper anser producenter, intressenter och granskare kännetecknar 

trovärdighet i en hållbarhetsredovisning och finns det några skillnader jämfört med den 

finansiella redovisningen? 

1.3 Syfte  

Uppsatsens syfte är att undersöka vilka egenskaper som kännetecknar trovärdighet i en 

hållbarhetsredovisning och därmed bidra med kunskap som kan hjälpa till att öka 

trovärdigheten i företags hållbarhetsredovisningar.  
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1.4 Målgrupp  

Uppsatsen riktar sig främst till företag som upprättar hållbarhetsredovisningar, men 

även andra personer som arbetar med och har intresse för denna typ av redovisning. En 

grundläggande ekonomisk förståelse kan vara fördelaktigt vid läsandet men inte 

nödvändigt.  

1.5 Avgränsningar  

Undersökningen begränsas till att utreda trovärdigheten kring den 

hållbarhetsredovisning som upprättas frivilligt av företagen, inte den som är obligatorisk 

enligt Årsredovisningslagens sjätte kapitel första paragrafen. Denna information är en 

del av företagets finansiella årsredovisning och baseras på de accepterade lagar och 

regler som finns och trovärdigheten kring denna redovisning är inte ifrågasatt på samma 

sätt som den frivilliga hållbarhetsredovisningen. 
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1.6 Disposition  

 

1. Inledning 
Första kapitlet inleds med att presentera ämnets bakgrund och 
fortsätter med en problemdiskussion som sedan mynnar ut i 

uppsatsens syfte. 

2. Metod 
Metodkapitlet redogör för uppsatsens vetenskapliga 

förhållningssätt samt presenterar för- och nackdelar med de 
metodval som gjorts. 

3. Referensram 
Detta kapitel redovisar de teorier som är relevanta för 
frågeställningen och som ligger till grund för analysen. 

4. Empiri 
Fjärde kapitlet presenterar studiens empiriska resultat, den 
information som samlats in i de genomförda intervjuerna.  

5. Analys 
I analyskapitlet sammanförs studiens referensram med dess 

empiriska resultat.  

6. Slutsats 
Det avslutande kapitlet presenterar uppsatsens slutsatser samt 

ger rekommendationer till fortsatta studier inom området.  
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2 Metod 

Det andra kapitlet visar läsaren vilken vetenskaplig ansats uppsatsen utgått från och 

redogör för de metodval som gjorts samt för- och nackdelar med dessa. Kapitlet 

avslutas med en diskussion kring de reflektioner och den kritik som kan riktas mot 

uppsatsens metod. 

2.1 Vetenskaplig förhållningssätt 

Vetenskapliga frågeställningar är inget som endast är reserverat för specialister och 

forskare utan något som alla människor kan ställas inför. Att ha ett grepp om 

vetenskapligt tänkande och dess metoder kan därför vara värdefullt i många 

sammanhang. (Thurén, 1991)  

2.1.1 Vetenskapsteoretisk ansats  
Inom vetenskapsteorin kan två huvudinriktningar urskiljas. Den första, positivismen, 

har sitt ursprung från naturvetenskapen medan den andra, hermeneutiken, har 

humanistisk härkomst. (Molander, 2003) För positivismen är ett av de grundläggande 

dragen observationer. Målet med dess observationer är att upptäcka mönster och dra 

allmänna slutsatser. (Lundahl och Skärvad, 1999) Inom positivismen finns även kravet 

på opartiskhet. Det är viktigt att hålla distans till det som studeras och inte blanda in 

egna värderingar. (Andersson, 1979) Eftersom uppsatsen inte syftar till att förklara utan 

att tolka och förstå begreppet trovärdighet är inte ett positivistiskt synsätt lämpligt.  

 

Hermeneutiken vill istället ta hänsyn till människans fria vilja och strävar mer efter att 

tolka och förstå olika fenomen. (Molander, 2003) Helhetsförståelsen är en central del 

och det är viktigt att sätta sig in i det studerade fenomenets specifika sammanhang. 

Hänsyn måste tas till varje detalj då dess betydelse kan skilja sig beroende på vilken 

helhet den ingår i. I och med att samma fenomen kan tolkas på olika sätt beroende på 

sammanhanget är möjligheterna till generalisering små. (Andersson, 1979) Ett 

hermeneutiskt synsätt är lämpligt för denna studie då uppsatsen ska belysa begreppet 

trovärdighet i ett hållbarhetsredovisningssammanhang och dess betydelse kan alltså 

skilja sig om det ingår i ett annat sammanhang.  
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Till skillnad från positivismen gör hermeneutiken inte någon åtskillnad mellan fakta och 

värderingar. Det finns heller inget krav på att forskningen ska vara opartisk, utan 

personliga erfarenheter kan många gånger vara en förutsättning för att uppnå kunskap. 

(Lundahl och Skärvad, 1999) Uppsatsen använder en metod som bygger på intervjuer, 

därför kommer respondenternas åsikter ha en betydande roll, vilket även detta tyder på 

att ett hermeneutiskt synsätt är lämpligt för denna studie. 

2.1.2 Förförståelse 
Inom hermeneutiken har förförståelse en stor betydelse. Våra erfarenheter och 

värderingar är något som vi alltid bär med oss och som påverkar hur vi tolkar det våra 

sinnen tar in, denna tidigare inhämtade och tolkade informationen är det som formar vår 

förförståelse. Förförståelsen är en viktig komponent för att kunna strukturera vår 

omgivning, utan den skulle vi inte förstå någonting och bara uppleva verkligheten som 

ett kaos. (Thurén, 1991) Som författare av denna uppsats bär vi med oss egna 

erfarenheter och värderingar, vilket medför att förförståelsen även kommer få en 

betydelse i denna studie. Vår ekonomiutbildning har gett oss en grund för ämnet 

redovisning. Denna kunskap kommer att påverka vår tolkning av den information som 

inhämtas under arbetets gång och därmed inverka på uppsatsens resultat.   

 

Den hermeneutiska cirkeln är ett begrepp som kan beskriva processen kring 

förförståelsen. Uttrycket speglar samspelet mellan nya och gamla erfarenheter. De 

förutfattade meningar som en person har kan tvingas överges när nya lärdomar 

förvärvas. Detta är ett 

återkommande förlopp som kan 

liknas vid en cirkel. (Hartman, 

2004) När det gäller 

hållbarhetsredovisning var vår 

kunskap till en början begränsad 

men allt eftersom information 

inhämtats och tolkats skapades en 

förförståelse även där, detta kan 

liknas vid den hermeneutiska 

cirkeln. Figur 2-1: Hermeneutiska cirkeln 
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2.1.3 Deduktion, induktion och abduktion 
Två vanliga metoder att använda för att dra slutsatser är deduktion och induktion. Det 

som kännetecknar den deduktiva metoden är att den bygger på logik och tar sin 

utgångspunkt i teorin. Den används ofta i samband med kvantitativa undersökningar. 

Forskaren vet då från början vad denne är ute efter och med hjälp av teorin kan 

hypoteser formuleras. (Hartman, 2004) Kritik som riktas mot denna metod är bland 

annat att forskarna begränsas av att de från början vet vad de söker och därför lätt 

missar annan viktig information (Jacobsen, 2002). Hållbarhetsredovisning är ett relativt 

nytt område där få teorier finns. Att enbart använda en deduktiv ansats och formulera 

hypoteser utifrån teorin är därför inte lämpligt i den här studien. 

 

Den andra metoden, induktion, har ett mer öppet synsätt där grunden för att dra 

slutsatser tas i empirisk fakta istället för i teorin. Induktion används ofta i samband med 

kvalitativa undersökningar. Forskningsprocessen börjar med att genomföra 

observationer för att finna olika mönster och samband hos det som studeras, för att 

sedan utifrån detta formulera en teori. (Hartman, 2004) Induktion är delvis passande för 

den här studien då utgångspunkten i första hand tas i insamlandet av empirisk data för 

att sedan därifrån dra teoretiska slutsatser. Tanken är att forskarna ska gå in 

förutsättningslöst i processen och inte låsa fast sig vid en teori. Kritik som riktats mot 

denna metod är bland annat att ingen kan gå ut i verkligheten med helt öppet sinne. 

(Jacobsen, 2002) Denna kritik kan göras gällande även för denna studie, då som tidigare 

påpekats påverkas vi som författare av vår förförståelse. För att minska detta problem 

har vi försökt vara öppna för nya infallsvinklar och tankesätt, utan att styras för mycket 

av vår förkunskap. Vid insamling av empirisk data är det svårt för en människa att 

urskilja och ta till sig all väsentlig information. De flesta har i förväg en uppfattning om 

vad som är relevant och gör då en medveten eller omedveten avgränsning av 

informationen. (Jacobsen, 2002) 

 

Det finns även en tredje metod för att dra slutsatser vilken kallas abduktion. Denna kan 

sägas vara en blandning av de första två. Under studiens gång sker en vandring mellan 

empiri och teori där teorin justeras efter hand som empirisk information kartläggs. 

(Björklund och Paulsson, 2003) Detta är en process som skett i denna studie. Studien 

har tagit sin utgångspunkt i empirin, men samtidigt har viss befintlig teori från passande 
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ämnesområden använts i uppsatsarbetet. Allteftersom den insamlade empirin bearbetas 

har efterhand lämpliga teorier valts ut. Detta tyder på att varken en ren deduktiv eller 

induktiv metod används utan en blandning av dessa, vilket gör abduktion till den mest 

lämpliga metoden.  

2.2 Val av undersökningsansats 

Utifrån syftet brukar en studie vanligtvis klassificeras in i en explorativ, förklarande 

eller beskrivande undersökning. Vid explorativa studier finns ofta lite kunskap inom det 

undersökta området vilket medför att fältarbete måste genomföras för att få förståelse 

och finna forskningsfrågor. (Berg, 2004) Förklarande undersökningar kännetecknas å 

andra sidan av att de försöker hitta orsaksfaktorer som kan förklara ett visst fenomen 

(Lundahl och Skärvad, 1999). Den ansats som är lämpligast för denna studie är den 

beskrivande då den syftar till att beskriva men inte förklara de relationer som råder 

kring det studerade fenomenet (Björklund och Paulsson, 2003). Uppsatsens syfte är att 

beskriva vilka egenskaper som kännetecknar begreppet trovärdighet dock inte förklara 

varför det ser ut på ett visst sätt. 

2.2.1 Kvalitativ metod 
En studie kan också indelas i kvantitativ och kvalitativ metod. Den kvantitativa metoden 

fokuserar på empiri främst i form av siffror genom att mäta och räkna. Informationen är 

lätt att standardisera och kan därför hantera ett stort antal uppgiftslämnare. Ett 

representativt urval kan därför tas fram, vilket ger större möjligheter till generalisering. 

Metoden är mer inriktad på att försöka förklara fenomen snarare än att bara beskriva 

dem. (Bryman, 2004) Till skillnad från den kvantitativa metoden är den kvalitativa mer 

inriktad på empiri i form av ord. Metoden är öppen och flexibel vilket gör den lämplig 

att använda när målet är att finna klarhet i ett begrepp. (Jacobsen, 2002) Den är därför 

passande att använda i denna studie då syftet är att undersöka vilka egenskaper som 

kännetecknar begreppet trovärdighet i samband med hållbarhetsredovisning. Genom att 

använda en kvalitativ metod ges möjligheten för varje uppgiftslämnare att ge sin egen 

tolkning av begreppet och därmed kan en nyanserad bild erhållas (Jacobsen, 2002). 

Detta är viktigt för denna uppsats då avsikten är att gå på djupet och lämna frihet åt de 

olika respondenterna att ge sin åsikt. En ytterligare orsak till att det är viktigt att 

respondenterna ges frihet att lämna sin egen tolkning är att de kommer från tre olika 

grupper företag, intressenter och granskare. De har därmed olika utgångspunkt och 
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förhåller sig till hållbarhetsredovisningen på olika sätt. Det kan därför i förhand vara 

svårt att standardisera frågor och svarsalternativ så mycket som en kvantitativ metod 

kräver.    

2.3 Datainsamling 

Idag finns en stor mängd information att tillgå, det kan därför vara svårt att söka upp 

och välj ut det som är relevant för den specifika studien. Datainsamling är en 

tidskrävande process, för att effektivisera den är det lämpligt att innan fundera över 

vilken typ av information som kan vara av intresse. (Björklund och Paulsson, 2003) 

Innan arbetet med uppsatsen sattes igång gjordes därför en förstudie av vad som tidigare 

skrivits inom området. Detta gav en grundläggande bild av ämnet och underlättade det 

senare informationssökandet.  

2.3.1 Primär- och sekundärkällor 

Vid insamling av data är det möjligt att använda sig av både primära och sekundära 

källor, vilket även har gjorts i denna uppsats. Primära källor är data som har samlats in 

specifikt för en studie medan sekundära källor istället är information som tagits fram för 

ett annat syfte. Det är därför viktigt att tänka på att de sekundära källorna kan vara 

vinklade och inte fullständiga för denna uppsats syfte. (Björklund och Paulsson, 2003)  

 

I studien har det gjorts ett antal intervjuer med personer som har fått ge sin syn på 

trovärdigheten i hållbarhetsredovisningar. Dessa intervjuer är uppsatsens primärkällor 

och har varit en förutsättning för att kunna uppfylla studiens syfte då tidigare 

information inom detta område saknas. De sekundärkällor som använts är främst 

böcker, rapporter och tidskrifter som behandlar ämnen som är relevanta för uppsatsen. 

Internet är också en sekundärkälla som har använts till viss del. Bland annat för att finna 

information om lämpliga intervjupersoner.  

2.3.2 Urval av intervjupersoner 

Uppsatsen använder sig av en kvalitativ metod vilken eftersträvar att få fram en 

detaljerad bild av ett visst fenomen från respondenterna. Detta medför att ett 

representativt urval är svårt att få eftersom antalet intervjupersoner som kan undersökas 
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begränsas av att metoden är resurskrävande. Ett steg i urvalsprocessen är att överblicka 

en population av möjliga respondenter. (Jacobsen, 2002) 

 

Studien består av tre huvudgrupper. Den ena är företag, vars population består av de 

företag som upprättar en hållbarhetsredovisning. Kriterier som användes för urval av 

lämpliga företag till den här studien var att de skulle vara svenska bolag som arbetat 

med miljö- och hållbarhetsredovisningar ett flertal år. För att få bredd i studien söktes 

även efter företag som har olika utformning på redovisningen samt verkar i olika 

branscher. För studien intervjuades de tre företagen Atlas Copco, SCA och Vattenfall 

vilka passar in på de uppställda kriterierna.   

 

Den andra huvudgruppen är revisorer, denna populations storlek begränsas av att det 

endast finns ett fåtal revisionsbyråer som granskar hållbarhetsredovisningar i Sverige. 

Vid urval av lämpliga respondenter från denna grupp valdes Birgit Flening från Ernst & 

Young samt Fredrik Ljungdahl från KPMG, då dessa personer är kunniga inom området 

samt varit aktiva i debatterna om hållbarhetsredovisningens utveckling.  

 

Den sista gruppen av respondenter är intressenterna. Här intervjuades dels två stycken 

fondanalytiker, från Banco och KPA Pension, som jobbar med etiska placeringar. 

Anledningen till att två etiska fondanalytiker intervjuades är att detta är en stor 

intressentgrupp som använder hållbarhetsredovisningar i sitt arbete. För att få ett 

bredare perspektiv från intressenternas synvinkel gjordes även en intervju med Amnesty 

Business Group som också de delvis använder hållbarhetsredovisningar som underlag i 

sitt arbete.  

2.3.3 Intervjuteknik 

En intervju kan definieras som ett samtal med ett syfte. Skillnaden från ett vanligt 

samtal är att den som intervjuar lyssnar mer intensivt för att kunna uppfatta relevanta 

begrepp och idéer. Även iakttagandet av intervjupersonens kroppsspråk och tonläge är 

något som beaktas i större grad. (Berg, 2004)  

 

En intervju kan genomföras med olika grad av struktur. Den form som användes i denna 

studie var semistrukturerade intervjuer. Det innebär att en mall utarbetades innan 
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genomförandet, där viktiga huvudfrågor och ämnesområden ställdes upp. Den 

semistrukturerade formen är flexibel, vilket ger möjlighet att anpassa standardfrågorna 

efter den specifika intervjun samt ställa följdfrågor vid behov. (Berg, 2004) Metoden 

ger därför en bra balans mellan struktur och öppenhet (Gillham, 2005). Innan 

intervjuerna genomfördes skickades den utarbetade frågemallen ut för att ge 

respondenterna möjlighet att förbereda sig.  

 

Totalt genomfördes åtta intervjuer, varav sex stycken skedde i form av besöksintervjuer. 

Fördelen med att fysiskt träffa intervjupersonerna är att det är lättare att bygga upp ett 

förtroende och skapa motivation mellan den som intervjuar och respondenten. Det ger 

även möjlighet att fånga upp respondentens kroppsspråk och reaktioner vilket går 

förlorat vid olika typer av distansintervjuer. Av resursskäl behövdes dock två 

telefonintervjuer göras. Detta är en typ av distansintervju som fortfarande lämnar 

möjlighet till flexibilitet och en viss personlig kontakt där respons och anpassning av 

intervjufrågorna kan ske. Vid en telefonintervju går det även fortfarande att fånga upp 

respondentens tonläge. (Gillham, 2005) De telefonintervjuer som genomfördes i den här 

studien upplevdes som avslappande och gav tillfredställande svar på frågorna. 

 

I en intervjusituation är det inte bara respondentens reaktioner som spelar in utan även 

intervjuarens beteende har betydelse. Det gäller att visa förståelse och lyssna på den 

som intervjuas samtidigt som intervjuaren är neutral för att inte påverka respondenten. 

(Berg, 2004) Under intervjuerna var det en som skötte den huvudsakliga utfrågningen 

medan den andra antecknade samt fokuserade på respondentens kroppsspråk och 

reaktioner. Fördelen med detta var att den som skötte utfrågningen helt och hållet kunde 

koncentrera sig på intervjupersonen utan att behöva avbryta för att hinna med att 

anteckna. För att inte missa något togs även intervjuerna upp på band efter 

respondentens medgivande. Efter genomförandet transkriberades ljudupptagningen för 

att få en bättre överblick av materialet. Vid intervjuerna godkände respondenterna att 

deras och företagets namn fick användas i uppsatsen.  

2.4 Metodkritik 

Alla undersökningar oavsett metod bör utsättas för en kritisk granskning. Detta för att 

kunna kontrollera kvalitén på den insamlade empirin. (Jacobsen, 2002) Två kriterier 
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som är lämpliga att använda för att utvärdera och kontrollera studiens kvalité är validitet 

och reliabilitet. Dessa båda begrepp är nära relaterade till varandra. Om validiteten är 

god så är även reliabiliteten det, dock behöver inte en hög reliabilitet garantera en hög 

validitet. (Svensson och Starrin, 1996)   

2.4.1 Reliabilitet 

Reliabilitet, en studies tillförlitlighet, handlar om i vilken utsträckning en studies 

resultat skulle ge samma utfall om den genomfördes igen. Reliabiliteten bör testas för 

att utvärdera studiens pålitlighet och stabilitet, för att se om den påverkats av tillfälliga 

förutsättningar. (Bryman, 2004) Genom att använda en intervjuguide och därmed få en 

mer strukturerad och standardiserad intervju kan studiens reliabilitet ökas, även att ta 

upp intervjuerna på band är ett sätt att förstärka reliabiliteten. (Patel och Davidson, 

2003) Båda dessa åtgärder var något som vidtogs i studien. 

 

En faktor som bör uppmärksammas när intervjuer genomförs och som kan påverka 

reliabiliteten är intervjuareffekten. Detta innebär att intervjuarens närvaro och karaktär 

samt personkemin mellan intervjuaren och respondenten kan påverka vad respondenten 

svarar på frågorna. En annan faktor som kan inverka på intervjueffekten är hur känsliga 

respondenten upplever frågorna, intervjuarens närvaro kan då medföra att respondenten 

svarar undvikande. (Bryman, 2004) Frågorna som ställdes i denna studie var inte av 

känslig karaktär och intervjuerna kändes avslappnade, detta medför att intervjueffekten 

troligen påverkat studien i liten grad.  

 

Något annat som kan inverka på undersökningens utfall är den så kallade 

kontexteffekten, det vill säga var informationen insamlas. Människor har en förmåga att 

ändra sitt beteende beroende på vilken omgivning de befinner sig i. Det är därför 

lämpligt att välja en så naturlig miljö som möjligt, som till exempel respondentens 

arbetsplats. (Jacobsen, 2002) För alla våra intervjuer fick intervjupersonen själv välja 

plats därför anses kontexteffekten fått en liten inverkan på studiens resultat. 

2.4.2 Validitet 

Validitet innebär en kritisk granskning av empirins giltighet samt relevans och kan delas 

in i intern och extern validitet. Den interna validiteten handlar om att det som studien 

avser att mäta faktiskt är det som mäts. Det handlar om att prova resultatens giltighet 
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och bedöma om fenomenet beskrivits på ett riktigt sätt. Den externa giltigheten handlar 

om i vilken grad studiens resultat kan generaliseras. Detta är ofta ett problem vid 

kvalitativa undersökningar då endast ett fåtal enheter undersöks. Det är heller inte det 

mest grundläggande för kvalitativa studier utan syftet är istället att försöka förstå 

begrepp och fenomen. (Jacobsen, 2002) Genom att intervjua både företag, granskare 

och intressenter undersöktes trovärdighet från ett flertal olika synvinklar. Detta kan 

tänkas öka sannolikheten att studiens resultat kan generaliseras till en större population. 

Detta då de olika målgrupperna tillsammans ger en bredare och mer heltäckande bild än 

om det till studien endast skulle ha samlats in empiri från den ena gruppen. 

 

Det finns olika sätt att validera ett resultat, alltså testa dess giltighet. Ett sätt är så kallad 

kommunikativ validitet, vilket innebär att en återkoppling av studiens resultat inhämtas 

från intervjupersonerna. Respondenterna kan då se om de tolkningar och slutsatser som 

gjorts i studien verkar rimliga, det ger också möjlighet att uppmärksamma sådan 

information som förbisetts eller missats. (Svensson och Starrin, 1996) En sådan  

kommunikativ validitet genomfördes i den här studien genom att materialet som 

erhållits i intervjuerna och används i uppsatsen skickades till respektive respondent för 

ett godkännande och därav minska risken för missuppfattningar och feltolkningar.  

 

Vid transkribering av intervjuer är det lätt att fylla ut ofullständiga meningar, rätta 

grammatiska fel och hoppa över pauser för att förtydliga texten då tal och skriftspråk 

skiljer sig åt. Detta kan inverka på validiteten och är därför viktigt att beakta vid 

hantering av information. (Patel och Davidson, 2003) För att minska detta problem i 

uppsatsen gjordes transkriberingarna så ordagrant som möjligt. Inspelningarna sparades 

också för att möjligheten att gå tillbaka och kontrollera materialet skulle finnas.  

2.4.3 Litteraturkritik 

Det är även viktigt att bedöma kvalitén och tillförlitligheten i de sekundära källor som  

använts. För att stärka trovärdigheten i studien har olika källor använts som hjälpt till att 

ge en heltäckande och samstämmig bild av uppsatsens ämnesområde.  I möjligaste mån 

har ursprungskällor använts och eftersom hållbarhetsredovisning är ett område under 

utveckling har så nya källor som möjligt använts för att finna den mest relevanta 

informationen.  
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2.5 Sammanfattande kommentar 

Uppsatsen utgår från ett hermeneutisk förhållningssätt och antar en beskrivande ansats. 

Dessa val är lämpliga då de ger utrymme för tolkning samt att studien strävar efter att 

undersöka och beskriva vilka egenskaper som kännetecknar trovärdighet i en 

hållbarhetsredovisning. En kvalitativ metod används och för studien intervjuas åtta 

personer som fick lämna sin syn på trovärdigheten i detta sammanhang. Anledningen 

till att även andra metoder tas upp och diskuteras, förutom de som använts i denna 

uppsats, är för att visa att även dessa har beaktats innan de mest lämpliga metoder för 

studien valdes. 
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3 Referensram 
 

Tredje kapitlet syftar till att ge läsaren en referensram av relevanta begrepp och fakta 

som är grundläggande för hållbarhetsredovisningen. Kapitlet presenterar även teorier 

som kommer att ligga till grund för analysen  av det empiriska materialet.  

3.1 Hållbarhetsredovisning 

Referensramens inledande delkapitel börjar med att redogöra för aspekter som är 

väsentliga att beakta vid upprättandet av en hållbarhetsredovisning. Detta för att skapa 

en grundläggande förståelse kring denna process. Delkapitlet avslutas med en kort 

redogörelse för GRI, den hållbarhetsredovisningsstandard som är mest använd och 

accepterad. Detta för att ge en insikt i hur denna standard fungerar, då den diskuteras av 

uppsatsens intervjupersoner. 

3.1.1 Hållbarhetsredovisningen och dess utgångspunk t 

All slags information företaget lämnar ut måste på något sätt stämma överens med 

verkligheten för att vara relevant och användbar för de intressenter företaget riktar sig 

mot. Detta är grundläggande även för redovisningen. När det gäller finansiell 

redovisning brukar det talas om att företagen vänder sig till dem som har finansiellt 

intresse i organisationen som till exempel aktieägare, kreditgivare och banker. 

Hållbarhetsredovisningen kan däremot sägas ta ett vidare perspektiv, ett så kallat 

stakeholder synsätt, där även de med socialt intresse i organisationen bör tillhandahållas 

relevant information. Vad en hållbarhetsrapport bör innehålla är oklart då den vänder 

sig till en bred skara av potentiella användare och tar upp komplexa frågor vilka är svåra 

att mäta. (Gray et al. 1987) 

 

För att underlätta upprättandet av en hållbarhetsredovisning föreslår Deegan och 

Unerman (2006) fyra frågor som företag bör beakta: 

 

Varför? 

Det företaget bör betänka under denna fråga är varför de vill producera en 

hållbarhetsredovisning samt vilka mål de har med den. Varför företag väljer att upprätta 

denna typ av rapport kan variera, men en anledning kan vara att visa sitt ansvar etiskt, 
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socialt och miljömässigt och på det sättet få företagets aktiviteter legitimerade. Det kan 

även finnas en press från andra organisationer som antar nya principer inom 

hållbarhetsområdet och för att inte förlora i konkurrenskraft måste företaget följa med i 

utvecklingen. 

 

Vem? 

Företaget bör också identifiera viktiga intressentgrupper och bestämma vem de vill rikta 

sin hållbarhetsredovisning till. Vilka dessa intressenter är varierar mellan olika 

organisationer samt över tiden i en och samma organisation. Företagets agerande 

påverkar en stor mängd människor samt djur och natur. Det kan ses som en omöjlig 

uppgift för företagen att redovisa allt då omvärlden är väldigt komplex och alla 

konsekvenser inte går att förutse. Detta gör att det kan bli svårt att veta vilka som är ens 

intressenter. Företagets aktiviteter påverkar även olika intressentgrupper i varierad grad, 

vilket gör att tyngdpunkt bör läggas vid vissa grupper.   

 

Vad? 

Ett tredje steg vid upprättandet av hållbarhetsredovisning är att utreda vilka områden en 

organisation kan hållas ansvarig för inför sina intressentgrupper. Detta kräver 

kommunikation mellan företaget och de som företaget identifierat som sina intressenter. 

För att hållbarhetsredovisningen ska vara användbar krävs det att informationen som 

tillhandahålls är relevant och efterfrågas. Det kan vara bra att använda flera olika 

kommunikationskanaler för att få fram vad det är som efterfrågas. Förutom direkta 

dialoger med intressenter kan till exempel frågeformulär och opinionsundersökningar 

användas. 

 

Hur?   

Sista frågan som företaget bör besvara är hur rapporten ska se ut. Utseendet på 

hållbarhetsredovisningar skiljer sig på flera sätt från den finansiella redovisningen men 

har även ett flertal gemensamma faktorer som är viktiga, exempelvis informationens 

tillförlitlighet. En sak som skiljer hållbarhetsredovisningen från den finansiella är 

avsaknaden av regelverk vilket gör att utseendet på olika företags rapporter varierar.  
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3.1.2 Hållbarhetsredovisningens placering 

Hållbarhetsredovisningen kan presenteras på flera sätt, till exempel som en separat 

rapport eller som en integrerad del av den finansiella årsredovisningen. De som 

förespråkar att hållbarhetsinformationen ska redovisas i den finansiella årsredovisningen 

anser att den ska ses som en integrerad del av företagets verksamhet och bör därför inte 

särredovisas. Kritik som har riktats mot att hållbarhetsinformationen redovisas i en 

separat rapport är att den ofta innehåller mycket text som liknar marknadsföring snarare 

än att det är relevant fakta. (Ljungdahl, 1999) Risken som dock finns med att integrera i 

årsredovisningen är en minskad informationsmängd som leder till en smalare 

rapportering. En trend som framkommit under senare år är att företagen börjat 

publicerat hållbarhetsredovisningarna i elektronisk form på sina hemsidor. 

(Naturvårdsverket, 2005) 

3.1.3 GRI 

Global Reporting Initiative är ett nätverk, som bildades 1997, vars medlemmar kommer 

från en mängd olika organisationer världen över. De arbetar för att tillhandahålla 

standarder för hållbarhetsredovisning, ett ramverk som kallas Sustainability Reporting 

Guidelines. Detta ramverk brukar oftast benämnas GRI efter organisationens namn. 

GRI är den standard inom hållbarhetsredovisning som är den mest accepterade och 

omkring 1000 organisationer i 60 länder har anslutit sig till den. (GRI) 

 

Första versionen av GRI lanserade 1999, men den är under ständig utveckling och 

oktober 2006 lanserades den tredje generation av riktlinjer som kallas G3 (GRI). GRI:s 

standard innehåller ett antal indikatorer där ungefär hälften är kärnindikatorer som är 

relevanta för de flesta typer av organisationer att redovisa efter. Den andra hälften är 

frivilliga tilläggsindikatorer som företagen kan välja bland och anpassa efter sin egen 

verksamhet. GRI:s ramverk liknar på många sätt den finansiella redovisningens ramverk 

då samma egenskaper såsom neutralitet, relevans, tillförlitlighet, fullständighet och 

jämförbarhet eftersträvas. GRI rekommenderar att företagen ska låta göra en extern 

granskning av sin hållbarhetsredovisning, men det är inget som är nödvändigt för att 

kunna följa deras riktlinjer. (Deegan och Unerman, 2006) 
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3.2 Hållbarhetsredovisning jämfört med finansiell 

redovisning 

Hållbarhetsredovisningen och den finansiella redovisningen är båda två 

informationskällor från företag. Dock innehåller de information av olika karaktär och 

skiljer sig även åt på flera andra punkter. Den finansiella redovisningen har även en 

mängd regleringar att rätta sig efter, vilket inte hållbarhetsredovisningen har. 

Uppsatsens följande delkapitel redogör för de skillnader mellan dessa redovisningar 

som teorin lyfter fram samt för- och nackdelar med lagreglering. Detta för att ge en 

uppfattning om vilka förutsättningar den finansiella redovisningen har i förhållande till 

hållbarhetsredovisningen. 

3.2.1 Finansiella redovisningens skillnader 

Hållbarhetsredovisningen och den finansiella redovisningen skiljer sig åt på fler 

punkter. Tre grundläggande skillnader kan lyftas fram. Den första är att den finansiella 

redovisningen har funnits under en mycket längre tid och har därför en lång historia 

bakom sig, medan hållbarhetsredovisningen har utvecklats under de senaste åren. En 

annan aspekt är att den finansiella redovisningen styrs av ett omfattande regelverk med 

lagar och regleringar, till skillnad från hållbarhetsredovisningen som upprättas på 

frivillig basis utan några tvingande regler. Den tredje skillnaden är att en oberoende 

granskning av hållbarhetsredovisningen idag är något som sker till en liten del, medan 

en granskning av en revisor är obligatoriskt hos den finansiella redovisningen. (Enderle, 

2004) 

3.2.2 För- och nackdelar med lagreglering 

För den finansiella redovisningen finns det idag en mängd regleringar, framför allt i 

länder med välutvecklade kapitalmarknader och ett stort antal externa investerare. Det 

finns de som förespråkar att all denna reglering inte är nödvändig medan andra anser att 

den är det. Argument för en reglering är bland annat att annars skulle inte en optimal 

mängd information publiceras och att parter med begränsad makt inte skulle ha 

möjlighet att kunna begära information trots att organisationen påverkar dem. Andra 

argument för att reglera är att enhetliga metoder används av olika företag vilket ökar 

möjligheten till jämförelser samt att reglering ger skydd för investerare så att inte 

företag ger ut missledande information. De som förespråkar att en reglering inte är 
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nödvändig menar istället att företag som inte tillhandahåller information straffas av 

marknaden samt att reglering leder till ett överskott av information då användarna 

överskattar behovet. Andra grunder för att en reglering inte är nödvändig är att 

regleringen begränsar de redovisningsmetoder som kan användas, vilket innebär att 

företag inte alltid kan använda de metoder som bäst reflekterar deras verksamhet. 

(Deegan och Unerman, 2006)   

3.3 Redovisningsteorier 

Hållbarhetsredovisningen präglas av frivillighet och följande delkapitel presenterar 

teorier som kan förklara varför företaget på eget initiativ väljer att upprätta en 

hållbarhetsrapport. Även stakeholder teorin presenteras, vilken hjälper till att öka 

förståelsen kring vilka intressenter företaget påverkas av vid upprättande av sin 

redovisning.   

3.3.1 Accountability teorin 

Redovisning som ett informationssystem kan ta två utgångspunkter. Den traditionella 

baseras på att information ska vara användbar för ekonomiska beslut. Fokus ligger på 

relationen mellan revisorn och användaren av information, medan förhållandet mellan 

användaren och företaget inte beaktas. Det viktiga är inte hur mycket information som 

ges ut eller dess innehåll så länge den är användbar vid beslutsfattandet. (Ijiri, 1983) 

Den andra utgångspunkten tar ett accountability synsätt där hänsyn tas till relationen 

mellan företaget och användaren. För att relationen ska fungera krävs oftast en revisor 

som assisterar och kontrollerar redovisningen av företagets aktiviteter. Revisorn gör inte 

detta för att själv kunna använda information utan till fördel för användaren. (Ijiri, 1975) 

Vid accountability synsättet är det väsentliga att skapa ett rättvist informationssystem 

mellan användaren och företaget. Det är viktigt att hitta en balans mellan vad 

användaren har rätt att veta och vad företagen är villiga att redovisa. Detta synsätt 

betonar även vikten av att informationen ska vara objektiv. (Ijiri, 1983) 

 

Ett sätt på vilket företaget kan informera är genom att ge ut en rapport där väsentliga 

händelser under redovisningsperioden sammanfattas (Ijiri, 1983). Rapporten är en 

möjlighet att ge omvärlden en bild av företagets aktiviteter och värderingar för att stärka 

deras anseende samt öka deras acceptans i samhället. Det är mottagarna av 
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informationen som avgör kvalitén på rapporten och de håller företagen ansvariga för 

dess innehåll (Enderle, 2004).  Ett problem vid accountability synsättet är att vissa delar 

av informationen som presenteras lätt blir vinklade då företaget vill ge den bästa bilden 

av sig själva. Därför betonas vikten av att informationen är objektiv och verifierbar. 

Dessa två egenskaper ska skydda användarens intresse genom att försäkra att 

informationen är opartisk samtidigt som de ska skydda företaget från att bli anklagat för 

att den är påverkad och missledande. Det är revisorn som ska försäkra att objektiviteten 

och verifierbarheten upprätthålls, detta och en ömsesidig relation mellan företaget och 

användaren är en förutsättning för att skapa det rättvisa informationsflöde som det 

strävas efter. (Ijiri, 1983) 

3.3.2 Legitimitetsteorin 

En annan teori som kan användas för att förklara varför företag frivilligt väljer att 

redovisa information inom hållbarhetsområdet är legitimitetsteorin (Mobus, 2005). 

Teorin utgår från att företagen anpassar sig efter de regler och normer som finns i dess 

omgivning för att försäkra sig om att deras aktiviteter är legitima. Den bygger på tanken 

att det finns ett ”socialt kontrakt” mellan företaget och samhället. Legitimitetsteorin 

betonar vikten av att inte bara ta hänsyn till investerarna utan även samhället i stort. 

(Deegan och Unerman, 2006) Det är samhällets olika grupper som bedömer företagets 

legitimitet efter sina värderingar. De värderingar företaget mäts mot kan variera mellan 

grupperna samt över tiden. (Mobus, 2005) Legitimitet kan definieras som: 

 

A condition or a status which exist when entity’s value system is congruent with the 

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

(Mobus, 2005, s.496) 

 

Om företaget avviker från samhällets värderingar kan det få konsekvenser i form av 

minskad efterfrågan på deras produkter samt sämre tillgång på kapital och arbetskraft. 

Vad samhället förväntar sig är dock något som kan förändras över tiden, för att företaget 

ska kunna upprätthålla sin legitimitet så krävs det att de anpassar sig efter dessa 

förändringar. För att få en stark grund för sin legitimitet är det viktigt att företaget 

kommunicerar med sin omgivning och visar vad deras varumärke står för. (Deegan och 

Unerman, 2006) 
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3.3.3 Stakeholder teorin 

Ett närliggande synsätt till legitimitetsteorin är stakeholder teorin. Olika 

intressentgrupper kan ha skilda förväntningar på ett företags handlingar och strategier. 

Det som skiljer de båda teorierna åt är att stakeholder teorin fokuserar på enskilda 

intressentgrupper istället för hela samhället. Ett företag kan därför behöva olika ”sociala 

kontrakt” beroende på dess intressentgrupper. (Deegan och Unerman, 2006) 

Stakeholders eller så kallade intressenter kan definieras som de individer eller grupper 

som kan förvänta sig att ett företag beaktar deras rättigheter och intressen i deras 

beslutsprocess (van Luijk, 2004). Dock kommer inte alla intressentgruppers efterfrågan 

att behandlas lika utan de med störst inflytande kommer få större utrymme. Faktorer 

som kan påverka intressentgruppens inflytande kan vara förmågan att tillhandahålla 

kapital, möjligheten att påverka media samt konsumtionen av företagets varor och 

tjänster. (Deegan och Unerman, 2006) 

3.4 Trovärdighetsfaktorer  

Eftersom trovärdigheten har en så pass central roll i uppsatsen presenteras i detta avsnitt 

egenskaper som kan vara viktiga för trovärdigheten. Detta för att ge en grundläggande 

förståelse för vad detta begrepp kan ha för innebörd. Hermerén (1978) skriver i sin 

studie att olika personer och gruppers förväntningar, bakgrundskunskaper och 

godtrogenhet kan påverka vad som anses vara trovärdigt. Därför kan 

trovärdighetskriterier vara lämpligt att använda när trovärdigheten ska bedömas. En 

person som tagit fram exempel på sådana kriterier är Hedquist (2002). Nedan 

presenteras de egenskaper som han anser vara viktiga för trovärdigheten. Ett antal 

faktorer som innefattas i begreppet trovärdighet tas upp. Han utgår från en talares 

synvinkel och hur denne kan ge ett trovärdigt intryck samt i sitt budskap förmedla 

trovärdighet. Några av dessa faktorer är öppenhet, konsekvens, ärlighet, integritet och 

mottagaraspekten 

 

Öppenhet 

En av de viktigaste faktorerna för trovärdighet anses vara öppenhet. En av orsakerna till 

detta kan vara att samhället idag är så komplext att det är svårt för den enskilde att se de 

hot och risker som finns. Det räcker inte för exempelvis företag att enbart göra rätt, utan 

öppenhet handlar om att de måste visa andra att de gör rätt. Mängden information har 
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också betydelse, för mycket information kan ge ett minskat intresse då det blir för 

mycket att hantera. Det är därför viktigt att göra ett urval av fakta som är relevant att 

presentera. Urvalet ska inte bara ske efter vad talaren anser vara relevant utan även vad 

mottagaren av informationen är intresserad av. En del av öppenhetsfaktorn är talarens 

kommunikationsförmåga, att denne både kan och vill kommunicera anses vara 

trovärdighetshöjande.  

 

Konsekvens 

För att uppnå trovärdighet är det viktigt att vara konsekvent, alltså att ens uttalanden 

överensstämmer med ens handlingar. Trovärdigheten måste sättas i relation till vad som 

kommuniceras för att det ska gå att bedöma om det som sägs är sant. Konsekvens 

handlar om att inte säga emot sig själv utan att uttalanden från olika delar av 

organisationen är förenliga. Detta gäller både verbal och icke-verbal kommunikation 

samt över tiden. Nya erfarenheter kan dock medföra att ens tidigare uttalanden visar sig 

vara felaktiga, att då ändra åsikt behöver inte alltid vara negativt utan denna ärlighet kan 

istället ha en positiv effekt på trovärdigheten. 

 

Ärlighet 

När mottagarna av information ska bedöma sanningshalten i det som sägs är ärligheten 

en viktig faktor. Det kan vara positivt att ta upp saker som är negativa för en själv då det 

ger ett mer sanningsenligt intryck. Genom att erkänna sina brister kan en högre 

trovärdighet uppnås. Trovärdigheten är något som stegvis kan byggas upp om talaren 

upprepade gånger visar sig tala sanning.  

 

Integritet 

Trovärdigheten kan även påverkas av talarens integritet, alltså målmedvetenhet samt att 

handla med övertygelse om vad som är rätt och fel. Integriteten kan påverkas genom att 

de som ger ut information lätt blir partiska, vilket ger upphov till en låg trovärdighet. 

Genom att anlita en utomstående granskare som ger sin syn på innehållet kan 

trovärdigheten stärkas.  
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Mottagaraspekten 

Det är mottagaren av informationen som avgör om talaren är trovärdig. Det är inte bara 

talarens agerande som inverkar på trovärdigheten utan även egenskaper och erfarenheter 

hos mottagaren kan påverka. Grundläggande uppfattningar och värderingar hos 

lyssnaren kan också vara avgörande för om en viss talare anses trovärdig.   

3.5 Analysmodell 

För att lättare uppfylla studiens syfte samt förenkla analysen där referensramen ska 

bindas ihop med den insamlade empirin har en analysmodell konstruerats. Modellen 

utgår från accountability teorin och visar det förhållande som finns mellan företaget, 

intressenterna och granskarna. I modellens centrum finns trovärdigheten som är ett 

viktigt begrepp för att göra hållbarhetsredovisningen relevant och användbar för 

intressenterna.  De tre grupperna företag, intressenter och granskare har alla olika roller 

i hållbarhetsredovisningens kommunikationskedja. Företagen som producenter av 

hållbarhetsredovisningen påverkar trovärdigheten genom att de bestämmer dess 

innehåll. Innehållet påverkas delvis av att det finns ett socialt kontrakt mellan företaget 

och samhället som företaget måste följa för att upprätthålla sin legitimitet.  Granskarnas 

roll är sedan att kontrollera dessa uppgifter medan intressenterna i sin tur är de som 

bedömer trovärdigheten.   

 
Figur 3-1: Analysmodell 



27   

Eftersom hållbarhetsredovisning är ett område som präglas av frivillighet gällande dess 

upprättande samt frihet när det gäller dess innehåll, finns oklarhet kring hur 

redovisningen ska utformas för att inneha de egenskaper som gör den trovärdig. Med 

hjälp av analysmodellen ska en bild av vilka egenskaper som krävs för att 

hållbarhetsredovisningen ska uppnå högre trovärdighet skapas. För att få en mer 

heltäckande bild beaktas alla tre huvudgruppernas åsikter. Hedquists (2002) faktorer om 

vilka egenskaper trovärdigheten bör ha används som utgångspunkt för att analysera 

detta begrepp i ett hållbarhetsredovisningssammanhang.  
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4 Empiri 

 
 I detta kapitel presenteras en sammanställning av den information som framkommit 

genom de intervjuer som genomförts i studien. Det empiriska materialet som insamlats 

från olika företag, intressenter och granskare kommer sedan att ligga till grund för 

analysen. 

4.1 Företag 
I studien intervjuades Anna Brandhorst-Satzkorn från Atlas Copco, Patrik Isaksson från 

SCA och Åsa Pettersson från Vattenfall. Delkapitlet börjar med att introducera 

respondenterna och fortsätter sedan med att redogöra för deras syn på trovärdigheten i 

en hållbarhetsredovisning. 

 

Brandhorst-Satzkorn har jobbat på Atlas Copco sedan 2001 och har två huvuduppgifter, 

den ena som samordnare av CSR-frågor för Atlas Copco-gruppen och den andra som 

miljöchef på ett av företagets affärsområden. Hon har även erfarenhet av miljöområdet 

från ett flertal andra organisationer då hon jobbat med detta sedan 1985 och har en 

utbildning i miljö- och hälsoskydd från universitetet.  

 

Isaksson har en civilingenjörsutbildning och har arbetat på SCA i tio år där han gradvis 

har ökat sitt arbete kring företagets miljöfrågor. Han är nu Director Environmental 

Affairs och är ansvarig för en del av företagets miljöarbete. 

 

Pettersson är i grunden statsvetare men har kompletterat sin utbildning med 

miljövetenskap. På Vattenfall jobbar hon på avdelningen Public Affairs där hon är 

ansvarig för upprättandet av hållbarhetsrapporten samt företagets övriga CSR-

kommunikation med omvärlden. 

4.1.1 Hållbarhetsredovisningens syfte  

Syftet med att upprätta en hållbarhetsredovisning anser Brandhorst-Satzkorn är att ge 

omgivningen en bredare bild av företaget. Detta är viktigt för till exempel investerarna 

så de kan se vilka företag som är långsiktigt hållbara och därmed underlätta deras 

investeringsbeslut. Hon poängterar att det är svårt att få jämförande tal mellan olika 
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bolag samt värdera hållbarhetsredovisningar mot varandra. Intresset och diskussionen 

kring hållbarhetsfrågor har ökat internt sedan de på Atlas Copco började upprätta en 

hållbarhetsredovisning. Att ha anställda som trivs och ett bra miljöarbete är ett sätt för 

ett företag att få ett övertag och vinna konkurrensfördelar anser hon.  

 

Hållbarhetsrapporten har ett stort externt intresse och Isaksson anser att dess syfte är att 

förmedla den information som efterfrågas. Han ser främst att bolaget har tre målgrupper 

de egna anställda, kunder samt etikfondanalytiker. För att kunna tillhandahålla rätt 

information har SCA regelbundna kontakter med intressenterna, dels direktkontakt 

genom intervjuer men även genom frågeformulär. Arbetet med hållbarhetsfrågor 

påverkar även SCA:s affärsutveckling och han ser det som en viktig konkurrensfördel 

då företaget bland annat haft kunder som beställt varor delvis på grund av deras 

miljöarbete.  

 

Pettersson menar att syftet med en hållbarhetsredovisning är att kommunicera och visa 

öppenhet så att intressenterna kan se företagets aktiviteter och uppleva att det inte finns 

några hemligheter. Vattenfall tror på att snarare publicera för mycket än för lite 

information för att uppnå den öppenhet som efterstävas. De riktar sig till samhället i 

stort men viktiga intressentgrupper är politiska grupper, NGO5 samt ägare och anställda. 

För att få en relevant och användbar hållbarhetsredovisning har viktiga frågor för dessa 

intressentgrupper identifierats. Att ha en intressentdialog är viktigt för att kunna 

tillhandahålla en produkt som efterfrågas. Pettersson menar ”vi måste anpassa oss efter 

samhällets villkor och gör vi inte det så finns vi inte”.  

4.1.2 Hållbarhetsredovisning och trovärdighet 

Brandhorst-Satzkorn tycker absolut att det är viktigt med trovärdighet i samband med 

hållbarhetsredovisning, då det är viktigt för läsarna att kunna lita på det som redovisas 

annars skulle det inverka negativt på företagets varumärke. Trovärdighet i en 

hållbarhetsredovisning innebär för henne att det som rapporteras är sant. Trovärdighet 

kan skapas bland annat genom att redovisa företagets negativa och positiva utveckling 

inom hållbarhetsområdet samt att det sker en kvalitetskontroll av de redovisade 

uppgifterna genom en extern verifiering. GRI är ett verktyg som Atlas Copco använder 
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för att stärka trovärdigheten i sin hållbarhetsredovisning, då det är den standarden som 

är mest accepterad och används av flest företag internationellt. Inom Atlas Copco har de 

även ett eget internt rapporteringssystem för att förbättra sina processer, bland annat 

måste en chef godkänna de rapporter som läggs in i systemet. Det sker också en 

granskning där informationen kontrolleras så att den är riktig. De lägger därmed ner 

mycket jobb på att kvalitetssäkra sin hållbarhetsrapport och öka dess trovärdighet.  

 

Isaksson anser i stort sett att det är meningslöst att presentera en hållbarhetsrapport om 

den inte är trovärdig. Hans definition av begreppet trovärdighet är ”uthållighet och 

beständighet att uppfylla långsiktiga åtaganden”. Han betonar också vikten av att öppet 

och ärligt redovisa hur åtagandet uppfylls. Isaksson ser en möjlighet till att kunna mäta 

trovärdigheten i form av uppföljning av de mål och åtaganden företaget har. Risken 

finns att de mål företaget sätter upp inom hållbarhetsområdet är luddiga. Därför kan det 

vara meningsfullt att ha ett uppföljningssystem med mål som går att mäta för att kunna 

utvärdera resultatet av arbetet. Han tycker att det är viktigt att bolaget har 

koncerngemensamma mål för att miljöarbetet ska anses seriöst och därmed ge en bra 

hållbarhetsredovisning.  

 

”Trovärdigheten är A och O vad gäller hållbarhetsredovisning” anser Pettersson 

annars vore det ingen idé att publicera den. För henne är trovärdighet att informationen 

som tillhandahålls upplevs som sann och äkta. Att förenkla och generalisera kan inverka 

negativt på trovärdigheten, det är därför viktigt att hitta en balans och våga skära ner på 

mängden information utan att tappa i trovärdighet. GRI tycker Pettersson är att sätt att 

få hjälp med öppenheten, då hon anser att det inte är trovärdigt att själv hitta på egna 

parametrar. GRI underlättar även jämförbarheten med andra företag. Ett annat sätt att 

förstärka öppenheten i rapporten är att företaget inte bara redovisar positiva aspekter 

utan även sina problem, för undviks detta minskar hållbarhetsredovisningens 

trovärdighet.  

4.1.3 Granskning och lagstiftning 

Extern granskning är något som Brandhorst-Satzkorn ser positivt på då den kan hjälpa 

till att öka trovärdigheten samt upptäcka sådant som företaget missat i sin interna 

granskning. Lagstiftning och att göra hållbarhetsredovisningar obligatoriskt tror hon 
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inte är något som skulle förstärka trovärdigheten, men att det skulle kunna få området 

mer strukturerat och få alla företag att ta sitt ansvar. Hon anser dock inte att lagar är 

nödvändigt om alla bolag skulle ta sitt ansvar frivilligt. Om det skulle ske en lagstiftning 

av området framhåller hon att det är viktigt att den utformas på en global nivå, gärna 

efter GRI.  

 

Ett sätt att uppnå trovärdighet är en tredje parts granskning anser Isaksson. Förutom 

stärkt trovärdighet är fördelarna med en extern granskning att förbättra det interna 

systemet samt att en tredje part med en annan synvinkel får lämna sin åsikt. Ett 

utvecklat och bra redovisningssystem anser han är viktigt för trovärdigheten. För att 

visa öppenhet låter SCA andra oberoende aktörer, som till exempel WWF 

International6, gå in och uttala sig om företagets hållbarhetsarbete. De får fritt i 

rapporten redovisa vad de anser vara företagets styrkor och svagheter. Certifiering av 

företagets produktionsenheter anser han också är ett sätt att skapa trovärdighet kring 

arbetet. Om en lagstiftning skulle påverka trovärdigheten är Isaksson osäker på och han 

anser inte att det är nödvändigt för upprättande av en hållbarhetsredovisning.   

 

Mätning av trovärdighet innebär att kontrollera att det som sägs är sant anser Pettersson 

och det är enligt henne det enda sättet att mäta trovärdigheten. Ett sätt att genomföra 

denna kontroll är genom tredje parts verifiering, där en oberoende part hjälper till att 

öka kvalitén i rapporten. Dock ifrågasätter hon om en rapport blir trovärdig bara för att 

någon har fått betalt för att kontrollera vissa parametrar i den. Pettersson ser också 

varumärket som en garant för att behålla dess trovärdighet. De har därför krav på sig att 

tala sanning, hon poängterar dock att detta påstående inte går att förlita sig till helt för 

att skapa trovärdighet. Vad som anses trovärdigt handlar ofta om den känslan läsaren av 

hållbarhetsredovisningen får och om denne upplever en ärlig inställning hos företaget. 

Ett annat sätt att verifiera rapporten förutom att anlita en granskare är att låta en 

intressent komma med feedback på rapporten.  

 

Pettersson anser inte att en lagstiftning behövs, men tycker att en gemensam standard 

som företagen frivilligt kan använda borde finnas. Om en obligatorisk lagstiftning ska 

ge effekt på trovärdigheten tror hon att den måste innehålla ett krav på granskning. 

                                                
6 World Wildlife Fund International 
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Väljer ett företag frivilligt att berätta om dess aktiviteter tror hon att risken är mindre att 

företaget berättar något som inte är sant. 

4.1.4 Finansiell redovisning och trovärdighet 
Jämfört med den finansiella redovisningen är hållbarhetsredovisningen svårare att 

värdera och bedöma trovärdigheten i då rapporten innehåller fler känslor och tyckande 

anser Brandhorst-Satzkorn. Bedömningen kan även variera i olika länder och hos olika 

personer, det är också svårt att säga vad som är rätt och fel. Kvalitén i 

hållbarhetsrapporterna tycker hon har ökat, en orsak till detta kan vara att området är 

nytt och hon tror att det tar ungefär tre år för ett företag att komma in i nya system.  

 

Isaksson tror att trovärdigheten för den finansiella redovisningen är större än för 

hållbarhetsredovisningen på grund av att den har upprättats under många fler år, att alla 

redovisar på samma sätt samt att den är tredje parts granskad. Hållbarhetsredovisningen 

kan troligtvis uppnå samma trovärdighet om alla upprättar den på samma sätt, får tid på 

sig och samhället lär sig känna igen den.  

 

Hållbarhetsredovisningens trovärdighet är enligt Pettersson inte på samma nivå som den 

finansiella redovisningen idag, en bakomliggande orsak till detta tror hon är bristen på 

tredje parts granskning. Att hållbarhetsredovisningen innehåller mycket kvalitativ data 

tror hon också har en inverkan, då kvalitativa uppgifter är svårare att bedöma än 

kvantitativa. Hon anser dock att för mycket kvantifiering av hållbarhetsredovisningen 

riskerar att medföra att rapporten förlorar en del av sitt syfte. Detta då det kan vara svårt 

att förstå siffrorna om för mycket av deras kontext tas bort. 

4.1.5 Hållbarhetsredovisningens utveckling 

Brandhorst-Satzkorn hoppas att fler företag kommer att upprätta hållbarhetsredovisning 

i framtiden samt att utvecklingen går mot att fler integrerar en del av den i 

årsredovisningen. Detta för att nå ut till en bredare skara då fler intressenter läser 

årsredovisningen. Dock anser hon att kompletterande information inom 

hållbarhetsområdet kan ges i en separat rapport för dem som har ett större intresse för 

dessa frågor.  
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Trovärdigheten i hållbarhetsredovisningarna anser Isaksson har förbättrats och att 

berätta för omvärlden om arbetet har betytt mycket, det ses som en viktig 

kommunikationskanal. Han har sett en ökad efterfrågan på hållbarhetsinformation och 

hävdar att det är en rapport som har framtiden för sig. Isaksson tror att 

hållbarhetsrapporten kommer att fortsätta ges ut som en tryckt separat redovisning och 

inte integreras i årsredovisningen samt att fler företag kommer att upprätta en i 

framtiden.  

 

När det gäller trovärdigheten i hållbarhetsredovisningar över tiden anser Pettersson att 

hållbarhetsredovisning har gått från att vara ”reklambroschyrsaktiga till att mer likna 

finansiell redovisning”. I framtiden tror hon att hållbarhetsredovisningen och 

årsredovisningen kommer att vara ett, båda dessa områden kommer att vara lika viktiga 

då hållbarhetsfrågorna fått större fokus i samhället. Hon tror också att det kommer bli 

mer standardiserat och att en gemensam standard behövs.  

 

4.2 Intressenter   

För att få intressenternas synvinkel på begreppet trovärdighet i ett 

hållbarhetsredovisningssammanhang intervjuades Anna Gustafsson på Amnesty 

Business Group, Helena Olander på Banco och Rolf Wikander på KPA Pension.  

Respondenterna presenteras nedan. 

 

Gustafsson har i grunden en samhällsvetarutbildning och har bland annat jobbat på ett 

kapitalförvaltningsbolag som investerade i SRI7. Inom Amnesty har hon länge varit 

aktiv och på Amnesty Business Group har hon arbetat sedan januari 2007.  

 

Olander arbetar nu som etikanalytiker och har en utbildning från programmet industriell 

ekonomi. Hon har jobbat på Banco sedan 2004 och arbetar sedan januari 2007 med att 

analysera de bolag Banco gör etiska investeringar i.  

 

Wikander har varit miljöchef på KPA Pension sedan 1998, men har arbetat inom 

företaget sedan 1985. Han har i grunden en politices magister examen och förvärvade 

                                                
7 Social Responsibility Investments 



34   

främst sina miljökunskaper under den period då han arbetade med att miljöcertifiera 

KPA Pension. 

4.2.1 Hållbarhetsredovisningens syfte 

Amnesty Business Group arbetar inte systematiskt med hållbarhetsredovisningar, men 

uppmanar företag att upprätta dem. Företag som ger ut en hållbarhetsredovisning kan 

vinna fördelar på detta genom att de visar att de håller en hög etisk standard och därmed 

få ett stärkt varumärke menar Gustafsson.  Hon tycker också att 

hållbarhetsredovisningens användbarhet är helt beroende av dess kvalité. 

Användbarheten ökar om redovisningen innehåller resultatbaserade indikatorer, där 

företaget rapporter hur de nått upp till de uppsatta målen. Men även att företagen klart 

och tydligt redogör för hur de arbetar med dessa frågor och hur långt de nått samt om 

rapporten granskats av oberoende part.  

 

Olander anser att hållbarhetsredovisningens syfte är att redogöra för företagets arbete 

med miljö och sociala faktorer samt hur de följt uppsatta riktlinjer och nått de uppställda 

målen, men även att presentera nya mål och strategier. Hon tycker att 

hållbarhetsrapporterna är ett bra sätt att lära känna företagen och att det ger en ”…bra 

temperatur på hur företaget arbetar med de här frågorna”. Olander anser att 

hållbarhetsredovisningen kan användas till att bekräfta den syn som hon har på bolaget, 

men att denna rapport inte är den enda källan som används för att analysera företagets 

arbete inom detta område. Främst använder Banco rapporter från ett europeiskt 

analysföretag men även information från media samt olika intresseorganisationer är 

intressant att beakta. Kvantitativa uppgifter i hållbarhetsrapporten är bra att använda 

som måttstock för att jämföra företagets utveckling över tiden men också mellan olika 

företag och branscher. Det är dock den kvalitativa informationen som beskriver hur 

företaget arbetar och hanterar olika frågor som hon anser är den viktiga.  

 

Hållbarhetsredovisningar använder Wikander främst som informationskälla när han är 

ute och pratar med de företag som uppfyller deras etiska investeringskrav men har fått 

låga miljöbetyg. Wikander tycker att hållbarhetsredovisningens syfte är att stärka 

varumärket såväl externt som internt. Han påpekar att det ofta är vakna företag som 
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upprättar hållbarhetsredovisningar och att de har nytta av det då det blir en del av 

företagets varumärke.  

4.2.2 Hållbarhetsredovisning och trovärdighet 

Gustafsson tycker självklart att trovärdigheten är viktig i ett 

hållbarhetsredovisningssammanhang, ”…annars är den inte värd papperet som den är 

skriven på”. Det som hon tycker visar att en hållbarhetsredovisning är trovärdig är 

bland annat att den inte bara innehåller berättelser. Hon poängterar att Amnesty 

Business Group föredrar kvantitativ information där jämförelser kan göras mellan olika 

företag samt av hur ett företag utvecklas över tiden, vilket underlättar när olika 

intressenter ska göra en bedömning av företaget. Trovärdigheten kan också stärkas 

genom att företaget redogör för de risker de är utsatta för samt hur uppföljningen av 

dessa sker. Hon betonar vikten av att företaget är öppet och transparent. GRI är ett sätt 

som Gustafsson tror kan öka företagets transparens, då dessa riktlinjer innehåller 

resultatindikationer. GRI ger hållbarhetsredovisningen något att jämföras mot vilket hon 

tror ökar trovärdigheten. 

 

Trovärdigheten i samband med hållbarhetsredovisningar är något som även Olander 

tycker är viktigt, ”för det är här företagets syn på sitt eget arbete kommer fram”. Det är 

bara företaget självt som kan redogöra för vart de strävar samt vilka strategier, mål och 

verktyg de använder för att komma dit. Hon definierar trovärdighet som ”att företagets 

bild av det egna hållbarhetsarbetet motsvarar den bild som fås från omvärlden”. Hon 

tycker även att hög trovärdighet innebär att företaget är transparent och beskriver de 

problem de ställs inför och inte bara lyfter fram de positiva delarna. Om företaget 

utelämnar viktiga detaljer om problem och risker anser Olander att detta kan minska 

trovärdigheten, då det skapar misstanke om att företaget även utelämnat annan relevant 

information.   

 

Hållbarhetsredovisningens transparens är något som Olander betonar som extra viktigt 

för trovärdigheten då det ger en ökad insyn i företaget och samtidigt en möjlighet att 

jämföra med information från andra källor. Hon poängterar dock att det kan vara svårt 

att jämföra företag med varandra då de tillhör olika branscher, har olika inriktning och 

produkter. Det är därför viktigt att titta på vad hållbarhetsarbetet innebär för varje 
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enskilt företag. För att bedöma varje företags hållbarhetsredovisnings trovärdighet så 

tittar Olander på olika parametrar beroende på företagets verksamhet. Att följa riktlinjer 

som exempelvis GRI och FN Global Compact tycker hon är ett bra initiativ för att ge 

rapporten ökad trovärdighet då företaget förbundit sig till att följa en viss riktlinje. De 

hjälper också till att tydliggöra redovisningen och fungerar som ett effektivt verktyg för 

företag som är nya inom området. Dock anser hon att det viktigaste för företagen är att 

hitta de parametrar som är relevanta för just deras verksamhet, sedan om de är enligt 

GRI eller inte tycker Olander är av mindre betydelse.  

 

Wikander tycker att trovärdighet i samband med hållbarhetsredovisning är ett svårt 

begrepp. Han anser att ”…antingen är det trovärdigt eller så är det inte trovärdigt, man 

kan inte vara lite trovärdig”. Tanken att företaget visar vad de vill visa finns alltid i 

bakhuvudet anser han och orsaken till detta är bristen på en standard. För att uppnå 

högre trovärdighet i en hållbarhetsrapport anser han att företagen måste redovisa något i 

förhållande till något annat, då får uppgifterna ett helt annat värde. Detta försvåras av att 

det inte finns någon standard på området samt att företag är individuella och har olika 

förutsättningar. En standard anser Wikander skulle öka trovärdigheten då alla företag 

skulle redovisa efter samma variabler. Han är dock tveksam till GRI då de inte riktigt 

”…sätter ner foten” samt att GRI fortfarande idag är okänt för många.  

 

Trovärdighet för Wikander är att förstå vad han läser och det är därför viktigt att 

företagen är transparenta. Han poängterar att ens tidigare erfarenheter utav företaget 

spelar in. Har han från början en positiv inställning till ett företag och de ger ut en 

hållbarhetsredovisning där de visar var de står inom olika områden, förstärks den 

positiva bilden och därmed företagets trovärdighet. När det gäller 

hållbarhetsredovisningens innehåll föredrar han kvantitativ information, då han anser att 

”…man kan aldrig ljuga med siffror men det kan man göra med text…”. Dock är det 

viktigt att siffrorna ställs i relation till något så det görs klart vad de har för betydelse.  

4.2.3 Granskning och lagstiftning 

Tredje parts granskning är något som Amnesty Business Group förespråkar för att 

uppnå ökad trovärdighet. De tycker det är olyckligt att denna utveckling inte kommit så 

långt i Sverige. Fördelen med en extern granskning är att uppgifterna verifieras och gör 
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företagets redovisning mer transparent. Gustafsson poängterar att detta är en sak som 

skiljer hållbarhetsredovisningen från den finansiella redovisningen, då den finansiella 

alltid är granskad av en tredje part. Lagstiftning av området tror hon kan medföra att 

transparensen ökar samt att jämförbarheten mellan företag underlättas. En förutsättning 

för att en lagstiftning ska öka trovärdigheten är att lagen i så fall sätter upp minimikrav 

på hållbarhetsredovisningens innehåll för att få substans. 

 

Granskning av hållbarhetsredovisning ser Olander som något positivt, då företag får en 

oberoende part som kvalitetssäkrar de uppgifter som tas fram och ger feedback på 

informationssystemet. Hon anser att det finns ett flertal fördelar med en intern 

granskning, bland annat att det ger en ökad kunskap inom bolaget samt att det är lättare 

att åtgärda problem då det ligger närmare till hands. För en del företag kan det dock 

vara svårt att uppnå oberoende i en intern granskning och då är det bra med en extern 

verifiering. Företagets ansvarstagande är inget som är lagstadgat och därför tycker inte 

Olander att upprättandet av en hållbarhetsredovisning och dess innehåll heller ska styras 

av en lagstiftning. Hon säger ”jag tycker det är någonting som företagen borde jobba 

med själva och som då borde vara frivilligt”. Hon tror inte heller en lagstiftning skulle 

ge någon effekt på trovärdigheten.  

 

Wikanders åsikt om att externt granska en hållbarhetsredovisning är negativ. Han anser 

att pengar från verksamheten inte ska tas för att bekosta detta, om det inte är en extremt 

farlig verksamhet som till exempel kärnkraftverk eller företag som på grund av sitt eget 

agerande tappat sin trovärdighet. Han tycker ”det man säger ska man stå för” och ”det 

ska vara så transparent att det man redovisar inte ska behöva granskas av en annan 

part” . Han tror inte heller att en granskning skulle medföra en ökad trovärdighet till 

hållbarhetsredovisningen. Wikanders personliga uppfattning är att ”…tvång föder 

oönskat beteende och frivillighet föder engagemang…”.  Därför anser han inte att 

hållbarhetsredovisningen borde vara lagstadgad och han tror inte heller att det skulle 

inverka på trovärdigheten. Han tycker dock att en frivillig standard skulle vara 

fördelaktigt speciellt för dem som vill visa ett engagemang men inte vet hur de ska göra. 
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4.2.4 Finansiell redovisning och trovärdighet 

Olander tror inte att hållbarhetsredovisning idag har samma trovärdighet som den 

finansiella redovisningen. Detta då många inte tittar på bolagen utifrån 

hållbarhetsrapporten utan fortfarande fokuserar mycket på siffror och resultat. Det som 

även särskiljer dessa båda typer av redovisningar är att den finansiella redovisningen har 

tydliga verktyg att jobba med såsom till exempel resultat- och balansräkningen. En 

sådan här standardisering saknas idag hos hållbarhetsredovisningen.   

 

Wikander menar att den finansiella redovisningen har en högre trovärdighet än 

hållbarhetsredovisningen delvis på grund av att det finns lagar som reglerar vad som ska 

redovisas. Huvudskälet till den högre trovärdigheten tror dock Wikander är att den 

finansiella redovisningen har funnits i så många år. För att kunna uppnå samma 

trovärdighet hos hållbarhetsredovisningen anser han att en del av informationen måste 

kvantifieras, att det finns en standard att utgå från samt att den behöver tid på sig. 

 

4.2.5 Hållbarhetsredovisningens utveckling 

Alla stora företag kommer i framtiden upprätta en hållbarhetsredovisning tror 

Gustafsson. Om hållbarhetsinformationen ska presenteras som en separat del eller 

integrerad i årsredovisningen anser hon att ”…det spelar ingen roll var information 

ligger så länge den är tillgänglig och av god kvalité”. 

 

Olander tror att företagens hållbarhetsredovisningar har blivit mer trovärdiga under de 

senaste åren då företagen har blivit mer transparenta och de har förstått att det är en 

styrka att visa vad de gör. När det gäller hållbarhetsredovisningens utveckling tror hon 

att fler bolag kommer att producera en i framtiden. Hon hoppas också att 

hållbarhetsinformationen kommer att integreras i den finansiella redovisningen och att 

de delar som anses viktiga att framhäva plockas in i denna rapport, vilket då visar att det 

är en viktig konkurrensfördel för företaget. 

 

När det gäller att ha en separat hållbarhetsrapport eller en som är integrerad i 

årsredovisningen har Wikander ingen direkt åsikt om, men anser att då det är olika 

målgrupper kan det finnas ett värde i att ha olika dokument. 
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4.3 Granskare 

För studien intervjuades även Birgit Flening från Ernst & Young och Fredrik Ljungdahl 

från KPMG för att få granskarnas synvinkel. Nedan följer en presentation av de 

intervjuade respondenterna. 

 

Flening har en bred utbildning, både en filosofie kandidatexamen i matematiskanalys 

och statistik samt en civilekonomexamen. Hon har arbetat på Ernst & Young i 37 år och 

är nu Sustainability Director. 

 

På KPMG har Ljungdahl arbetat sedan 1999 och jobbar på företagets avdelning för 

miljö- och etikrevision. Han har arbetat med hållbarhetsområdet i omkring 15 år och har 

en doktorsexamen i företagsekonomi.  

4.3.1 Hållbarhetsredovisningens syfte 

Syftet med en hållbarhetsredovisning menar Flening skiljer sig åt för varje företag samt 

att användbarheten är beroende av vem företaget riktar sig till. Hon anser att många 

företag är oklara på vem som egentligen är deras intressenter. Användbarheten ökar om 

redovisningen är mer specifik mot en viss målgrupp och företaget har en 

intressentdialog. Många gånger är den största effekten av att upprätta en 

hållbarhetsredovisning det interna arbetet och processerna som startar.   

 

Hållbarhetsredovisningens syfte tycker Ljungdahl beror på vem som är användaren och 

vilken målgrupp företaget riktar sig till, men huvudsyftet kan sägas vara att informera 

om det hållbarhetsarbete som bedrivs i företaget. Hållbarhetsredovisningens 

användbarhet varierar mellan företag då den jämfört med den finansiella redovisningen 

vänder sig till fler målgrupper och det är svårt att tillgodose alla intressenternas behov. 

Ljungdahl menar att bedömningen av en hållbarhetsredovisnings relevans sker från 

betraktarens synvinkel och vilken information som är viktig skiljer sig beroende på 

användaren.  
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4.3.2 Hållbarhetsredovisning och trovärdighet 

Precis som med all kommunikation anser Flening att trovärdigheten är viktigt för en 

hållbarhetsredovisning. Eftersom upprättandet av en hållbarhetsredovisning kostar 

pengar för företaget är det viktigt att det finns acceptans och intresse hos dem som 

företaget vänder sig till. Det som hon tycker kännetecknar en trovärdig redovisning är 

att företaget inte bara lyfter fram de positiva sidorna utan även vågar redogöra för de 

problem de har samt hur dessa hanteras. Saknas en diskussion kring risker och 

osäkerheter minskar redovisningens trovärdighet. Hon tycker inte att begreppet 

trovärdighet går att definiera utan det är ”…läsarens känsla att det här är en korrekt 

skrivning som man förstår”. Trovärdighet handlar inte bara om att beskriva saker rätt 

utan även att företaget inte utelämnar något. Hållbarhetsredovisningens utformning 

såsom hur bilder, text och tabeller presenteras kan också påverka trovärdigheten, 

eftersom det är ett sätt att kommunicera och olika läsare reagerar på olika saker.  

 

GRI tycker Flening är ett sätt för företagen att få mer stadga i sin hållbarhetsrapport och 

få upp en struktur. GRI följer även i stor sett samma principer som den finansiella 

redovisningen som till exempel fullständighet, riktighet och relevans. Hon betonar dock 

att det finns en del oklarheter kring att följa dessa riktlinjer då det finns både 

obligatoriska kärnindikatorer samt tilläggsfaktorer som företagen själva kan välja bland. 

Hon tycker också att det är bra att det arbetas för att ta fram en gemensam internationell 

standard för att lyfta kvalitén i redovisningen. Detta för att inte alla länder ska ta fram 

en egen, vilket skulle försvåra arbetet för stora koncerner med utländska dotterbolag.  

 

Hållbarhetsredovisningens trovärdighet anser Ljungdahl vara viktig, men poängterar att 

det inte är annorlunda än för någon annan form av redovisning. Om ett företags 

hållbarhetsrapport är trovärdig går att utläsa genom dess öppenhet och ärlighet i 

redovisningen. Det är viktigt att företaget även vågar redovisa sådant som gått snett, till 

exempel att de satt upp mål som de inte klarat att uppfylla. Han föredrar kvantitativa 

uppgifter framför kvalitativa då dessa fakta är mer exakta och koncisa, medan 

kvalitativa berättelser kan tolkas mer subjektivt. Ljungdahl tycker också att 

trovärdigheten i hållbarhetsredovisning ska kännetecknas av samma faktorer som den 

finansiella redovisningens ramverk såsom öppenhet, pålitlighet och mätbarhet. 

Ambitionen att följa en standard som GRI anser Ljungdahl vara ett tecken på 
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trovärdighet. Dock är risken med att slaviskt följa en modell att relevansen minskar, då 

allt det som GRI tar upp inte är relevant för det enskilda företaget. 

4.3.3 Granskning och lagstiftning 

En tredje parts verifiering av hållbarhetsredovisningar är det en svag efterfrågan på i 

Sverige idag. Bakomliggande orsaker till detta tror Flening kan vara att företagen tror 

att de har koll på hållbarhetsområdet då de kommit längre i det här arbetet än många 

andra länder samt att de är trovärdiga i sig. Hon poängterar att granskningsintygen kan 

ge en falsk säkerhet för den ovana läsaren då allt i hållbarhetsredovisningen inte går att 

verifiera och många inte läser intygen för att kolla vilka av delarna som egentligen är 

granskade. Hon ser ändå en hel del fördelar för företagen att låta granska sin rapport, till 

exempel att företaget får en struktur och bygger upp den interna kontrollen. Granskning 

kan också hjälpa företaget med rutiner kring deras redovisningssystem. Hon tror att en 

granskning ger en högre trovärdighet till rapporten, men att graden av trovärdighet 

påverkas av hur stor del av rapporten som granskas. Utöver den obligatoriska 

hållbarhetsinformationen som det idag ställs krav på i årsredovisningslagen anser hon 

inte att den frivilliga separata delen ska bli lagstadgad hos företagen. Hon har ingen 

åsikt om hur en lagstiftning skulle påverka trovärdigheten för 

hållbarhetsredovisningarna. 

 

De fördelar som Ljungdahl anser att en lagstiftning av hållbarhetsredovisningen skulle 

medföra är att det skulle höja lägsta nivån på dessa rapporter och därmed 

trovärdigheten. En lagstiftning tror han dock även skulle innebära en del nackdelar 

såsom att företag som inte är mogna tvingas in i processen. En granskning är också 

något som kan göra det trovärdigt, att låta någon utomstående titta på det. Han anser 

dock att trovärdigheten inte är den främsta fördelen med att utsätta företagets 

hållbarhetsredovisning för en extern verifiering, utan det är de interna fördelarna. 

Företaget får en genomlysning av redovisningsprocessen och förslag på vad som kan 

förbättras och därmed öka effektiviteten kring de här frågorna.  

4.3.4 Finansiell redovisning och trovärdighet 

Flening tror inte att hållbarhetsredovisningen idag har lika hög trovärdighet som den 

finansiella redovisningen. Detta för att när det gäller granskning av den finansiella så 

finns det både en god revisionssed och en god redovisningssed. Det finns också lagar 
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och regler som styr vad som ska tas med i årsredovisningen. Hon poängterar dock att 

trots ett stort regelverk som snävar in osäkerheten finns det fortfarande kvar en hel del 

oklarheter på grund av att mycket handlar om att göra bedömningar. Exempelvis när 

posten kundfordringar ska bestämmas måste en bedömning göras av vilka företaget tror 

kommer att betala och inte. För att förstärka trovärdigheten kring de bedömningar som 

görs arbetas det mycket med riskanalyser, stickprover och dokumentation. Detta skiljer 

sig från den frivilliga hållbarhetsredovisningen som ofta innehåller väldigt mycket 

tyckanden.  

 

Ljungdahl anser att hållbarhetsredovisningens trovärdighet har en annan innebörd än 

den finansiella redovisningen på grund av att det är andra intressenter och därmed andra 

personer som bedömer trovärdigheten. Han betonar dock att det inte borde vara 

annorlunda, men de bakomliggande orsakerna kan vara att de frågor som tas upp i en 

hållbarhetsredovisning delvis är svåra att mäta, granska och redovisa. På sikt tror 

Ljungdahl att samma trovärdighet går att uppnå men att det behövs mer tid, den 

finansiella har ändå funnits i flera hundra år. Han tror också att det krävs fler standarder, 

bättre koll på granskningen samt att företagen får bättre rapporteringssystem.   

4.3.5 Hållbarhetsredovisningens utveckling 

Flening tror att hållbarhetsredovisningen kommer att finnas kvar i framtiden, men inte i 

den form den upprättas i idag. Nu anser hon att den vänder sig till för många grupper 

och tror därför att den i framtiden kommer bli mer målgruppsanpassad. Hon tror därför 

att redovisningen kommer att splittras upp i flera delar och rikta specifik information till 

varje intressentgrupp.    

 

Ljungdahl tycker att trovärdigheten i hållbarhetsredovisningar har förbättrats över åren 

och han tror att denna redovisning kommer att finnas kvar i framtiden. Han ser det 

heller inte som en omöjlighet att ytterligare frågor tillkommer och hänvisar till att 

miljöredovisningen har utvecklats till hållbarhetsredovisningen. Ljungdahl tror att en 

del av hållbarhetsinformationen, den som aktieägare och finansanalytiker kan vara 

intresserade av, kommer att integreras i årsredovisningen. För de som är intresserade av 

mer detaljer tror han det är viktigt att även ha en separat längre redovisning för dem, 

exempelvis på Internet.  
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5 Analys 
 
I detta kapitel förenas uppsatsens referensram med det empiriska resultatet. Första 

avsnittet behandlar hållbarhetsredovisningens syfte för att förstå intervjupersonernas 

förhållningssätt till denna typ av redovisning. Sedan följer en analys kring 

trovärdigheten och sist ges en kort avslutning om hållbarhetsredovisningens utveckling.   

5.1 Hållbarhetsredovisningens syfte 

Den genomgående bilden de intervjuade personerna i studien ger angående 

hållbarhetsredovisningens syfte är att det är en viktig kommunikationskanal. Företagen 

använder den för att förmedla information och kommunicera med sina intressenter, 

medan intressenterna använder den som en informationskälla. Även Ljungdahl som 

granskare anser att huvudsyftet är att informera om företagets hållbarhetsarbete. Detta 

kan kopplas till legitimitetsteorin som säger att det är viktigt att företag kommunicerar 

med sin omgivning för att uppnå en stark grund för sin legitimitet (Deegan och 

Unerman, 2006). Att frivilligt ge ut information om företagets verksamhet är positivt ur 

flera bemärkelser. Dels visar det på ett samarbete från företagets sida att vilja tala om 

vad de gör och hur de påverkar samhället, där de idag tar en allt större plats. Samhället 

blir allt mer komplext och företag agerar på en allt större marknad. 

Hållbarhetsredovisningen kan hjälpa till att reducera en viss del av denna komplexitet 

genom den information som hållbarhetsrapporten redovisar. Genom att ge ut en 

hållbarhetsredovisning underlättar det för den intresserade att hitta denna typ av 

information. 

 

Enderle (2004) framhåller att hållbarhetsrapporten är en möjlighet för företagen att ge 

omvärlden en bild av deras aktiviteter och värderingar för att stärka deras anseende. 

Detta är ett annat syfte som lyfts upp av framförallt företagen och intressenterna, att 

hållbarhetsredovisningen är ett sätt att bygga upp företagets varumärke. Både 

Brandhorst-Satzkorn och Isaksson ser arbetet med hållbarhetsfrågor som en viktig 

konkurrensfördel för att få ett övertag och vinna kunder. Detta är samstämmigt med vad 

bland annat Gustafsson och Wikander säger om att det är ett sätt att stärka varumärket. 

Hållbarhetsredovisningen är ett sätt för företaget att visa vad de står för. Om företagets 

värderingar avviker från samhällets finns risken att deras produkter får minskad 
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efterfrågan samt att företaget får sämre tillgång till kapital och arbetskraft (Deegan och 

Unerman, 2006). Det tar ofta längre tid att bygga upp ett varumärke än det tar att rasera 

det. Om hållbarhetsredovisningen ska användas som en konkurrensfördel är det därför 

viktigt att den används på rätt sätt, för om förtroendet för hållbarhetsredovisningen är 

lågt kan det ge en negativ effekt på företagets varumärke. 

 

Hållbarhetsredovisningen riktar sig vanligtvis till en bredare grupp av intressenter än 

vad den finansiella redovisningen gör (Gray et al, 1987). För att underlätta upprättandet 

av en hållbarhetsredovisning skriver Deegan och Unerman (2006) att det är viktigt att 

företaget bestämmer vem de vill rikta sin rapport till. Detta genom att identifiera viktiga 

intressentgrupper, vilka kan variera mellan olika organisationer samt över tiden. Även 

granskarna framhåller detta, då de anser att rapportens användbarhet är beroende av 

vem företaget riktar sig till. Flening menar att användbarheten ökar om företaget riktar 

sig specifikt mot en viss målgrupp samt har en intressentdialog. Även företagen anser 

att intressentdialogen är en viktig faktor för att kunna tillhandahålla rätt information och 

därmed få en relevant och användbar hållbarhetsredovisning. 

 

Som konstaterats ovan så fungerar hållbarhetsredovisningen som ett viktigt 

kommunikationsmedel, där företaget kan visa vad det står för och på det sättet stärka sitt 

varumärke. Under uppsatsens inledningskapitel uppmärksammades det att Aristoteles 

ansåg att trovärdigheten har en stor betydelse vid just kommunikation (Hedquist, 2002). 

Alla intervjuade personer i denna studie var eniga om att trovärdigheten även var viktig 

i en hållbarhetsredovisning. Exempelvis sa Pettersson ”trovärdighet är A och O när det 

gäller hållbarhetsredovisning”.   

5.2 Hållbarhetsredovisning och trovärdighetens 

egenskaper 

När respondenterna i studien tillfrågades om att definiera begreppet trovärdighet 

framkom det olika tolkningar. Till exempel definierade Olander det som ”att företagets 

bild av det egna hållbarhetsarbetet motsvarar den bild som fås från omvärlden”, medan 

Isaksson definierade det som ”uthållighet och beständighet att uppfylla långsiktiga 

åtaganden”. Hermerén (1978) föreslår att trovärdighetskriterier är lämpligt att använda 

när trovärdighet ska bedömas, han poängterar också att dessa kan skifta mellan olika 
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grupper och tidpunkter. Empirin visar att för en del frågor är svaren samstämmiga både 

inom och mellan de olika huvudgrupperna, medan för andra frågor råder det skilda 

meningar. Eftersom studiens respondenter kommer från tre huvudgrupper som förhåller 

sig till hållbarhetsredovisningen på olika sätt, är kriterier lämpligt att använda för att 

lättare få en överblick. För att kunna uppfylla studiens syfte samt underlätta analysen i 

denna uppsats om vad som kännetecknar trovärdighet i en hållbarhetsredovisning 

används därför Hedquists trovärdighetsfaktorer som utgångspunkt. Dessa kriterier visas 

i uppsatsens analysmodell, som även visar relationen mellan de tre grupper som empirin 

insamlats från. Kommande delkapitel bygger på denna analysmodell och kriterierna 

kommer där att sättas in i ett hållbarhetsredovisningssammanhang. Meningen med detta 

är att tydliggöra dess innebörd i detta sammanhang och visa hur de passar in på 

hållbarhetsredovisningen samt hur de kan användas för att förstärka trovärdigheten i 

företags hållbarhetsrapporter.  

 

Figur 5-1: Analysmodell    
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5.2.1 Öppenhet och ärlighet 

Enligt Hedquist (2002) anses en av de viktigaste trovärdighetsfaktorerna vara att visa 

öppenhet. Detta stämmer överens med den information som framkommit i denna 

undersökning, då transparens och öppenhet är egenskaper som har lyfts fram hos alla 

studiens respondenter. Öppenhet kan sägas handla om förmågan och viljan att ge en 

heltäckande och enhetlig bild av verksamheten till företagets intressenter. 

Accountability synsättet poängterar vikten av ett rättvist informationssystem, där en 

balans finns mellan vad användaren har rätt att veta och vad företaget vill redovisa (Ijiri, 

1983). Det går att identifiera risker både med att ha för lite och för mycket information. 

Om företaget utelämnar viktiga detaljer om verksamheten skapas en misstanke om att 

företaget även utelämnat annan relevant information menar Olander. För mycket 

information kan å andra sidan ge ett minskat intresse och det är därför viktigt att göra ett 

urval av fakta som är relevant att presentera (Hedquist, 2002). Precis som Pettersson 

säger är det viktigt att våga skära ner på mängden information utan att tappa i 

trovärdighet. 

 

Öppenhet är nära sammankopplat med ärlighet och Hedquist (2002) tycker att när även 

negativa saker lyfts fram och brister erkänns är detta ett sätt att ge ett mer sanningsenligt 

intryck och därmed uppnå högre trovärdighet. Detta är också något som framhållits hos 

merparten av intervjupersonerna. En förklaring till att det kan anses vara 

trovärdighetshöjande att ta upp företagets brister och risker går att finna i accountability 

teorin. Detta då teorin framhåller att ett av problemen med synsättet är att delar av 

informationen företagen ger ut lätt blir vinklad för att ge den bästa bilden av dem själva 

(Ijiri, 1983). Detta var något som även påpekades av Wikander, att tanken att företaget 

visar vad de vill visa alltid finns i bakhuvudet. En anledning till att detta problem 

uppstår är att hållbarhetsredovisningens innehåll inte är lagreglerat. Genom att ta upp 

företagens negativa aspekter kan detta problem mildras. 

5.2.2 Konsekvens 

Ett problem som kan identifieras hos dagens hållbarhetsredovisningar är att det finns 

svårigheter med att kunna jämföra företagen med varandra. Orsaker till detta är bristen 

på konsekvens hos företagens redovisningar, bland annat har företagen olika 

verksamheter samt rapporterar inte enligt samma parametrar. Att vara konsekvent är en 
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möjlighet att skapa trovärdighet anser Hedquist (2002) och ett sätt att vara konsekvent i 

samband med hållbarhetsredovisning är att upprätta rapporten på samma sätt varje år. 

Detta underlättar i första hand jämförelser över tiden inom samma företag. 

 

Ett sätt som kan underlätta att jämföra företag med varandra är att följa en riktlinje som 

GRI. Åsikterna om GRI och dess inverkan på trovärdigheten går i denna undersökning 

isär. Några respondenter framhäver att ett tecken på trovärdighet är ambitionen att följa 

en riktlinje som exempelvis GRI. GRI kan också hjälpa till att få upp en stadga och 

struktur, speciellt för de som är nya på området. Andra framhåller att GRI fortfarande är 

för allmän samt innehåller alltför mycket osäkerhet och därför inte bidrar så mycket till 

att öka trovärdigheten. En väl utarbetad frivillig standard är något som efterfrågas hos 

några av de intervjuade personerna. GRI eller någon annan frivillig standard kan vara ett 

bra alternativ för att skapa konsekvens i företagets hållbarhetsarbete särskilt för dem 

som inte har egna utarbetade rutiner och riktlinjer.  

 

Konsekvens handlar bland annat om att inte säga emot sig själv utan att uttalanden från 

olika delar av organisationen är förenliga (Hedquist, 2002). Isaksson menar att ett 

utvecklat och bra redovisningssystem är viktigt för trovärdigheten. En av de fördelar 

som framhålls av bland annat Flening med en extern verifiering är att de interna 

processerna sätts igång samtidigt som en granskare kan hjälpa till att ge företaget råd 

kring deras redovisningssystem. Att ha ett välutvecklat och genomtänkt 

informationssystem underlättar för företaget att vara konsekvent genom att hela 

organisationen arbetar på ett enhetligt sätt. Risken minskar därför att olika delar av 

organisationen uttalar sig olika om samma sak.  

 

Koncerngemensamma mål är något annat som Isaksson tycker är viktigt för att 

hållbarhetsarbetet ska vara seriöst och ge en bra redovisning. De koncerngemensamma 

målen kan också vara ett sätt att få företaget att agerar på ett konsekvent sätt inom 

organisationen och därmed öka trovärdigheten. Genom att företaget sätter upp 

gemensamma mål så visar de att de arbetar seriöst med dessa frågor samtidigt som de 

arbetar utifrån samma grund. Detta är då ett tecken på att de strävar åt samma håll och 

inte arbetar mot varandra. 



48   

5.2.3 Integritet 

Integriteten ses som en viktig aspekt för trovärdigheten, men risken är dock att företaget 

lätt blir partiska vilket medför en negativ effekt på trovärdigheten. Ett sätt att stärka 

integriteten och trovärdigheten är att anlita en utomstående granskare som kontrollerar 

informationen. (Hedquist, 2002) Majoriteten av studiens respondenter håller med om att 

en extern verifiering av hållbarhetsredovisningen ökar trovärdigheten. De ansåg bland 

annat att granskningen bidrar till en större öppenhet, hjälper till att kvalitetssäkra 

rapporten och ger återkoppling till företagets interna system. Hos företagen samt 

granskarna råder det enighet om att en extern granskning är positivt, medan 

intressenterna å andra sidan har delade åsikter. Wikander ansåg att företagen ska vara så 

transparanta i sin hållbarhetsrapport att informationen inte ska behöva granskas av en 

utomstående part. Vilket helt skiljer sig mot Gustafsson som starkt talade för en extern 

granskning. Olander kan sägas ligga mellan de andra två då hon ser positivt på en extern 

granskning men anser att den lika gärna kan vara intern.  

 

Överlag var det mest positiv respons på en extern verifiering av 

hållbarhetsredovisningar. De negativa aspekter som framkom i undersökningen var att 

granskningsintygen kan ge en viss falsk säkerhet då oftast inte alla delarna av rapporten 

är granskade samt att kostnaden inte överväger nyttan. I accountability teorin lyfts 

granskaren fram som den som ska kontrollera företagets redovisning och försäkra att 

objektiviteten och verifierbarheten upprätthålls (Ijiri, 1983). Att ta in en tredje part i ett 

hållbarhetsredovisningssammanhang är relativt nytt i Sverige och kan vara en 

bakomliggande förklaring till de negativa aspekter som framkom i undersökningen. 

Granskaren har i samband med hållbarhetsredovisning ännu inte fått en klar roll i den 

trepartsrelation som accountability teorin förespråkar och det råder därför en viss 

osäkerhet om vad granskaren tillför.  

 

Ett alternativ till att låta en granskare verifiera rapporten är att, exempelvis såsom SCA, 

låta olika intressentgrupper uttala sig och lämna återkoppling på 

hållbarhetsredovisningen. Detta är en metod företaget kan använda för att stärka 

integriteten. De positiva effekter detta kan föra med sig är bland annat att företaget får 

åsikter från de som rapporten riktar sig mot och kan arbeta med att anpassa 
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informationen efter dem. Det visar också tecken på öppenhet och bidrar därmed till 

ökad trovärdighet.   

5.2.4 Mottagaraspekten 

Både Enderle (2004) och Hedquist (2002) anser att det är mottagaren av informationen 

som avgör kvalitén på rapporten och dess trovärdighet. Detta är även något som 

framkommit i denna studie då exempelvis Flening definierar begreppet trovärdighet 

som att det är ”…läsarens känsla att det här är en korrekt skrivning som man förstår” 

och Ljungdahl menar att hållbarhetsredovisningens relevans sker från betraktarens 

synvinkel. Detta kan kopplas till det som Hedquist (2002) säger att trovärdigheten även 

kan påverkas av mottagarens egenskaper och erfarenheter samt dennes tidigare 

uppfattningar och värderingar. Även Wikander framhåller att ens tidigare erfarenheter 

av ett företag spelar in i bedömningen av trovärdigheten. Det är dock svårt för företagen 

att anpassa sin hållbarhetsredovisning efter varje enskild individ vilket gör att de är 

tvungna att begränsa sig genom att dela in individerna i intressentgrupper. Det är rimligt 

att tänka sig att intressenter i samma grupp delar vissa likvärdiga värderingar och 

kunskaper. Dock är det troligtvis så att vissa intressentgrupper är mer homogena än 

andra. Exempelvis om företaget ser olika människorättsorganisationer som en 

intressentgrupp är det sannolikt att dessa organisationer har liknande utgångspunkter 

och värderingar vilket gör det till en relativt homogen grupp. Medan om de anställda å 

andra sidan ses som en målgrupp är det troligt att denna grupp är mindre homogen 

beroende på att individerna i denna grupp har olika kunskaper och erfarenheter. Detta 

bland annat på grund av att de har olika arbetsuppgifter samt arbetar på olika nivåer i 

företaget.  

 

Som ovanstående avsnitt visar är det viktigt att företaget identifierar viktiga 

intressentgrupper när de ska upprätta en hållbarhetsredovisning, vilket även stämmer 

överens med stakeholder teorin. Teorin säger att olika intressentgrupper kan ha olika 

förväntningar på företaget och att olika ”sociala kontrakt” därför kan behövas beroende 

på ens intressenter. (Deegan och Unerman, 2006) Vikten av att företaget identifierar 

viktiga målgrupper är något som kunnat uttolkas från uppsatsens insamlade empiri. 

Företagen har skilda verksamheter och påverkar därför miljön och sociala förhållanden i 

olika utsträckning och attraherar därmed inte samma intressentgrupper. Att företaget 
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utreder vilka som är intresserade av deras verksamhet är därför viktigt för att uppnå en 

relevant och därmed trovärdig hållbarhetsredovisning.  

5.3 Trovärdighet i den finansiella redovisningen 

Studiens respondenter var eniga om att hållbarhetsredovisningen idag inte har samma 

trovärdighet som den finansiella redovisningen. De bakomliggande orsakerna som 

framkom vilka även stämmer överens med teorin är att den finansiella redovisningen 

funnits under längre tid, den är alltid granskad av en tredje part samt har ett omfattande 

regelverk att följa. Andra anledningar som framkom var att hållbarhetsredovisningen 

innehåller mer tyckanden och bedöms därför mer subjektivt till skillnad från den 

finansiella redovisningen som har mer kvantitativ information. Många av 

intervjupersonerna tror att hållbarhetsredovisningen i framtiden kan uppnå samma 

trovärdighet som den finansiella.  

 

Tidsaspekten, att den finansiella redovisningen har funnits under längre tid, är kanske 

ett problem som löser sig självt. Hållbarhetsredovisningen är som tidigare nämnts under 

utveckling och har idag ingen given plats i många personers medvetande vilket den 

finansiella redovisningen har. Med tiden är det dock troligt att hållbarhetsredovisningen 

vinner acceptans i samhället då fler vet att den finns och lär sig känna igen den. Detta är 

ett steg närmare ökad trovärdighet men är inget som kan ske över en natt, utan kommer 

att ta tid.  

 

Mer kvantifierad information i hållbarhetsredovisningen är en annan faktor som kan 

leda till att denna typ av redovisning uppnår samma trovärdighet som den finansiella. 

Kvantitativa uppgifter är något som efterfrågas hos omkring hälften av dem som 

intervjuats. Anledningen till denna efterfrågan är bland annat att de kvalitativa 

uppgifterna anses svåra att bedöma och mäta. Kvantitativ information å andra sidan 

underlättar jämförelser samt ökar tydligheten och transparensen. I den finansiella 

redovisningen är det lättare att kvantifiera informationen då många delar redan från 

början grundar sig på siffror. Då hållbarhetsredovisningen täcker helt andra områden än 

den finansiella är möjligheten att kvantifiera informationen begränsad. Pettersson menar 

att hållbarhetsredovisningen kan förlora en del av sitt syfte om för mycket av 

informationen kvantifieras och kontexten kring siffrorna försvinner. Innan 
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hållbarhetsinformationen börjar redovisas i mer kvantifierad form bör det därför beaktas 

vilka delar som är möjliga och lämpliga till detta. 

5.4 Hållbarhetsredovisning och lagreglering 

Obligatoriska lagar och regler används som ett annat argument till varför den finansiella 

redovisningen har högre trovärdighet än hållbarhetsredovisningen. Majoriteten av de 

tillfrågade i studien ansåg dock inte att en lagreglering skulle öka trovärdigheten och 

inte heller att det var nödvändigt för hållbarhetsredovisningar. Till exempel sa Wikander 

att frivillighet föder engagemang. Att ge ut en hållbarhetsredovisning tyder på en vilja 

att kommunicera. Viljan att kommunicera bidrar till större öppenhet och därmed högre 

trovärdighet enligt Hedquist (2002).  

 

Ett argument mot lagreglering som nämns i teorin är att företag som inte tillhandahåller 

information straffas av marknaden (Deegan och Unerman, 2006). Detta kan troligtvis 

även göras gällande i samband med hållbarhetsredovisning. Om inte företaget 

kommunicerar och visar sina värderingar för intressenterna om var de står i dessa 

frågor, riskerar de att få minskat förtroende för sitt varumärke och därmed mindre 

efterfrågan på sina varor och tjänster.  

 

Företagens olika verksamheter gör bland annat att de påverkar olika hållbarhetsfrågor i 

varierad omfattning. Ett problem som uppmärksammats är att det är svårt att upprätta 

riktlinjer som passar alla verksamheter. Exempelvis kan detta problem ses hos GRI då 

dessa riktlinjer har en del kärnindikatorer som alla ska redovisa efter medan andra är 

frivilliga. Att reglera hållbarhetsredovisningen kan leda till att företagen hindras att 

använda den redovisningsmetod som passar deras verksamhet bäst (Deegan och 

Unerman, 2006). Det kan därför finnas en poäng med att behålla området mer öppet 

utan regler då det ger företagen mer handlingsutrymme att anpassa 

hållbarhetsredovisningen efter sin egen verksamhet. Olander menar att det är viktigt att 

företag redovisar de parametrar som är mest relevanta för just dem. 

 

Även om inte det övervägande antalet av uppsatsens respondenter tror att 

hållbarhetsredovisningens trovärdighet skulle höjas av en lagreglering, kan ändå ett 

mönster urskiljas som visar ett sätt som en reglering kan leda till ökad trovärdighet. 
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Bristen på möjlighet att jämföra hållbarhetsredovisningar är ett problem som tidigare 

lyfts fram i studien. En lagreglering leder till att enhetliga metoder används av företagen 

vilket underlättar jämförelser (Deegan och Unerman, 2006). Följden av att alla företag 

använder samma metod är att företagens redovisningar blir mer konsekventa vilket är 

trovärdighetshöjande, något som tidigare har diskuterats i uppsatsens analys. Risken 

finns dock att regleringen inte passar alla typer av företag. Detta kan medföra att nyttan 

av att ha en lagreglering därför inte är tillräckligt stor då andra relevanta aspekteter av 

redovisningen i så fall kan gå förlorade.  

5.5 Hållbarhetsredovisningens utveckling 

Hållbarhetsredovisningen har tidigare anklagats för att likna reklambroschyrer. Det 

finns tecken på att denna stämpel är på väg att tvättas bort, flera respondenter anser att 

trovärdigheten hos hållbarhetsredovisningarna har ökat under de senaste åren. En 

förklaring till detta kan vara att företagen har blivit mer erfarna, bland annat menar 

Brandhorst-Satzkorn att det tar tid för företag att komma in i nya system. Uppsatsens 

respondenter var eniga om att hållbarhetsredovisningen kommer att utvecklas och finnas 

kvar i framtiden samt att fler och fler företag kommer att upprätta en.   

 
Deegan och Unerman (2006) menar att det är viktigt att beakta hur rapporten ska se ut 

när en hållbarhetsredovisning upprättas. Bland annat kan företagen välja om de vill 

integrera hållbarhetsinformationen i den finansiella redovisningen eller upprätta en 

separat rapport (Ljungdahl, 1999). När intervjupersonerna ombads spekulera om 

hållbarhetsredovisningens framtid gavs olika synvinklar på denna fråga. Flertalet tror på 

en utveckling mot att hållbarhetsredovisningen mer och mer kommer integreras i den 

finansiella årsredovisningen. Några som hade denna åsikt ansåg även att kompletterande 

information kunde ges separat, exempelvis via Internet. Att integrera 

hållbarhetsredovisningen i den finansiella årsredovisningen kan vara ett sätt att snabbare 

få den att bli accepterad och igenkänd, då den finansiella redovisningen idag används i 

större utsträckning. Flening och Wikander såg en fördel med att göra informationen mer 

målgruppsindelad vilket skulle innebära att hållbarhetsredovisningen skulle delas upp i 

flera separata delar. Den fördel som finns med att utveckla redovisningen till att bli mer 

målgruppsindelad är att företagen då är mer medvetna om vem de riktar sig till. Detta är 

något som gör mottagaraspekten som Hedquist (2002) tar upp i sin studie som ett 

trovärdighetskriterium till en lättare faktor att uppfylla.  
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6 Slutsats  
 
 I följande kapitel kommer en sammanställning av studiens huvudresultat göras. 

Slutsatserna dras utifrån föregående analyskapitel för att besvara uppsatsen syfte. 

Avslutningsvis ges förslag till fortsatt forsning inom hållbarhetsredovisningsområdet.   

 

6.1 Hållbarhetsredovisningens syfte 

Studien visar att hållbarhetsredovisningen främst har två syften, vilka är nära relaterade 

till varandra. Det första är att den används som en viktig kommunikationskanal, medan 

det andra syftet som lyfts fram är att den användas för att bygga upp företagets 

varumärke och fungerar därmed som en viktig konkurrensfördel. Samtliga av studiens 

respondenter är eniga om att trovärdigheten är viktig för hållbarhetsredovisningen, 

vilket betonar vikten av uppsatsens problemfråga som finns till stöd för att uppfylla 

studiens syfte. 

 

Vilka egenskaper anser producenter, intressenter och granskare kännetecknar 

trovärdighet i en hållbarhetsredovisning och finns det några skillnader jämfört med den 

finansiella redovisningen? 

6.2 Hållbarhetsredovisningen och trovärdighetens 
egenskaper 

Här presenteras de egenskaper som i studien har kommit fram som viktiga för 

trovärdigheten i en hållbarhetsredovisning. 

 

Öppenhet och ärlighet 

Det råder enighet om att transparens och öppenhet är viktiga faktorer för trovärdigheten. 

Det är dock viktigt att hitta en balans då för mycket information kan få läsaren att tappa 

intresset, medan för lite information kan skapa misstanke om att företaget döljer något.   

 

Kritik som har riktas mot hållbarhetsredovisningen är att endast positiva sidor av 

verksamheten lyfts fram. Ett sätt företagen kan mildra detta problem är genom att även 

redovisa negativa aspekter kring verksamheten såsom dess brister och risker. Där 

igenom ger företaget ett ärligare intryck och skapar därmed högre trovärdighet. 
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Konsekvens  

Bristen på konsekvens gör företags hållbarhetsredovisningar svåra att jämföra med 

varandra, vilket ses som ett problem. En väl utarbetad frivillig standard är efterfrågad 

dock anses det ännu finnas en del osäkerhet kring GRI som är den mest etablerade 

riktlinjen som finns idag. En bra standard som många använder leder till att företag 

upprättar hållbarhetsrapporten på liknande sätt och är konsekventa i sin redovisning, 

vilket underlättar jämförelser och därmed stärker trovärdigheten. 

 

Koncerngemensamma mål samt ett väl utvecklat redovisningssystem är andra sätt 

företagen kan använda för att skapa konsekvens i hållbarhetsredovisningen för att öka 

trovärdigheten. Dessa två åtgärder är sätt att få hela företaget att sträva åt samma håll 

och arbeta på ett enhetligt sätt. 

 

Integritet 

Det gavs en positiv respons på extern granskning i studien och den kan användas för att 

stärka integriteten samt trovärdigheten. Dock behöver granskaren få en mer etablerad 

roll i detta sammanhang. Allteftersom hållbarhetsredovisning utvecklas är det troligt att 

även granskaren får en mer given roll. 

 

Mottagaraspekten 

I slutändan är det alltid läsaren som avgör vad som är trovärdigt eller inte, därför är det 

viktigt för företagen att identifiera viktiga målgrupper samt ha en intressentdialog. Detta 

för att olika företag har olika verksamheter och attraherar olika intressentgrupper i 

varierad utsträckning. Det är viktigt att företaget vet vem de ska rikta sig till för att 

kunna anpassa redovisningen så att den blir användbar och relevant för mottagaren. Om 

inte detta görs finns risken att hållbarhetsredovisningen förlorar sitt syfte som 

kommunikationskanal. 

6.3 Trovärdighet i den finansiella redovisningen 

Enighet råder i studien om att hållbarhetsredovisningen inte har samma trovärdighet 

som den finansiella redovisningen, men många tror att detta är möjligt att uppnå i 

framtiden. Redan under de senaste åren har framsteg skett och hållbarhetsrapporterna 
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anses ha fått bättre kvalité. De bakomliggande orsakerna som framkom till varför den 

finansiella redovisningen anses ha högre trovärdighet är: 

 

• Den finansiella redovisningen har funnits under en längre tid och är därmed mer 

igenkänd.   

• Den är alltid granskad av en tredje part. 

• Den innehåller mer kvantitativa uppgifter vilket ökar transparensen och underlättar 

jämförbarheten. 

• Den har obligatoriska lagar och regler att rätta sig efter.  

 

Vissa av dessa punkter kan i viss mån bidra till ökad trovärdighet även för 

hållbarhetsredovisningen. Tiden är en aspekt som troligen löser sig själv allteftersom. 

Granskning av en tredje part är något som förekommer men som ännu inte fått 

genomslag. Det råder delade meningar om granskningens påverkan på 

hållbarhetsredovisningen, men flera ansåg att det var ett sätt att få återkoppling på 

företagets interna system. Ett välutvecklat redovisningssystem är ett bra grund för att 

bygga en trovärdig hållbarhetsredovisning. Det är viktigt att beakta att 

hållbarhetsinformationen är av annan karaktär än den finansiella. Kvantifiering av alla 

delar av rapporten leder troligen inte till en ökad trovärdighet, då den beskrivande 

kvalitativa informationen kan vara nödvändig för sammanhanget. Det är tveksamt om 

en obligatorisk reglering av hållbarhetsredovisningen skulle ge högre trovärdighet. 

Företagens olika verksamhet kan göra det svårt att skapa ett lätthanterligt regelverk som 

passar alla, därför kan det vara fördelaktigt att lämna området mer öppet.  

6.4 Avslutande kommentar 
Många av respondenterna tror att fler och fler företag i framtiden kommer att upprätta 

en hållbarhetsredovisning, men på vilket sätt den kommer utvecklas samt hur denna 

redovisning i framtiden kommer att se ut går det bara att spekulera om. Många är ännu 

nybörjare på området, detta gäller alla de tre grupperna företag, intressenter och 

granskare. Detta kan vara en bidragande orsak till oklarheter kring 

hållbarhetsredovisningens trovärdighet. Med tiden är det rimligt att tro att 

hållbarhetsredovisning kommer att få en större plats samt att fler kommer att lära sig 

hantera den.  
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6.5 Rekommendationer till fortsatta studier 
Andra intressanta inriktningar inom hållbarhetsredovisning förutom det som belysts i 

denna uppsats skulle vara att jämföra hur utveckling av denna typ av redovisning ser ut i 

andra länder. Ett internationellt perspektiv är något som inte uppmärksammats så 

mycket i andra uppsatser. Intressanta infallsvinklar skulle exempelvis då kunna vara att 

undersöka hur hållbarhetsredovisningen upprättas i andra länder samt se hur lagstiftning 

och granskning ser ut där.  

 

Det skulle också vara intressant att göra en liknande undersökning om begreppet 

trovärdighet i hållbarhetsredovisningar om ett antal år. Detta för att se om några 

förändringar har skett när hållbarhetsredovisningen fått några fler år på nacken.  

 

Eftersom granskning av hållbarhetsredovisningar inte är så vanligt i Sverige jämfört 

med utomlands så skulle det vara intressant att veta varför svenska företag i många fall 

inte väljer att granska. Det kan även vara intressant att utreda vad granskarna gör och 

vad företagen eller intressenterna tror att granskaren gör. Detta för att se om det 

föreligger något glapp mellan dessa parter.   
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Bilaga 1 

Presentation av företag som medverkat i studien 

Amnesty Business Group 
Amnesty Business Group i Sverige har funnits sedan 2000, de är en del av Amnesty 

International som är en medlemsorganisation som arbetat för de mänskliga rättigheterna 

i mer än 40 år. Visionen för Amnesty Business Group är att inga mänskliga rättigheter 

ska kränkas till följd av företags brist på kunskap eller motvilja till att rätta sig efter de 

internationellt etablerade människorättsprinciper som finns. De försöker förhindra detta 

genom att påverka och utbilda svenska företag att ta sitt ansvar. Amnesty Business 

Group vill att företagen ska respektera, försvara och främja mänskliga rättigheter på de 

platser där de har sin verksamhet. (Amnesty Business Group) 

Atlas Copco AB 
När AB Atlas grundades 1873 var företagets syfte att tillverka och sälja 

järnvägsutrustning och 1956 bytte de namn till Atlas Copco. Deras inriktning har med 

tiden ändrats och idag tillverkar de och säljer kompressorer och generatorer, gruv- och 

anläggningsutrustning samt industriverktyg och monteringsutrustning. Försäljning sker 

till alla delar av världen men störst omsättning har företaget på den europeiska 

marknaden. (Atlas Copco) 

 

Atlas Copco strävar efter att kunna erbjuda sina kunder produkter och tjänster som 

bidrar till långsiktig produktivitet och framgång. För att uppnå denna målsättning 

arbetar de aktivt för att skydda miljön, ha välmående anställda samt arbeta för hållbara 

samhällen där de har sin verksamhet. Företaget upprättade sin första 

hållbarhetsredovisning 2001 och har gjort det varje år sedan dess. Atlas Copcos 

hållbarhetsredovisning är inte verifierad av en tredje part. (Atlas Copco)  

Banco AB 
Banco AB grundades 1975 och arbetar med förvaltning av traditionellt fondsparande, 

individuellt pensionssparande och premiepensionssparande. De är idag ledande i 

Sverige på området ideella fonder och ansvarsfulla placeringar, vilken är en inriktning 

de jobbat med sedan 1993. Banco försöker inte enbart undvika att investera i omtvistade 



62   

branscher utan arbetar även aktivt för att företagen ska ta ett större ansvar för sociala 

och miljömässiga faktorer i sin verksamhet. (Banco) 

Ernst & Young 
Ernst & Young är ett globalt företag och dess historia i Sverige går tillbaka till 1970-

talet. Idag är de ett av Sveriges ledande revisionsföretag och företagsnamnet är 

väletablerat i stora delar av världen. Förutom att erbjuda de traditionella 

redovisningstjänsterna har företaget även en specialistgrupp som jobbar med 

hållbarhetsredovisning. (Ernst & Young) 

KPA Pension 
KPA Pension erbjuder pensions- och försäkringslösningar och har funnits sedan 1922. 

De ägs till 60 procent av Folksam och 40 procent av Sveriges kommuner och landsting 

och är det ledande pensionsbolaget inom den kommunala sektorn. KPA Pension 

utmärker sig genom att enbart ha etiska placeringar.  Företaget tar ett aktivt 

samhällsansvar och arbetar för en hållbar framtid, de vill även att företagen de 

investerar i ska ta sitt ansvar. Framför allt anses de tre områdena mänskliga rättigheter, 

miljö och korruption som viktiga och därför undviker KPA Pension att placera i företag 

som har verksamhet som skadar dessa områden. (KPA Pension) 

KPMG 
KPMG i Sverige har funnits sedan 1993 efter att Bohlins Revisionsbyrå, en 

revisionsbyrå som funnits sedan 1923, valt att bli medlem i KPMG International. Detta 

är en global organisation med verksamhet i 148 länder. KPMG är en revisionsbyrå som 

har specialister som jobbar med hållbarhetsredovisningar. (KPMG) 

SCA 
SCA8 grundades 1929 och var från början ett rent skogsbolag men har sedan utvecklats 

till ett globalt konsumentvaru- och pappersföretag.  Företaget producerar allt från 

personliga hygienprodukter till sågade trävaror. De marknadsför kända varumärken som 

till exempel Libero, Libresse och Tena. Försäljning sker världen över i ett nittiotal 

länder, men huvudmarknaderna är i Europa och Nordamerika. (SCA) 

 

                                                
8 Svenska Cellulosa Aktiebolaget 
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Vid produktion av sina produkter lägger SCA stor vikt vid att använda material som är 

återvinningsbara, de lägger även stort engagemang i att dess verksamhet ska bidra till 

hållbar utveckling. 1998 gav företaget ut sin första separata miljöredovisning och har 

gjort det varje år sedan dess. Rapporten utvecklades 2002 till att bli en 

hållbarhetsredovisning. Första granskningen av deras miljö-/hållbarhetsredovisning 

skedde 2000. (SCA) 

Vattenfall 
Vattenfall har funnits sedan 1899 och är idag Europas största producent av värme och 

den fjärde största elproducenten. Vattenfall AB, som är moderbolaget, är helägt av 

Svenska staten men företaget har verksamhet även i Danmark, Finland, Polen och 

Tyskland. (Vattenfall) 

 

Vattenfall ser som sin uppgift att utveckla energilösningar som ska bidra till ett hållbart 

samhälle dels från ett miljöperspektiv men även från ett socialt och ekonomiskt 

perspektiv. Sedan 2001 rapporterar Vattenfall varje år i en hållbarhetsredovisning hur de 

ställer sig till de förväntningar som omvärlden har på dem samt hur de arbetar med 

dessa frågor. Företaget har inte låtit en utomstående part granska 

hållbarhetsredovisningen. (Vattenfall) 
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Bilaga 2 

Intervjuguide för företag 

Allmänna frågor  
♦ Position och antal år på arbetsplatsen? 
♦ Utbildning 
♦ Erfarenhet inom hållbarhetsområdet 

 Hållbarhetsredovisningens syfte 
1. Vad tycker ni att hållbarhetsredovisningen har för syfte?  
 
2. Vad anser ni om hållbarhetsredovisningens användbarhet för intressenterna? 

- Vilka ser ni som intressenter? 
- Tas hänsyn till vad intressenterna efterfrågar? 

Hållbarhetsredovisning och dess trovärdighet 
3. Är hållbarhetsredovisning ett sammanhang där trovärdigheten är viktig? 
Varför/varför inte? 
 
4. Definiera begreppet trovärdighet när det gäller hållbarhetsredovisning? 
 
5. Är trovärdighet något som går att mäta? Hur eller varför inte?  
 
6. Vad anser ni gör ert företags hållbarhetsredovisning trovärdig? 

- Vad gör ni som företag för att säkerställa trovärdigheten i er 
redovisning?  
- Vilka processer och hjälpmedel använder ni er av? 

Granskning 
7. Varför har ni valt att granska eller inte granska er hållbarhetsredovisning? 
 
8. Vilka för- och nackdelar anser ni att granskningen för med sig? 

Lagar och regler 
9. Anser ni att hållbarhetsredovisning är ett område som borde vara obligatoriskt hos 
företagen samt lagstadgat? För- och nackdelar? 
 
10. Tror ni att en lagstadgning skulle påverka trovärdigheten i 
hållbarhetsredovisningen? 

Finansiell vs. hållbarhetsredovisning 
11. Bedöms trovärdigheten på ett annat sätt gällande hållbarhetsredovisning än när det 
gäller finansiell redovisning? 

- Har trovärdigheten en annan innebörd i detta sammanhang? 
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- Inverkar andra faktorer på trovärdigheten i den finansiella 
redovisningen? 

 
12. Har hållbarhetsredovisningen samma trovärdighet som den finansiella 
redovisningen? Om inte, går det att uppnå? 
 
13. Har hållbarhetsredovisning någon påverkan på företagets affärsutveckling? 

- Skiljer det sig i så fall på kort resp. lång sikt?   

Utvecklingen 
14. Har ni överlag sett några förändringar i trovärdigheten i hållbarhetsredovisningar 
under de senaste åren? 
 
15. Hur ser ni på hållbarhetsredovisningens framtid? 

 

Intervjuguide för intressenterna 

Allmänna frågor   
♦ Position och antal år på arbetsplatsen? 
♦ Utbildning 
♦ Erfarenhet inom hållbarhetsområdet 

 Hållbarhetsredovisningens syfte 
1. Vad tycker ni att hållbarhetsredovisningen har för syfte? 
 
2. I hur stor utsträckning används hållbarhetsredovisningar i ert arbete? 

- Vad anser ni om hållbarhetsredovisningens användbarhet? 
 

3. Vilka eventuella alternativ används för att få fram information inom 
hållbarhetsområdet? 

Hållbarhetsredovisning och dess trovärdighet 
4. Är hållbarhetsredovisning ett sammanhang där trovärdigheten är viktig? 

Varför/varför inte? 

 
5. Vad tycker ni överlag om företags hållbarhetsredovisningar, är de trovärdiga? 
   
6. Definiera begreppet trovärdighet när det gäller hållbarhetsredovisning? 
 
7. Är trovärdighet något som går att mäta? Hur eller varför inte?  
 
8. Vad anser ni gör en hållbarhetsredovisning trovärdig? 

- Hur bedömer ni redovisningens trovärdighet? 
- Används några särskilda processer eller hjälpmedel? 
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Granskning 
9.  Är granskning av hållbarhetsredovisning något ni efterfrågar hos företagen? 
 
10. Vilka för- och nackdelar medför en granskning? 

Lagar och regler 
11. Anser ni att hållbarhetsredovisning är ett område som borde vara obligatoriskt hos 
företagen samt lagstadgat? För- och nackdelar? 
 
12. Tror ni att en lagstadgning skulle påverka trovärdigheten i 
hållbarhetsredovisningen? 

Finansiell vs. hållbarhetsredovisning 
13. Bedöms trovärdigheten på ett annat sätt gällande hållbarhetsredovisning än när det 
gäller finansiell redovisning? 

- Har trovärdigheten en annan innebörd i detta sammanhang? 
- Inverkar andra faktorer på trovärdigheten i den finansiella 

redovisningen?  
 

14. Har hållbarhetsredovisningen samma trovärdighet som den finansiella 
redovisningen? Om inte, går det att uppnå? 
 
15. Har hållbarhetsredovisningen någon påverkan på företagens affärsutveckling? 
 - Skiljer det sig i så fall på kort resp. lång sikt? 

Utveckling   
16. Har ni överlag sett några förändringar i trovärdigheten i hållbarhetsredovisningar 
under de senaste åren?  
 
17. Hur ser ni på hållbarhetsredovisningens framtid? 
 
 

Intervjuguide för granskarna 

Allmänna frågor  
♦ Position och antal år på arbetsplatsen? 
♦ Utbildning 
♦ Erfarenhet inom hållbarhetsområdet 

Hållbarhetsredovisningens syfte 
1. Vad tycker ni hållbarhetsredovisningen har för syfte? 
 
2. Vad anser ni om hållbarhetsredovisningens användbarhet?  
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Hållbarhetsredovisning och dess trovärdighet 
3. Är hållbarhetsredovisning ett sammanhang där trovärdigheten är viktig? 
Varför/varför inte? 
 
4. Vad tycker ni överlag om företags hållbarhetsredovisningar, är de trovärdiga?  
 
5. Definiera begreppet trovärdighet när det gäller hållbarhetsredovisning? 
 
6. Är trovärdighet något som går att mäta? Hur eller varför inte?  
 
7. Vad anser ni gör en hållbarhetsredovisning trovärdig? 

- Hur kan företagen förändra hållbarhetsredovisningen för att uppnå en 
högre trovärdighet? 

Granskning 
8. Är granskning av hållbarhetsredovisning något ni har sett en ökad efterfrågan på? 
 
9. Vilka för- och nackdelar anser ni en granskning för med sig? 
 
10. Hur ser arbetsprocessen ut vid granskning av hållbarhetsredovisning? 

- Används några särskilda metoder eller hjälpmedel? 

Lagar och regler 
11. Anser ni att hållbarhetsredovisning är ett område som borde vara obligatoriskt hos 
företagen samt lagstadgat? För- och nackdelar? 
 
12. Tror ni att en lagstadgning skulle öka trovärdigheten i hållbarhetsredovisningen? 

Finansiell vs. hållbarhetsredovisning 
13. Bedöms trovärdigheten på ett annat sätt gällande hållbarhetsredovisning än när det 
gäller finansiell redovisning? 

- Har trovärdigheten en annan innebörd i detta sammanhang? 
- Inverkar andra faktorer på trovärdigheten i den finansiella 

redovisningen? 
  

14. Har hållbarhetsredovisningen samma trovärdighet som den finansiella 
redovisningen? Om inte, går det att uppnå? 
 
15. Har hållbarhetsredovisning någon påverkan på företagens affärsutveckling,? 

- Skiljer det sig i så fall på kort resp. lång sikt?  

Utvecklingen 
16. Har ni överlag sett några förändringar i trovärdigheten i hållbarhetsredovisningar 
under de senaste åren?  
 
17. Hur ser ni på hållbarhetsredovisningens framtid? 
 
 


