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Sammanfattning 

Titel: Granskning av hållbarhetsredovisning 

Författare: Johanna Gustafsson och Malin Selberg 

Handledare: Stefan Schiller 

Bakgrund:  Hållbarhetsredovisning har utvecklats från att vara ett undantag till en norm, 

dock är enbart cirka 40 procent av de utgivna hållbarhetsredovisningarna 

granskade enligt en undersökning utförd av KPMG från 2008. Det saknas krav 

när det gäller granskningen av hållbarhetsredovisningarna och det finns ett 

antal standarder som kan användas vid granskningen, både internationella och 

nationella sådana. I och med detta försvåras jämförelser mellan företag 

samtidigt och det blir svårt att bedöma vilken kvalité den utförda granskningen 

har.  

Syfte: Uppsatsen syfte är att undersöka huruvida granskningsrapporten skiljer sig åt 

beroende på granskande aktör och/eller vilken granskningsstandard som 

används i Sverige, Tyskland, Storbritannien och Danmark. Med skillnader 

menas i det här fallet att undersöka vilka egenskaper i redovisningen som lyfts 

fram av den granskande aktören, vilken nivå på granskningen som lämnas samt 

vilka intressenter som granskningen riktar sig till i första hand. Genom att 

undersöka detta är det möjligt att bidra med kunskap om huruvida 

användbarheten av hållbarhetsredovisningarna påverkas av granskande aktör 

och använd granskningsstandard och om detta ser olika ut i de undersökta 

länderna. 

Metod: En undersökning av 30 hållbarhetsredovisningar i respektive land. Uppsatsen 

är en fallstudie och har en kvalitativ ansats.  

Slutsats: Granskningsrapporternas utformning skiljer sig mellan de undersökta länderna 

samt beroende på granskande aktör och använd granskningsstandard. En 

större andel av de hållbarhetsredovisningar som granskas av annan aktör än 

revisionbyrå ges ett bestyrkande med hög men inte absolut säkerhet.  

Granskningsrapporterna utgivna av revisionsbyråerna är betydligt mer 

standardiserade än de övriga vilket gör att dessa inte ger 

läsarna/intressenterna en fullständig bild av det granskade företagets 

hållbarhetsarbete. Därmed kan användbarheten av granskningen ifrågasättas. 

Användbarheten kan dock även ifrågasättas hos de granskningsrapporter som 

är utfärdade av annan aktör än revisionsbyrå. Då dessa aktörer inte är tydligt 

kontrollerade på samma sätt och det inte ställs samma krav på oberoende på 

dessa aktörer, så är det svårt att avgöra om den utförda granskningen är 

tillförlitlig.     

Nyckelord: Hållbarhetsredovisning, granskning, granskande aktör, granskningsstandard, 

granskningsnivå  



Abstract 

Title: Assurance of sustainability reporting 

Authors: Johanna Gustafsson och Malin Selberg 

Supervisor: Stefan Schiller 

Background: Sustainability Reporting has developed from being an exception to becoming a 

norm. According to a research performed by KPMG in 2008, only 40 per cent of 

the issued sustainability reports are assured by an independent assurance 

provider.  There are no requirements regarding assurance of sustainability 

reports and it exist a number of standards that could be used in the assurance 

process for sustainability reports, as well international standards as national 

standards. As a result of this the comparison between companies becomes 

difficult and it is difficult to evaluate the quality of the performed assurance.   

Purpose: The purpose of this thesis is to examine whether the assurance report given by 

the assurance provider differ depending on assurance provider and/or the 

assurance standard that is used in Sweden, Germany, Great Britain and 

Denmark.  Assurance reports differ if the assurance provider emphasizes on 

different qualities and different stakeholders and provide different level of 

assurance. By examining this it would be possible to contribute with knowledge 

regarding whether the usefulness of sustainability reports depend on assurance 

provider and assurance standard and whether it exist differences between the 

examined countries.   

Methodology: A research involving 30 sustainability reports from each country. This thesis is 

based on case study and has a qualitative research method.  

Conclusion: The content in the assurance reports differ between the countries in this thesis 

and is depending on assurance provider and assurance standard. A majority of 

the sustainability reports that provide a conclusion with reasonable assurance 

are assured by other assurance provider than accountants. The assurance 

reports issued by accountants are more standardized than the remaining 

reports and therefore give the readers/stakeholders an uncomplete picture of 

the sustainability actions performed by assured company. A consequence of this 

is that the usefulness of the assurance provided could be questioned. The 

usefulness could also be questioned regarding the reports provided by other 

provider than accountants because these providers do not have the same 

requirements regarding independence and control as the accounting firms and 

therefore it is difficult to judge the reliability of this reports.  

Keywords: Corporate Social Responsbility, assurance, assurance provider, assurance 

standard, level of assurance 
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1. Inledning 

 

Syftet med detta kapitel är att introducera läsaren inom det valda forskningsområdet. 

Efter bakgrunden följer uppsatsens problemdiskussion, forskningsfrågor och syfte. Vidare 

återfinns även studiens avgränsningar och uppsatsens disposition i detta kapitel. 

 

1.1 Bakgrund 

Allt fler företag väljer att utöver den finansiella rapporteringen även redovisa icke 

finansiell information. Detta handlar bland annat om att öppet redovisa vilka 

värderingar företaget har och vilken påverkan företaget har på den omgivande miljön, 

så kallad hållbarhetsredovisning (Larsson & Ljungdahl, 2008). De tidigare 

miljöredovisningarna hade som syfte att visa på företagets arbete med att minimera 

miljöpåverkan (Bergström, Catasús & Ljungdahl, 1998). I takt med den ökande 

globaliseringen under 1990-talet växte behovet av att företagens arbete med den sociala 

miljön uppmärksammades på ett sätt som tidigare inte gjorts. Detta berodde bland 

annat på att fler företag etablerade verksamheter i länder med billigare arbetskraft och 

med sämre sociala förhållanden. Att uppmärksamheten även riktades mot arbetarnas 

arbetsmiljö ledde till att redovisningen av det som kallas socialt ansvar ökade i 

omfattning (KPMG, 2009). Företagens sociala ansvar omfattas av begreppet Corporate 

Social Responsibility (CSR) som ofta ses i samband med den icke finansiella 

rapporteringen som en synonym till hållbarhetsredovisning (Larsson & Ljungdahl, 

2008). 

Det vidare begreppet hållbarhet, som utöver redovisning av det sociala ansvaret även 

innefattar företagets påverkan och relation till miljön, har numera blivit en naturlig del 

av företagens verksamhet (Larsson & Ljungdahl, 2008). Detta har lett fram till dagens 

hållbarhetsredovisningar som alltfler företag lämnar, antingen som en separat rapport 

eller som en integrerad del i årsredovisningen.  Antalet företag som insett betydelsen av 

att lämna information om dess sociala och miljömässiga arbete har ökat. Enligt CSR 

Sweden (2009) innebär ett aktivt CSR-arbete att företaget aktivt påverkar 

samhällsutvecklingen. De menar också att CSR-arbetet stärker relationen med företagets 
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intressenter, till exempel anställda, kunder och ägare, och därmed ökar både lönsamhet 

och tillväxt.  

Enligt Blowfield och Murray (2008) är inte CSR, som det lätt kan uppfattas, ett nytt 

begrepp utan går tillbaka till före 1950-talet. CSR fokuserade från början på vilken roll 

som företagsledare hade såsom hur de skötte sitt företag och hur de gav något tillbaka 

till samhället. Under 1950-talet skiftade synen på CSR till företagets beteende istället för 

individuella företagsledares beteende.  Detta generade en akademisk debatt angående 

vilket ansvar företaget egentligen har utöver det finansiella ansvaret. Den synen är 

densamma som den nu rådande när det gäller hållbarhetsredovisning och CSR. Det finns 

även kritik mot synen att företag har ett socialt ansvar. Den kanske mest kände är 

Friedman (1970) som hävdade att ansvar inte är något som företag kan ha, utan är något 

som enbart är aktuellt på individnivå. Han menade att det enda ansvar ett företag har är 

att skapa största möjliga vinst till sina ägare. Om ett företag ägnar sig åt socialt ansvar så 

betyder det att de spenderar någon annans pengar på ett sätt som kanske inte är 

detsamma som pengarnas ägare skulle välja att göra.  

Publicering av CSR-information stöttas av till exempel Svensk Handel (2008) och 

Svenskt Näringsliv (2009a) även om åsikterna om hur stor del av dessa frågor som är 

företagens ansvar varierar. Unerman, Bebbington och O’Dwyer (2007) anser att det bör 

ses som en självklarhet att företagen tar ansvar för miljömässiga- och sociala frågor. 

Författarna menar att om företagen bedriver verksamheter som belastar miljön på ett 

negativt sätt utan att motverka detta, så leder det på längre sikt till att verksamheten 

inte kan fortsätta.  Unerman, Bebbington och O’Dwyer (2007) menar att ekonomisk och 

social utveckling går hand i hand, det ena behöver helt enkelt det andra. Även Larsson 

och Ljungdahl (2008) argumenterar för att det finns ett antal skäl för företagen att 

upplysa om det ansvar som de tar för den verksamhet som bedrivs. Några av de skäl 

som lyfts fram är att det leder till nöjdare anställda och att det blir enklare att attrahera 

nya kunder. Att kommunicera de värderingar och affärsetiska principer som ligger till 

grund för verksamheten anses även påverka anseendet och därmed företagets värde och 

tillväxt.  

Enligt Larsson och Ljungdahl (2008) är användningen av begreppen hållbar utveckling 

och CSR som synonyma uttryck egentligen felaktigt. Hållbar utveckling är 

definitionsmässigt ett väsentligt bredare begrepp och svårare för företagen att tillämpa.  
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Begreppet ”hållbar utveckling” anses härstamma från FN-rapporten ”Vår gemensamma 

framtid” från 1987 och har översatts och tolkats som: ”Varaktigt hållbar utveckling 

innebär att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers förmåga 

att klara sina behov” (Bergström, Catasús & Ljundahl, 1998 sid. 12). CSR definieras 

enligt Europakommissionen (2009) som ”ett begrepp där företag på frivillig basis, och 

med samtliga intressenter som målgrupp, integrerar sociala och miljömässiga aspekter i 

sin verksamhet” (Uppsatsförfattarnas översättning). I fortsättningen av denna uppsats 

så innefattar begreppet hållbarhetsredovisning både det som företagen själva kallar 

CSR-redovisning och hållbarhetsredovisning. Eftersom begreppen används synonymt av 

många är innebörden i de flesta fall densamma oavsett vilket begrepp som används, det 

handlar om företagets ansvarstagande för både miljöpåverkan och den sociala miljön. 

Alltfler av de företag som lämnar hållbarhetsredovisning har United Nations (UN) Global 

Compacts tio principer som grund för sitt arbete i frågor som rör CSR. Dessa tio 

principer berör frågor om mänskliga rättigheter, arbetsnormer, miljö och 

korruptionsbekämpning. För att ytterligare öka värdet av hållbarhetsredovisningen bör 

den även vara oberoende granskad (UN Global Compact, 2009). Att låta 

hållbarhetsredovisningen granskas av en oberoende part betyder enligt Larsson (2009) 

att den lämnade informationen är kvalitetssäkrad, vilket gör att användbarheten ökar. 

Den oberoende granskningen utförs ofta av en revisionsbyrå men kan även utföras av en 

annan kvalificerad granskare. Granskningen mynnar sedan ut i ett bestyrkande med 

antingen hög men inte absolut säkerhet eller begränsad säkerhet (Becatti & Manetti, 

2009). Kravet på en oberoende granskad rapport har också ökat via såväl organisationer 

som FN och Amnesty, som via finansanalytiker och investerare som alla efterfrågar 

granskningen därför att hållbarhetsredovisningen då anses mer trovärdig (KPMG, 

2007). 

Hållbarhetsredovisning är i de flesta länder frivilligt men alltfler företag väljer, som 

tidigare nämnts, att lämna denna information, vilket ofta sker enligt ovan nämnda UN 

Global Compacts principer och/eller med hjälp av riktlinjer som till exempel Global 

Reporting Initiative (GRI). GRI är de i särklass vanligaste riktlinjerna för upprättande av 

hållbarhetsredovisning och utvecklades av the Coalition for Environmentally Responible 

Economies (CERES) och United Nations Environment Programme (UNEP) 1997 (Chen & 

Bouvain, 2008).  
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KPMG är en av de aktörer i Sverige som arbetar med upprättande och granskning av 

hållbarhetsredovisningar. KPMG (2008) genomför var tredje år en undersökning som 

kallas International Survey of Corporate Responsibility Reporting, gällande 

hållbarhetsredovisning i 22 länder. Den senaste undersökningen visade på att en 

majoritet av företagen utger en hållbarhetsredovisning men att få av dessa är granskade 

och bestyrkta av en oberoende part. 

1.2 Problemdiskussion 

Det råder en stor enighet om att det är positivt att allt fler företag väljer att upprätta 

hållbarhetsredovisning men det uppstår även ett antal frågetecken kring detta. 

Svårigheterna är bland annat att det inte finns en enhetlig standard för vare sig 

upprättande eller granskning av hållbarhetsredovisningarna. För upprättande av 

hållbarhetsredovisning används oftast GRIs redovisningsriktlinjer och UN Global 

Compacts principer och vid granskning används ofta International Standard on 

Assurance Engagements 3000 (ISAE 3000) eller AA1000 Assurance Standard 

(AA1000AS). Det finns dock andra standarder och riktlinjer för såväl upprättande som 

granskning av hållbarhetsredovisning (Becatti & Manetti, 2009), till exempel nationella 

standarder eller riktlinjer som är internt utarbetade av den granskande aktören. I 

flertalet länder är både upprättande och granskning av hållbarhetsredovisning frivilligt, 

vilket betyder att kvalitén inte är säkrad och kan variera stort. Som tidigare diskuterats 

anses granskning leda till att rapporternas trovärdighet ökar, vilket därmed leder till att 

användbarheten för intressenterna ökar. Att granskning många gånger saknas, och den 

granskning som utförs görs på olika sätt och av skilda aktörer, borde rimligtvis påverka 

jämförbarheten mellan företag i olika länder, men även inom länder.  

Från KPMGs undersökning (2008) går det att utläsa att andelen granskade rapporter 

varierar mycket mellan de europeiska länderna, vilket gör det intressant att undersöka 

hur granskningen ser ut och vilka som utför den. Till exempel Danmark har en låg andel 

publicerade hållbarhetsredovisningar men en hög andel av dessa är granskade. I Sverige 

råder det omvända förhållandet vilket belyser problemet med att det saknas en 

internationell standard för upprättande och granskning av hållbarhetsredovisning för 

att hållbarhetsredovisningen ska bli fullt användbar. I Storbritannien är antalet företag 

som ger ut hållbarhetsredovisning högst i Europa, samtidigt som så många som 55 

procent av dessa granskas av en oberoende part. Tyskland är intressant ur det 
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avseendet att Tyskland anses ligga efter andra europeiska länder när det gäller 

utvecklingen av hållbarhetsredovisning (Habisch & Wegner, 2005) och Tyskland finns 

heller inte med i KPMGs undersökning från 2008.  

Enligt Larsson (2009) är endast en tredjedel av samtliga svenska 

hållbarhetsredovisningar bestyrkta och granskade. Andelen bestyrkta 

hållbarhetsredovisningar i övriga världen är i genomsnitt 40 procent. Det finns även 

röster som menar att upprättande av hållbarhetsredovisning i praktiken inte är frivillig, 

till exempel Svenskt Näringsliv (2009b) som menar att det är marknaden som ställer 

krav på företagen att lämna en hållbarhetsredovisning. Faktum kvarstår dock att det är 

en fråga som berör och intresserar många och därför ökar också kraven på att 

hållbarhetsredovisningarna ska hålla hög kvalité och vara upprättade på ett sätt som gör 

att användarna kan jämföra företag med varandra och även göra jämförelser över tid.  

Sammantaget framgår det ur ovanstående diskussion att det finns ett flertal problem 

gällande hållbarhetsredovisning och dess granskning. Det första är att det saknas krav 

på granskning av hållbarhetsredovisningarna. Det andra att det finns olika standarder 

att använda vid den eventuella granskning som görs, och slutligen att granskningen kan 

utföras av ett flertal olika aktörer.  Dessa aspekter gör det svårt att bedöma hur 

användbara rapporterna är.  

1.3  Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om granskningsrapporten skiljer sig åt 

beroende på granskande aktör och vilken granskningsstandard som används. Frågan är 

också om granskningsrapportens utformning skiljer sig åt i olika europeiska länder. 

Genom att undersöka detta är det möjligt att bidra med kunskap om huruvida 

användbarheten av hållbarhetsredovisningarna påverkas av granskande aktör och 

använd granskningsstandard och om detta ser olika ut i de undersökta länderna. Med 

skillnader menas i det här fallet att undersöka vilka egenskaper i 

hållbarhetsredovisningen som lyfts fram av granskaren och vilken nivå på granskningen 

som lämnas samt vilka intressenter som granskningen riktar sig till i första hand.  
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1.4 Forskningsfrågor 

För att uppfylla studiens syfte och därmed kunna dra slutsatser om 

granskningsrapporternas användbarhet har följande huvudfråga formulerats: 

 På vilket/vilka sätt skiljer sig granskningsrapporternas utformning åt beroende på 

granskande aktör och använd granskningsstandard i de undersökta länderna? 

För att kunna besvara huvudfrågan behöver ett antal frågor utredas. Att avgöra om 

utformningen av granskningsrapporterna skiljer sig åt beroende på vilken 

granskningsstandard som används innebär att det är nödvändigt att utreda vilka olika 

standarder som i praktiken används i de undersökta länderna. Av samma anledning är 

det även viktigt att utreda vilka aktörer som förekommer som granskare i de undersökta 

länderna samt vilken nivå på granskningen som de olika aktörerna anger. Av detta följer 

nedanstående två forskningsfrågor: 

 Vilken/vilka standarder används vid granskning och bestyrkande av 

hållbarhetsredovisning i de undersökta länderna? 

 Vilka aktörer förekommer vid granskning och bestyrkande av 

hållbarhetsredovisning i de undersökta länderna och vilken nivå på 

granskningen anger dessa aktörer? 

1.5. Avgränsning 

En avgränsning i denna uppsats är att inte någon hänsyn tas till vilka standarder och 

riktlinjer som används vid upprättande av hållbarhetsredovisning utöver de vanligaste, 

GRI och UN Global Compact. Denna uppsats kommer att begränsas till att undersöka fyra 

länder. De länder som valts är Sverige, Danmark, Storbritannien och Tyskland och i 

undersökningen används 30 utgivna hållbarhetsredovisningar i respektive land.  

1.6  Målgrupp 

Målgruppen för denna uppsats är i huvudsak andra studenter inom företagsekonomi 

som är intresserade av hållbarhetsredovisning och granskningen av densamma. För att 

förstå innehållet i uppsatsen krävs vissa grundläggande kunskaper inom redovisning. 

Vidare kan uppsatsen vara av intresse för företag som står inför valet om de ska låta sin 

hållbarhetsredovisning granskas och av vem detta då ska ske. Denna studie kan även 

vara av intresse för användare av företags hållbarhetsredovisningar.  
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1.7 Disposition 

 I det första kapitlet behandlas bakgrunden till valda forskningsområdet, 

uppsatsens syfte och forskningsfrågor samt avgränsningar och målgrupp.  

 Kapitel två, beskriver det valda tillvägagångssättet för insamling av uppsatsens 

empiriska material.  

 Det tredje kapitlet är uppdelat i två huvudsakliga delar, en referensram och en 

teoretisk referensram. I referensramen återfinns bland annat ett avsnitt om 

hållbarhetsredovisningens bakgrund i respektive land, ett avsnitt om revision 

som även innefattar revision av hållbarhetsredovisning samt avsnitt gällande 

viktiga standarder/riktlinjer vid både upprättande och granskning av 

hållbarhetsredovisning. I den teoretiska referensramen beskrivs 

legitimitetsteorin, intressentteorin och den institutionella teorin.  

 I det fjärde kapitlet presenteras uppsatsens empiriska material, detta kapitel 

inleds med en presentation av KPMGs undersökning från 2008 som sedan följs av 

undersökningen av hållbarhetsredovisningar i respektive land.  

 I det femte kapitlet analyseras det empiriska materialet i kapitel fyra med hjälp 

av referensramen. 

 I uppsatsens sjätte kapitel presenteras de slutsatser som har gjorts utifrån 

analysen i kapitel fem.  

Nedan visas en figur över uppsatsens uppbyggnad: 
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Figur 1. Disposition
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2. Metod 

 

Detta kapitel ämnar beskriva uppsatsens metodologiska utgångspunkt och 

tillvägagångssättet för insamling av det empiriska materialet. Kapitlet avslutas med en 

diskussion kring uppsatsens trovärdighet. 

 

2.1 Metodologisk utgångspunkt 

När forskning utförs väljs en kvantitativ eller kvalitativ forskningsstrategi. En kvantitativ 

strategi fokuserar oftast på siffror enligt Bryman och Bell (2005) medan en kvalitativ 

strategi i första hand handlar om ord. Även Hartman (2004) menar att en kvalitativ 

ansats är lämplig då syftet är att ge förståelse för ett fenomen som inte kan mätas i 

siffror. Denna uppsats har en kvalitativ utgångspunkt då den avser att tolka empirin 

med ord för att på så sätt ge en djupare förståelse för det undersökta fenomenet. 

Uppsatsen kommer dock ha kvantitativa inslag då det undersöks hur många företag i 

respektive land som använder en viss standard för granskning av 

hållbarhetsredovisningar, dock kommer inte tolkningen av empirin att vara av 

kvantitativ karaktär.  Att säga att skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ forskning 

är att den förra är inriktad på ord och den senare på siffror är en förenkling som inte 

inbegriper hela sanningen. Enligt Bryman och Bell (2005) finns det ytterligare tre 

skillnader som behöver tas i beaktande. Den första skillnaden är att kvalitativ forskning 

oftast har en induktiv syn på förhållandet mellan teori och empiri. Den andra skillnaden 

är att kvalitativ forskning brukar beskrivas som tolkningsinriktad och den tredje 

skillnaden handlar om vilken ontologisk ståndpunkt som den kvalitativa forskningen 

har. Denna brukar vid kvalitativ forskning vara konstruktionistisk vilket betyder att 

sociala egenskaper är resultatet av ett samspel mellan individer och att de också 

befinner sig i ett tillstånd av ständig förändring. Dessa begrepp och denna studies ansats 

förklaras närmare nedan. 

2.1.1 Förhållande mellan teori och empiri 

Enligt Artsberg (2003) betyder induktion att utgångspunkten är empirin och syftet är att 

bygga upp en ny teori. Enligt Gustavsson (2007) behöver det inte vara fallet, en induktiv 

studie kan även testas och jämföras mot en befintlig teori och utveckla och förfina 

denna. Denna syn stämmer väl överens med Bryman och Bell (2005) som menar att 
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induktion och deduktion bör ses som ytterpunkter på en skala och där en induktiv 

process ofta har deduktiva inslag. Denna uppsats kan sägas ha en induktiv ansats där 

empiri kommer att samlas in för att sedan tolkas med hjälp av en referensram för att på 

så sätt finna nya sätt att använda existerande teorier. Redan innan insamlingen av 

emprin fanns funderingar angående hur referensramen skulle kunna utformas och vilka 

teorier som skulle kunna användas vilket gör att studien inte är helt induktiv utan har 

även ett inslag av deduktion.  

Dessa aspekter gör att uppsatsen har en abduktiv ansats, vilken är den tredje allmänt 

kända ansatsen. Enligt Alvesson och Sköldberg (2008) borde abduktion i praktiken vara 

den vanligast förekommande metoden. Abduktion utgår från empirin men avvisar inte 

de teoretiska förföreställningar som forskaren har. Tanken är att empirin och tidigare 

teori inom forskningsområdet successivt omtolkas med hjälp av varandra. I denna 

studie fanns en preliminär referensram vid empiriinsamlingens start som sedan har 

omarbetats under studiens gång.  

2.1.2 Tolkningsinriktad 

Att en studie är tolkningsinriktad betyder enligt Bryman och Bell (2005) att syftet är 

förståelse och att detta måste ske i den kontext som människorna befinner sig. 

Resultatet kan heller inte lyftas ur sin kontext och behålla samma innebörd i en annan 

kontext. Det som fångas är således en subjektiv innebörd av det studerade fenomenet. 

Det betyder att de resultat som kommer att presenteras i denna studie inte kan sägas 

vara objektivt sanna, utan resultatet är en tolkning som däremot önskas göras så 

nyanserad och tydlig som möjligt. Målet är att göra en analys som tydliggör hur 

tankegångarna går och därmed ge läsaren en möjlighet att själv ta ställning till vilket 

värde tolkningarna har (Ödman, 2003).  

2.1.3 Konstruktionistisk 

Att ha en konstruktionistisk syn på vad som finns betyder att tron på att sociala 

företeelser och dess mening är något som de sociala aktörerna själva påverkar och 

ständigt förändrar. Synen kan utvidgas till att även beröra forskarens roll. Forskarens 

beskrivning av en social verklighet utgör alltid en konstruktion som inte kan betraktas 

som slutgiltig (Bryman & Bell, 2005). I denna studie betyder det att resultatet som 

presenteras kommer att bestå av en verklighet som skapats av oss, men som inte 

nödvändigtvis är sann. Därmed är det av stor betydelse att vara tydlig med 



 Metod  
 

11 
 

argumentationen för de slutsatser som dras och att göra en tydlig framställning, för att 

på så sätt lämna till läsaren att avgöra sanningshalten i uppsatsen. Även Ryan, Scapens 

och Theobald (2002) menar att det går att se på verkligheten som en social konstruktion 

där mening och normer avgör vad individerna i en grupp gör, handlingar är resultatet av 

individernas syn på vad som är meningsfullt. Då denna upppsats berör flera länder kan 

det vara så att det som anses meningsfullt i ett land inte anses meningsfullt och 

nödvändigt i ett annat land då normerna kan skilja sig åt.  

2.2 Hermeneutik 

Utifrån det ovanstående resonemanget kan studiens utgångspunkt även kopplas till 

hermeneutiken och dess syn på forskning. Enligt Gustavsson (2003) är det enligt 

hermeneutiken inte generella lagar som är målet med forskningen, utan att ge en 

djupare förståelse av ett socialt fenomen. Den hermeneutiska processen innefattar fyra 

steg: förförståelse, tolkning, förståelse, och förklaring. Förförståelsen är själva grunden 

för förståelsen (Ödman, 2003) och likaså är förförståelse en av grunderna inom 

begreppet abduktion (Alvesson & Sköldberg, 2008). Enligt Gilje och Grimen (1992) är 

hermeneutikens grundtanke att något alltid måste förstås mot bakgrund av vissa 

förutsättningar, med en viss förförståelse. Det går aldrig att möta något helt 

förutsättningslöst, vilket det är viktigt att förhålla sig till vid de tolkningar som görs. Det 

är även viktigt att ha i beaktande att det som tolkas redan är tolkat av de sociala aktörer 

som undersöks. 

Denna oundvikliga förförståelse kan enligt Ödman (2003) ses både som ett hinder och 

vara till hjälp vid tolkningarna. De tolkningar som görs kommer att påverkas av 

förförståelsen vilket betyder att det är viktigt att vara öppen och beredd på att revidera 

förförståelsen för att inte riskera att data som inte passar in sorteras bort eller omtolkas 

för att bättre passa in. I denna studie betyder det att empiri kanske finns som inte alls 

kan tolkas utifrån den preliminära referensramen. Det är då viktigt att vara öppen för att 

tänka i andra banor och revidera synen på vilka teorier som ska ligga till grund för 

analysen för att inte riskera att göra orimliga tolkningar. Resultatet ska växa fram genom 

en växelverkan mellan empiri och teori, vilket i stort är grunden i både hermeneutik och 

abduktion.  
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2.3 Insamling av empiri 

Denna studie är en fallstudie och det som studeras är ett visst fenomen, granskning av 

hållbarhetsredovisning. Enligt Ryan, Scapens och Theobald (2002) är fallstudier ofta 

användbara vid företagsekonomisk forskning då det ger möjlighet att skapa förståelse 

för till exempel redovisningspraxis. Förklarande fallstudier har som mål att tolka de 

observerade fallen utifrån en bestämd teori. Detta kan göras genom att finna mönster i 

den insamlade empirin för att på sätt skapa förståelse för det studerade fenomenet i 

dess kontext. Precis som vid den tidigare diskussionen om induktion och abduktion 

framhålls att teorierna ibland måste modifieras för att på så sätt finna nya sätt att 

använda existerande teorier. 

2.3.1 Fallstudie som design 

Enligt Gummesson (2003) kan en fallstudie ha inslag av både induktion och deduktion 

vilket stämmer väl in på denna studie. Att säga att denna studie är en fallstudie kan dock 

ses som otillräckligt. Enligt Bryman och Bell (2005) är en studie av detta slag egentligen 

en studie av flera fall, en multipel fallstudie. Detta anses vara en vanligt förekommande 

forskningsdesign inom företagsekonomi där det ofta används för att jämföra 

organisationer med varandra men det är även tillämpligt för att jämföra nationer. 

Anledningen till att det ses som flera fall är att samma fenomen får olika innebörd i olika 

kontexter då till exempel kulturella skillnader påverkar synen på samma fenomen. I 

denna studie kan de olika länderna ses som enskilda fall som sedan ska jämföras med 

varandra, en komparativ fallstudie. Enligt Bryman och Bell (2005) har denna typ av 

tvärkulturell forskning en del problem att handskas med, till exempel kan översättning 

av empirisk data försvåra jämförelsen. En fördel som lyfts fram är att tvärkulturell 

forskning kan öka medvetenheten om att samhällsvetenskapliga forskningsresultat ofta 

är just kulturspecifika. I denna studie består empirin av utgivna 

hållbarhetsredovisningar i Sverige, Tyskland, Storbritannien och Danmark. De allra 

flesta av dessa finns utgivna på engelska, vilket gör att översättningsproblemet inte är 

aktuellt.   

Att dessa länder valts ut är av den anledningen att såväl antalet utgivna som andelen 

granskade hållbarhetsredovisningar i dessa länder skiljer sig mycket åt. I Sverige lämnar 

mer än hälften av alla företag en hållbarhetsredovisning men enbart ett fåtal av dessa är 

granskade, i Danmark gäller det omvända förhållandet.  Storbritannien är en av de 

ledande i världen när det gäller såväl upprättande som granskning av 
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hållbarhetsredovisning (KPMG, 2008) medan Tyskland ofta anses ligga långt efter övriga 

länder både gällande upprättande som granskning (Habisch & Wegner, 2005).  

2.3.2 Datainsamling 

Det huvudsakliga empiriska materialet i denna studie hämtas från 

hållbarhetsredovisningar som företag publicerar på internet. Alla stora företag 

publicerar sina rapporter på internet därmed är risken att inte finna det som behövs 

liten. Undersökningen börjar med det största företaget, sett till omsättning, i respektive 

land och fortsätter nedåt tills 30 företag har funnits som utger en 

hållbarhetsredovisning. Detta har gjort genom Global Fortune 500 Tyskland (2009), 

Global Fortune Storbritannien (2009), Global Fortune 2000 (2009) och Largest 

Companies (2009a; 2009b).  

Det som är av intresse är vilken standard eller vilka riktlinjer som används vid en 

eventuell granskning och vilken typ av granskare som utför denna. De granskande 

aktörerna kan vara revisorer men kan som tidigare sagts vara en annan utomstående 

expert. För att kunna uppfylla syftet föll valet på att även sammanfatta 

granskningsrapporternas centrala drag, för att klargöra vad granskaren lägger vikt vid 

och om detta skiljer sig mellan de undersökta länderna. Detta har gjorts genom att välja 

ut granskningsrapporter som är utförda av olika granskare och med skilda standarder 

för att på så sätt kunna belysa skillnader.  

Med en hållbarhetsredovisning avses i denna uppsats en rapport som innehåller 

samtliga delar som innefattas av CSR. Därmed har rapporterna som endast redovisar 

miljöaspekter inte tagits med i undersökningen.   

För att finna information om vilka standarder och riktlinjer som finns att tillgå har 

material sökts via Google och databaser med vetenskapliga artiklar med ett antal 

sökord. Dessa har framförallt varit: hållbarhetsredovisning, CSR, sustainability och 

assurance.  
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En figur som beskriver vad som har varit av vikt vid undersökningen av 

hållbarhetsredovisningarna i respektive land visas nedan.  

 

Figur 2. Undersökningens upplägg 
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förenat med stora kostnader med datainsamling i flera länder. Fördelarna till trots så är 

det viktigt vara medveten om de begränsningar som finns. Bland annat att materialet 

inte är bekant för forskaren på samma sätt som om han eller hon själv samlat in det men 

också mängden data som också är svår att bedöma kvalitén på.  

2.4 Studiens trovärdighet 

Kvalitativa studier kan bedömas utifrån Lincoln och Gubas (1985) begrepp 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konformitet för att mäta en studies 

trovärdighet. Dessa kriterier grundar sig i att det inte är möjligt att komma fram till en 

enda absolut bild av den sociala verkligheten, utan att det kan finnas flera hållbara 

beskrivningar av samma verklighet. Att uppfylla dessa kriterier är ambitionen i denna 

studie.  

Att skapa tillförlitlighet i resultatet innebär att resultatet ska anses vara troligt. Ett sätt 

att nå tillförlitlighet är att vara öppen för nya tolkningar och att vara beredd att ändra 

den arbetshypotes som oftast finns vid starten av arbetet. En forskare kan inte vara helt 

fri från förutfattade meningar men forskaren ska vara medveten om dem och kunna 

revidera dem.  Lincoln och Guba (1985) menar att ett sätt att skapa tillförlitlighet är att 

använda sig av flera källor. I denna studie har tillförlitlighet försökts nå genom att läsa 

ett stort antal artiklar i ämnet och tidigare undersökningar och ett stort antal 

hålllbarhetsredovisningar har även granskats för att kunna skapa ett så sannolikt 

resultat som möjligt.   

Överförbarhet kan sägas vara detsamma som extern validitet och med det menas att 

resultatet ska vara generaliserbart utöver det specifika fallet. Det görs inte anspråk på 

att resultatet från denna studie ska vara generaliserbart då detta säger emot vad tidigare 

har nämnts, det vill säga att nationella avvikelser finns som kan bero på kulturella 

skillnader. Överförbarhet betyder heller inte enligt Lincoln och Guba (1985) att 

resultatet ska kunna generaliseras, utan att resultatet från det kontextspecifika 

problemet ska presenteras med en fyllig redogörelse, vilket är ambitionen med denna 

studie. 

Pålitlighet liknar reliabilitet och säkerställs genom att forskaren på ett tydligt sätt 

redogör för alla faser i forskningen och lämnar dessa öppna för granskning. Detta har 

gjorts genom att tydligt ange tillvägagångssätt och vilka sökord som används vid 
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sökande efter den information som utgör empirin. Eftersom denna studie helt grundar 

sig på data som finns publicerad så finns all information i referenslistan i slutet av 

uppsatsen. Undersökningen skulle därmed vara möjlig att göra om med liknande 

förutsättningar, därmed anses pålitligheten vara uppfylld (Lincoln & Guba, 1985). 

Konformitet är motsvarigheten till objektivitet. Lincoln och Guba (1985) menar att det 

kan uppfyllas genom tydlighet i arbetet och noggrannhet gällande sparande av all data 

som ska användas på ett systematiskt sätt. Det är också viktigt att granska arbetet under 

tiden som resultatet växer fram. I det här fallet är det en fördel att vara två personer som 

gör undersökningen. En person kan granska och ifrågasätta det som den andra personen 

skriver och på så sätt kunna bekräfta att resultatet blir trovärdigt. Det handlar till stor 

del om att ha kontroll över de värderingar som forskaren själv har och inte låta dessa 

påverka arbetet. 

2.5 Källkritik 

Den kritik som kan riktas mot denna studie är att empirin endast består av tidigare 

publicerat material. Å andra sidan är de granskade hållbarhetsredovisningarna att 

betrakta som primärdata då den tolkning som görs av dem inte är vad dess ursprungliga 

syfte varit. De hållbarhetsredovisningar som publiceras av företagen kan även anses 

tillförlitliga som datakälla då de återfinns på företagens egna hemsidor och de bör 

därmed vara korrekt återgivna. Övrigt material som används som empiri är 

vetenskapliga artiklar som har hittats genom databaser via Linköpings 

universitetsbiblioteks hemsida, till exempel Business Source Premier och Academic 

Source Premier. Information har även hämtats via internet men då endast från 

organisationer som av uppsatsförfattarna bedöms vara trovärdiga. Dessa organisationer 

kan anses okritiska mot CSR på grund av att de arbetar med just hållbarhetsredovisning, 

men då det till största del handlar om ren fakta och publicerade standarder ses det inte 

som ett problem för uppsatsens trovärdighet. Den undersökning som gjorts av KPMG 

(2008) används endast som bakgrundsinformation och det är inte uppgifter från denna 

som används i analysen, därmed anses inte trovärdigheten påverkas av att KPMG är en 

av de aktörer som arbetar med granskning. Den största delen av empirin består trots allt 

av de hållbarhetsredovisningar som uppsatsförfattarna själva samlat in via företagens 

hemsidor. 
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3. Referensram 

 

Inledningsvis i detta kapitel beskrivs den historiska bakgrunden till hållbarhetsredovisning 

i respektive länder. Sedan följer en genomgång av de standarder och principer som är 

centrala inom granskning av hållbarhetsredovisning. Kapitlet avslutas med en genomgång 

av de teorier som sedan används för att analysera det empiriska materialet. 

 

3.1 Introduktion 

I detta kapitel görs en beskrivning av hur hållbarhetsredovisning historiskt har sett ut i 

de länder som ingår i studien. Detta görs för att bättre kunna analysera och skapa 

förståelse för den empiri som samlats in. Sedan följer en genomgång av 

revisionsprocessen och hur granskning av hållbarhetsredovisning går tillväga. Denna 

beskrivning följs av en redogörelse av de redovisningsprinciper som används vid 

upprättande av hållbarhetsredovisning, detta görs för att läsaren ska få en djupare 

förståelse för vilka principer som ligger till grund för granskningen. Sedan följer en 

närmare genomgång av de två vanligaste standarder som används vid granskning av 

hållbarhetsredovisning. Till sist följer en genomgång av de teorier som används för att 

analysera studiens empiriska material. Dessa teorier består av intressentteorin och 

legitimitetsteorin av det skälet att hållbarhetsredovisning till stora delar upprättas för 

att tillgodose olika intressenters skilda behov. Kapitlet avslutas med den institutionella 

teorin som ofta används som ett komplement till de tidigare två och används för att 

förklara organisationers medvetna och omedvetna anpassning till omvärlden.  

3.2 Hållbarhetsredovisningens bakgrund 

3.2.1 Sverige  

Då Sverige tillhör den kontinentala traditionen vad gäller redovisning så har 

redovisningen framförallt riktat sig till banker och staten. Detta för att tillgodose 

borgenärsintresset och skatteintresset då redovisningen har en stark koppling till 

beskattningen i Sverige och företagsfinansieringen till stor del har bestått av banklån 

(Smith, 2006).  

Enligt 6 kap. 1 § Årsredovisningslagen måste ett företag i förvaltningsberättelsen 

redovisa även ”icke-finansiella upplysningar som behövs för förståelsen av företagets 
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utveckling, ställning eller resultat och som är relevanta för den aktuella verksamheten, 

däribland upplysningar om miljö- och personalfrågor”. I samma paragraf anges också att 

företag som bedriver verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 

miljöbalken alltid måste ange verksamhetens påverkan på den yttre miljön.  

I november 2007 beslutade Sveriges regering om nya riktlinjer för samtliga statligt ägda 

bolag (Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande, 2007). Dessa 

riktlinjer innefattar att bolagen från och med räkenskapsåret 2008 måste ge ut en 

hållbarhetsredovisning i samband med den finansiella rapporteringen. 

Hållbarhetsredovisningen kan rapporteras internt eller som en separat rapport och det 

räcker att den publiceras på internet. Riktlinjerna anger också att 

hållbarhetsredovisningen ska upprättas i enlighet med GRIs riktlinjer. 

Hållbarhetsredovisningen ska även vara bestyrkt och granskad av en oberoende part.  

3.2.2 Tyskland 

Den största finansieringskällan för företagen i Tyskland är banklån, i jämförelse med de 

anglosaxiska länderna där den största finansieringskällan är aktiekapital från 

kapitalmarknaden (Doupnik & Perera, 2009). I de tyska redovisningsreglerna är det 

viktigt att skydda kreditgivarna eftersom dessa traditionellt sett har spelat en viktig roll 

för de tyska företagen. Det finns även en stark koppling mellan redovisningen och 

beskattningen i Tyskland. De viktigaste principerna i den tyska aktiebolagslagen är 

försiktighet, bokföringsmässiga grunder, fortlevnadsprincipen, konsekvens och 

individuell värdering (Nobes & Parker, 2006).   

I Tyskland finns inte den långa traditionen av CSR som finns i många Anglo-Saxiska 

länder (Loew et al., 2004). Definitionen på CSR tenderar till att vara smalare än den 

definition som används av EU då CSR i Tyskland enbart tenderar att ta med de sociala 

aspekterna av hållbarhet.  Sedan 2005 är det inskrivet i den tyska handelslagen att alla 

stora tyska företag eller andra organisationer som har sitt säte i Tyskland ska lämna 

information om miljöaspekter och information som är av betydelse för de anställda i den 

så kallade Management Report, den tyska motsvarigheten till den svenska 

Förvaltningsberättelsen (Harrison, 2008). Utöver detta så kan företagen välja om de vill 

utge: 
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 En mer specifik rapport på vissa områden såsom en miljörapport eller en social 

rapport eller 

 En separat hållbarhetsredovisning 

I Tyskland är det varken obligatoriskt att utge en separat hållbarhetsredovisning eller 

att låta hållbarhetsredovisningen bli granskad (Harrison, 2008). Informationen som ges 

i Management Report ska granskas av samma externa granskare som granskar den 

finansiella informationen.  

3.2.3 Storbritannien 

Den primära finansieringskällan Storbritannien är kapital från kapitalmarknaden 

(Doupnik och Perera, 2009). Därmed faller det naturligt att redovisningens 

huvudsakliga syfte är att bistå kapitalmarknaden med information. Redovisningen i 

Storbritannien lägger vikt vid investerarens behov och öppenhet. 

Den brittiska regeringen kom under 2008 med det första lagförslaget för att bemöta 

klimatförändringarna, lagförslaget kallas Climat Change Bill och blev lag från och med 

november 2008. En del av lagförslaget är att göra det obligatoriskt för brittiska företag 

att rapportera angående deras påverkan på koldioxidutsläppen. Från och med 2012 ska 

alla stora- och medelstora företag i Storbritannien, enlig lag, rapportera hur företaget 

bidrar till koldioxidutsläppen. Däremot är det i nuläget inte lagstadgat att lämna 

hållbarhetsredovisning (McAllister, 2008).  Department of Environment, Food and Rural 

Affairs (DEFRA) arbetar med att utveckla riktlinjer för denna rapportering och arbetet 

förväntas vara klart 2010.  

3.2.4 Danmark 

Tendensen har historiskt sett varit att finansieringen till stor del bestått av 

leverantörsskulder och övriga krediter och en mindre andel har bestått av långsiktiga 

banklån. Detta betyder att danska företag traditionellt sett riktat sin rapportering till ett 

flertal intressenter (Christiansen & Elling, 1993).  

Enligt Morsing (2005) har danska företag sedan 1980-talet varit under stark reglering 

gällande miljöredovisning. Sponsring av lokala aktiviteter har traditionellt sett varit en 

stor del av företagens sociala ansvarstagande, men även den lokala miljön är något som 

det arbetats aktivt med. Morsing (2005) menar att problemet för danska företag inte är 

att börja arbeta med hållbarhetsredovisning, utan att kommunicera det som faktiskt 
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görs till sina intressenter. Likaså Morsing, Schultz och Nielsen (2008) pekar på 

problemet med att kommunicera det bra som görs till de olika intressenter som 

företaget har. De menar att problemet inte alls är att företagen inte tar ansvar, för det 

gör de, utan att de måste bli bättre på att tala om vad som görs. 

Det har tidigare funnits ett motstånd från såväl arbetsgivareorganisationer som 

fackföreningar mot att lagstifta om att hållbarhetsredovisning måste lämnas. Det har 

funnits farhågor om att en lagstiftning i praktiken skulle försämra kvalitén på 

redovisningen då den skulle tvingas fram (Morsing, 2005).  Trots detta så antogs med 

stor majoritet en ny lag i Danmark under 2008 som gör gällande att landets 1100 största 

företag måste lämna information om sitt CSR-arbete. Denna lag kommer att gälla från 

2010. Företagen uppmuntras också att följa UN Global Compacts principer vid 

upprättande av hållbarhetsredovisning (UN Global Compact, 2008).  

3.2 Revision 

Det uppställs krav på revision i EGs fjärde bolagsrättsliga direktiv som generellt gäller 

för samtliga aktiebolag (ECON, 2007). En av huvuduppgifterna för revisorer är 

kvalitetssäkring av information som lämnas av företagen. Enligt Johansson (2005) har 

internationaliseringen av företagen och den finansiella rapporteringen inneburit att 

kraven på revisorerna har ökat. Revisionen har utvecklats från att främst rikta sig till 

ägarna av företaget i syfte att kontrollera ledningens förvaltning av verksamheten till att 

numera rikta sig även till övriga intressenter såsom samhället och de anställda (Moberg, 

2003). Värderingar vid revisionen har kommit att spela en större roll för hur 

revisorerna bedöms i sin yrkesroll. Enligt Öhman (2005) kan det uppstå problem vid 

revision med ett ”förväntningsgap” mellan vad revisorerna anser är väsentligt och rätt 

enligt lagstiftningen och vad intressenterna förväntar sig. I allmänhet förväntar sig 

intressenterna en högre grad av säkerhet i revisionen än vad revisorerna anser är 

rimligt.  
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Revisionsprocessen kan indelas i följande moment (Jönsson, 2005): 

 Förberedande informationsinsamling.  

 Bedömningar av väsentlighet och risk. 

 Granskningsplan. Ett urval görs vad som ska granskas genom en professionell 

bedömning av revisorn. 

 Genomförande av granskningen. Denna kan leda till krav på förklaringar eller 

åtgärder. 

 Rapportera.  

Revision är ofta ett lagarbete där olika specialister anlitas för att säkra granskningens 

kvalité (FAR, 2006a). Den svenska Revisorslagen anger att revisorn ska utföra sitt 

uppdrag med opartiskhet och självständighet, det som ibland kallas oberoende. 

Revisorn ska även vara objektiv i sina antaganden. Revisorslagen bygger på samma 

rekommendationer som ligger till grund för den internationella uppförandekoden för 

revisorer, Code of Ethics for Professional Accountants, som ges ut av International 

Federation of Accountants (IFAC). Koden är ett ramverk med principer som 

revisionsbyråerna ska uppfylla för att de ska anses vara oberoende.    

Den skriftliga bestyrkanderapport som slutligen lämnas av revisorn ger ett uttalande 

med antingen hög men inte absolut säkerhet eller begränsad säkerhet (FAR, 2006a). Med 

hög men inte absolut säkerhet lämnas uttalandet i positiv form, till exempel ”Enligt vår 

mening är den interna kontrollen effektiv, i allt väsentligt, baserat på XYZ-kriterierna” 

(FAR, 2006b punkt 58). Ett uttalande med begränsad säkerhet lämnas i negativ form, till 

exempel ”… har det inte kommit fram några omständigheter som tyder på att den 

interna kontrollen inte är effektiv” (FAR, 2006b punkt 59). Samma typ av definitioner på 

bestyrkanderapporten används även internationellt vid användandet av International 

Auditing and Assurance Standards Board’s (IAASB) revisionsstandarder (Hasan et al, 

2005). Målet för revisorn är att kunna lämna ett bestyrkande med hög men inte absolut 

säkerhet (FAR, 2006a).  

Vid sidan av att granska den finansiella information som företagen lämnar arbetar 

revisorer även med att lämna andra rapporter och uttalanden. Detta kan innebära att 

utföra granskningsuppdrag som inte är lagstadgad, till exempel granskning av 

hållbarhetsredovisningar (Moberg, 2003). 
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3.2.1 Granskning eller bestyrkande av hållbarhetsredovisningar 

Granskning av hållbarhetsredovisningar är inte lagstadgat vilket betyder att inte mer än 

drygt hälften av de hållbarhetsredovisningar som lämnas i världen är granskade av en 

oberoende part (KPMG, 2008). Enligt Larsson och Ljungdahl (2008) finns det flera 

förklaringar till det. En viktig anledning är att det inte finns en vedertagen standard för 

granskning och bestyrkande av företags hållbarhetsredovisningar. Detta har lett till att 

möjligheterna till jämförelser mellan företag har försvårats, då både upprättande och 

granskning har skiljt sig åt. För användarna av rapporterna betyder det att det är svårt 

att bedöma kvalitén på den utförda granskningen. 

Vid granskning av hållbarhetsredovisningar följer en revisor samma arbetsgång som vid 

finansiell granskning och följer den uppförandekod som de är ålagda att följa. Det 

innebär att det finns tydliga regler och riktlinjer för hur granskningen ska genomföras 

(Larsson & Ljungdahl, 2008). Dessa krav finns inte på aktörer som inte är revisorer och 

lyder under revisorns uppförandekod. Aktörer, även de som är revisorer, som arbetar 

med granskning och verifiering av hållbarhetsredovisningar kan dock söka medlemskap 

i till exempel GRIs Organizational Stakeholders. Denna del av GRIs organisation är en 

sammanslutning av företag som åtagit sig att följa GRIs riktlinjer vid granskning för att 

säkerställa kvalitén på den utförda granskningen (Globalreporting, 2009b). Det finns 

även andra organisationer för kvalificerade granskningsföretag såsom International 

Register of Certificated Auditors (IRCA) och IQNet. 

De senaste åren har det utgivits två internationella standarder för extern granskning av 

hållbarhetsredovisningar (Becatti & Manetti, 2009). Den första av dessa standarder är 

ISAE 3000, Assurance Engagements other than audits or reviews of financial information, 

och är till för bestyrkande av icke finansiell information och anses tillämplig vid 

granskning av hållbarhetsredovisningar. Den andra internationella standarden är 

AA1000AS och publicerades första gången 2003 av The Institute of Social and Ethical 

Accountability (ISEA). Dessa två granskningsstandarder beskrivs närmare i kapitel 3.4.1 

och 3.4.2.  

3.3 Viktiga principer vid upprättande av hållbarhetsredovisningar 

Vid upprättande av hållbarhetsredovisning används UN Global Compact och GRI i de 

flesta fall enligt KPMG (2008). Nedan följer en djupare genomgång gällande dessa två. 
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Denna genomgång görs för att underlätta för läsaren då granskningen till stora delar 

följer samma principer som använts vid upprättandet.  

3.3.1 UN Global Compact 

Företag och organisationer kan underteckna FNs uppförandekod med benämningen UN 

Global Compact (Larsson & Ljungdahl, 2008). UN Global Compact innehåller tio 

principer som företagen ska redovisa sina resultat och arbeten efter. Om företagen inte 

kan visa att de gör detta riskerar de att bli uteslutna från UN Global Compact-listan. De 

tio principerna kan delas i fyra delområden (UN Global Compact, 2009). Dessa 

delområden är: mänskliga rättigheter, arbetskraft, miljö och anti-korruption. För 

redovisningen av arbetet med de tio principerna rekommenderar UN Global Compact att 

GRIs redovisningsriktlinjer används (FAR SRS, 2009).  

3.3.2 Global Reporting Initiative 

GRI är beteckningen på en stiftelse som har utvecklat redovisningsriktlinjer för 

hållbarhetsredovisning med stöd av ett internationellt nätverk med olika intressenter 

(Larsson & Ljungdahl, 2008). GRI har som mål att redovisningen av miljömässiga och 

sociala aspekter ska uppnå samma accepterade och standardiserade status som 

redovisningen av finansiell data. Syftet med GRIs redovisningsriktlinjer är att hjälpa 

företag och andra organisationer att utveckla processen så att den ska resultera i 

hållbarhetsredovisningar som är relevanta och balanserade (Larsson & Ljundahl, 2008). 

GRIs redovisningsriktlinjer består av två huvudsakliga delar (Global Reporting, 2009a).  

 Principer och vägledning för att bestämma redovisningens innehåll och kvalitet 

 Standardiserade upplysningar  

GRI beskriver fyra principer för redovisningens innehåll: väsentlighet, intressenthänsyn, 

hållbarhetssammanhang och fullständighet (Global Reporting, 2009a).  

Väsentlighet innebär att hållbarhetsredovisningen bör innehålla en redogörelse och 

rapportering av ämnen och indikatorer som anses vara väsentliga (Larsson & Ljungdahl, 

2008). Väsentlighet i detta fall att ämnen ska tas upp som avser företagets påverkan när 

det gäller ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter. Ämnen är även väsentliga om 

de kan påverka intressenternas uppfattningar om företagets verksamhet. Väsentlighet 

blir därmed en tröskel som måste uppnås för att ett visst ämne ska kunna behandlas i 

hållbarhetsredovisningen och sedan kan dessa ämnen behandlas mer eller mindre 
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utförligt. Det går dock inte att uttrycka denna tröskel i varken kvantitativa eller 

monetära termer. Kriterierna för väsentlighet delas upp i externa och interna kriterier.  

Intressenthänsyn innebär att hänsynen till intressenterna är en grundläggande princip 

(Larsson & Ljungdahl, 2008). Företaget bör i hållbarhetsredovisningen, enligt GRI, 

identifiera de viktigaste intressenterna och förklara hur hänsyn har tagits till deras 

förväntningar och intressen. Intressenterna är i hållbarhetssammanhang individer eller 

organisationer som påverkas av den verksamhet som företaget bedriver. Intressenter är 

även sådana individer eller organisationer som påverkas av företagets produkter eller 

tjänster eller som kan påverka företagets möjligheter att bedriva sin verksamhet på ett 

framgångsrikt sätt.  

Hållbarhetssammanhang innebär att hållbarhetsredovisning inte endast bör innehålla en 

rapportering av det enskilda företaget prestation utan detta bör sättas in i ett större 

sammanhang (Larsson & Ljungdahl, 2008). Detta vidare sammanhang rör hur företaget 

bidrar till en hållbar utveckling i samhället, både på orten och nationellt och globalt.  

Fullständighet innebär att en läsare kan bilda sig en uppfattning om företagets väsentliga 

påverkan utifrån ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter (Larsson & Ljungdahl, 

2008). En hållbarhetsredovisning som är fullständig bör innehålla en avgränsning i tid 

och rum som är rimlig. Redovisningsenheten bör avgränsas på det sättet att även 

beaktas där företaget har ett betydande inflytande.    

För redovisningens kvalitet nämner GRI även sex principer (Global Reporting, 2009a). 

Dessa är balans, jämförbarhet, noggrannhet, läglighet i tid, tillförlitlighet och tydlighet.   

3.4 Standarder som används vid granskning av hållbarhetsredovisning 

I följande två avsnitt beskrivs de två internationella standarderna för granskning för att 

ge en redogörelse för de grundläggande principerna som används i respektive standard. 

3.4.1  ISAE 3000 

ISAE 3000 är utgiven av IAASB som är IFACs utgivande organ och standarden ska 

tillämpas av revisorer vid granskning av icke-finansiella rapporter från och med 1 

januari 2005, om det inte finns en nationell standard. I de fallen är den nationella 

standarden tillåten att använda även fortsättningsvis (Oelschlagel, 2005; KPMG, 2008). 

ISAE 3000 har genomgått internationella publiceringsprocedurer för standarder och är 

ämnad för kvalificerade granskare som utför extern granskning av icke-finansiella 
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rapporter (Becatti & Manetti, 2009). Det ursprungliga syftet med ISAE 3000 var att 

standarden skulle användas för granskningssituationer som inte involverar revision 

eller granskning av historisk information (Becatti & Manetti, 2009). På senare tid har 

denna standard använts för granskning av hållbarhetsredovisning. 

I ISAE 3000 uttrycks det tydligt att granskaren måste uppfylla kraven i IFACs Code of 

Ethics For Professional Accountants för att kunna utföra en granskning enligt ISAE 3000 

(AccountAbillity, 2004). Den ovan nämnda koden är ett ramverk med principer som 

revisionsbyråerna ska uppfylla för att de ska anses vara oberoende.  

ISAE 3000 anger även detaljerade riktlinjer för när en granskare kan acceptera ett 

granskningsuppdrag (AccountAbility, 2004). Dessa innefattar bland annat att en 

granskare inte kan acceptera ett granskningsuppdrag där det inte finns några andra 

framtida användare av granskningsrapporten än det anlitande företaget.  ISAE 3000 

innefattar också att en granskare inte kan acceptera ett granskningsuppdrag där denna 

inte känner till de standarder eller riktlinjer som har använts vid upprättande eller om 

granskaren har för dålig kunskap angående den standard som har använts vid 

upprättande av hållbarhetsredovisningen (Becatti & Manetti, 2009). 

En viktig punkt i ISAE 3000 är att vid planerandet och utförandet av 

granskningsuppdraget ska granskaren ta hänsyn till granskningsuppdragets 

väsentlighet och risk (AccountAbility, 2004). Uppdragets väsentlighet ska bedömas 

utifrån både kvalitativa och kvantitativa faktorer såsom storlek, karaktär och i vilken 

utsträckning det påverkar, och hur användbar informationen blir för de tilltänkta 

användarna av denna. Granskningsuppdragets risk kan delas in i inneboende risk, 

kontrollrisk och upptäcktsrisk. Med inneboende risk avses risken att information som 

lämnas av företaget inte är korrekt. Bedömning av kontrollrisk innebär att utvärdera 

företagets interna system för redovisningen när det gäller att upptäcka väsentliga fel i 

den lämnade informationen. Upptäcktsrisk är risken för att väsentliga fel inte upptäcks 

vid granskningen. Denna risk minskar ju fler delar av redovisningen som granskas 

(IFAC, 2009a).  

Från ISAE 3000 går det att urskilja två nivåer på granskning som den granskande 

aktören är tillåten att använda sig av i den oberoende granskningen (AccountAbility, 

2004).  Dessa två nivåer är reasonable assurance engagement och limited assurance 
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engagement. Dessa uttryck har FAR SRS (2008) översatt till hög men inte absolut 

säkerhet respektive begränsad säkerhet. Vid en granskning med hög men inte absolut 

säkerhet uttrycks, som tidigare diskuterats, granskarens slutsatser i positiva termer och 

när det gäller begränsad säkerhet uttrycks slutsatserna i negativa termer 

(AccountAbility, 2004).  

Vid en granskningssituation med hög men inte absolut säkerhet ska risken ligga på en 

acceptabel låg nivå för att granskaren ska kunna göra ett uttalande med en slutsats som 

uttrycks i positiva termer (AccountAbility, 2004). Risken är högre för 

granskningssituationer som mynnar ut i en slutsats med begränsad säkerhet än med hög 

men inte absolut säkerhet.  Vid en begränsad säkerhet så uppnår granskar en nivå på 

säkerhet som är meningsfull och kan därför uttrycka slutsatsen i negativa termer. För att 

den ska vara meningsfull så förbättrar den de framtida användarnas förtroende för 

ämnet. Hög men inte absolut säkerhet är mindre än absolut säkerhet. Det är nästan 

omöjligt minimera risken med uppdraget till noll. När granskaren utformar sin slutsats 

ska han ta hänsyn till all relevanta information även om informationen säger emot 

varandra. Ett granskningsuppdrag kan även vara utformat på det sättet med hög men 

inte absolut säkerhet på vissa delar av hållbarhetsredovisningen och med begränsad 

säkerhet på andra delar av hållbarhetsredovisningen (AccountAbility, 2004). ISAE 3000 

beskriver även hur granskningsuppdrag med hög men inte absolut säkerhet respektive 

begränsad säkerhet bör uttryckas.  

Sammantaget är ISAE 3000 en detaljerad standard för granskningen av icke-finansiell 

information (AccountAbility, 2004). Standarden beskriver att granskningsrapporten ska 

ha en klart utformad slutsats och vad granskningsrapporten ska innehålla. Det finns till 

och med punkter i standarden som beskriver hur titeln på granskningsrapporten bör 

utformas. Enligt Becatti och Manetti (2009) är en av de största nackdelarna med ISAE 

3000 är att den inte är skapad specifikt för att användas vid granskning av 

hållbarhetsredovisning.  

3.4.2 AA1000 AS 

Den första versionen av AA1000AS gavs ut under 2003 och var då den första standarden 

i världen som utvecklades specifikt för granskning avhållbarhetsredovisning 

(AccountAbility, 2008). Den andra versionen av AA1000AS gavs ut under 2008. 



 Referensram  
 

27 
 

AA1000AS riktar sig till individer som utför extern granskning av 

hållbarhetsredovisning vilket inte bara behöver vara revisorer (Becatti & Manetti, 

2009).  

Den utgivande organisationen ISEA är en global icke vinstdrivande sammanslutning av 

såväl akademiker som yrkesverksamma (AccountAbility, 2009a). Syftet med 

organisationen är att främja utvecklingen av hållbar utveckling genom att 

professionalisera rapporteringen av hållbarhetsredovisning och social redovisning för 

att minska förvirringen inom området. En risk som organisationen anser finns är att det 

används ett stort antal strategier och begrepp vid hållbarhetsredovisning, vilket lett till 

att förtroendet från intressenterna riskerar att minska. Det har framför allt varit svårt 

att bedöma kvalitén, vilket gjort att behovet anses stort att skapa enhetlighet inom 

området (AccountAbility, 2009a).  

All kommersiell användning av AA1000AS kräver att användaren tecknar ett licensavtal 

med Accountability (2009b) som är organisationen bakom ISEA. Anledningen till denna 

licensiering är bland annat att säkerställa kvalitén på de granskningar som utförs med 

hjälp av denna standard. För att bli godkänd som granskande organisation krävs att 

granskningsorganisationen uppfyller ett antal krav som bland annat berör den tekniska 

kunskapen. AccountAbility (2009c) bedriver i samarbete med International Register of 

Certificated Auditors (IRCA) en utbildning för kvalificerade granskare inom 

hållbarhetsredovisning. Denna utbildning leder till kvalificering på olika nivåer, 

beroende på i vilket syfte deltagaren genomgår utbildningen. Det kan vara för att på ett 

kvalificerat sätt kunna utföra granskning åt andra, men det kan även vara i syfte att 

internt kunna kontrollera ett företags hållbarhetsarbete. 

AA1000AS kräver att granskaren utvärderar den rapporterande organisationen utifrån 

tre bärande principer. Dessa är väsentlighet, fullständighet och lyhördhet och 

återkoppling (Larssson & Ljungdahl, 2008; Oelschlagel, 2005).  

Väsentlighetsprincipen uttrycks genom att den rapporterande organisationen ska 

identifiera de ämnen som är väsentliga (Accountability, 2008b). Väsentlighet bestämmer 

ett ämnes relevans och signifikans för organisationen samt dess intressenter.  

Fullständighetsprincipen uttrycks genom att en organisation ska besvara de frågor som 

intressenterna har som kan påverka hur företaget presterar (AccountAbility, 2008b). 
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Fullständighet är en organisations svar till intressenternas frågor som påverkar 

prestationen gällande hållbarhet och som förverkligas genom såväl beslut, handlingar 

och prestationer som kommunikationen med intressenterna.   

Lyhördhet och återkopplig innebär att en organisation ska vara lyhörd och ge 

återkoppling (AccountAbility, 2008b).  För en organisation som accepterar att den har 

en ansvarsskyldighet inför de människor som företaget påverkar menas med lyhördhet 

att organisationen samverkar med organisationens intressenter för att utveckla en 

strategi för hållbarhet som är ansvarsfull. Intressenter definieras som de individer, 

grupp av individer eller organisationer som påverkas eller kan påverkas av 

organisationens aktiviteter, produkter eller tjänster och av hur organisationen 

presterar.  

Alla dessa tre principer sätter intressenterna i fokus (Oelschlagel, 2005).  AA1000AS 

kräver att granskaren avgör om företaget har haft dessa principer i åtanke vid 

upprättandet av hållbarhetsredovisningen. Dessa tre bärande principer går in i varandra 

vid en granskningsprocess (Larsson & Ljungdahl, 2008). Genom att svara på de första 

två principerna så kan granskaren även svara på den tredje.  

Sammantaget är AA1000AS en standard som lägger en stor vikt vid de principer som är 

viktiga i en granskningsprocess istället för att tillhandahålla exakta riktlinjer för hur 

granskningsprocessen ska gå tillväga.  

3.4.3 En jämförelse mellan ISAE 3000 och AA1000AS 

En studie gjorde av KPMG och AccountAbility (2005) visade på att AA1000AS och ISAE 

3000 kompletterar varandra och kan därför med fördel användas tillsammans vid en 

granskningssituation (Oelschlagel, 2005). De två standarderna står inte heller i konflikt 

med varandra. ISAE 3000 ger detaljerade riktlinjer vid genomförandet av granskning av 

icke-finansiell information och AA1000AS lägger vikt vid om informationen i 

hållbarhetsredovisningen är relevant för intressenterna. ISAE 3000 tillhandahåller 

procedurer för att bedöma om informationen är tillförlitlig, jämförbar och konsekvent 

medan AA1000AS understryker informationens vikt för intressenterna. AA1000AS 

menar att intressenterna bör vara delaktiga vid beslutet angående vilka frågor som är 

viktiga för upprättande och granskningen av hållbarhetsredovisningen.  
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3.5 Teoretisk referensram 

I uppsatsens följande tre avsnitt presenteras de teorier som ligger till grund för den 

analys som presenteras i kapitel fem. Först presenteras legitimitetsteorin för att följas 

av intressentteorin. Referensramen avslutas sedan med den institutionella teorin. 

3.5.1 Legitimitetsteorin 

Legitimitetsteorin precis som intressentteorin anses enligt Deegan (2002) vara en 

systemorienterad teori. Legitimitetsteorin innebär att organisationer ständigt söker att 

försäkra sig om att de uppfattas som att de agerar inom samhällets gränser och normer, 

det vill säga att utomstående parter uppfattar deras verksamhet som legitim (Patten, 

2005). Dessa normer och gränser anses inte vara fastställda utan förändras över tiden 

vilket kräver att organisationerna är mottagliga för den etiska (eller moraliska) miljön 

som de är verksamma i (Deegan & Unerman, 2006).   

Legitimitetsteorin bygger på idén att det finns ett socialt kontrakt mellan organisationen 

och samhället där organisationen är verksam (Deegan & Unerman, 2006). Det sociala 

kontraktet används för att det ska respresentera den mängd av implicita och explicita 

förväntningar som samhället har på organisationen.  Det går dock inte definiera exakt 

vad som det sociala kontraktet representerar enligt Deegan (2002) och olika 

företagsledningar kommer att ha olika uppfattningar angående vad det sociala 

kontraktet representerar. Deegan och Unerman (2006) menar att vinstmaximering 

traditionellt sett har varit det optimala sättet att mäta hur ett företag presterar. Den 

senaste tiden har dock detta förändrats. Företag med lite fokus på företagets sociala- och 

miljöaspekter kan finna det svårt att erhålla nödvändiga resurser och stöd för att kunna 

fortsätta sin verksamhet inom ett samhälle som värderar miljön högt.  

Det förmodas att samhället tillåter organisationer att fortsätta sin verksamhet så länge 

som det möter samhällets förväntningar (Deegan & Unerman, 2006). Legitimitetsteorin 

understryker att en organisation måste verka som att det tar hänsyn till allmänhetens 

behov och inte enbart investerarnas behov. Om inte detta sker kan samhället komma att 

införa sanktioner för organisationen som till exempel en restriktiv tillgång till kapital 

och arbetskraft eller en minskad efterfråga efter det som organisationen producerar. 

När samhällets förväntningar förändras så måste även organisationerna anpassa sig och 

förändra sig (O’Donovan, 2002; Deegan & Unerman, 2006).  
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3.5.2 Intressentteorin 

Enligt Schaefer (2008) bör företag ta hänsyn till alla sina intressenter och inte enbart 

sådana intressenter som är intresserade av om företaget maximerar sin vinst eller inte. 

Clarkson (1995) definierar ett företags intressenter som individer eller grupper som har 

eller gör anspråk på ägande, rättigheter eller intressen i företaget eller dess aktiviteter. 

Sådana intressen eller rättigheter är resultatet av transaktioner med företaget eller av 

aktiviteter företagna av företaget. Intressenter med samma intressen eller rättigheter 

kan antas tillhöra samma grupp av intressenter såsom ägare, anställda och kunder. 

Clarkson (1995) menar även att intressenter kan delas upp i två olika grupper: primära 

och sekundära. Primära intressenter är de som har ett direkt intresse i företaget och 

utan dessa skulle inte företaget kunna fortsätta sin verksamhet. Primära intressenter 

består vanligen av ägare och investerare, anställda, kunder och leverantörer. Även 

publika intressenter såsom staten och samhällen tillhör primära intressenter enligt 

Clarkson (1995). Om en primär intressent blir missnöjd med företaget så kommer 

företaget ha svårt att fortsätta sin verksamhet. Sekundära intressenter definieras som 

sådana som påverkas av företaget men de deltar inte i företagets aktiviteter och är inte 

viktiga för verksamhetens fortlevnad. Media tillhör de sekundära intressenterna.   

Syftet med den externa redovisningen är att förmedla information om företagets 

resultat och ställning till företagets olika intressenter enligt Smith (2006). Smith (2006) 

delar upp intressenterna i ägare och övriga intressenter, vilket är en annan syn än den 

som Clarkson (1995) har. De övriga intressenterna har ett direkt intresse i hur företaget 

presterar enligt Smith (2006). Dessa är långivare, leverantörer, kunder, konkurrenter, 

anställda samt stat och kommun. Vidare har olika intressenter olika informationsbehov 

och informationsbehoven kan även variera inom intressentgrupperna. Ägarna intar här 

en särställning eftersom ersättning till ägarna fungerar som en residual då den inte är 

kontraktsbunden och ägarna får sin ersättning efter att de övriga intressenterna har fått 

sitt. Utifrån de intressenter som Smith (2006) nämner kan nedanstående figur skapas 

och de som är av relevans för denna uppsats beskrivs närmare nedanför figuren. 
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Figur 3. Intressentmodell 

Långivare som till exempel banker och andra kreditinstitut är en väsentlig kategori av 

företagens användare (Smith, 2006). Utifrån den externa redovisningen gör långivare 

bedömningar av olika mått på kort- och lång sikt. På kort sikt är dessa mått företagets 

likviditet och soliditet och på lång sikt gäller det hur företagets historiska 

lönsamhetsutveckling har sett ut. Långivarnas informationsbehov skiljer sig från ägarna 

på det sättet ägarna är intresserade av alla möjliga scenarior, från det mest 

pessimistiska till det mest optimistiska, medan långivare enbart är intresserad om 

företaget kan infria sina betalningsförpliktelser eller inte.  

Leverantörer och kunder: Vid en situation där leverantörer ger företaget en viss kredittid 

innan levererade varor ska betalas uppstår det även en kreditrisk för dem om inte 

företagen kan betala varorna i tid (Smith, 2006).  På samma sätt uppstår det även en 

kreditrisk för kunderna om de har betalat i förskott men företaget inte kan leverera 

dessa varor.  
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långivarna, ett intresse av antingen-eller-karaktär som för de anställda innebär om de 

får behålla anställningen eller inte.  

Stat och kommun blir en viktig intressent för företagen ur två perspektiv, som 

skatteindrivare och för kartläggningen av företagens ekonomi (Smith, 2006). 

Skattemyndigheten intar här en särställning bland intressenterna eftersom 

Skattemyndigheten är inte är intresserad av vad som kommer att hända utan är 

intresserad av vad som faktiskt har hänt.  

3.5.3 Institutionell teori 

Institutionell teori bör ses som ett komplement till intressentteorin och 

legitimitetsteorin (Deegan & Unerman, 2008) genom att den kan förklara hur 

organisationer ändrar ett förhållningssätt för att söka legitimitet från den omgivande 

miljön. Institutionell teori anses vara användbar vid forskning som handlar om 

redovisning (Dillard, Rigsby & Goodman, 2004), och även då det handlar om den icke-

finansiella redovisningen, för att finna förklaringar till företagens agerande genom de 

värderingar som finns i omgivningen. Organisationer anpassar sig till det som de tror 

förväntas av dem för att öka sin legitimitet från omgivningen, vilket görs oberoende av 

om det är effektivt eller inte (Meyer & Rowan, 1977; Fogart, 1992). Genom detta 

legitimitetssökande institutionaliseras organisationerna och blir lika de omgivande 

organisationerna (DiMaggio & Powell, 1983; Meyer & Rowan, 1977).  

Även Oliver (1997) menar att många av de handlingssätt som kan ses inom 

organisationer är så förankrade i företagets kultur att företagsledningen inte 

ifrågasätter om de är rationella eller ekonomiska. Meyer och Rowan (1977) benämner 

dessa gemensamma föreställningar som myter vilka gör att organisationer framstår som 

rationella i sina beslut. De tar till sig samma myter som liknande organisationer om hur 

organisationen bör struktureras för att på så sätt öka sin överlevnad som organisation. 

Tidiga versioner av institutionell teori lade stor vikt vid en ”ta– för -givet” karaktär på 

dessa institutionella regler, myter och förväntningar (DiMaggio & Powell, 1983; Meyer & 

Rowan, 1977). Organisationers anpassning till den omgivande miljön sågs som något 

som alltid skedde, och som organisationerna inte kunde påverka.  

Enligt DiMaggio och Powell (1983) kan en institution vara en samling av organisationer 

där samtliga liknar varandra och då bildar ett organisationsfält. Detta organisationsfält 
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har en uppsättning normer och värderingar som organisationerna anpassar sig till för 

att skapa ordning. Dessa institutioner kan inte påstås vara medvetet skapade, utan är ett 

resultat av människors behov av att skapa mönster i sitt sätt att agera. Denna 

anpassning och homogenitet mellan organisationer behöver inte betyda att 

organisationen blir mer effektiv, utan det handlar snarare om att söka legitimitet från 

omgivningen.  Likheten hos organisationer i samma organisationsfält kan förklaras 

genom begreppet isomorfism. DiMaggio och Powell (1983) talar om tre olika typer av 

isomorfism: tvingande, imiterande och normativ: 

Tvingande isomorfism är den som beror på politisk påverkan (DiMaggio & Powell, 1983). 

De starkaste organisationerna inom fältet kräver att de svagare anpassar sig till de 

formella och informella krav som de starkare har antagit. Den starkaste organisationen 

är staten, som genom lagstiftning kan tvinga organisationer att agera på ett visst sätt.  

Imiterande isomorfism innebär enligt DiMaggio och Powell (1983) att organisationer har 

en benägenhet att imitera mer framgångsrika organisationer. Det kan handla om en 

osäkerhet som gör att organisationen tar det säkra före det osäkra och imiterar de 

framgångsrika för att på så sätt försöka uppnå samma legitimitet.  

Normativ isomorfism utvecklas främst genom professionalisering. Om ett företag 

anställer ett större antal individer med en professionell utbildning så kommer företagen 

att allt mer likna varandra med tiden. Det beror på att de anställda har samma typ av 

utbildning och många gånger är utbildade på samma universitet. Det har då redan 

anammat ett antal normer och värderingar som de tar med sig i sin yrkesroll (DiMaggio 

& Powell, 1983).  

Dessa begrepp tar dock inte hänsyn till hur organisationer kan agera och förändra sitt 

handlande för att undvika påtryckningar. För att hitta sätt att förklara hur företag kan 

undvika institutionalisering kombinerar Oliver (1991) den institutionella teorin med det 

resursbaserade synsättet och identifierar de strategier som kan användas för att 

undvika institutionalisering. Enligt det resursbaserade synsättet agerar företag i första 

hand för att maximera ekonomisk vinst till skillnad från den institutionella teorin som 

menar att företagen i första hand vill uppfylla sociala förväntningar (Oliver, 1997). 

Oliver (1991) menar att företag ständigt ställs inför problemet med att fördela knappa 

resurser på det sätt som är bäst och som ger högsta möjliga avkastning, och samtidigt 
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kunna möta de påtryckningar som de utsätts för utifrån. Dessa faktorer är viktiga att ha i 

beaktande när organisationers agerande ska förklaras då knappa resurser kan vara ett 

skäl till att försöka undvika påverkan utifrån. Institutionella teorier tar inte hänsyn till 

de aktiva strategier som företag faktiskt kan använda sig av för att motverka, eller ibland 

samtycka till, institutionalisering. De strategier Oliver (1991) har identifierat är 

samtycka, kompromissa, undvika, utmana eller manipulera.  

Samtycka är den minst aktiva strategin och kan inkludera det som DiMaggio och Powell 

(1983) beskriver som imiterande isomorfism. Företaget imiterar mer framgångsrika 

företag för att på så sätt uppnå legitimitet. Samtycka kan även innebära ett strategiskt 

och aktivt beslut då det är förenat med företagets eget intresse (Oliver 1991). 

Kompromissa kan vara en helt nödvändig strategi då organisationer ofta utsätts för 

institutionella påtryckningar som står i konflikt med företagets interna mål. I dessa fall 

måste företagen hålla balansen mellan de egna intressena och omgivningens 

förväntningar. Företagen kan i en sådan situation välja att hålla sig passiva och göra det 

som är absolut nödvändigt för att inte förlora i legitimitet eller kompromissa genom 

förhandling (Oliver, 1991).  

Undvikande kan enligt Oliver (1991) innebära att företag utåt sett ger sken av att 

anpassa sig till givna regler och normer, men utan avsikt att följa dessa i praktiken. En 

mer dramatisk undvikande respons på institutionella påtryckningar är flykt. Som 

exempel nämner Oliver (1991) att detta kan vara fallet om myndigheter fattar beslut om 

minskade utsläppsrättigheter för företag. Ett företag kan då välja att flytta sin 

verksamhet till ett område där dessa regler saknas.  

Utmana är en mer aktiv form av respons mot institutionell påverkan än de tidigare. Ett 

sätt att utmana kan vara att helt enkelt ignorera de institutionella värderingar och 

normer som finns. En anledning till detta kan vara att de institutionella värderingarna 

står i alltför skarp konflikt med företagets egna värderingar. Företag och organisationer 

kan även välja att ifrågasätta institutionella regler och argumentera för varför de inte 

kan se dem som rationella (Oliver, 1991). 

Manipulera är den sista av Olivers (1991) fem strategier och även den mest aktiva 

responsen på institutionell påtryckning. Denna innebär att företaget aktivt försöker att 
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influera och påverka institutionella påtryckningar och dess utveckling, till exempel 

genom lobbying-verksamhet på regeringsnivå.     

3.6 Analysmodell 

Uifrån ovanstående referensram kan följande analysmodell skapas. Då syftet är att finna 

skillnader och/eller likheter i granskningsrapportens utformnning så görs antagandet 

att ett antal faktorer påverkar granskningsrapportens utfomning. Dessa faktorer 

återfinns i modellens högra del. Som hjälp för att skapa förståelse för empirin och för att 

kunna förklara eventuella skillnader, används den teoretiska referensramen som 

återfinns i modellens vänstra del. Viktiga principer vid upprättande och granskning är 

övergripande och kan ses som en brygga mellan den mer förklarande vänstra sidan och 

den konkreta högra sidan av modellen. Samtliga dessa byggstenar är tänkta att leda fram 

till de slutsatser som presenteras i kapitel sex. 

 

Figur 4. Analysmodell
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4. Empiri 

 

I detta kapitel presenteras det empiriska material som ingår i denna studie. Först ges en 

sammanfattning av KPMGs undersökning från 2008 och sedan presenteras 

undersökningen av de granskade hållbarhetsredovisningarna i respektive land. Slutligen 

sammanfattas empirin för att ge läsaren en tydligare överblick över det empiriska 

materialet. 

 

4.1 KPMGs undersökning 

KPMG genomför var tredje år en undersökning som kallas International Survey of 

Corporate Responsibility Reporting. Den senaste undersökningen genomfördes under 

2008 och inkluderade 2 200 företag i 22 länder runtom i världen (KPMG, 2008).  Den 

senaste undersökningen visade att det faktum att företag redovisar 

hållbarhetsinformation i sin årsredovisning har gått från att varit ett undantag till en 

norm. Under 2005 gav endast 50 procent av företagen någon sorts 

hållbarhetsinformation. Under 2008 var denna siffra i stället 80 procent.   

Storbritannien har länge varit bland de främsta på listan över andelen företag i landet 

som tillhandahåller hållbarhetsinformation, tillsammans med Japan. Trots att det inte 

finns mycket utrymme för företagen i Storbritannien att öka denna andel så gjorde de 

det mellan åren 2005 och 2008. Andelen företag i Storbritannien som tillhandahåller 

hållbarhetsinformation i sin årsredovisning ökade med sju procentenheter. Denna 

utveckling tros till störst del bero på att konsumenter, media, anställda och aktieägare 

kräver öppenhet och upplysningar när det gäller sådana frågor. (KPMG, 2008) 

I Sverige har andelen företag som publicerar hållbarhetsinformation tredubblats de 

senaste tre åren (KPMG, 2008).  Från 20 procent till 60 procent. Under senare delen av 

2007 godkände den svenska staten en lag som säger att alla svenska statliga företag 

måste lämna en hållbarhetsredovisning. En kontrast till den uppåtgående utvecklingen i 

Sverige hittas i Danmark. I Danmark var det endast 24 procent av de 100 största 

företagen i landet som publicerade en hållbarhetsredovisning.  
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En figur över andelen publicerade hållbarhetsredovisningar per land visas nedan. 

Figuren är omarbetad enligt siffror hämtade från KPMG (2008).   

 

Figur 5. Andel företag som publicerar en hållbarhetsredovisning i respektive land för 2005 och 
2008 

Vid upprättandet av hållbarhetsredovisning använder såväl G250-företagen1 som N100-

företagen2 i KPMGs undersökning i huvudsak GRIs redovisningsriktlinjer (KPMG, 2008). 

Nedan följer en tabell över vilka standarder som används vid upprättande av 

hållbarhetsredovisning och det finns inte något hinder för att använda flera.  Tabellen är 

omarbetad utifrån information som är hämtad från KPMG (2008).  

Rekommendationer och riktlinjer G250 N100 

GRIs redovisningsriktlinjer 77 % 69 % 

Företagsspecifika kriterier 20 % 19 % 

Nationella standarder för rapportering 19 % 17 % 

Annan 13 % 13 % 

Tabell 1. Standarder och riktlinjer som används vid upprättande av hållbarhetsredovisning  

Den granskning av hållbarhetsinformation som är gjord av en oberoende granskare 

ökade från 30 procent till 40 procent mellan 2005 och 2008. Trenden för de nationella 
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företagen (N100) låg på samma nivå. 27 procent av rapporterna innehöll någon sorts 

kommentarer från en tredje part. Granskningen utfördes till största delen av de stora 

revisionsbyråerna3.  

Sedan KPMG gjorde sin undersökning under 2005 har det blivit obligatoriskt för 

revisionsbyråerna att använda sig av ISAE 3000 om det inte finns något nationellt 

alternativ. Detta har medfört att användningen av ISAE 3000 har ökat sedan 2005. Även 

användningen av AA1000AS har ökat. Ett antal företag är granskade enligt flera 

standarder. Nedan visas en tabell av användningen av de olika granskningsstandarderna 

för G250- och N100-företagen. (KPMG, 2008) 

Granskningsstandard G250 N100 

ISAE 3000 62 % 54 % 

AA1000AS 33 % 36 % 

Övriga 19 % 21 % 

Tabell 2. Standarder som används vid granskningen av hållbarhetsredovisningar 

En stor del av de granskade rapporterna (51 procent) ligger på nivån begränsad 

säkerhet (KPMG, 2008). Det finns två nivåer av granskning, begränsad säkerhet och hög 

men inte absolut säkerhet. Den första av de två kräver betydligt mindre arbete från den 

som granskar och medför därför lägre kostnader. Det faktum att de flesta av företagen 

väljer denna nivå är inte överraskande eftersom granskningen i de flesta fall inte är 

reglerad, utan en frivillig aktivitet från företaget. Nedan visas en tabell över vald 

granskningsnivå för G250-företagen respektive N100-företagen. Tabellen är omarbetad 

utifrån information som är hämtad från KPMG (2008).  

Granskningsnivå G250 N100 

Begränsad säkerhet 51 % 48 % 

Hög men inte absolut säkerhet 30 % 37 % 

En kombination av de ovanstående 14 % 12 % 

Annan 6 % 11 % 

Tabell 3. Granskningsnivå för G250-företagen respektive N100-företagen 

                                                           
3
 Med de stora revisionsbyråerna menas i denna uppsats Deloitte, KPMG, PricewaterhouseCoopers, Ernst 

& Young. I Tyskland tillkommer även BW Partner. 



 Empiri  
 

39 
 

4.2 Granskning av hållbarhetsredovisning i Sverige 

En lista över de 100 största företagen, beräknat genom omsättning, har använts för 

Sverige (Largest Companies, 2009a). För att undersöka 30 utgivna 

hållbarhetsredovisningar i Sverige behövdes en genomgång av de 54 största företagen. 

25 av de undersökta svenska företagen anger att de använder sig av GRIs 

redovisningsriktlinjer vid upprättandet av hållbarhetsredovisningen, medan enbart 12 

av de undersökta svenska företagen anger att de använder sig av UN Global Compacts 

principer vid upprättandet av hållbarhetsredovisningen.  

Nedan visas en figur över antalet oberoende granskade hållbarhetsredovisningar i 

Sverige. Figuren visar att 12 av de undersökta svenska företagens 

hållbarhetsredovisningar är oberoende granskade.  

 

Figur 6. Oberoende granskade hållbarhetsredovisningar i Sverige 

4.2.1 Granskande aktör och granskningsstandard 

En figur över vilka aktörer som granskar hållbarhetsredovisningen i Sverige visas nedan. 

Figuren visar att en övervägande majoritet av de undersökta företagens 

hållbarhetsredovisningar i Sverige granskas av en revisionsbyrå.  
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Figur 7. Granskande aktör avseende hållbarhetsredovisning i Sverige 

Den övriga granskade aktören i Sverige är Det Norske Veritas (DNV). DNV är en global 

leverantör av tjänster för att hantera risk, vilket innefattar såväl certifiering av 

produkter och interna ledningssystem som verifiering och granskning av 

hållbarhetsredovisningar (DNV, 2009a).   

I Sverige används huvudsakligen två standarder vid granskning av 

hållbarhetsredovisning: FAR SRS RevR 6 och AA1000AS. En figur över detta visas nedan 

och figuren summerar upp till mer än 100 procent eftersom några aktörer använder mer 

än en standard vid granskningen.  

 

Figur 8. Standard vid den oberoende granskningen i Sverige 
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DNV använder sig av interna riktlinjer vid verifiering, DNV Verification Protocol for 

Sustainability Reporting, som har utvecklats med GRIs principer och AA1000AS som 

grund, men den anges även vara användbar vid verifiering av rapporter som upprättats 

med hjälp av andra principer än GRI (DNV, 2009b) 

FAR SRS RevR 6 Oberoende granskning av frivillig separat hållbarhetsredovisning är en 

svensk nationell standard och var den första nationella standarden i världen när den 

utgavs 2004. Standarden uppdaterades 2006 för att vara kompatibel med ISAE 3000 

(Larsson & Ljungdahl, 2008). Denna standard tillåter endast granskning med begränsad 

säkerhet men under 2009 utgavs ett förslag till en ny RevR 6 som ska användas av 

revisionsbyråerna senast från 2009.  

Den nya RevR 6 Bestyrkande av hållbarhetsredovisning är en översättning och 

anpassning till svensk praxis av den holländska standarden 3410N Assurance 

Engagements Relating to Sustainability Reports. Denna förnyade RevR 6 möjliggör såväl 

revision som översiktlig granskning av hållbarhetsredovisningar. Det finns även 

möjlighet att utföra en kombination av granskning och revision så tillvida 

bestyrkanderapporten har tydliga avgränsningar mellan slutsatserna för respektive 

säkerhetsnivå. En viss förändring av den holländska har gjorts vid översättningen för att 

även stämma överens med ISAE 3000 (Eklöv, 2009). Det är tillåtet att använda det nya 

förslaget redan från 2008.  

4.2.2 Granskningsnivå 

Nedan visas en figur över den angivna granskningsnivån och figuren visar att en 

majoritet av de granskade hållbarhetsredovisningarna i Sverige ges ett bestyrkande med 

begränsad säkerhet.   
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Figur 9. Granskningsnivå på hållbarhetsredovisningarna i Sverige 

4.2.3 Bedömningskriterier och granskningsrapportens utformning 

I Sverige granskas endast en hållbarhetsredovisning av en annan aktör än revisionsbyrå. 
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upprättande av hållbarhetsredovisning. Bedömningen fokuserar på det som finns i 
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information utifrån de angivna principerna. 
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bestyrkande med begränsad säkerhet.  Bedömningarna av dessa utgår ifrån en 

värdering av uppdragets risk och väsentlighet. En stor del av granskningsrapporterna 

berör huruvida företagen har använt sig av korrekta metoder vid datainsamling samt 

om företagen anses följa de principer vid upprättandet som de själva anger. Dessa 
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granskningsrapporter är samtliga väldigt lika till utformning och lyfter inte fram några 

specifika intressenter som målgrupp för redovisningen eller granskningen. 

Några av de svenska hållbarhetsredovisningarna som är granskade av en revisor är 

granskade enligt förslaget till nya RevR 6. På en av dessa hållbarhetsredovisningar har 

det utförts revision på en del av rapporten medan resten av rapporten är översiktligt 

granskad. Bedömningarna på dessa hållbarhetsredovisningar är gjorda utifrån ett 

relevant urval av de GRI-kriterier som anges ligga till grund för upprättandet och utgår 

ifrån en värdering av risk och väsentlighet. Granskningen berör såväl kvantitativa som 

kvalitativa aspekter av hållbarhetsinformationen. Det som framförallt granskas är om de 

metoder som används av företagen vid datainsamling och värdering anses som korrekta 

och rimliga.  

Två av de undersökta svenska företagen lämnar en hållbarhetsredovisning som 

granskas av revisor med både AA1000AS och förslaget till ny RevR6 som 

granskningsstandarder. Även dessa ges en granskningsrapport med begränsad säkerhet. 

Dessa båda granskningar är utförda med GRIs principer för upprättande som kriterier 

även vid granskningen. Bedömningarna utgår ifrån en värdering av risk och 

väsentlighet. En stor del av granskningsrapporterna berör huruvida företagen har 

använt sig av korrekta metoder vid datainsamling samt om företagen anses följa de 

principer vid upprättandet som de själva anger. 

4.3 Granskning av hållbarhetsredovisning i Tyskland 

För att uppnå målet på 30 tyska företag som lämnar en hållbarhetsredovisning krävdes 

en genomgång av de 39 största företagen, beräknat på omsättning, i Tyskland. På Global 

Fortune-listan (Global Fortune 500 Tyskland, 2009) finns det just 39 tyska företag.   

25 av de undersökta tyska företagen anger att de använder sig av GRIs 

redovisningsriktlinjer vid upprättande av hållbarhetsredovisning medan 20 av 

företagen anger att de använder sig av UN Global Compacts principer vid upprättande av 

hållbarhetsredovisning. Därmed är GRIs redovisningsriktlinjer mer vanligt 

förekommande än UN Global Compact i Tyskland. Nedan visas en figur över antal 

granskade hållbarhetsredovisningar i Tyskland. Figuren visar att 13 av de undersökta 

hållbarhetsredovisningarna i Tyskland är oberoende granskade.  
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Figur 10. Oberoende granskade hållbarhetsredovisningar i Tyskland 

4.3.1 Granskande aktör och granskningsstandard 

En övervägande del av de aktörer som granskar hållbarhetsredovisningarna i Tyskland 

var revisionsbyråer, en figur över detta visas nedan.  

 

Figur 11. Granskande aktör avseende hållbarhetsredovisning i Tyskland 
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baseras på ISO 14001 och att ansluta sig till EMAS-systemet anses ge en mängd fördelar. 

Fram för allt anses miljöredovisning enligt ISO-standarderna vara lätt förståeliga av 

intressenterna.  

Environmental Resources Management (ERM) är en global organisation som utför 

konsulttjänster avseende miljö- och hållbarhetsfrågor (ERM, 2009a). ERM är en väl 

ansedd utförare av granskning och verifiering av hållbarhetsredovisning och har fått ett 

stort antal utmärkelser för sitt arbete (ERM, 2009b).  

Hans-Böckler Stiftung är en fackföreningsorganisation i Tyskland som syftar till att öka 

medbestämmandet för de anställda i företagen(Hans-Böckler Stiftung, 2009a). Stiftelsen 

arbetar för ett samarbete mellan samhällets samtliga aktörer, såsom anställda, företag, 

myndigheter, regering och universiteten. Stiftelsen bidrar med stipendier till framförallt 

forskning inom ekonomi och sociologi (Hans-Böckler Stiftung, 2009b).   

Nedan visas en figur över vilka standarder som förekommer vid den oberoende 

granskningen. Ur figuren går det att utläsa att ISAE 3000 är den vanligaste 

granskningsstandarden i Tyskland.  Andra förekommande standarder vid granskning av 

hållbarhetsredovisning är AA1000AS och IDW Assurance Standard: Generally Accepted 

Assurance Principles for the Audit or Review of Sustainability Reports (IDW AsS 821).  I 

vissa fall förekommer mer än en granskningsstandard och därmed summerar figuren till 

mer än 100 procent.  

 

Figur 12. Standarder vid den oberoende granskningen i Tyskland 
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IDW AsS 821 utges av revisionsprofessionen i Tyskland, Institute der Wirtschaftprüfer 

och bygger i princip på ISAE 3000. IDW AsS riktar sig till revisorer, precis som ISAE 

3000, och skiljer på bestyrkande och översiktlig granskning (IFAC, 2009b). Den 

granskade aktören som använder sig av interna riktlinjer är ERM och dess interna 

riktlinjer bygger på ISAE 3000.  

4.3.2 Granskningsnivå 

Nedan följer en figur avseende vilken nivå på granskning som de granskade 

hållbarhetsredovisningarna ges. Från figuren går det att utläsa att nio av de granskade 

hållbarhetsredovisningarna ges en begränsad säkerhet medan enbart en av de 

granskande hållbarhetsredovisningarna ges ett bestyrkande med hög men inte absolut 

säkerhet.  

 

Figur 13. Granskningsnivå avseende hållbarhetsredovisning i Tyskland 
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Det är enbart revisionsbyråerna och ERM som anger en nivå på den utförda 
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revisionsbyrå och i enlighet med ISAE 3000 följer samma mönster där vikt läggs vid 

proceduren för insamling av data och utvärdering av densamma. I dessa är det även 

vanligt förekommande att principerna i GRIs redovisningsriktlinjer används vid 

bedömningen av hållbarhetsredovisningen men det anges dock inte hur dessa principer 

har uppfyllts. Emellertid nämns även att hänsyn har tagits vid granskningen till 

kriterierna risk och väsentlighet såsom den betydelse de har i ISAE 3000. 

Revisionsbyråerna använder endast AA1000AS i kombination med ISAE 3000, vilket 

förekommer vid en granskningssituation i Tyskland. Resultatet vid denna granskning 

blev en slutsats med begränsad säkerhet och granskningsrapporten beskriver såväl 

tillvägagångssättet, det vill säga vilka metoder som har använts för insamlingen och 

utvärdering av data, som hur principerna i AA1000AS uppfylls.  

ERM förekommer som granskande aktör vid ett granskningstillfälle och är den enda 

organisationen som ger en slutsats med hög men inte absolut säkerhet i Tyskland. Vid 

granskningen användes interna riktlinjer som är baserade på ISAE 3000. ERM anger hur 

granskningen har gått till och vilka metoder som har använts för att komma fram till den 

angivna slutsatsen. Dock anges inte några kriterier för granskningen.  

Hans-Böckler Stiftung och certifieringsorganet AGIMUS nämner inte vilka standarder 

som har använts vid granskningen och vad denna har resulterat i för slutsats. Istället 

lägger organisationerna vikt vid vad företagen bör förbättra, både när det gäller 

rapportens utformning och företagens interna procedurer.  

4.4 Granskning av hållbarhetsredovisning i Storbritannien 

I Storbritannien utgav alla de 30 största företagen, genom omsättning, en 

hållbarhetsredovisning. De 26 största företagen i Storbritannien hittas genom Global 

Fortune 500-listan (Global Fortune 500 Storbritannien, 2009). Global Fortune 500-listan 

har kompletterats med Global Fortune 2000-listan för att finna de sista fyra företagen 

(Global Fortune 2000, 2009).  

Den företagna undersökningen visar att 16 av de brittiska företagen anger att de 

använder sig av GRIs redovisningsriktlinjer vid upprättande av 

hållbarhetsredovisningen medan 14 av företagen anger att de följer UN Global Compacts 

principer vid upprättande av hållbarhetsredovisningen. Detta gör att GRIs 

redovisningsriktlinjer är mer vanligt förekommande än UN Global Compacts principer i 
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Storbritannien när det gäller de undersökta företagen. Nedan följer en figur över antalet 

granskade hållbarhetsredovisningar som urvalet gav i Storbritannien. Figuren visar att 

20 av de undersökta brittiska hållbarhetsredovisningarna är oberoende granskade.  

 

Figur 14. Oberoende granskade hållbarhetsredovisningar i Storbritannien 

4.4.1 Granskande aktör och granskningsstandard 

I Storbritannien är revisionsbyråer den vanligaste förekommande granskade aktören. 

En figur över detta visas nedan. 11 av de undersökta hållbarhetsredovisningarna 

granskas av en revisionsbyrå.  

 

Figur 15. Granskande aktör avseende hållbarhetsredovisning i Storbritannien 
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De övriga granskande aktörerna består av Corporate Citizenship, Environmental 

Resources Management (ERM), Centre for Sustainability and Excellence, WSP 

Environmental, SGS UK och LRQA.  

Corporate Citizenship är en organisation som erbjuder konsulttjänster inom 

hållbarhetsområdet (Corporate Citizenship, 2009a). Organisationen erbjuder 

helhetslösningar inom CSR-området och utför granskning med stöd av AA1000AS och 

ISAE 3000 (Corporate Citizenship, 2009b).  

ERM är en global organisation som utför konsulttjänster avseende miljö- och 

hållbarhetsfrågor (ERM, 2009a). ERM är en väl ansedd utförare av granskning och 

verifiering av hållbarhetsredovisning och har fått ett stort antal utmärkelser för sitt 

arbete (ERM, 2009b)  

Centre for sustainability and excellence (CSE) är en global organisation som erbjuder 

institutioner och företag stöd för att utveckla sitt hållbarhetsarbete (CSE, 2009a). CSE 

erbjuder tjänster och utveckling utifrån ett stort antal olika riktlinjer och principer, till 

exempel GRI och UN Global Compact (CSE, 2009b). 

WSP Environmental erbjuder råd och assistans när det gäller alla aspekter av miljö, 

energi och hållbarhet (WSP Environmental, 2009a). WSP erbjuder såväl granskning av 

den externa rapporten som granskning av interna system. De erbjuder också stöd och 

råd vid upprättandet av hållbarhetsredovisningar med hjälp av bland annat GRIs 

riktlinjer. Granskning av hållbarhetsredovisningar görs i enlighet med AA1000AS (WSP 

Environmental, 2009b). 

SGS UK erbjuder certifierings- och verifieringstjänster för ett flertal olika klienter (SGS 

UK, 2009). SGS UK ses som ett av de ledande företagen inom kvalitetsutveckling av 

företags ledningssystem och externa rapportering och granskning av densamma.  

LRQA är en organisation som erbjuder certifierings- och verifieringstjänster inom de 

flesta områden. De erbjuder tjänster som täcker samtliga behov av utbildning och 

verifiering av interna ledningssystem och granskning av dessa (LRQA, 2009).   

Den vanligast förekommande standarden vid granskning av hållbarhetsredovisningar i 

Storbritannien är ISAE 3000 som används vid 11 av de granskade 

hållbarhetsredovisningarna. Den näst vanligaste förekommande standarden är 
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AA1000AS, som används vid 10 av de granskade hållbarhetsredovisningarna i 

Storbritannien. En figur över detta visas nedan och figuren summerar till mer än 100 

procent eftersom vissa granskande aktörer använder sig av flera standarder samtidigt.   

 

Figur 16. Standarder vid den oberoende granskningen i Storbritannien 

I Storbritannien förekommer det fem granskningssituationer där de granskande 

aktörerna använder sig av både ISAE 3000 och AA1000AS. De interna riktlinjerna 

bygger på antingen ISAE 3000 eller AA1000AS.  

4.4.2 Granskningsnivå 

Hälften av de granskade hållbarhetsredovisningarna i Storbritannien har genomförts 

med en hög men inte absolut säkerhet. En figur över granskningsnivån på de granskade 

hållbarhetsredovisningarna visas nedan.  
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Figur 17. Granskningsnivå avseende de granskade hållbarhetsredovisningar i Storbritannien  

4.4.3 Bedömningskriterier och granskningsrapportens utformning  

De undersökta granskningsrapporterna i Storbritannien varierar betydligt i utformning 

och fokus beroende på vilken den granskade aktören är och även vilken standard som 

har använts. Det finns ett tydligt fokus på intressenternas behov i de undersökta 

granskningsrapporterna men dock specifieras inte vilka dessa intressenter är. Det finns 

stora skillnader gällande utformningen på granskningsrapporterna i Storbritannien 

beroende på vilken granskande aktör som har upprättad denna och därmed är inte 

granskningsrapporterna i Storbritannien så standardiserade.  

Revisionsbyråerna använder sig av ISAE 3000 vid den oberoende granskningen och 

granskningsrapporten följer ett mönster där stor vikt läggs vid proceduren för insamling 

av underliggande data. I hälften av dessa fall används ISAE 3000 tillsammans med 

AA1000AS och fyra av dessa fall resulterade i en slutsats med begränsad säkerhet. I 

dessa fall beskrivs såväl vilka metoder för insamling och utvärdering av data som 

används som hur de tre bärande principerna i AA1000AS uppfylls. Ibland ges även 

rekommendationer för framtiden och olika slutsatser på olika delar av rapporten. 

Corporate Citizenship förekommer som granskade aktör vid tre granskningssituationer 

och en slutsats med hög men inte absolut säkerhet är mer vanligt förekommande än en 

slutsats med begränsad säkerhet. Det formuleras även en slutsats utifrån var och en av 

AA1000AS tre bärande principer.  Corporate Citizenship ger förslag på förbättringar och 

ibland tas även hänsyn till principerna i GRIs redovisningsriktlinjer.   
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WSP Environmental förekommer som granskade aktör i ett fall och gav då en slutsats 

som utmynnade i en positivt uttalande, det vill säga med hög men inte absolut säkerhet. 

Det uttrycks tydligt att syftet med granskningen är att ge intressenterna en större 

tillförlitlighet för hållbarhetsredovisningen. WSP Environmental beskriver hur 

datainsamlingen har gått till och ger ett uttalande angående om principerna i AA1000AS 

uppfylls eller inte.  

Lloyds Register Quality Assurance (LRQA) anger en slutsats med hög men inte absolut 

säkerhet och beskriver om det rapporterande företaget uppfyller AA1000AS principer, 

GRIs redovisningsriktlinjer och sektorspecifika riktlinjer inom GRI. LRQA ger även 

förslag till förbättringar.  

SGS UK och ERM använder sig av interna riktlinjer vid den oberoende granskningen och 

har gett en slutsats med hög men inte absolut säkerhet. SGS UK beskriver 

tillvägagångssättet för insamling av data och ger förslag till förbättringar enligt 

principerna intressenthänsyn, jämförbarhet och fullständighet. De interna riktlinjerna 

bygger i detta fall på AA1000AS. ERMs interna riktlinjer bygger på ISAE 3000 och 

granskningsrapporten är utformad per område, till exempel efter miljö - och hälsa.  

Centre for Sustainability and Excellence uppger inte vilka riktlinjer som används vid 

granskningssituationen men granskar såväl hållbarhetsredovisningen som 

procedurerna bakom denna och ger en slutsats med hög men inte absolut säkerhet.  

4.5 Granskning av hållbarhetsredovisning i Danmark 

Vid den empiriska undersökningen användes en lista över de 100 största företagen i 

Danmark per omsättning (Largest companies, 2009b). Av dessa 100 företag lämnade 

endast 27 företag en hållbarhetsredovisning i Danmark och det är således enbart dessa 

27 som har använts i undersökningen.   

17 av de undersökta danska företagen uppger att de använder GRIs 

redovisningsriktlinjer vid upprättande av hållbarhetsredovisningen. När det gäller UN 

Global Compacts principer uppger 20 av de danska företagen att de följer dessa 

principer vid upprättande av hållbarhetsredovisning. Detta innebär att UN Global 

Compacts principer är vanligare än GRIs redovisningsprinciper vid upprättande av 

hållbarhetsredovisning i Danmark.  
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Nedan visas en figur över antalet oberoende granskade hållbarhetsredovisningar i 

Danmark. Figuren visar att 18 av de undersökta danska hållbarhetsredovisningarna är 

oberoende granskade.  

 

Figur 18. Oberoende granskade hållbarhetsredovisningar i Danmark 

4.5.1 Granskande aktör och granskningsstandard 

14 av de granskade hållbarhetsredovisningarna i Danmark granskas av en 

revisionsbyrå. Nedan visas en figur över detta.  

 

Figur 19. Granskande aktörer avseende hållbarhetsredovisningar i Danmark 

De övriga granskande aktörerna i Danmark är Det Norske Veritas (DNV) och DS 

Certifiering A/S.  DNV är en global leverantör av tjänster för att hantera risk, vilket 
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innefattar såväl certifiering av produkter och interna ledningssystem som verifiering 

och granskning av hållbarhetsredovisningar (DNV, 2009a).  

DS Certifiering A/S är ett privat, oberoende bolag som erbjuder företag kurser, 

certifiering av ledningssystem och granskning av rapporter (DS Certifiering, 2009).  

Bolaget ingår i IQNET, som är en global sammanslutning av certifieringsföretag.  

Den vanligaste förekommande standarden vid granskning av hållbarhetsredovisningar i 

Danmark är RS 3000, följt av ISAE 3000 och FAR RevR 6. En figur över detta visas nedan 

och figuren summerar till mer än 100 procent eftersom vissa aktörer använder sig av 

flera standarder samtidigt vid granskningen.  

 

Figur 20. Standarder vid den oberoende granskningen i Danmark 

RS 3000 Assurance engagements other than audits or reviews of historical financial 

information, är en nationell granskningsstandard som utges av den danska föreningen 

för statsauktoriserade revisorer (FSR). De standarder som de utvecklar bygger på de 

revisionsstandarder som IAASB ger ut. RS 3000 är således i stort sett en översättning av 

ISAE 3000 (FSRs revisionstekniske udvalg, 2006).  

Granskarnas egna riktlinjer är den som används av DNV. De använder vid verifiering en 

intern standard, DNV Verification Protocol for Sustainability Reporting, som har 

utvecklats med GRIs principer och AA1000AS som grund, men den anges även vara 

användbar vid verifiering av rapporter som upprättats med hjälp av andra principer än 

GRI (DNV, 2009b) 
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4.5.2 Granskningsnivå 

Enbart två av de granskade hållbarhetsredovisningarna i Danmark ges en hög men inte 

absolut säkerhet. En figur över den angivna granskningsnivån i Danmark visas nedan.  

 

Figur 21. Granskningsnivå avseende hållbarhetsredovisningar i Danmark 

4.5.3 Bedömningskriterier och granskningsrapportens utformning 

I Danmark granskas fyra hållbarhetsredovisningar av en aktör som inte är revisor. De 

övriga 14 granskade hållbarhetsredovisningarna har granskats av någon av de stora 

revisionsbyråerna. Det skiljer en del i utformningen av granskningsrapporterna 

beroende på vilken aktör som granskat och vilken standard som ligger till grund för 

granskningen. 

De hållbarhetsredovisningar som har granskats av DNV är de enda två som har en 

säkerhetsnivå som angetts som hög men inte absolut. DNV använder vid granskning en 

intern standard, DNV Verification Protocol for Sustainability Reporting, som bygger på 

AA1000AS. Arbetet med de bestyrkanderapporter som DNV utfört i Danmark utgår från 

begreppen väsentlighet, fullständighet, neutralitet, tillförlitlighet, lyhördhet och 

intressenthänsyn. Utlåtandet som lämnas sker i positiv form och anger att rapporten ger 

en rättvis bild av företagets miljöarbete. DNV lägger stor vikt vid att mätmetoderna 

behöver utvecklas för att ge en mer transparent bild av företaget i framtiden. DNV 

önskar också att det granskade företaget tydligare ska ange vilka intressenter rapporten 
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i första hand riktas till, och hur de ska identifieras, för att säkerställa att rapporten når 

tänkta intressenter. 

De två hållbarhetsredovisningar som granskas av DS Certifiering lämnar en hög men 

inte absolut säkerhet på den del av rapporten som granskats. Dock är det endast den del 

som berör miljö som har granskats. De övriga delarna av dessa hållbarhetsredovisningar 

är inte granskade, däremot anges att de övriga delarna av redovisningen är upprättad 

genom samarbete med en revisor och med de principer som rekommenderas av denna. 

DS Certifiering anger i sin rapport att företagets miljöredovisningar lämnar en 

rättvisande bild av företagens miljöpåverkan. 

Två danska företags hållbarhetsredovisningar är granskade enligt både ISAE 3000 och 

AA1000AS. Dessa är granskade av revisionsbyråer och bestyrkandet ges med begränsad 

säkerhet. Granskningen utgår från de tre principerna som anges i AA1000AS, 

väsentlighet, fullständighet och lyhördhet och återkoppling. Bestyrkanderapporternas 

form följer dessa principer och anger om företagens lämnade uppgifter anses uppfylla 

dessa. Granskning utförs även på företagens underliggande arbetssätt vid arbetet med 

hållbarhetsredovisningen. Likaså företagens tekniska kompetens och interna system för 

hållbarhetsarbetet är föremål för granskningen. Målet är att rapporterna ska innehålla 

korrekta uppgifter som inte vilseleder intressenterna. Dock görs inte någon bedömning 

om arbetssätten är effektiva, utan granskningen bedömer endast om arbetet utförts 

enligt angivna kriterier. Intressenternas behov av de olika delarna lyfts fram och som 

huvudsakliga intressenter nämns finansiärer, anställda, leverantörer och kunder. 

Ett fåtal hållbarhetsredovisningar är granskade av revisionsbyråer med ISAE 3000 som 

granskningsstandard och dessa lämnas samtliga med begränsad säkerhet.  Granskaren 

bedömer om rapporten kan anses vara upprättad enligt de kriterier som företagen själva 

anger att de använt sig av. Granskaren undersöker även om företaget följer GRIs 

riktlinjer på den nivå som anges av företagen själva. Vidare granskas om företaget anses 

uppfylla kraven enligt UN Global Compacts principer om det anges att de gör det. 

Granskningsrapporterna lägger inte någon tydlig vikt vid särskilda intressenters behov, 

utan enbart begreppen risk och väsentlighet lyfts fram vid bedömningen av rapportens 

giltighet. 
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De företag som är granskade av revisionsbyråer med begränsad säkerhet och med 

RS3000 som granskningsstandard ser samtliga väldigt lika ut. Målgrupp för rapporterna 

anges i första hand som kunder, anställda och leverantörer. De bedömningskriterier som 

används vid granskningen är risk och väsentlighet. Bestyrkanderapporten anger endast 

att inget tyder på att rapporten inte är upprättad enligt de av företagen angivna 

principerna. 

4.6 Sammanfattning av det empiriska materialet 

Uppsatsens empiriska material består till största del av en undersökning angående hur 

granskningen av hållbarhetsredovisningarna företas i Sverige, Tyskland, Storbritannien 

och Danmark. Undersökningen visar på att det finns betydande skillnader när det gäller 

antalet granskade hållbarhetsredovisningar i respektive land. Storbritannien är det land 

som har flest oberoende granskade hållbarhetsredovisningar, där 20 

hållbarhetsredovisningar utav 30 är granskade. Storbritannien följs sedan av Danmark 

där 18 hållbarhetsredovisningar är granskade. I Tyskland är endast 13 av de undersökta 

hållbarhetsredovisningarna granskade och 12 av de undersökta svenska 

hållbarhetsredovisningarna är granskade.  

I Sverige förekom det endast en granskningssituation där granskaren är en annan 

organisation än en revisionsbyrå, denna övriga granskande aktör är DNV. I Danmark 

förekommer det fyra sådana fall, i två av dessa fall är den granskande aktören DNV och i 

de två andra fallen är den granskande aktören DS Certifiering A/S. Precis som för 

Danmark så förekommer det fyra fall med en annan granskande aktör än en 

revisionsbyrå i Tyskland, i dessa fall är den granskade aktören AGIMUS, ERM eller Hans-

Böckler Stiftung. I Storbritannien är den granskande aktören en revisionsbyrå i ungefär 

hälften av fallen, det vill säga i 11 utav 20 fall.  

Den vanligaste förekommande standarden för granskning i Sverige är FAR SRS RevR 6, 

som används i 11 utav 20 fall. FAR SRS RevR 6 förekommer i fyra utav 18 

granskningssituationer i Danmark och den vanligaste standarden för granskning i 

Danmark är RS3000. I Danmark förekommer även ISAE 3000 och AA1000AS som 

granskningsstandard. I Storbritannien förekommer det i huvudsak två standarder för 

granskning av hållbarhetsredovisning, ISAE 3000 och AA1000AS. ISAE 3000 används i 

11 utav 20 granskningssituationer medan AA1000AS förekommer i 10 utav 20 

granskningsfall. Majoriteten av de granskande aktörerna i Tyskland använder sig av 
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ISAE 3000 vid granskningen. Det är vanligast att ISAE 3000 kombineras med AA1000AS 

i Storbritannien, vilket förekommer i fem fall. En sådan kombinerad användning sker 

även i tre fall i Tyskland och ett fall i Danmark.  

I Sverige och Tyskland resulterar granskningen i en slutsats med hög men inte absolut 

säkerhet i ett fall. I Danmark förekommer det sex granskningssituationer där slutsatsen 

ges med hög men inte absolut säkerhet och i Storbritannien ges denna slutsats i hälften 

av granskningssituationerna.  

När det gäller bedömningskriterierna och granskningsrapportens utformning så visar 

undersökningen att det finns tydliga skillnader i dessa beroende på vilken aktör som 

granskar hållbarhetsredovisningen och vilken standard som används. Dessa skillnader 

behandlas vidare i analysen i det nästföljande kapitel.   
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5. Analys 

 

I detta kapitel analyseras det empiriska materialet med hjälp av referensramen och 

analysen följer samma struktur som empirin i kapitel fyra. 

 

5.1 Granskning av hållbarhetsredovisning 

Sverige är det enda land av de undersökta länderna där både granskning och 

upprättande av hållbarhetsredovisning är lagstiftat, dock är detta enbart lagstiftat för de 

statliga bolagen (Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande, 

2007). Av de fyra undersökta länderna så är antalet granskade hållbarhetsredovisningar 

lägst i Sverige där mindre än hälften av hållbarhetsredovisningarna är oberoende 

granskade. I Sverige finns det, som tidigare nämnts, enbart lagstiftade krav på 

upprättande av hållbarhetsredovisning och granskning av densamma för de statliga 

bolagen. Därmed kan antalet oberoende granskade hållbarhetsredovisningar i Sverige 

förklaras av tvingande isomorfism. Med tvingande isomorfism menas enligt DiMaggio och 

Powell (1983) att de starkaste organisationerna inom organisationsfältet kräver att de 

svagare anpassar sig till de formella och informella krav som de starkare har antagit. 

Den starkaste av dessa organisationer är staten som genom lagstiftning kan tvinga 

organisationer att agera på ett visst sätt. I detta fall har staten tvingat de statliga bolagen 

att utge en hållbarhetsredovisning och att låta denna granskas av en oberoende part. 

Genom imiterande isomorfism kan även andra organisationer påverkas. DiMaggio och 

Powell (1983) beskriver imiterande isomorfism som att mindre framgångsrika 

organisationer har en tendens att härma mer framgångsrika organisationer. Om de 

statliga bolagen med tiden skulle visa sig vara mer framgångsrika än övriga bolag 

kommer de övriga bolagen att imitera de statliga bolagen genom att också de välja att 

utge en hållbarhetsredovisning och låta denna granskas. 

Detta är detsamma som det Oliver (1991) benämner som samtyckande, att 

organisationer gör som framgångsrika organisationer för att på så sätt uppnå samma 

legitimitet från omgivningen. Att även bolag som inte är statliga ger ut och låter granska 

sin hållbarhetsredovisning kan även vara ett sätt att kompromissa med omgivningens 

förväntningar. Om allt fler företag lämnar hållbarhetsinformation så ökar troligtvis 
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omgivningens krav på övriga företag. Det leder då till det som Oliver (1991) benämner 

kompromiss. Detta är ett troligare scenario då det inte finns något som säger att statliga 

bolag är mer framgångsrika i nuläget, däremot är de eventuellt tillräckligt många och 

stora så att andra bolag väljer att imitera för att på sätt uppfylla vad de tror förväntas av 

omgivningen. Omgivningen förväntningar behöver inte påverkas av hur ekonomiskt 

framgångsrika företag är. Legitimitetsteorin innebär vidare att organisationer ständigt 

söker att försäkra sig om att de uppfattas som att de agerar inom samhällets gränser och 

normer, det vill säga att utomstående parter uppfattar deras verksamhet som legitim 

(Patten, 2005). Då redovisningen i Sverige av tradition har staten som en av dess 

huvudsakliga intressenter (Smith, 2006) ligger det ändå nära till hands att tro att de 

statliga bolagen har en stark påverkan, oavsett om de är mer framgångsrika än de övriga 

och detta görs oberoende av om det är effektivt eller inte (Meyer & Rowan, 1977; Fogart, 

1992). 

I Tyskland är varken upprättande av hållbarhetsredovisning eller granskning av 

densamma lagstiftat och i Tyskland finns inte heller den långa tradition av CSR som finns 

i många andra länder (Loew et al., 2004). I Tyskland utger dock en övervägande 

majoritet av de undersökta företagen en hållbarhetsredovisning medan mindre än 

hälften av dessa är oberoende granskade. Då redovisningen i Tyskland av tradition 

riktar sig till framförallt kreditgivare och staten på grund av den starka kopplingen till 

beskattningen (Nobes & Parker, 2006) är inte behovet lika stort att tillgodose många 

olika intressenters behov. Då det förmodas att samhället tillåter organisationer att 

fortsätta sin verksamhet så länge som det möter samhällets förväntningar (Deegan & 

Unerman, 2006) innebär det att om inte fler intressenter i Tyskland kräver av företagen 

att de redovisar hållbarhetsinformation, så kommer troligtvis inte fler företag att göra 

det.  

De huvudsakliga intressenterna kan som sagts anses vara kreditgivare och staten. Enligt 

Smith (2006) tillhör dessa ett företags övriga intressenter och dessa har ett direkt 

intresse i hur företaget presterar. Samtliga intressenter kan sägas ha olika 

informationsbehov, och i Tysklands fall kan det vara så att dessa intressenter inte 

efterfrågar hållbarhetsredovisning i någon stor utsträckning. Kreditgivare är enligt 

Smith (2006) mer intresserade av hur företagens betalningsförmåga ser ut och lägger 

större vikt vid den historiska lönsamhetsutvecklingen. Likaså staten kan enligt Smith 
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(2006) sägas vara mest intresserad av vad som hänt och inte vad som kommer att 

hända. Om så är fallet kanske inte behovet av hållbarhetsinformation anses stort då det 

inte direkt påverkar lönsamheten eller underlaget för beskattningen. Då det inte finns 

någon stark tradition av hållbarhetsarbete i Tyskland (Loew et al., 2004) så har 

organisationerna inte heller blivit utsatta för institutionalisering i så stor utsträckning 

som kanske är fallet i andra länder. Organisationer anpassar sig till det som de tror 

förväntas av dem för att öka sin legitimitet från omgivningen (Meyer & Rowan, 1977; 

Fogart, 1992) och så länge förväntningarna i Tyskland från företagens intressenter inte 

ökar, så behöver heller inte företagen ändra på det sätt som de arbetar nu. Det är även 

sedan 2005 inskrivet i den tyska handelslagen att stora tyska företag ska lämna 

information om miljöaspekter och information som är av betydelse för de anställda i den 

så kallade Management Report, den tyska motsvarigheten till den svenska 

Förvaltningsberättelsen (Harrison, 2008). Då denna information utsätts för granskning 

kan det tänkas att företagen anser att det är tillräckligt för att tillgodose de huvudsakliga 

intressenternas behov av icke-finansiell information. 

I Storbritannien är en övervägande majoritet av de undersökta 

hållbarhetsredovisningarna granskade, trots att både upprättande av 

hållbarhetsredovisning och granskningen av densamma i Storbritannien är en frivillig 

aktion från företagets sida. Detta förhållande kan förklaras med hjälp av 

legitimitetsteorin. Legitimitetsteorin bygger på idén att det finns ett socialt kontrakt 

mellan en organisation och samhället runtomkring denna, det sociala kontraktet 

representerar de förväntningar som samhället har på organisationen (Deegan & 

Unerman, 2006). Vidare innebär legitimitetsteorin att organisationer ständigt söker 

bekräftelse för att de rör sig inom fastställda normer och gränser (Patten, 2005) och 

dessa normer är ständigt under förändring (Deegan & Unerman, 2006). Deegan och 

Unerman (2006) menar även att företag som endast fokuserar på miljömässiga och 

sociala aspekter i en liten utsträckning kommer få det svårt att erhålla de resurser som 

är nödvändiga för företagets fortsatta verksamhet om de befinner sig inom ett samhälle 

där sådana aspekter värderas högt. Detta tyder på att de brittiska företagen befinner sig 

inom ett samhälle där de miljömässiga och sociala aspekterna värderas högt. Därmed är 

arbetet med dessa frågor viktigt för att kunna erhålla de resurser som är nödvändiga för 

företagets fortsatta överlevnad.   
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Likaså är företagen i Storbritannien till stor del beroende av kapitalmarknaden 

(Doupnik & Perera, 2009), vilket betyder att de har ett stort antal intressenter att ta 

hänsyn till. Clarkson (1995) skiljer på primära och sekundära intressenter där de 

primära kan sägas vara samtliga intressenter som har ett direkt intresse i företaget. 

Enligt denna uppdelning kan det konstateras att Storbritannien har ett stort antal 

primära intressenter att bistå med relevant information. Den information som 

efterfrågas behöver heller inte vara densamma från olika grupper av intressenter 

(Smith, 2006), vilket gör att den information som efterfrågas kan bli väldigt omfattande. 

De brittiska företagen befinner sig därmed inom ett samhälle där det sociala kontraktet 

mellan företaget och samhället inkluderar förväntningar på att företaget bör publicera 

en hållbarhetsredovisning och även låta denna granskas. Likaså kan den stora andelen 

företag i Storbritannien som lämnar hållbarhetsredovisning bero på att företagen tror 

att det förväntas av dem, organisationer anpassar sig till det som de tror förväntas av 

dem för att öka sin legitimitet från omgivningen, vilket görs oberoende av om det är 

effektivt för den egna organisationen eller inte (Meyer & Rowan, 1977; Fogart, 1992). 

Genom detta legitimitetssökande institutionaliseras organisationerna och blir lika de 

omgivande organisationerna (DiMaggio & Powell, 1983; Meyer & Rowan, 1977).  

Detta kan även hänföras till det som DiMaggio och Powell (1983) kallar imiterande 

isomorfism vilket innebär att organisationer har en benägenhet att imitera mer 

framgångsrika organisationer. Det kan i dessa fall handla om en osäkerhet och att 

organisationerna tar det säkra före det osäkra och imiterar de mer framgångsrika 

organisationerna för att på så sätt uppnå samma legitimitet som dessa har. På grund av 

att hållbarhetsredovisning och granskning av densamma är så pass etablerat i 

Storbritannien, där många framgångsrika företag utger en sådan redovisning och låter 

den granskas, så gör detta att mindre framgångsrika organisationer lägger märke till 

detta och härmar de mer framgångsrika organisationerna. Att lämna 

hållbarhetsredovisning och låta den granskas kan även ses i enlighet med Oliver (1991) 

och begreppet samtycka. Det innebär att det kan vara ett aktivt och strategiskt beslut av 

företagen, det vill säga att de ser det som något positivt, och de samtycker med andra 

organisationer som lämnar hållbarhetsredovisning då det är förenat med företagets eget 

intresse. 
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I Danmark utger enbart cirka en fjärdedel av de undersökta företagen en 

hållbarhetsredovisning och cirka två tredjedelar av dessa är oberoende granskade.  I 

Danmark är det lagstiftat för de 1100 största företagen att utge en 

hållbarhetsredovisning från år 2010, däremot är det inte lagstiftat att låta denna 

granskas (UN Global Compact, 2008).  I den företagna undersökningen ingick till största 

del hållbarhetsredovisningar för 2008 vilket innebär att den danska lagen inte har 

påverkat det empiriska materialet. Detta gör däremot att det går att förutse en positiv 

utveckling när det gäller upprättandet av hållbarhetsredovisning i Danmark via det som 

DiMaggio och Powell (1983) benämner tvingande isomorfism. Tvingande isomorfism är 

den som beror på politisk påverkan. I Danmarks fall är det staten, som genom 

lagstiftning framöver tvingar organisationer att lämna hållbarhetsredovisning, dock 

kommer det inte heller framöver att finnas krav på granskning.  

Det faktum att en majoritet av hållbarhetsredovisningarna är oberoende granskade, 

trots att enbart cirka en fjärdedel av de undersökta företagen publicerar en 

hållbarhetsredovisning, kan förklaras med hjälp av legitimitetsteorin. Enligt 

legitimitetsteorin (Deegan & Unerman, 2006) handlar företag utifrån idén att det finns 

ett socialt kontrakt mellan organisationen och samhället där organisationen är verksam 

och att företag genom att låta sin hållbarhetsredovisning granskas på så sätt visar att de 

vill försäkra sig om att de uppfyller omgivningens förväntningar. Legitimitetsteorin 

innebär vidare att organisationer ständigt vill försäkra sig om att de uppfattas som att 

de agerar inom samhällets gränser och normer, det vill säga att utomstående parter 

uppfattar deras verksamhet som legitim (Patten, 2005), vilket då kan förklara den stora 

andelen granskade hållbarhetsredovisningar i Danmark.  

I Danmark anses det nära omgivande samhället vara av stor vikt och många danska 

företag är också förhållandevis små. Enligt Morsing (2005) har danska företag sedan 

1980-talet varit under stark reglering gällande miljöredovisning och sponsring av lokala 

aktiviteter har traditionellt sett varit en stor del av företagens sociala ansvarstagande, 

men även den lokala miljön är något som det arbetas aktivt med. Morsing (2005) menar 

att problemet för danska företag inte är att börja arbeta med hållbarhetsredovisning, 

utan att kommunicera det som faktiskt görs till sina intressenter. Sett med detta som 

bakgrund kan det konstateras att den bild som visas i såväl KPMGs undersökning och 

den som ligger till grund för denna uppsats, kanske inte är riktigt rättvis. Då det i 
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Danmarks fall till stor del handlar om att uppnå legitimitet av den nära omgivningen, så 

är det eventuellt inte viktigt att lägga resurser på hållbarhetsredovisning. Det arbete 

som görs utan att redovisas, som till exempel sponsring av lokala aktiviteter, anses 

kanske bli synligt i tillräckligt hög grad för de som företagen anser vara dess 

huvudsakliga intressenter. 

5.2 Granskande aktör och granskningsstandard 

I Sverige förekommer det en granskande aktör förutom de stora revisionsbyråerna när 

det gäller de undersökta hållbarhetsredovisningarna, denna övriga granskande aktör är 

DNV. I Tyskland förekommer det tre övriga granskande aktörer, ERM, AGIMUS och 

Hans-Böckler Stiftung och i Storbritannien förekommer det sex övriga granskande 

aktörer. I Danmark förekommer det två övriga granskande aktörer förutom 

revisionsbyråerna, DNV och DS Certifiering A/S. 

Det ställs olika krav på revisionsbyråerna och de övriga granskande aktörerna. En 

revisor ska alltid följa samma arbetsgång, oavsett om det gäller granskning av finansiell 

redovisning eller icke-finansiell redovisning. Det innebär att det finns tydliga regler och 

riktlinjer för hur granskningen ska genomföras och revisorer som utför denna typ av 

granskning är ålagda att följa samma etiska principer som vid finansiell revision 

(Larsson & Ljungdahl, 2008). Den internationella uppförandekoden för revisorer, Code 

of Ethics for Professional Accountants är ett ramverk med principer som 

revisionsbyråerna ska uppfylla för att de ska anses vara oberoende.  En viktig del av 

revisorns arbete vid granskning av hållbarhetsredovisningar är att bedöma uppdragets 

väsentlighet och risk (Jönsson, 2005), vilket är begrepp som är återkommande i de 

granskningar som är utförda av revisorer. Det är också bedömningen av väsentlighet 

och risk som avgör om ett bestyrkande kan lämnas med hög men inte absolut säkerhet, 

eller om bestyrkande endast kan lämnas med begränsad säkerhet.  

De aktörer som arbetar med granskning av hållbarhetsredovisning, och som inte är 

revisorer, har inte några krav på sig att följa de koder som gäller revisorer. Det finns 

istället andra organisationer där dessa aktörer kan söka medlemskap, till exempel GRIs 

Organizational Stakeholders, EMAS, IRCA och IQNet. Dessa organisationer är inte 

kontrollerade och utvärderade på samma sätt som sammanslutningar för revisorer, 

varför det är svårt att säga om medlemskap i dessa påverkar kvalitén på granskningen. 

Dock finns i de granskningsrapporter som är gjorda av aktörer andra än revisorer i de 
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flesta fall uppgifter om att granskaren anser sig vara opartisk i sina bedömningar, vilket 

är i enlighet med de krav som ställs på revisorer genom Code of Ethics for Professional 

Accountants. En djupare diskussion om vilken betydelse detta har för kvalitén på 

granskningen förs i kapitel 5.3 där den angivna nivån på granskningen behandlas. 

Att granskningsaktörer är medlemmar i olika sammanslutningar kan ses som ett sätt att 

söka legitimitet. Då legitimitet handlar om att uppfylla omgivningens förväntningar 

(Deegan & Unerman, 2006) så måste dessa granskande aktörer göra sitt bästa för att 

visa på att de utför granskningar som går att lita på, de behöver uppnå legitimitet hos 

användarna av granskningsrapporterna. Om de granskande aktörerna skulle visa sig 

lämna bestyrkanden som inte är tillförlitliga så skulle de inte kunna fortsätta med sin 

verksamhet.  

I Sverige förekommer DNV som granskande aktör och denna aktör anger att de utför alla 

former av kvalitetssäkringsarbete för sina kunder. Det har dock varit svårt att finna 

huruvida DNV är medlem i något av de organ som finns till för oberoende granskare. Då 

organisationen inte lyder under Revisorslagen, och heller inte använder en 

internationell standard, är det svårt att säga något om kvalitén på den utförda 

granskningen.  

I Tyskland förekommer det tre övriga granskande aktörer: ERM, AGIMUS och Hans-

Böckler Stiftung. Av dessa aktörer är den sista en organisation som inte primärt arbetar 

med granskning av hållbarhetsredovisningar och organisationen lämnar en 

granskningsrapport som framförallt innehåller förslag till framtida förbättringar, och 

utvärderar inte i stor utsträckning det som har gjorts. På liknande sätt ser 

granskningsrapporten ut som lämnas av ERM. Denna aktör anger dock på sin hemsida 

att de framförallt arbetar med just granskning och verifiering av miljö- och 

hållbarhetsarbete. AGIMUS är en aktör som är medlem i EMAS, vilket kan sägas öka dess 

legitimitet (Deegan & Unerman, 2006) som granskare. Dock lämnar de också en rapport 

som framförallt fokuserar på framtida förbättringar och gör ingen direkt utvärdering av 

det arbete som har gjorts av det granskade företaget. 

Av de granskande aktörerna i Storbritannien som inte är revisionsbyråer anger en 

organisation att de utför granskning med hjälp av AA1000AS och en organisation att de 

använder både AA1000AS och ISAE 3000. Det gör att dessa två organisationer är ålagda 
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att följa de riktlinjer som anges av IFAC och ISEA. Därmed kan det sägas vara säkerställt 

att den granskning som utförs av dessa aktörer har en hög kvalité. De övriga aktörerna 

har vi svårt att finna tillförlitlig information om, då det som vi funnit endast är från 

organisationernas egna hemsidor.   

I Danmark utförs fyra granskningar av aktörer som inte är revisionsbyråer. Dessa är 

DNV som redan nämnts under Sverige och DS Certifiering. DS Certifiering ingår i IQNet, 

därmed kan kvalitén på den granskning som utförs av denna aktör anses vara tillförlitlig. 

Det finns två internationella standarder för granskning av hållbarhetsredovisning, ISAE 

3000 och AA1000AS (Becatti & Manetti, 2008).  ISAE 3000 är till för granskning av icke-

finansiella rapporter och ska användas av revisorer om det saknas en nationell standard 

(Oelschlagel, 2005).  I de fallen det finns så får den nationella standarden användas. ISAE 

3000 är en detaljerad standard och viktiga kriterier i granskningsprocessen är att ta 

hänsyn till granskningsuppdragets väsentlighet och risk (AccountAbility, 2004) vilket är 

detsamma som framhålls i de koder som ska följas av revisorer. AA1000AS är utvecklad 

specifikt för granskning av hållbarhetsredovisning (AccountAbility, 2008a) och denna 

standard riktar sig till aktörer som utför granskning av hållbarhetsredovisning, och 

dessa behöver inte vara revisorer. AA1000AS kräver att granskaren gör sin bedömning 

utifrån tre bärande principer: väsentlighet, fullständighet och lyhörd och återkoppling. 

Dessa båda standarder kan med fördel användas tillsammans (Oelschlagel, 2005).  

I Sverige förekommer inte ISAE 3000 vid någon granskningssituation, AA1000AS 

används vid två granskningar medan FAR SRS RevR 6 förekommer som standard i elva 

av tjugo fall. Detta skulle kunna ha sin förklaring i att den nationella standarden bygger 

på ISAE 3000 (Larsson & Ljungdahl, 2008). Det räcker dock inte som förklaring eftersom 

det i flertalet fall i Sverige anges att det är förslaget till den nya RevR 6 som används. 

Denna är istället en översättning av den holländska standarden 3410N. Den fortsatta 

användningen av den nationella granskningsstandarden i Sverige har säkert ett flertal 

förklaringar. En förklaring kan finnas i det som DiMaggio och Powell (1983) benämner 

normativ isomorfism och som främst utvecklas genom professionalisering. Om ett 

företag, i det här fallet en revisionsbyrå, anställer revisorer utbildade i Sverige, så har de 

samma typ av utbildning och har redan anammat ett antal värderingar och normer som 

de tar med sig i sin yrkesroll, till exempel att använda sig av nationella standarder när 

det finns. Likaså anställer olika byråer individer med i stort sätt samma utbildning. En av 
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de värderingar som tas med kan då vara att använda en svensk standard som använts 

länge och som känns igen, och som personen har utbildats inom. Tendensen att de flesta 

revisionsbyråer använder sig av samma standard kan även förklaras genom begreppet 

imiterande isomorfism (DiMaggio & Powell, 1983). Det innebär att organisationer har en 

benägenhet att imitera varandra. Det kan bero på en osäkerhet som gör att 

organisationen tar det säkra före det osäkra och imiterar de framgångsrika för att på så 

sätt uppnå samma legitimitet. 

Majoriteten av de granskande aktörerna i Tyskland använder sig av ISAE 3000 vid 

granskningen. AA1000AS förekommer tillsammans med ISAE 3000 vid en 

granskningssituation i Tyskland men AA1000AS förekommer därutöver inte vid någon 

annan granskningssituation i Tyskland. Det finns även en nationell tysk 

granskningsstandard, men denna är inte lika förekommande. Att de flesta 

granskningsrapporter är utförda enligt ISAE 3000 kan ha sin förklaring i den svaga 

traditionen av hållbarhetsredovisning i Tyskland (Loew et al., 2004). ISAE 3000 ger 

väldigt tydliga riktlinjer för hur granskningen ska gå till (AccountAbility, 2004), vilket 

kan vara till hjälp då vanan av granskning av hållbarhetsredovisning inte är lika stor 

som i andra länder. Den förklaring som tidigare gjordes för Sverige där bland annat 

normativ isomorfism användes, har inte samma betydelse i Tyskland. Det är tänkbart att 

revisionsbyråerna istället blickar utanför Tyskland och väljer att imitera granskare i 

andra länder. Då talar vi om imiterande isomorfism (DiMaggio & Powell, 1983) på så sätt 

att tyska granskare imiterar ansedda granskare i andra länder för att på så sätt uppnå 

legitimitet och därmed försäkra sig om att de uppfattas som att de agerar inom 

samhällets gränser och normer, det vill säga att utomstående parter uppfattar deras 

verksamhet som legitim (Patten, 2005). Då ISAE 3000 lägger stor vikt vid uppdragets 

väsentlighet och risk (AccountAbility, 2004) så är likheten med övrig revision stor. Det 

kan tänkas ha betydelse för de tyska granskarna då redovisningen i Tyskland präglas av 

försiktighet (Nobes & Parker, 2006) och det faktum att ISAE 3000 är detaljerad kan även 

det göra att risken för att göra fel anses mindre. 

I Storbritannien används de två internationella standarderna för granskning av 

hållbarhetsredovisning i ungefär samma utsträckning, i cirka hälften av fallen vardera. 

De enda fall där det förekommer någon annan standard är när den granskande aktören 

använder sig av interna riktlinjer, och då bygger även de interna riktlinjerna på antingen 
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ISAE 3000 eller AA1000AS. I Storbritannien finns det fem granskningssituationer där 

ISAE 3000 används tillsammans med AA1000AS, vilket är i fler fall än i något annat av 

de undersökta länderna. En användning av ISAE 3000 och AA1000AS tillsammans 

resulterar i en granskning som tar med fler aspekter än en granskning gjord enbart 

enligt ISAE 3000 eller AA1000AS och detta anses positivt (Oelschlagel, 2005). Då 

Storbritannien är ett land där kapitalmarknaden är viktig för företagen (Doupnik och 

Perera, 2009) så är också företagens huvudsakliga intressenter fler än i exempelvis 

Tyskland. Därav är det naturligt att även granskning av hållbarhetsredovisning riktar sig 

till ett flertal intressenter, för att på så sätt uppfylla olika informationsbehov. En 

kombinerad användning av dessa två standarder är positiv då ISAE 3000 ger detaljerade 

riktlinjer för genomförandet av granskningen (AccountAbility, 2004)medan AA1000AS 

lägger vikt vid om informationen i hållbarhetsredovisningen är relevant för 

intressenterna (Oelschlagel, 2005). AA1000AS kräver som sagt att granskaren gör sin 

bedömning utifrån tre bärande principer: väsentlighet, fullständighet och lyhörd och 

återkoppling. Då dessa principer samtliga sätter intressenternas informationsbehov i 

centrum (Oelschlagel, 2005) och Storbritannien anses ha ett stort antal intressenter, 

innebär det att företaget har höga krav på sig vid hållbarhetsrapporteringen för att 

kunna anses uppfylla dessa principer.   

RS 3000 är den vanligaste standarden för granskning i Danmark, följt av ISAE 3000 och 

FAR SRS RevR 6. Även AA1000AS förekommer som granskningsstandard i Danmark. RS 

3000 är en nationell standard som i stort är en översättning av ISAE 3000. De interna 

riktlinjer som används är baserade på AA1000AS, vilket gör att de två internationella 

standarderna egentligen kan sägas vara absolut vanligast i Danmark. Att många 

revisionsbyråer använder sig av den nationella RS 3000 kan ges samma förklaring som 

för Sverige, det vill säga att såväl normativ som imiterande isomorfism (DiMaggio & 

Powell, 1983) kan ligga bakom. Utvecklingen av professionen påverkar individerna som 

utför granskningen och dessa är troligtvis utbildade på likartade sätt, speciellt då 

Danmark är litet land. Likaså påverkas sannolikt olika revisionsbyråer av varandra 

genom att imitera varandra för att på så sätt behålla legitimitet och försäkra sig om att 

de uppfattas som att de agerar inom samhällets gränser och normer (Patten, 2005), 

därmed behålls likheterna. AA1000AS används endast i två fall och då tillsammans med 

ISAE 3000. Att använda dessa båda tillsammans anses som tidigare diskuterats som 

positivt då de kompletterar varandra och därmed uppfylls sannolikt fler intressenters 
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informationsbehov. Då redovisningen i Danmark allmänt riktar sig till ett flertal 

intressenter, såsom leverantörer, anställda och kunder, så är det positivt att använda sig 

av dessa båda standarder samtidigt, vilket även är vad Oelschlagel (2005) menar. 

5.3 Granskningsnivå  

Granskningsrapporten som lämnas skiljer på om granskningen är utförd med hög men 

inte absolut säkerhet eller begränsad säkerhet (FAR, 2006a). Vid finansiell revision är 

målet alltid att kunna lämna ett bestyrkande med hög men inte absolut säkerhet, där 

bestyrkande sker i positiv form . I Sverige och Tyskland resulterar granskningen i en 

slutsats med hög men inte absolut säkerhet i ett fall. I Danmark förekommer en 

granskning som är utförd med hög men inte absolut säkerhet i två fall och i 

Storbritannien ges denna slutsats i hälften av granskningssituationerna.  

Den enda granskningsrapport i Sverige som lämnar hög men inte absolut säkerhet är den 

som är utförd av DNV. Även i Danmark är det endast DNV som lämnar bestyrkande med 

hög men inte absolut säkerhet. De utför som sagts tidigare granskningen med hjälp av 

interna riktlinjer som bygger på AA1000AS. Då det inte anges att organisationen 

kontrolleras av något organ, lämnas det till läsaren av rapporten att avgöra om 

granskningen och därmed också hållbarhetsredovisningen kan anses vara tillförlitlig. 

Likaså använder organisationen interna riktlinjer som bygger på AA1000AS och är 

därmed inte licensierade användare av standarden, vilket krävs om det uttalat är 

AA1000AS som används (Accountability, 2009b). Kravet på licensiering för att tillåtas 

använda AA1000AS är till för att säkerställa kvalitén på de granskningar som utförs med 

hjälp av denna standard. För att bli godkänd som granskande organisation krävs att 

granskningsorganisationen uppfyller ett antal krav som bland annat berör den tekniska 

kunskapen.  I DNVs fall finns därmed inte dessa krav, vilket gör att det är svårt att 

bedöma om de lämnade bestyrkandena är tillförlitliga.  

Detsamma gäller den enda granskningsrapport i Tyskland som lämnar hög men inte 

absolut säkerhet. Denna är utförd av ERM som anger att de använder interna riktlinjer 

baserade på ISAE 3000. Denna standard är till för revisorer som utför granskning av 

icke-finansiell information och i ISAE 3000 uttrycks det tydligt att granskaren måste 

uppfylla kraven i IFACs Code of Ethics For Professional Accountants för att kunna utföra 

en granskning enligt ISAE 3000 (AccountAbillity, 2004). Då ERM anger att riktlinjerna är 

interna, och det därmed inte finns bestämda uppförandekoder att uppfylla, så är det 
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svårt att bedöma om den utförda granskningen är utförd av en oberoende granskare och 

om kvalitén är tillförlitlig.  

I Storbritannien ger samtliga olika aktörer ett utlåtande med hög men inte absolut 

säkerhet i ett eller fler fall. Samtliga utom en anger också att de använder sig utav någon 

av de internationella standarderna alternativt interna riktlinjer som bygger på någon av 

dessa. Dock återkommer samma fråga som i föregående länder, är aktörerna 

kontrollerade? Då endast två av de sex granskarna, som inte är revisionsbyråer, anger 

att de använder sig av någon av de internationella standarderna, så är det också bara 

dessa två som är ålagda att följa bestämda etiska riktlinjer vid granskningen. I de andra 

fallen är det alltså upp till läsaren att avgöra tillförlitligheten på den utförda 

granskningen.  

Skillnaderna i andelen lämnade granskningsrapporter med hög men inte absolut 

säkerhet i de undersökta länderna kan förklaras på flera sätt. I Storbritannien finns en 

lång tradition av hållbarhetsredovisning, vilket också gör att granskningen har 

utvecklats under längre tid. Enligt legitimitetsteorin (Patten, 2005; Deegan & Unerman, 

2006) agerar företag ständigt för att försäkra sig om att de agerar inom samhällets 

normer och gränser, vilket i Storbritannien betyder att en stor andel företag låter 

granska sin hållbarhetsredovisning för att bibehålla sin legitimitet i samhället. Att 

granskningen utförs med hög men inte absolut säkerhet är ett sätt att ytterligare visa på 

viljan att uppfylla omgivningens förväntningar, då dessa normer och förväntningar 

ständigt förändras och utvecklas (Deegan & Unerman, 2006).  De övriga länderna i 

undersökningen har inte samma långa tradition av att öppet redovisa 

hållbarhetsarbetet, och därmed inte heller granskningen, vilket gör att det inte har 

byggts upp samma förväntningar från omgivningen. Därmed har inte heller 

förväntningarna på en granskningsrapport med hög men inte absolut säkerhet byggts 

upp i samma utsträckning.  

Även den institutionella teorin kan vara till hjälp för att förklara skillnaderna i antalet 

lämnade granskningsrapporter med hög men inte absolut säkerhet. Enligt imiterande 

isomorfism (DiMaggio & Powell, 1983) så har företag en tendens att ta efter mer 

framgångsrika företag. Då Storbritannien har en lång tradition av 

hållbarhetsredovisning är det tänkbart att det även har funnits många framgångsrika 

företag som har låtit granska sin hållbarhetsredovisning, och därmed har andra företag 



 Analys  
 

71 
 

valt att göra detsamma. Även det faktum att Storbritannien är beroende av 

kapitalmarknaden (Doupnik och Perera, 2009) för finansiering i större utsträckning än 

de andra länderna i undersökningen påverkar sannolikt den stora andelen granskade 

hållbarhetsredovisningar och även den stora andelen bestyrkanden med hög men inte 

absolut säkerhet. Enligt såväl ISAE 3000 som AA1000AS (AccountAbility, 2004; 

Accountability, 2008b) är det ett stort antal kriterier som ska vara uppfyllda för att 

granskningen ska kunna mynna ut i ett bestyrkande med hög men inte absolut säkerhet. 

Då fler intressenter med olika informationsbehov kräver en utförligare och mer 

omfattande hållbarhetsredovisning bör det vara lättare att uppfylla de krav som ställs 

för att granskningen ska kunna ges med hög men inte absolut säkerhet. 

Tydligt är att bestyrkande med hög men inte absolut säkerhet oftare lämnas av granskare 

som inte är revisorer. En förklaring till detta finns givetvis i att dessa aktörer inte står 

under samma kontroll som revisorer gör. Det finns inte samma uppförandekoder som 

dessa granskare måste följa, som till exempel Code of Ethics for Professional Accountants. 

Det är även så att i ett flertal fall anges att granskaren använder interna standarder för 

granskning som bygger på någon av de internationella ISAE 3000 eller AA1000AS, men 

det betyder inte att de måste följas till fullo. Detta skulle kunna finna sin förklaring i det 

som Oliver (1991) kallar Undvikande som innebär att företag utåt sett ger sken av att 

anpassa sig till givna regler och normer, men utan avsikt att följa dessa i praktiken. I 

dessa fall kan det vara så att aktören ger sken av att använda någon av dessa standarder, 

för att på så sätt få omgivningens respekt för sitt arbete (Patten, 2005), men i själva 

verket är det svårt för de utomstående intressenterna att avgöra om samtliga kriterier 

egentligen är uppfyllda.  

5.4 Bedömningskriterier och granskningsrapportens utformning  

Den svenska hållbarhetsredovisning som granskas av DNV är den enda som ges ett 

bestyrkande med hög men inte absolut säkerhet och det baseras på att de uppgifter som 

företaget lämnat till DNV är sanna och kompletta. Bedömningen anges vara gjord i 

enlighet med de principer som ingår i GRIs riktlinjer (Global Reporting, 2009a) för 

upprättande av hållbarhetsredovisning. Bestyrkanderapporten lämnas sedan enligt de 

principer som anges i AA1000AS, väsentlighet, fullständighet och lyhördhet och 

återkoppling, där varje princip ges varsin rubrik. Huvudsaklig fokus i 

granskningsrapporten är intressenternas behov av information utifrån de principer som 



 Analys  
 

72 
 

företaget själva anger, däremot anges inte specifikt vilka intressenterna är eller vilka 

principer. De granskningsrapporter som är gjorda av revisorer har samtliga samma 

form, oavsett om de är granskade enligt den nu gällande RevR 6 eller förslaget till nya 

RevR 6. Det läggs stor vikt vid bedömning om uppdragets väsentlighet och risk i dessa 

rapporter, vilket är i enlighet med de krav som ställs på revisorer (Jönsson, 2005; 

Larsson & Ljungdahl, 2008) och stor vikt läggs vid om korrekta mätmetoder har använts 

vid upprättandet och om dessa är rimliga.   Flertalet av dessa anges också vara 

granskade i enlighet med ett urval av GRIs principer för upprättande (Global Reporting, 

2009a). Det uppges inte någon specifik målgrupp för den granskade 

hållbarhetsredovisningen eller granskningsrapporten.  

Även de granskningsrapporter som är gjorda enligt nya RevR 6 och AA1000AS ser ut på 

ett liknande sätt, och innehåller inte heller uppgifter om specifika intressenter, trots att 

det i AA1000AS framhålls att företagets intressenter ska vara i fokus vid granskningen 

(Oelschlagel, 2005). Att inte de svenska granskningsrapporterna framhåller några 

specifika intressenter kan möjligtvis förklaras genom att svenska företag vill hålla en 

balans mellan det som de tror förväntas av dem, och deras egna interna intressen. Oliver 

(1991) talar om att kompromissa vilket betyder att företag kan välja att hålla sig passiva 

och göra det som anses absolut nödvändigt för att inte förlora i legitimitet, i det här fallet 

att låta granska sin hållbarhetsredovisning, men utan att tydligt ange för vem 

granskningen är gjord.   

I Tyskland ses en stor variation i granskningsrapporternas utformning beroende på 

granskande aktör. De granskningsrapporter som är utgivna av en revisionsbyrå och i 

enlighet med ISAE 3000 följer samma mönster som vid granskning i Sverige där stor vikt 

läggs vid proceduren för insamling av data och utvärdering av densamma. I dessa är det 

även vanligt förekommande att principerna i GRIs redovisningsriktlinjer (Global 

Reporting, 2009a) används även vid bedömningen av hållbarhetsredovisningen men det 

anges dock inte hur dessa principer har uppfyllts. Det nämns även att hänsyn har tagits 

till uppdragets väsentlighet och risk vid granskningen, vilket är detsamma som i Sverige 

och är i enlighet med de regler som revisorer är ålagda att följa (Larsson & Ljungdahl, 

2008). En hållbarhetsredovisning är granskad enligt både ISAE 3000 och AA1000AS och 

denna rapport anger både hur insamlingen av data har gått tillväga och värderingen av 

densamma, samt huruvida de bärande principerna i AA1000AS anses vara uppfyllda. De 
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granskningar som är utförda av Hans-Böckler Stiftung och certifieringsorganet AGIMUS 

anger varken granskningsstandard eller granskningsnivå. Dessa båda aktörer lägger 

istället fokus på vad företagen bör förbättra, gällande såväl hållbarhetsredovisningens 

utformning och det interna arbetet.  

Tydligt för granskningsrapporterna i Tyskland är att inte intressenternas behov lyfts 

fram i någon av dem. Det saknas också kriterier för den utförda granskningen i flera, 

vilket gör att det är svårt att bedöma användbarheten av granskningen. Förklaringen till 

detta kan vi återigen finna i den svaga traditionen av hållbarhetsredovisning i Tyskland 

(Loew et al., 2004). Då de huvudsakliga intressenterna i Tyskland anses vara banker och 

staten (Nobes & Parker, 2006) finns inte behovet hos företagen att rikta sig till övriga 

intressenter för att uppnå legitimitet, den finns ändå. De intressenter som enligt Smith 

(2006) benämns som övriga intressenter är i fallet med Tyskland i första hand staten 

och banker och dessa är mer intresserade av den finansiella redovisningen som är direkt 

avgörande för företagens betalningsförmåga. 

Även i Storbritannien skiljer sig granskningsrapporternas utformning åt beroende på 

granskande aktör. De granskade rapporterna är inte lika standardiserade som i övriga 

undersökta länder. Det finns ett uttalat fokus på intressenternas behov i de flesta 

rapporterna, vilket visar sig redan av att AA1000AS eller interna riktlinjer som bygger 

på denna används i en majoritet av de granskade hållbarhetsredovisningarna. 

AA1000AS har ett genomgående intressentperspektiv (Oelschlagel, 2005; 

AccountAbility, 2009a) och genom att uppfylla de tre bärande kriterierna anses denna 

standard säkerställa att intressenternas behov uppfylls. De aktörer som inte är revisorer 

lämnar i stor utsträckning ett bestyrkande med hög men inte absolut säkerhet och 

flertalet av dessa aktörer anger att de granskat om de bärande principerna i AA1000AS 

anses uppfyllda. Även dessa aktörer anger att intressenternas behov är i fokus och 

många av rapporterna ger också förslag på förbättringar, även då med fokus på 

intressenternas behov.  

Genomgående så anges inte specifikt vilka intressenter som menas, vilket kan tyckas 

anmärkningsvärt. Förklaringen till detta kan finnas i bland annat intressentteorin. Enligt 

Schaefer (2008) bör företag ta hänsyn till alla sina intressenter och inte enbart sådana 

intressenter som är angelägna om ifall företaget maximerar sin vinst eller inte. Då 

Storbritannien är mer beroende av kapitalmarknaden (Doupnik och Perera, 2009) än de 
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andra undersökta länderna är det troligt att företagen har fler intressenter som kan 

räknas in bland de primära (Clarkson, 1995). Därmed anses det kanske självklart att 

intressenter kan vara precis alla som har någon form av intresse i företaget, såväl 

investerare som anställda och kunder, och därav anges inte specifika intressenter. Då 

granskningen skiljer sig åt mellan olika företag är det troligt att såväl upprättandet som 

granskningen i större utsträckning är gjord utifrån det specifika företaget för att ge 

tillförlitlig information till sina intressenter, vilket ytterligare hjälper företaget att uppnå 

och bibehålla sin legitimitet från omgivningen (Deegan och Unerman, 2006) för att på så 

sätt kunna fortsätta sin verksamhet.  

I Danmark är det revisionsbyråer som står för en majoritet av granskningarna. Av dessa 

är de flesta granskade enligt RS3000 och samtliga dessa granskningsrapporter är väldigt 

lika varandra. Huvudsakliga intressenter lyfts fram och anges vara i första hand kunder, 

anställda och leverantörer, vilket är helt i enlighet med Christiansen och Elling (1993) 

som menar att danska företag traditionellt sett riktar sin redovisning till ett flertal 

intressenter och att en av dessa intressenter är leverantörer. Likaså är de angivna 

intressenterna i stor utsträckning sådana som kan anses finnas lokalt, till exempel 

anställda. De bedömningskriterier som används vid granskningen är framför allt 

uppdragets risk och väsentlighet, vilket är tydligt angivet i ISAE 3000 (AccountAbility, 

2004) som en viktig punkt. Då RS3000 i stort är en översättning av ISAE 3000 så bör 

också dessa granskningsrapporter likna varandra. De hållbarhetsredovisningar som 

granskas av revisor med ISAE 3000 som granskningsstandard har också uppdragets risk 

och väsentlighet som bedömningskriterier men undersöker även om redovisningen är 

upprättad enligt de av GRIs principer (Global Reporting, 2009a) som företaget själva 

anger att de använt sig av vid upprättandet. Likaså granskas om företaget anses uppfylla 

kraven enligt UN Global Compacts principer (UN Global Compact, 2009) om företaget 

anger att de gör det. I dessa granskningsrapporter lyfts däremot inte några huvudsakliga 

intressenter fram. De hållbarhetsredovisningar som är granskade enligt både ISAE 3000 

och AA1000AS är betydligt mer utförliga och granskningsrapporten följer de tre 

principerna i AA1000AS. Att de är mer utförliga är helt i enlighet med uppfattningen att 

AA1000AS och ISAE 3000 kompletterar varandra och därför med fördel kan användas 

tillsammans vid en granskningssituation (Oelschlagel, 2005). Huvudsakliga intressenter 

lyfts fram och anges vara finansiärer, anställda, leverantörer och kunder, detta i enlighet 

med AA1000AS som ju har tydligt fokus på att det är intressenternas behov som ska 
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uppfyllas (Oelschlagel, 2005; AccountAbility, 2009a). Dessa granskningar görs på såväl 

redovisningen som på företagets interna system för hållbarhetsarbete. De granskningar 

som är utförda av DNV ges ett bestyrkande med hög men inte absolut säkerhet och utgår 

från begreppen väsentlighet, fullständighet, neutralitet, tillförlitlighet, lyhördhet och 

intressenthänsyn, vilka återfinns i AA1000AS (Accountability, 2008b) och i GRIs 

principer för upprättande (Global Reporting, 2009a). Huvudsakliga intressenter saknas 

och DNV önskar att de granskade företagen tydligare ska ange vilka som är deras 

huvudsakliga intressenter, för att på så sätt kunna säkerställa att rätt information 

lämnas.  
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6. Slutsats 

 

I detta kapitel besvaras uppsatsens forskningsfrågor. Delfrågorna presenteras först 

eftersom dessa är till hjälp för att kunna svara på uppsatsens huvudfråga och därmed 

uppfylla studiens syfte. Kapitlet avslutas med reflektion och förslag till vidare forskning.  

 

 Vilken/vilka standarder används vid granskning eller bestyrkande av 

hållbarhetsredovisning i de undersökta länderna? 

Land Standarder Kommentar 

Sverige Den nationella standarden FAR SRS RevR 6 
används i stor utsträckning men även AA1000AS 
och interna riktlinjer, som bygger på AA1000AS, 
förekommer som granskningstandard 

Förslaget till nya FAR SRS 
RevR 6 används i flertalet 
fall.  

Tyskland ISAE 3000 är den vanligaste 
granskningsstandarden men även AA1000AS, 
den nationella IDW AsS 821 och granskarens 
interna riktlinjer (som bygger på ISAE 3000) 
förekommer som granskningsstandard.  

I vissa fall anges inte 
någon 
granskningsstandard.  

Storbritannien ISAE 3000 och AA1000AS används i ungefär 
samma omfattning. I vissa fall anges det att 
interna riktlinjer används och i dessa fall bygger 
de på någon av de internationella standarderna.  

Det förekommer inte 
någon nationell standard.  

Danmark I Danmark används såväl RS3000, FAR SRS RevR 
6, ISAE 3000, AA1000AS som granskarens 
interna riktlinjer.  

RS 3000 är i stort sett en 
översättning av ISAE 3000 
vilket gör att de 
internationella 
standarderna är vanligast. 

Tabell 4. Standarder som används vid granskningen eller bestyrkandet av 
hållbarhetsredovisningen i respektive land 
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 Vilka aktörer förekommer vid granskning och bestyrkande av 

hållbarhetsredovisning i de undersökta länderna och vilken nivå på granskningen 

anger dessa aktörer? 

Land Granskande aktörer Granskningsnivå Kommentar 

Sverige Alla granskningar förutom en 
utförs av revisionsbyrå. Denna 
övriga aktör är DNV 

Begränsad 
säkerhet förutom i 
ett fall 

DNV är den enda aktör 
som ger ett 
bestyrkande med hög 
men inte absolut 
säkerhet 

Tyskland En majoritet av 
granskningarna utförs av en 
revisionsbyrå. Det 
förekommer tre granskande 
aktörer förutom 
revisionsbyråerna. Dessa är 
AGIMUS, ERM och Hans-
Böckler Stiftung.  

Revisionsbyråerna 
lämnar ett 
bestyrkande med 
begränsad 
säkerhet och det 
är enbart ERM 
som ger ett 
bestyrkande med 
hög men inte 
absolut säkerhet.  

AGIMUS och Hans-
Böckler Stiftung anger 
inte någon nivå på 
granskningen.  

Storbritannien Det förekommer sex olika 
granskande aktörer förutom 
revisionsbyråerna. Dessa är: 
Corporate Citizenship, ERM, 
Centre for Sustainability and 
Excellence, WSP 
Environmental SGS UK och 
LRQA och dessa svarar för 
nästan hälften av de utförda 
granskningarna.  

Ett bestyrkande 
med hög men inte 
absolut säkerhet 
ges i hälften av 
fallen.  

Såväl revisionbyråer 
som samtliga de övriga 
aktörerna förekommer 
vid de 
granskningssituationer 
som mynnar ut i ett 
bestyrkande med hög 
men inte absolut 
säkerhet. 

Danmark Det förekommer två 
granskande aktörer förutom 
revisionsbyråerna. Dessa är 
DNV och DS Certifiering A/S. 
En majoritet av 
granskningarna utförs av 
revisionsbyråer.  

Begränsad 
säkerhet förutom i 
två fall.  

DNV är den enda aktör 
i Danmark som lämnar 
ett bestyrkande med 
hög men inte absolut 
säkerhet vilket sker i 
två fall.  

Tabell 5. Granskande aktörer och granskningsnivå i repektive land 
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 På vilket/vilka sätt skiljer sig granskningsrapporternas utformning beroende på 

granskande aktör och använd granskningsstandard i de undersökta länderna? 

Granskningsrapporternas utformning skiljer sig åt beroende på vem den granskande 

aktören är och vilken granskningsstandard som har använts vid granskningen. Det finns 

även sådana skillnader mellan undersökningens fyra länder. I Sverige är 

granskningsrapporterna standardiserade och det nämns inte några specifika 

intressenter i rapporterna oavsett granskande aktör, medan det i Storbritannien finns 

stora skillnader på utformningen av granskningsrapporten mellan de olika granskande 

aktörerna. Inte heller i Storbritannien nämns vilka de huvudsakliga intressenterna är 

trots att det läggs en stor vikt vid begreppet intressenter i granskningsrapporterna i 

Storbritannien. Tyskland följer samma mönster som Sverige där 

granskningsrapporterna är väldigt standardiserade och en liten vikt läggs vid 

intressenterna. En skillnad som finns i Tyskland är dock att de granskningsrapporter 

som är upprättade av Hans-Böckler Stiftung och AGIMUS skiljer sig mot de som är 

upprättade av revisionsbyråer eftersom Hans-Böckler Stiftung och AGIMUS enbart 

beskriver vad företaget kan göra för att förbättra sig till nästa år. 

Granskningsrapporterna i Danmark är de enda som specifierar vilka intressenterna är, 

dock sker det inte i samtliga fall. Granskningsrapporterna varierar mycket i Danmark 

beroende på vem den granskande aktören är och vilken standard som används. De som 

är upprättade enligt RS3000 skiljer sig mot de som är upprättade enligt ISAE 3000 och 

granskningsrapporterna som är upprättade av DNV skiljer sig mot de övriga 

granskningsrapporterna. 

Sammantaget är det en större andel av de hållbarhetsredovisningar som granskas av 

annan aktör än revisionbyrå som ges ett bestyrkande med hög men inte absolut säkerhet.  

Granskningsrapporterna utgivna av revisionsbyråerna lämnar oftast begränsad säkerhet 

och är betydligt mer standardiserade än de övriga vilket gör att dessa inte ger 

läsarna/intressenterna en fullständig bild av det granskade företagets 

hållbarhetsarbete. Därmed kan användbarheten av granskningen ifrågasättas. Det som 

är positivt med dessa granskningar är ändå att de kan anses som tillförlitliga eftersom 

revisionsbyråerna lyder under tydligt angivna riktlinjer för bland annat oberoende. 

Användbarheten kan likaså ifrågasättas hos de granskningsrapporter som är utfärdade 

av annan aktör än revisionsbyrå. Då dessa aktörer inte är kontrollerade på samma sätt 
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och det inte ställs samma krav på oberoende på dessa aktörer, så är det svårt att avgöra 

om den utförda granskningen är tillförlitlig. Även det faktum att ett stort antal av de 

övriga aktörerna anger att de använder interna riktlinjer gör att det uppstår frågetecken 

kring om granskningen är utförd enligt samma krav som de granskningar som är utförda 

i enlighet med till exempel AA1000AS. Att en hållbarhetsredovisning ges ett bestyrkande 

med hög men inte absolut säkerhet betyder därmed inte att hållbarhetsredovisningen 

automatiskt är bättre. Istället kan tillvägagångssättet vid granskningen vara det som 

avgör att bestyrkande lämnas med hög men inte absolut säkerhet.  

6.1 Reflektioner 

Denna studie har visat på de skillnader som finns angående granskning av 

hållbarhetsredovisning i Sverige, Tyskland, Storbritannien och Danmark och resultatet 

kan vara av intresse för företag som står inför valet att låta granska sin 

hållbarhetsredovisning. Även användare av företags hållbarhetsredovisningar kan ha 

nytta av studien då den visar på att användbarheten och tillförlitligheten kan 

ifrågasättas hos de granskningar som utförs.  

Det som diskuterats är bland annat huruvida användbarheten påverkas av den 

granskande aktören eller använd granskningsstandard och om olika aktörer tenderar att 

lämna skilda granskningsnivåer. Studien visar på att det finns skillnader mellan 

länderna där framförallt Storbritannien skiljer sig från de övriga. 

6.2 Förslag till vidare forskning 

Under arbetet med denna studie har tankar väckts kring frågan varför så stor andel 

bestyrkanden med hög men inte absolut säkerhet lämnas av aktörer andra än 

revisionsbyråer. Det innebär att det skulle vara intressant att undersöka om dessa 

aktörers tillvägagångssätt och mätmetoder är bättre än revisionsbyråernas, eller om det 

är andra faktorer som avgör att de tenderar att lämna en hög men inte absolut säkerhet i 

fler fall. Det innebär vidare att undersökningen även skulle kunna innefatta att studera 

hur dessa aktörer kontrolleras, om de överhuvudtaget står under någon form av 

kontroll.  
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