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Abstract	  
Companies	  claiming	  to	  be	  accounting	  for	  sustainability	  are	  becoming	  more	  and	  more	  common.	  

However,	  within	  the	  research	  on	  the	  area	  there	  are	  some	  disagreements	  regarding	  what	  accounting	  

for	  sustainability	  really	  is.	  A	  large	  quantity	  of	  terms	  and	  concepts	  are	  being	  used	  interchangeably	  and	  

there	  are	  no	  clearly	  established	  definitions.	  The	  purpose	  with	  this	  study	  is	  therefore	  to	  constitute	  an	  

investigative	  screening	  on	  the	  different	  terms	  and	  concepts	  used	  within	  the	  global,	  academic,	  

sustainability	  accounting	  literature	  to	  investigate	  the	  meaning	  of	  these	  terms	  and	  concepts	  and	  also	  

investigate	  how	  these	  terms	  and	  concepts	  are	  relating	  to	  each	  other.	  The	  study	  is	  conducted	  by	  

performing	  a	  study	  of	  literature	  where	  12	  articles	  are	  chosen	  with	  the	  help	  of	  an	  intensity	  sample.	  

Thereafter	  the	  articles	  are	  analyzed	  and	  compared.	  This	  results	  in	  a	  clarification	  of	  the	  meaning	  of	  

the	  terms	  and	  concepts,	  and	  of	  the	  internal	  relations	  in	  between	  them.	  	  The	  study	  leads	  to	  the	  

establishment	  of	  five	  main	  terms	  and	  concepts	  within	  the	  area;	  sustainability	  reporting/accounting,	  

TBL	  reporting/accounting,	  CSR	  reporting,	  FCA	  and	  environmental	  accounting	  that	  together	  can	  be	  

seen	  to	  form	  a	  foundation	  of	  what	  accounting	  for	  sustainability	  really	  is.	  

	  

Sammanfattning	  
Företag	  som	  upprättar	  så	  kallade	  hållbarhetsredovisningar	  har	  blivit	  allt	  vanligare.	  Dock	  råder	  det	  

inom	  forskningen	  på	  området	  en	  oenighet	  om	  vad	  hållbarhetsredovisning	  egentligen	  är.	  En	  mängd	  

olika	  begrepp	  används	  om	  vartannat	  och	  några	  klara	  definitioner	  finns	  inte	  fastlagda.	  Syftet	  med	  

denna	  studie	  är	  därför	  att	  göra	  en	  kartläggning	  av	  de	  olika	  begrepp	  som	  används	  inom	  den	  globala,	  

akademiska	  hållbarhetsredovisningslitteraturen	  för	  att	  utreda	  innebörden	  av	  dessa	  begrepp	  samt	  för	  

att	  utreda	  hur	  dessa	  begrepp	  förhåller	  sig	  till	  varandra.	  Studien	  genomförs	  med	  hjälp	  av	  en	  

litteraturstudie	  där	  12	  artiklar	  väljs	  ut	  genom	  ett	  intensitetsurval	  och	  sedan	  analyseras	  och	  jämförs	  

med	  varandra.	  Resultatet	  av	  detta	  blir	  en	  kartläggning	  där	  de	  olika	  begreppens	  betydelse	  och	  

inbördes	  relationer	  utrönas.	  Studien	  mynnar	  ut	  i	  fastläggandet	  av	  fem	  stycken	  huvudbegrepp	  inom	  

området;	  sustainability	  reporting/accounting,	  TBL	  reporting/accounting,	  CSR	  reporting,	  FCA	  och	  

environmental	  accounting	  som	  tillsammans	  kan	  anses	  representera	  huvuddragen	  för	  vad	  

hållbarhetsredovisning	  egentligen	  är.	  
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1. Inledning 
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  bakgrunden	  för	  val	  av	  ämne,	  syfte	  och	  frågeställningar. 
 
På	  senare	  år	  har	  intresset	  för	  miljö,	  socialt	  ansvar	  och	  därmed	  även	  hållbar	  utveckling	  ökat	  i	  

samhället.	  Begreppet	  “hållbar	  utveckling”	  etablerades	  redan	  1987	  genom	  rapporten	  “Our	  common	  

future”	  som	  släpptes	  av	  den	  så	  kallade	  Brundtlandskommissionen	  (United	  Nations,	  2010).	  En	  

kommission	  som	  förordnats	  av	  FN,	  till	  följd	  av	  insikten	  om	  att	  ekonomiska	  och	  miljömässiga	  aspekter	  

bör	  hanteras	  i	  relation	  till	  varandra	  (Finansdepartementet,	  2000).	  Brundtlandskommissionen	  

understryker	  att	  hållbar	  utveckling	  innefattar	  såväl	  ekonomiska	  och	  ekologiska,	  som	  sociala	  och	  

kulturella	  aspekter	  (Finansdepartementet,	  2000).	  De	  definierar	  hållbar	  utveckling	  som	  ”development	  

that	  meets	  the	  needs	  of	  the	  present	  without	  compromising	  the	  ability	  of	  future	  generations	  to	  meet	  

their	  own	  needs”	  (WCED,	  1987)	  vilket	  än	  idag	  är	  en	  välciterad	  definition	  av	  begreppet.	  Trenden	  kring	  

hållbar	  utveckling	  har	  även	  påverkat	  redovisningsområdet	  genom	  upprättandet	  av	  så	  kallade	  

hållbarhetsredovisningar.	  Dessa	  bestod	  ursprungligen	  av	  de	  miljörapporter	  som	  började	  publiceras	  

av	  företag	  för	  cirka	  två	  decennier	  sedan	  (Kolk,	  2008).	  Miljörapporterna	  kom	  sedan	  även	  att	  omfatta	  

olika	  sociala	  aspekter	  och	  utvecklades	  således	  till	  det	  som	  idag	  kallas	  hållbarhetsredovisningar.	  

Denna	  form	  av	  redovisning	  är	  ett	  sätt	  för	  företag	  att	  kommunicera	  direkt	  till	  olika	  grupper	  av	  

intressenter	  (Kolk,	  2004).	  Daub	  (2007)	  menar	  att	  ett	  företags	  årsredovisning	  skulle	  kunna	  ses	  som	  

dess	  visitkort,	  varför	  användandet	  av	  hållbarhetsredovisning	  kan	  hjälpa	  till	  att	  på	  ett	  positivt	  sätt	  

förstärka	  intrycket	  av	  företaget.	  Daub	  (2007)	  menar	  även	  att	  det	  kritiska	  samhället	  efterfrågar	  ett	  

ökat	  etiskt	  beteende	  från	  företagen	  vilket	  leder	  till	  upprättande	  av	  hållbarhetsredovisningar.	   
 
Fenomenet	  hållbarhetsredovisning	  är	  intressant	  ur	  flera	  synvinklar.	  Enligt	  Kolk	  (2008)	  har	  antalet	  

potentiella	  läsare	  av	  dessa	  rapporter	  ökat	  till	  att	  omfatta	  både	  interna	  och	  externa	  intressenter	  till	  

företaget	  vilket	  även	  inkluderar	  företagets	  aktieägare.	  Hållbarhetsredovisning	  efterfrågas	  således	  

från	  flera	  håll.	  Vissa	  regeringar	  har	  direkt	  eller	  indirekt	  stimulerat	  upprättandet	  av	  

hållbarhetsredovisningar	  men	  oftast	  har	  rapporteringen	  varit	  en	  för	  företagen	  frivillig	  aktivitet	  (Kolk,	  

2008).	  Kolk	  (2004)	  som	  utreder	  hållbarhetsredovisningen	  genom	  dess	  första	  decennium,	  i	  en	  rad	  

olika	  länder,	  visar	  på	  en	  generell	  ökning	  i	  rapporteringsfrekvens.	  Adam	  och	  Frost	  (2008)	  menar	  även	  

att	  hållbarhetsredovisningarna	  på	  senare	  år	  har	  blivit	  mer	  omfattande.	  Något	  som	  Adam	  och	  Frost	  

(2008)	  anser	  kan	  bero	  på	  en	  ökad	  förståelse	  för	  hur	  beroende	  företag	  är	  av	  social	  och	  allmän	  

acceptans	  i	  samhället	  och	  av	  dess	  intressentgrupper.	  Det	  stora	  intresset	  för	  hållbarhetsredovisning	  

visas	  även	  av	  de	  många	  studier	  som	  finns	  i	  dagsläget	  (Schaltegger	  &	  Burritt,	  2010;	  Bebbington,	  Brown	  

&	  Frame,	  2007).	  Dessa	  studier	  tar	  dock	  inte	  alltid	  hänsyn	  till	  varandra	  utan	  utgår	  ofta	  ifrån	  samma	  

utgångspunkt	  (KPMG,	  2012)	  och	  utreder	  samma	  problem	  (Bebbington,	  Brown	  &	  Frame,	  2007).	  

Utöver	  detta	  framgår	  det	  från	  litteraturen	  en	  oenighet	  gällande	  begreppets	  innebörd.	  Termen	  
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sustainability	  accounting	  blandas	  friskt	  med	  andra	  termer	  så	  som	  till	  exempel	  environmental	  

reporting	  (Schaltegger	  &	  Burritt,	  2010),	  triple	  bottom	  line	  reporting	  (Gray	  &	  Milne,	  2002),	  social	  and	  

environmental	  reporting	  (Deegan	  &	  Unerman,	  2011)	  samt	  corporate	  social	  responsibility	  (CSR)	  

reporting	  (Fortanier,	  Kolk	  &	  Pinkse,	  2011).	  Exempelvis	  menar	  Kolk	  (2008)	  att	  sustainability	  

accounting	  är	  detsamma	  som	  triple	  bottom	  line	  reporting.	  En	  uppfattning	  som	  även	  delas	  med	  den	  

inom	  området	  normgivande	  organisationen	  Global	  Reporting	  Initiative	  (GRI)	  (GRI,	  2012).	  Gray	  och	  

Milne	  (2002)	  hävdar	  istället	  att	  de	  två	  begreppen	  har	  en	  vitt	  skild	  innebörd	  och	  inte	  alls	  är	  

synonymer.	  Liknande	  meningsskiljaktigheter	  kan	  skönjas	  på	  flera	  håll	  inom	  litteraturen	  på	  området.	  

Schaltegger	  och	  Burritt	  (2010)	  beskriver	  hur	  begreppet	  sustainability	  accounting	  av	  många	  uppfattas	  

både	  som	  ett	  “modeord”	  (i.e.	  buzzword)	  samt	  som	  en	  “bred	  paraplyterm”	  med	  många	  olika	  

innebörder.	  På	  dessa	  grunder	  kan	  frågan	  ställas	  huruvida	  det	  är	  möjligt	  att	  uppnå	  en	  samstämmig	  

hållbarhetsredovisningstradition	  om	  begreppets	  innebörd	  inte	  är	  överensstämmande.	   
 
I	  Sverige	  finns	  det	  sedan	  2008	  krav	  på	  att	  statliga	  företag	  måste	  hållbarhetsredovisa	  enligt	  GRIs	  

riktlinjer	  (Regeringskansliet,	  2011).	  Övriga	  företag	  måste	  enligt	  SFS	  (1995:1554),	  

Årsredovisningslagen	  6	  kap	  4	  st	  redovisa	  miljö-‐	  och	  personalfrågor	  som	  är	  av	  relevans	  för	  

verksamheten	  samt	  upplysningar	  om	  påverkan	  på	  den	  yttre	  miljön.	  Utöver	  detta	  är	  det	  frivilligt	  för	  

företag	  huruvida	  de	  vill	  upprätta	  en	  hållbarhetsredovisning	  samt	  huruvida	  de	  vill	  få	  denna	  granskad	  

av	  en	  oberoende	  part.	  En	  oenighet	  inom	  akademin	  kombinerat	  med	  valfrihet	  gällande	  både	  

upprättande	  och	  granskning	  av	  rapporten	  innebär	  en	  ovisshet	  gällande	  vad	  hållbarhetsredovisning	  

egentligen	  är.	  “Vi	  hållbarhetsredovisar”	  är	  en	  vanlig	  deklaration	  av	  företag	  idag	  (se,	  e.g.,	  ABB,	  2011;	  

Ericsson,	  2011;	  Hennes	  &	  Mauritz,	  2011;	  Swedish	  Match,	  2011).	  Men	  vad	  innebär	  detta	  egentligen?	  

Adam	  och	  Frost	  (2008)	  uttrycker	  en	  oro	  över	  den	  begränsade	  samstämmigheten,	  helhetsbilden	  och	  

trovärdigheten	  i	  olika	  företags	  hållbarhetsredovisningar.	  Gray	  och	  Milne	  (2002)	  menar	  att	  det	  är	  

mycket	  prat	  och	  lite	  verkstad	  inom	  området.	  De	  hävdar	  vidare	  att	  hållbarhetsredovisning	  enligt	  deras	  

definition	  av	  ordet	  är	  något	  som	  “ingen	  gör,	  ingen	  kan	  göra	  och	  ingen	  vill	  göra”	  (Gray	  &	  Milne,	  2002,	  

s.6,	  egen	  översättning).	  Dessa	  oklarheter	  innebär	  att	  det	  finns	  ett	  tydligt	  behov	  av	  att	  utreda	  

begreppet	  och	  bringa	  klarhet	  i	  vad	  hållbarhetsredovisning	  egentligen	  är.	  En	  sådan	  kartläggning	  av	  

begreppet	  gynnar	  i	  första	  hand	  forskare	  som	  avser	  utföra	  fortsatt	  forskning	  inom	  området.	  I	  

förlängningen	  gynnas	  även	  företag	  som	  önskar	  en	  större	  klarhet	  i	  begreppet	  för	  att	  kunna	  förbättra	  

sin	  egen	  hållbarhetsredovisning.	  
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1.1. Syfte	  och	  frågeställningar	  
	  

Syftet	  för	  denna	  studie	  är	  att	  göra	  en	  kartläggning	  av	  de	  olika	  begrepp	  som	  används	  inom	  den	  

globala,	  akademiska	  hållbarhetsredovisningslitteraturen	  för	  att	  utreda	  innebörden	  av	  begreppen	  

samt	  för	  att	  utreda	  hur	  dessa	  begrepp	  förhåller	  sig	  till	  varandra. 
 

Forskningsfrågor	  

	  

• Vilka	  olika	  begrepp	  för	  hållbarhetsredovisning	  används	  inom	  den	  globala,	  akademiska	  

hållbarhetslitteraturen?	  

• Vad	  innebär	  dessa	  begrepp?	  

• Hur	  förhåller	  sig	  dessa	  begrepp	  till	  varandra?	  
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1.2. Disposition	  
	  

Kapitel	  1	  –	  Inledning:	  Det	  första	  kapitlet	  är	  en	  inledning,	  där	  bakgrund,	  syfte	  och	  frågeställningar	  

presenteras.	  

	  

Kapitel	  2	  –	  Metod:	  I	  det	  andra	  kapitlet	  beskrivs	  vilka	  metoder	  och	  metodologiska	  överväganden	  som	  

använts	  under	  studien,	  forskningsansats,	  urval	  samt	  metod-‐	  och	  källkritik.	  

	  

Kapitel	  3	  –	  Litteraturstudie:	  I	  det	  tredje	  kapitlet	  presenteras	  och	  diskuteras	  de	  utvalda	  artiklarna.	  

	  

Kapitel	  4	  –	  Slutdiskussion:	  En	  sammanfattande	  diskussion	  som	  utreder	  de	  olika	  begreppen	  som	  

presenterats	  i	  litteraturstudien.	  

	  

Kapitel	  5	  –	  Slutsats:	  Här	  besvaras	  studiens	  syfte	  i	  och	  med	  att	  studiens	  slutsats	  presenteras.	  
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2. Metod 
I	  detta	  kapitel	  redogörs	  de	  metodval	  och	  metodologiska	  överväganden	  som	  har	  gjorts.	  

 

2.1. Forskningsansats 
En	  studie	  kan	  ha	  en	  kvalitativ	  eller	  en	  kvantitativ	  ansats	  (Bryman	  &	  Bell,	  2011).	  Enligt	  Bryman	  och	  Bell	  

(2011)	  är	  den	  mest	  uppenbara	  skillnaden	  mellan	  dessa	  att	  en	  kvantitativ	  studie	  fokuserar	  mer	  på	  

siffror	  medan	  en	  kvalitativ	  studie	  fokuserar	  mer	  på	  ord.	  Då	  denna	  studie	  inte	  är	  ute	  efter	  att	  

kvantifiera	  data	  utan	  istället	  att	  söka	  utreda	  begrepp	  utförs	  den	  i	  enlighet	  med	  den	  kvalitativa	  

ansatsen.	  Syftet	  med	  denna	  studie	  är	  att	  med	  utgångspunkt	  i	  tidigare	  forskning	  genomföra	  en	  

kategorisering	  av	  de	  begrepp	  som	  används	  inom	  området	  hållbarhetsredovisning.	  Studiens	  relation	  

till	  teori	  blir	  således	  att	  den	  bygger	  på	  tidigare	  forskning	  som	  sedan	  vidareutvecklas.	  Den	  form	  av	  

teori	  som	  förväntas	  genereras	  i	  och	  med	  kategoriseringen	  är	  starkt	  kopplad	  till	  området	  

hållbarhetsredovisning.	  Därmed	  är	  inte	  avsikten	  att	  nå	  en	  så	  hög	  nivå	  av	  abstrakthet	  och	  

generaliserbarhet	  att	  studiens	  resultat	  blir	  tillämplig	  inom	  andra	  områden. 
 

2.2. Undersökningsansats 
2.2.1. Datainsamlingsmetod 
	  

Litteraturstudie 
Då	  det	  problem	  som	  önskas	  åtgärdas	  är	  en	  osamstämmig	  bild	  av	  de	  begrepp	  som	  används	  inom	  

hållbarhetsredovisning,	  är	  en	  utredning	  inom	  litteraturen	  den	  bästa	  metoden.	  På	  så	  vis	  ges	  tillgång	  

till,	  de	  inom	  området,	  ledande	  författarnas	  åsikter	  över	  en	  längre	  tidsperiod.	  Att	  få	  samma	  vidd	  på	  

åsikter,	  det	  vill	  säga	  åsikter	  från	  akademiker	  från	  olika	  delar	  i	  världen,	  under	  olika	  tidsrymd	  hade	  ej	  

varit	  möjligt	  med	  exempelvis	  intervjuer	  som	  metod	  då	  denna	  studie	  har	  tydliga	  tidsbegränsningar	  

samt	  begränsningar	  i	  plats.	  Att	  genomföra	  intervjuer	  skulle	  visserligen	  ge	  tillgång	  till	  primärdata	  samt	  

möjlighet	  att	  ställa	  djupgående	  frågor.	  Dock	  anses	  den	  geografiska	  och	  tidsmässiga	  spridningen	  vara	  

viktigare	  än	  tillgången	  till	  primärdata.	  Med	  största	  sannolikhet	  skulle	  det	  inte	  heller	  finnas	  möjlighet	  

att	  få	  intervjua	  lika	  inflytelserika	  författare	  inom	  hållbarhetslitteraturen.	  Således	  är	  en	  

litteraturstudie	  det	  bästa	  alternativet	  för	  denna	  studie.	  	  

 
Urval	  artiklar 

Patton	  (1990)	  menar	  att	  en	  stor	  skillnad	  mellan	  kvalitativ	  och	  kvantitativ	  forskning	  består	  i	  hur	  

urvalet	  av	  studerad	  data	  görs.	  Inom	  den	  kvantitativa	  forskningen	  är	  urvalet	  normalt	  sett	  stort	  och	  

slumpmässigt.	  Inom	  den	  kvalitativa	  forskningen	  väljs	  istället	  ofta	  ett	  mindre	  urval	  målstyrt	  (i.e.	  

purposefully)	  (Patton,	  1990).	  Den	  urvalsmetod	  som	  får	  anses	  bäst	  lämpad	  för	  denna	  studie	  är	  ett	  
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intensitetsurval	  (i.e.	  intensity	  sampling).	  Detta	  innebär	  att	  de	  artiklar	  som	  är	  rikast	  på	  relevant	  

information	  om	  det	  studerade	  fenomenet	  väljs.	  Därmed	  väljs	  den	  data,	  som	  är	  relevant	  för	  de	  

forskningsfrågor	  som	  finns	  i	  uppsatsen,	  ut	  på	  ett	  strategiskt	  sätt.	  Med	  detta	  menas	  de	  artiklar	  där	  det	  

finns	  mest	  att	  uttyda	  gällande	  författarens	  bild	  av	  begrepp	  inom	  hållbarhetsredovisning.	  Denna	  

metod	  passar	  väl	  för	  denna	  studie	  då	  det	  inom	  området	  finns	  en	  stor	  mängd	  data	  men	  med	  olika	  

mycket	  relevant	  informationsinnehåll	  som	  kan	  hänföras	  till	  studien.	  Någon	  form	  av	  slumpmässigt	  

urval	  skulle	  riskera	  att	  inte	  ge	  oss	  tillräckligt	  mycket	  analyserbar	  information.	  Ett	  urval	  med	  maximal	  

variation	  (se	  Patton,	  1990)	  skulle	  också	  vara	  möjlig,	  men	  här	  är	  risken	  att	  gå	  miste	  om	  mer	  

nyanserade	  åsikter	  till	  förmån	  för	  de	  mest	  extrema.	  Detta	  får	  anses	  ge	  ett	  vinklat	  resultat.	  Ödman	  

(2010)	  poängterar	  vikten	  av	  att	  göra	  ett	  urval	  av	  litteratur	  som	  gör	  rättvisa	  dels	  åt	  det	  studerade	  

problemet	  och	  dels	  åt	  de	  författare	  som	  tolkas.	  Det	  är	  just	  en	  rättvisande	  bild	  som	  det	  intensiva	  

urvalet	  ger.	  Eftersom	  studiens	  syfte	  är	  att	  utreda	  begrepp	  inom	  hållbarhetsredovisning	  så	  kommer	  

endast	  begrepp	  som	  anses	  representera	  företagsekonomiska	  redovisningsmetoder	  att	  utredas.	  

Metoderna	  kan	  ha	  inspirerats	  av	  nationalekonomiska	  tillvägagångssätt	  men	  skall	  vara	  applicerbara	  

på	  företagsnivå.	  Dock	  görs	  ingen	  avgränsning	  i	  huruvida	  redovisningen	  sker	  i	  monetära	  termer	  eller	  

ej.	  Urvalet	  kommer	  dock	  att	  begränsas	  av	  de	  sökmotorer	  och	  sökord	  som	  används.	  En	  mer	  utförlig	  

redogörelse	  för	  dessa	  följer	  nedan.	  En	  annan	  begränsning	  för	  att	  öka	  tillförlitligheten	  är	  valet	  att	  

endast	  använda	  artiklar	  som	  blivit	  granskade	  enligt	  “peer	  reviewed”.	  Urvalet	  begränsas	  även	  i	  

avseende	  att	  inte	  använda	  flera	  artiklar	  skrivna	  av	  samma	  författare	  för	  att	  inte	  låta	  en	  författares	  

uppfattning	  om	  hållbarhetsredovisning	  få	  större	  genomslag	  i	  studien	  än	  andra	  författares	  

uppfattning. 
 
För	  att	  hitta	  lämpliga	  artiklar	  används	  databasen	  LiUBSearch	  som	  ger	  tillgång	  till	  databaserna	  

Academic	  Search	  Premier,	  Business	  Source	  Premier,	  ERIC,	  PubMed	  och	  Scopus.	  När	  information	  

eftersöks,	  prövas	  många	  olika	  kombinationer	  och	  varianter	  av	  sökningen,	  så	  kallad	  boolesk	  sökning,	  

för	  att	  på	  så	  sätt	  finkamma	  tillgänglig	  information	  i	  de	  databaser	  som	  sökandet	  görs	  i	  (Bryman,	  2011).	  

De	  sökord	  och	  sökkombinationer	  som	  används	  under	  insamlingen	  av	  artiklar	  visas	  i	  figur	  1.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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	  Figur	  1.	  Sökord	  som	  används.	  
	  

Sökorden	  som	  används,	  söker	  initialt	  av	  ett	  huvudområde,	  för	  att	  sedan	  utvecklas,	  till	  att	  sökningen	  

går	  djupare	  in	  på	  begreppet.	  Till	  exempel	  triple	  bottom	  line,	  som	  mynnar	  ut	  i	  sökningar	  som	  ”triple	  

bottom	  line	  accounting”.	  

	  

Totalt	  läses	  50	  olika	  artiklar,	  vilka	  väljs	  ut	  utifrån	  gällande	  kriterier	  och	  sökord.	  Dessa	  artiklar	  finns	  

publicerade	  i	  olika	  tidskrifter.	  Hur	  fördelningen	  och	  spridningen,	  över	  vilka	  tidskrifter	  som	  artikeln	  

blivit	  publicerad	  i	  gentemot	  lästa	  artiklar	  ser	  ut,	  tydliggörs	  i	  figur	  2.	  
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Figur	  2.	  Var	  alla	  lästa	  artiklar	  blivit	  publicerade. 
	  
	  

Av	  alla	  lästa	  artiklar,	  finns	  det	  en	  spridning	  över	  ett	  antal	  olika	  tidskrifter	  över	  var	  de	  finns	  

publicerade.	  Totalt	  30	  olika	  tidskrifter	  bidrar	  med	  artiklar	  som	  lästs.	  Vissa	  tidskrifter	  bidrar	  med	  fler	  

lästa	  artiklar	  än	  andra,	  vilket	  kan	  hänföras	  till	  att	  de	  oftare	  behandlar	  ämnet	  hållbarhetsredovisning	  

än	  andra.	  
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Av	  de	  artiklar	  som	  väljs	  ut	  för	  att	  ingå	  i	  litteraturstudien	  tydliggörs	  i	  vilken	  tidskrift	  artikeln	  blivit	  

publicerad	  i	  och	  hur	  fördelningen	  mellan	  tidskrifter	  ser	  ut,	  enligt	  figur	  3.	  

 

 
	  
Figur	  3.	  Var	  de	  artiklar	  som	  är	  med	  i	  litteraturstudien	  blivit	  publicerade. 
 
Av	  de	  artiklar	  som	  valts	  ut	  för	  att	  ingå	  i	  litteraturstudien	  finns	  det	  även	  en	  spridning	  över	  vilken	  

tidskrift	  de	  blivit	  publicerade	  i.	  Fyra	  artiklar	  är	  hänförliga	  till	  två	  tidskrifter	  och	  resterande	  artiklar	  

kommer	  ifrån	  olika	  tidskrifter.	  	  Totalt	  är	  det	  alltså	  10	  tidskrifter	  som	  bidrar	  med	  artiklar	  till	  de	  12	  som	  

valts	  ut	  för	  att	  ingå	  i	  litteraturstudien.	  

	  

Fördelningen	  över	  vilket	  år	  alla	  lästa	  artiklar	  publicerats	  illustreras	  i	  figur	  4.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
Figur	  4.	  Fördelning	  över	  vilket	  år	  lästa	  artiklar	  blivit	  publicerade.	  
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Av	  de	  lästa	  artiklarna	  fördelar	  sig	  spridningen	  över	  nästan	  alla	  år	  från	  2000-‐talet.	  En	  stor	  del	  av	  de	  

lästa	  artiklarna	  är	  publicerade	  under	  se	  senaste	  åren	  och	  flest	  lästa	  artiklar	  är	  från	  året	  2011.	  När	  

sökningar	  har	  gjorts,	  har	  sökresultat	  initialt	  gett	  artiklar	  som	  ligger	  nära	  i	  tiden,	  varför	  till	  exempel	  år	  

2011	  är	  överrepresenterat.	  

	  

Av	  de	  artiklar	  som	  väljs	  ut	  för	  att	  ingå	  i	  litteraturstudien,	  är	  fördelningen	  över	  vilket	  år	  artikeln	  

publicerades	  tydliggjort	  i	  figur	  5.	  

	  

	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
Figur	  5.	  Fördelning	  över	  vilket	  år	  artiklar	  som	  ingår	  i	  litteraturstudien	  blivit	  publicerade.	  

	  
Av	  de	  artiklar	  som	  är	  med	  i	  litteraturstudien	  är	  fördelningen	  över	  publiceringsår	  jämn.	  Från	  år	  2005	  

finns	  tre	  artiklar	  med	  och	  år	  2007	  två	  artiklar.	  Trots	  att	  många	  artiklar	  från	  år	  2011	  lästs,	  ingår	  ingen	  

artikel	  från	  år	  2011	  i	  litteraturstudien,	  då	  dessa	  inte	  uppfyllt	  de	  krav	  som	  finns	  enligt	  

intensitetsurvalet	  för	  att	  ingå	  i	  litteraturstudien. 
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För	  att	  få	  en	  stor	  global	  spridning	  på	  åsikter	  tas	  endast	  engelskspråkiga	  artiklar	  med,	  då	  detta	  får	  

betraktas	  som	  det	  största	  internationella	  språket	  i	  akademiska	  kretsar.	  Det	  stora	  antal	  

engelskspråkiga	  artiklar	  inom	  området	  får	  anses	  utgöra	  en	  tillräckligt	  stor	  population	  för	  att	  utföra	  

denna	  studie.	  Utifrån	  de	  artiklar	  som	  väljs	  ut	  för	  att	  ingå	  i	  litteraturstudien	  fördelar	  sig	  

artikelförfattarnas	  geografiska	  position	  enligt	  figur	  6.	  För	  att	  få	  större	  spridning	  över	  olika	  författares	  

åsikter	  tillåts	  endast	  en	  författare	  vara	  

representerad	  en	  gång	  i	  litteraturstudien.	  

Skulle	  samma	  författare	  vara	  med	  i	  två	  eller	  

fler	  artiklar	  skulle	  det	  finnas	  risk	  för	  att	  en	  

författares	  åsikt	  får	  för	  stor	  genomslagskraft	  

och	  begreppsutredningen	  bli	  vinklad	  åt	  

dennes	  fördel.	  Dock	  kommer	  de	  utvalda	  

artiklarna	  ibland	  att	  i	  sin	  tur	  referera	  till	  

andra	  författares	  verk,	  men	  detta	  tar	  sin	  

grund	  i	  att	  även	  de	  bildar	  sig	  en	  uppfattning	  

utifrån	  publicerade	  artiklar	  inom	  

hållbarhetsredovisningsområdet,	  vilket	  får	  

anses	  vara	  vanligt	  och	  därför	  inget	  som	  

utesluter	  en	  artikels	  relevans	  för	  denna	  

studie.	  	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Figur	  6.	  Artikelförfattarnas	  geografiska	  spridning.	  
	  

Majoriteten	  av	  de	  valda	  artiklarnas	  författare	  skriver	  för	  universitet	  i	  anglosaxiska	  länder.	  En	  rimlig	  

orsak	  till	  detta	  är	  det	  faktum	  att	  studien	  begränsats	  till	  engelskspråkig	  litteratur	  och	  att	  majoriteten	  

av	  denna	  skrivs	  i	  anglosaxiska	  länder.	  Detta	  innebär	  en	  begränsad	  geografisk	  spridning	  som	  resulterar	  

i	  att	  de	  åsikter	  som	  uttrycks	  i	  artiklarna	  är	  mer	  representativa	  för	  den	  anglosaxiska	  delen	  av	  världen	  

än	  för	  hela	  världen.	  Detta	  utgör	  ett	  problem	  då	  denna	  studie	  syftar	  till	  att	  utreda	  begreppen	  på	  

global	  nivå.	  Att	  kvotera	  in	  artiklar	  från	  andra	  länder	  för	  en	  bredare	  geografisk	  spridning	  är	  dock	  inte	  

aktuellt	  då	  studien	  utgår	  från	  ett	  intensitetsurval	  för	  att	  finna	  de	  mest	  innehållsrika	  artiklarna	  för	  

studiens	  syfte.	  Om	  detta	  intensitetsurval	  skulle	  förbises	  till	  förmån	  för	  kvotering	  skulle	  detta	  ha	  en	  

negativ	  inverkan	  på	  studiens	  innehåll	  och	  därmed	  även	  på	  dess	  relevans.	  Därmed	  accepteras	  denna	  

överrepresentation	  av	  anglosaxiska	  universitet.	  Dessutom	  skall	  poängteras	  att	  även	  om	  

artikelförfattaren	  skriver	  för	  ett	  universitet	  i	  ett	  anglosaxiskt	  land,	  säger	  detta	  inte	  nödvändigtvis	  

något	  om	  författarens	  egen	  nationalitet.	  Att	  forska	  och	  studera	  i	  anglosaxiska	  länder	  har	  stark	  

internationell	  dragningskraft	  och	  lockar	  således	  forskare	  och	  studenter	  från	  andra	  delar	  av	  världen	  

vilket	  innebär	  att	  ett	  globalt	  inslag	  även	  finns	  vid	  dessa	  universitet. 



	  

21	  

2.2.2. Studiens	  utförande	  
De	  utvalda	  artiklarna	  presenteras	  i	  kronologisk	  ordning	  i	  kapitel	  3	  Litteraturstudie.	  Först	  presenteras	  

den	  i	  artikeln	  relevanta	  informationen.	  Därefter	  diskuteras	  artikeln	  och	  de	  använda	  begreppen	  

definieras	  utifrån	  den	  i	  artikeln	  presenterade	  informationen.	  De	  använda	  begreppen	  förs	  artikelvis	  in	  

i	  en	  tabell	  som	  sedan	  sammanställs	  för	  respektive	  begrepp	  och	  används	  som	  analysmodell.	  Tabellen	  

beskrivs	  mer	  utförligt	  i	  kapitel	  3	  Litteraturstudie. 

	  

Översättning 
Då	  engelskspråkig	  litteratur	  används,	  men	  skrivandet	  görs	  på	  svenska,	  innebär	  detta	  en	  kontinuerlig	  

översättning	  av	  den	  insamlade	  datan.	  Översättningen	  kan	  vara	  problematisk	  av	  flera	  orsaker.	  Ett	  ord	  

kan	  ha	  flera	  olika	  betydelser	  och	  nyanseringar	  i	  språket	  kan	  gå	  förlorade	  vid	  översättning.	  Dessutom	  

kan	  olika	  artiklar	  ha	  olika	  språkliga	  förutsättningar	  trots	  att	  samtliga	  är	  skrivna	  på	  engelska.	  

Amerikansk,	  brittisk	  och	  australiensisk	  engelska	  skiljer	  sig	  från	  varandra.	  Vissa	  av	  artikelförfattarna	  

har	  engelska	  som	  modersmål	  medan	  andra	  inte	  har	  det,	  vilken	  kan	  påverka	  hur	  språket	  används	  och	  

formuleras.	  Dessutom	  kan	  fackspråket	  präglas	  av	  normer	  som	  skiljer	  sig	  åt	  från	  land	  till	  land	  samt	  

från	  universitet	  till	  universitet.	  För	  att	  hantera	  dessa	  svårigheter	  läggs	  en	  stor	  vikt	  på	  noggrannhet	  

och	  observans	  vid	  översättningsarbetet.	  Hjälpmedel	  som	  till	  exempel	  lexikon	  används	  i	  

tolkningsarbetet.	  Vid	  svårtolkade	  ord	  läggs	  stor	  fokus	  till	  kontexten	  i	  vilken	  ordet	  används	  för	  att	  

utröna	  betydelsen	  i	  det	  specifika	  sammanhanget.	  Inbördes	  konsultation	  används	  för	  en	  större	  

träffsäkerhet	  i	  översättningsarbetet.	  Olika	  metoder	  används	  vid	  svåröversatta	  begrepp.	  Vid	  begrepp	  

där	  en	  lämplig	  översättning	  finns	  men	  där	  det	  råder	  tveksamheter	  huruvida	  betydelsen	  är	  helt	  

identiskt	  anges	  ursprungsordet	  inom	  parantes	  första	  gången	  som	  begreppet	  används,	  så	  som	  

modeord	  (i.e.	  buzzword).	  Gällande	  de	  redovisningsbegrepp	  som	  utreds	  har	  ett	  medvetet	  val	  gjorts	  

gällande	  att	  undvika	  översättning.	  Detta	  beroende	  på	  att	  risken	  för	  att	  tappa	  något	  i	  begreppets	  

innebörd	  är	  allt	  för	  stor	  vid	  översättning.	  Exempelvis	  gällande	  begreppet	  triple	  bottom	  line	  så	  blir	  

betydelsen	  annorlunda	  beroende	  på	  om	  det	  översätts	  bokstavligt	  till	  ”tre	  bottennivåer”	  eller	  

översätts	  baserat	  på	  innehåll	  ”tre	  slutresultat”.	  Att	  potentiellt	  förlora	  delar	  av	  innebörden	  i	  något	  av	  

de	  begrepp	  som	  utreds,	  skulle	  ha	  en	  allt	  för	  stor	  effekt	  på	  studiens	  utfall.	  För	  att	  minimera	  riskerna	  

för	  detta	  har	  det	  beslutats	  att	  inte	  översätta	  dessa	  begrepp.	  För	  att	  vara	  konsekventa	  innebär	  detta	  

att	  även	  begrepp	  som	  tycks	  lättöversatta,	  så	  som	  exempelvis	  environmental	  accounting,	  inte	  

översätts.	  

	  

Andrahandsreferering	  

I	  litteraturstudien	  används	  till	  viss	  del	  andrahandsreferering.	  Detta	  beror	  på	  att	  studien	  syftar	  till	  att	  

ta	  reda	  på	  just	  de	  utvalda	  författarnas	  åsikter	  kring	  begreppet	  hållbarhetsredovisning.	  Den	  referering	  

i	  den	  kontext	  och	  med	  de	  ordval	  som	  utförts	  av	  dessa	  författare	  representerar	  författarens	  tolkning	  

av	  originalkällan	  varför	  denna	  blir	  intressant	  att	  utreda.	  I	  studien	  har	  ett	  ontologiskt	  synsätt	  gällande	  
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att	  den	  sociala	  världen	  och	  även	  dess	  begrepp	  skapas	  av	  dess	  användare	  anammats,	  vilket	  redogörs	  

för	  nedan.	  Detta	  innebär	  att	  studien	  utgår	  ifrån	  att	  artikelförfattarens	  tolkning	  av	  en	  originalkälla	  kan	  

lägga	  till	  nya	  aspekter	  av	  dess	  betydelse.	  Av	  dessa	  anledningar	  anses	  användandet	  av	  

andrahandsreferering	  vara	  förenligt	  med	  studiens	  syfte	  och	  synsätt. 

 
2.3. Metodologiska	  överväganden 
2.3.1. Epistemologisk	  ansats	   
Denna	  studie	  grundar	  sig	  i	  en	  kunskapssyn	  som	  anser	  att	  samhällsvetenskaplig	  forskning	  ej	  bör	  

bedrivas	  efter	  samma	  premisser	  som	  naturvetenskaplig	  forskning.	  Den	  typ	  av	  studie	  som	  utförs,	  

nämligen	  en	  begreppsutredning,	  skiljer	  sig	  från	  naturvetenskaplig	  forskning	  varför	  denna	  ansats	  

förefaller	  naturlig.	  Studien	  har	  istället	  ett	  starkt	  fokus	  på	  tolkning,	  förståelse,	  förförståelse	  och	  

förklaring.	  För	  tolknings-‐	  och	  förståelseprocessen	  redogörs	  mer	  utförligt	  nedan.	  

 
Tolknings-‐	  och	  förståelseprocess 
Utgångspunkt	  för	  studien	  är	  att	  genom	  litteraturen	  tolka	  innebörden	  av	  de	  begrepp	  som	  används	  

inom	  hållbarhetsredovisning.	  Ödman	  (2010)	  menar	  att	  en	  tolkare	  av	  text	  till	  en	  viss	  del	  stjäl	  andra	  

människors	  tankar	  genom	  att	  tolka	  dem.	  Något	  som	  han	  vidare	  menar	  är	  legitimt	  så	  länge	  som	  inte	  

övertolkning	  eller	  vantolkning	  av	  dessa	  tankar	  sker	  (Ödman	  2010).	  Det	  är	  just	  genom	  att	  på	  detta	  vis	  

“stjäla”	  och	  på	  ett	  rättvist	  sätt	  söka	  tolka	  och	  förstå	  dessa	  texter	  som	  utrönandet	  av	  betydelsen	  

bakom	  begreppet	  hållbarhetsredovisning	  kommer	  att	  ske. 
 
Ödman	  (2010)	  diskuterar	  svårigheterna	  med	  att	  tolka	  av	  andras	  verk.	  Han	  menar	  att	  då	  det	  aldrig	  går	  

att	  vara	  exakt	  i	  sin	  tolkning,	  kommer	  det	  tolkade	  objektet	  oundvikligen	  alltid	  att	  berövas	  på	  lite	  av	  

dess	  mening,	  det	  vill	  säga	  att	  en	  tolkning	  alltid	  i	  någon	  mån	  blir	  en	  feltolkning.	  Detta	  är	  något	  som	  

måste	  tas	  hänsyn	  till	  i	  denna	  studie.	  En	  första	  svårighet	  i	  studiens	  tolkningsarbete	  är	  det	  rent	  

språkliga,	  då	  underlaget	  i	  litteraturstudien	  kommer	  att	  bestå	  av	  engelskspråkig	  litteratur.	  En	  

felöversättning	  av	  ett	  väsentligt	  ord	  kan	  komma	  att	  få	  stora	  effekter	  på	  hur	  textens	  innebörd	  tolkas.	  

Vidare	  tolkningssvårigheter	  kan	  bero	  på	  skild	  förförståelse	  och	  skilda	  perspektiv	  mellan	  studiens	  

författare	  och	  författaren	  av	  de	  studerade	  texterna.	  En	  annan	  svårighet	  är	  att	  ursprungsförfattaren	  

kan	  ha	  en	  dold	  agenda,	  vilket	  innebär	  att	  objektiviteten	  och	  validiteten	  på	  ursprungsdatan	  måste	  

ifrågasättas.	  För	  att	  hantera	  dessa	  svårigheter	  kommer	  tolkningsarbetet	  att	  utföras	  noggrant	  och	  

källkritiskt.	  Alvesson	  och	  Sköldberg	  (2008)	  betonar	  kontextens	  betydelse	  för	  tolkningsprocessen.	  De	  

enskilda	  begreppen	  kommer	  således	  att	  sättas	  i	  relation	  till	  hela	  artikeln	  så	  som	  artikelförfattarens	  

syn	  på	  hållbarhet	  i	  stort. 
 
Ödman	  (2010)	  betonar	  betydelsen	  av	  förförståelse	  och	  menar	  att	  förförståelse	  är	  grunden	  för	  att	  
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förstå.	  Den	  förförståelse	  som	  författarna	  av	  denna	  studie	  har	  förvärvat	  genom	  sin	  utbildning	  gällande	  

redovisning	  och	  företags	  agerande	  kan	  underlätta	  tolknings-‐	  och	  förståelsearbetet.	  Dock	  är	  

förförståelse	  inte	  enbart	  av	  godo	  då	  den	  även	  tenderar	  att	  minska	  objektiviteten	  (Ödman,	  2010).	  

Detta	  hanteras	  genom	  att	  aktivt	  ifrågasätta	  studiens	  objektivitet	  samt	  genom	  att	  ta	  emot	  synpunkter	  

från	  opponenter.	  Enligt	  Alvesson	  och	  Sköldberg	  (2008)	  kommer	  förförståelsen	  under	  arbetets	  gång	  

att	  genom	  kritisk	  reflektion	  och	  ökad	  förståelse	  omvandlas.	  Strävan	  under	  denna	  studie	  är	  att	  med	  

hjälp	  av	  processen	  och	  tolkningsarbetet	  nå	  en	  förståelsetillväxt,	  vilket	  sker	  successivt	  under	  

uppsatsen.	  

 
2.3.2. Ontologisk	  ansats 
I	  denna	  studie	  antas	  den	  sociala	  verkligheten	  vara	  en	  konstruktion	  av	  sociala	  aktörer.	  Det	  vill	  säga	  att	  

innebörden	  av	  begrepp	  inom	  hållbarhetsredovisning	  är	  beroende	  av	  sin	  omgivning	  och	  de	  sociala	  

aktörer	  som	  använder	  begreppen.	  Någon	  oberoende	  sanning	  om	  begreppens	  innebörd	  finns	  således	  

inte.	  Deras	  betydelser	  har	  formats,	  och	  fortsätter	  att	  formas	  av	  olika	  aktörers	  tolkningar.	  Detta	  

innebär	  dock	  även	  att	  begreppens	  betydelse	  är	  högst	  flyktigt.	  Som	  Bryman	  och	  Bell	  (2011)	  påpekar	  

kan	  ett	  ords,	  eller	  en	  kategoris	  betydelse,	  enligt	  detta	  synsätt	  variera	  med	  både	  tid	  och	  plats.	  

Hållbarhetsredovisningen	  idag,	  2012,	  har	  således	  inte	  nödvändigtvis	  samma	  betydelse	  som	  

hållbarhetsredovisningen	  hade	  för	  20	  år	  sedan.	  Tagen	  till	  dess	  extrem	  skulle	  detta	  synsätt	  därmed	  

innebära	  att	  studiens	  syfte	  inte	  är	  genomförbart	  eftersom	  att	  begreppen	  i	  den	  studerade	  

litteraturen,	  skriven	  på	  olika	  platser	  vid	  olika	  tidpunkter,	  alla	  skulle	  representera	  olika	  subjektiva	  

sanningar	  om	  begreppens	  betydelse	  på	  den	  specifika	  platsen	  vid	  den	  specifika	  tidpunkten	  och	  någon	  

enhetlighet	  i	  begreppens	  betydelse	  skulle	  således	  vara	  omöjlig.	  Detta	  synsätt	  tas	  dock	  inte	  till	  det	  

extrema	  i	  denna	  studie,	  utan	  utgår	  istället	  utifrån	  att	  begreppen	  har	  laddats	  med	  olika	  betydelse	  från	  

olika	  sociala	  aktörer	  samt	  att	  dess	  betydelse	  har	  förändrats	  från	  den	  dag	  då	  de	  först	  myntades	  tills	  

idag	  men	  att	  det	  genom	  att	  analysera	  dessa	  olika	  subjektiva	  innebörder	  är	  möjligt	  att	  skapa	  en	  mer	  

enhetlig	  bild	  av	  vad	  hållbarhetsredovisning	  är	  i	  ett	  globalt	  perspektiv	  idag.	  Detta	  innebär	  dock	  att	  en	  

avgränsning	  inom	  litteraturen	  är	  nödvändig.	  Allt	  för	  gamla	  artiklar	  genererar	  inaktuell	  information	  

om	  begreppet.	  Samtidigt	  får	  begreppskonstruktionen	  antas	  vara	  något	  av	  en	  linjär	  process,	  vilket	  

medför	  att	  artiklar	  en	  bit	  tillbaka	  i	  tiden	  ger	  relevant	  information.	  Till	  följd	  av	  detta	  görs	  en	  

avgränsning	  till	  att	  enbart	  inkludera	  artiklar	  skrivna	  på	  2000-‐talet.	  På	  så	  vis	  ges	  en	  bred	  bild	  över	  de	  

senaste	  tolv	  åren	  samtidigt	  som	  allt	  för	  gammal	  och	  inaktuell	  information	  om	  begreppets	  betydelse	  

sållas	  bort.	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	    
2.3.3. Metodkritik 
Begreppen	  reliabilitet	  och	  validitet	  är	  från	  början	  framtagna	  för	  den	  kvantitativa	  forskningen	  och	  det	  

har	  debatterats	  huruvida	  dessa	  mått	  är	  tillämpningsbara	  inom	  den	  kvalitativa	  forskningen	  (Bryman	  &	  

Bell,	  2011).	  Olika	  nya	  mått	  har	  därför	  tagits	  fram	  för	  att	  bättre	  passa	  den	  kvalitativa	  forskningen,	  
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dock	  har	  dessa	  inte	  fått	  lika	  stor	  genomslagskraft	  som	  begreppen	  reliabilitet	  och	  validitet	  (Bryman	  &	  

Bell,	  2011).	  För	  att	  anpassa	  metodkritiken	  till	  studiens	  kvalitativa	  ansats	  men	  ändå	  utgå	  från	  de	  

vedertagna	  kriterierna	  reliabilitet	  och	  validitet	  använder	  denna	  studie	  därför	  LeCompte	  och	  Goetz	  

(1982,	  se	  Bryman	  &	  Bell,	  2011)	  utveckling	  av	  begreppen	  och	  diskuterar	  således	  även	  intern	  och	  

extern	  reliabilitet	  och	  validitet.	  

 
Reliabilitet 
Reliabilitet	  beskriver	  frågan	  om	  resultaten	  av	  en	  undersökning	  blir	  eller	  inte	  blir	  likadana	  om	  

undersökningen	  genomförs	  på	  nytt.	  Grundläggande	  innebär	  detta	  frågeställningen	  om	  mätningarnas	  

och	  måttens	  följdriktighet	  och	  pålitlighet.	  Reliabilitet	  används	  således	  för	  att	  inom	  

samhällsvetenskapen	  se	  om	  de	  mått	  som	  utvecklats	  är	  följdriktiga	  eller	  konsistenta	  (Bryman,	  2011).	  

Inom	  den	  kvalitativa	  forskningen	  läggs	  dock	  mindre	  vikt	  vid	  just	  “mätbegreppet”.	  I	  denna	  studie	  är	  

syftet	  att	  kartlägga	  olika	  begreppsdefinitioner	  inom	  hållbarhetsredovisningen.	  Vikt	  kommer	  att	  

läggas	  vid	  en	  enad	  studieansats	  i	  litteraturtolkningen.	  I	  en	  litteraturstudie	  får	  sättet	  som	  litteraturen	  

angrips	  på,	  följder	  i	  slutresultatet.	  För	  att	  främja	  reliabiliteten	  är	  det	  viktigt	  att	  studien	  genomförs	  

med	  en	  förbestämd	  enad	  ansats. 
 
Extern	  reliabilitet 
Enligt	  LeCompte	  och	  Goetz	  (1982,	  se	  Bryman	  &	  Bell,	  2011)	  innebär	  extern	  reliabilitet	  till	  vilken	  grad	  

som	  studien	  kan	  återskapas.	  LeCompte	  och	  Goetz	  (1982,	  se	  Bryman	  &	  Bell,	  2011)	  ser	  svårigheter	  

med	  att	  uppnå	  extern	  reliabilitet	  inom	  kvalitativ	  social	  forskning,	  beroende	  på	  att	  det	  inte	  går	  att	  

“frysa”	  de	  sociala	  sammanhang	  som	  fanns	  i	  originalstudien.	  Detta	  är	  både	  sant	  och	  falskt	  inom	  denna	  

studie.	  Då	  utförandet	  medför	  en	  studie	  av	  texter,	  istället	  för	  exempelvis	  en	  observation	  av	  de	  

anställda	  i	  en	  organisation,	  kan	  det	  anses	  att	  en	  frysning	  av	  det	  studerade	  objektet	  faktiskt	  är	  möjligt.	  

De	  texter	  som	  utgåtts	  ifrån	  kommer	  att	  finnas	  oförändrade	  kvar	  i	  framtiden,	  varvid	  en	  analys	  av	  

exakt	  samma	  textdokument	  skulle	  vara	  praktiskt	  möjlig.	  Det	  som	  däremot	  inte	  kan	  frysas	  är	  först	  och	  

främst	  kunskapstillväxten	  inom	  området.	  Kunskapstillväxt	  i	  form	  av	  fler	  publicerade,	  för	  studien	  

relevanta,	  artiklar	  skulle	  innebära	  att	  en	  studie	  utförd	  efter	  samma	  urvalskriterier	  skulle	  generera	  

nya	  artiklar	  som	  skulle	  kunna	  ge	  nya	  synpunkter	  på	  hållbarhetsredovisningens	  innebörd.	  Inom	  

studien	  ses	  begreppet	  hållbarhetsredovisning	  som	  en	  social	  konstruktion	  vars	  innebörd	  är	  i	  ständig	  

förändring.	  Detta	  innebär	  att	  det	  inte	  nödvändigtvis	  är	  önskvärt	  att	  en	  återskapning	  av	  studien	  ger	  

samma	  resultat,	  då	  nya	  rön	  från	  nya	  sociala	  aktörer	  kan	  ha	  förändrat	  begreppets	  betydelse.	   
 
En	  annan	  aspekt	  som	  inte	  är	  frysbar	  är	  de	  trender	  och	  strömningar	  i	  samhället	  som	  påverkar	  

studieförfattarnas	  perspektiv	  och	  förkunskap.	  Med	  den	  vikt	  som	  läggs	  på	  förförståelse	  som	  grunden	  

för	  tolkningsarbetet	  (se	  Alvesson	  och	  Sköldberg,	  2008	  och	  Ödman,	  2010)	  är	  det	  rimligt	  att	  anta	  att	  

två	  identiska	  studier	  utförda	  av	  individer	  med	  olika	  förförståelse	  skulle	  ge	  upphov	  till	  olika	  resultat.	  
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Detta	  innebär	  att	  det	  inom	  tolkning	  av	  litteratur	  överlag	  är	  svårt	  att	  uppnå	  extern	  reliabilitet	  

eftersom	  olika	  individer	  alltid	  har	  olika	  förförståelse.	  Denna	  svårighet	  får	  dessutom	  anses	  fördjupas	  

med	  tiden	  då	  trender	  och	  strömningar	  inom	  samhället	  förändras. 
 
En	  återskapning	  av	  studien	  till	  den	  grad	  att	  identiskt	  resultat	  uppnås	  anses	  därmed	  inte	  vara	  möjligt	  i	  

denna	  typ	  av	  forskning.	  Dock	  anses	  ett	  så	  pass	  tydligt	  redogörande	  för	  studiens	  utförande	  att	  det	  

vore	  möjligt	  att	  försöka	  återskapa	  studien	  viktigt,	  då	  en	  sådan	  redogörelse	  dels	  ökar	  tillförlitligheten	  

hos	  läsare	  som	  genom	  kunskap	  om	  studiens	  utförande	  på	  ett	  bättre	  sätt	  kan	  bedöma	  studiens	  

kvalitet	  och	  dels	  ökar	  jämförbarheten	  med	  framtida	  studier	  av	  samma	  orsaker.	  Därmed	  är	  avsikten	  

att	  utförligt	  redogöra	  för	  de	  val	  som	  gjorts	  inom	  studien	  samt	  för	  valt	  tillvägagångssätt.	  	  

 
Intern	  reliabilitet 
Enligt	  LeCompte	  och	  Goetz	  (1982,	  se	  Bryman	  &	  Bell,	  2011)	  innebär	  intern	  reliabilitet	  huruvida	  olika	  

medlemmar	  av	  forskningsteamet	  är	  överens	  om	  vad	  de	  ser	  och	  hör.	  Detta	  innebär	  i	  denna	  studie	  

huruvida	  överensstämmande	  finns	  gällande	  tolkningen	  av	  texten.	  En	  utmaning	  i	  detta	  avseende	  är	  

det	  faktum	  att	  två	  olika	  individer	  får	  antas	  ha	  olika	  förförståelse.	  För	  att	  höja	  den	  interna	  

reliabiliteten	  diskuteras	  de	  tolkningar	  som	  görs	  medan	  studien	  skrivs,	  för	  att	  uppnå	  en	  så	  hög	  grad	  av	  

samstämmighet	  som	  möjligt.	  

	  

Validitet 
Bryman	  (2011)	  beskriver	  validitet	  som	  ett	  av	  de	  viktigaste	  forskningskriterierna.	  Validitet	  innebär	  en	  

bedömning	  gällande	  om	  indikatorer	  som	  skapats	  för	  att	  mäta	  ett	  begrepp,	  faktiskt	  mäter	  begreppet.	  

Vid	  genomgången	  av	  utvalda	  artiklar,	  görs	  en	  bedömning	  huruvida	  den	  eller	  de	  av	  artikelförfattaren	  

valda	  benämningar	  faktiskt	  kan	  användas	  för	  fenomenet	  hållbarhetsredovisning.	  

 
Intern	  validitet 
Intern	  validitet	  beskriver	  huruvida	  innebörden	  i	  att	  de	  observationer	  som	  en	  forskare	  gör	  stämmer	  

överens	  med	  de	  teoretiska	  idéer	  som	  forskaren	  utvecklar	  (Bryman	  &	  Bell,	  2012).	  Då	  de	  teoretiska	  

idéerna	  i	  denna	  studie	  tas	  direkt	  ifrån	  de	  studerade	  objekten,	  kommer	  en	  hög	  grad	  av	  intern	  validitet	  

att	  nås.	  

	  

Extern	  validitet 
Extern	  validitet	  innebär	  i	  hur	  hög	  grad	  resultaten	  från	  en	  studie	  kan	  generaliseras	  och	  på	  så	  vis	  

användas	  i	  andra	  situationer	  och	  sociala	  miljöer.	  Något	  som	  uppfattas	  problematiskt	  med	  den	  

externa	  validiteten	  och	  användandet	  av	  en	  kvalitativ	  ansats	  är	  det	  mindre	  urvalet	  (LeCompte	  &	  

Goetz,	  1982,	  se	  Bryman	  &	  Bell,	  2011)	  vilket	  är	  fallet	  även	  i	  denna	  studie.	  Även	  det	  faktum	  att	  studien	  
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avser	  utreda	  specifika	  begrepp	  blir	  problematiskt	  för	  den	  externa	  validiteten.	  Begreppens	  innebörd	  

kan	  inte	  anses	  vara	  av	  stor	  användbarhet	  inom	  andra	  sociala	  områden	  då	  syftet	  är	  ställt	  på	  en	  mycket	  

specifik	  nivå.	  Enligt	  Bryman	  och	  Bell	  (2011)	  är	  det	  dock	  vanligt	  för	  företagsekonomiska	  studier	  att	  

inte	  vara	  fullständigt	  generaliserbara. 
 
Etik 
Enligt	  Ödman	  (2010)	  är	  ett	  etiskt	  krav	  vid	  tolkandet	  av	  andra	  människor	  att	  den	  tolkade	  personen	  ska	  

få	  möjlighet	  att	  ta	  del	  av	  den	  tolkning	  som	  gjorts	  och	  få	  uttrycka	  sina	  synpunkter.	  Ödman	  (2010)	  

påpekar	  dock	  att	  detta	  inte	  alltid	  är	  möjligt,	  vilket	  även	  är	  fallet	  i	  denna	  studie	  då	  arbetet	  bygger	  på	  

publicerade	  artiklar.	  Det	  får	  dock	  antas	  att	  en	  författare	  genom	  en	  publikation	  av	  en	  artikel	  per	  

automatik	  godkänner	  att	  andra	  människor	  tar	  del	  av,	  och	  tolkar,	  artikeln	  i	  fråga.	  	  Avsikten	  med	  

tolkningsarbetet	  är	  i	  denna	  studie	  att	  ge	  en	  så	  rättvisande	  bild	  som	  möjligt	  av	  originalförfattarens	  

verk.	  	  

 
Objektivitet 
Objektivitet	  är	  eftersträvansvärt	  inom	  forskning	  (Bryman	  &	  Bell,	  2011)	  och	  en	  målstjärna	  även	  för	  

denna	  studie.	  Dock	  är	  realiteten	  den	  att	  studien	  består	  i	  ett	  tolkande	  av	  andra	  människors	  skrifter.	  

Precis	  som	  Ödman	  (2010)	  poängterar,	  innebär	  tolkning	  alltid	  en	  viss	  subjektivitet	  då	  den	  till	  viss	  del	  

bygger	  på	  tolkarens	  förförståelse.	  Detta	  innebär	  att	  total	  objektivitet	  i	  denna	  studie	  inte	  är	  möjlig.	  

Dock	  får	  inte	  heller	  subjektiviteten	  ta	  över	  på	  ett	  sådant	  vis	  att	  tillförlitligheten	  blir	  lidande.	  Genom	  

kritisk	  reflektion	  och	  meningsutbyten	  finns	  det	  i	  studien	  en	  balans	  mellan	  objektivitet	  och	  subjektiva	  

tolkningar.	  

	  

2.3.4. Källkritik 
Källorna	  som	  används	  granskas	  kritiskt.	  För	  att	  säkerställa	  kvalitén	  på	  de	  artiklar	  som	  är	  med	  i	  studien	  

används	  endast	  artiklar	  som	  har	  blivit	  granskade	  och	  benämns	  “peer	  reviewed”,	  vilket	  får	  anses	  vara	  

ett	  mått	  som	  i	  ett	  första	  steg	  kvalitetssäkrar	  en	  artikel.	  När	  artiklarna	  läses	  uppmärksammas	  

eventuella	  sakfel	  och	  om	  sakfel	  finns	  anses	  inte	  artikelns	  trovärdighet	  vara	  tillräckligt	  hög	  för	  att	  

artikeln	  i	  fråga	  ska	  vara	  med	  i	  studien.	  Skulle	  artikelns	  informationsmassa	  vara	  för	  liten	  och	  inte	  anses	  

tillföra	  relevant	  information,	  sorteras	  den	  bort	  i	  urvalet.	  Beroende	  på	  uppbyggnaden	  av	  artikeln,	  i	  

form	  av	  disposition	  och	  språkbruk,	  ges	  ett	  intryck	  om	  seriositeten	  och	  på	  vilken	  akademisk	  nivå	  

artikeln	  ligger.	  Om	  den	  bedömda	  akademiska	  nivån	  på	  artikeln	  inte	  är	  tillräckligt	  hög	  eller	  om	  artikeln	  

uppfattas	  som	  oseriös	  tas	  den	  bort	  i	  urvalet.	  Innehållet	  granskas	  även	  kritiskt	  utifrån	  vilka	  källor	  som	  

artikelförfattaren	  väljer	  att	  basera	  sin	  forskning	  på.	  
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3. Litteraturstudie	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  och	  diskuteras	  de	  valda	  artiklarna	  

	  

Nedan	  presenteras	  de	  utvalda	  artiklarna	  i	  kronologisk	  ordning.	  Det	  som	  presenteras	  är	  artikelns	  

generella	  syn	  på	  hållbarhet,	  de	  begrepp	  som	  används	  i	  artikeln	  samt	  vad	  som	  kan	  uttydas	  gällande	  

begreppens	  innebörd.	  Varje	  presenterad	  artikel	  avslutas	  med	  en	  diskussion	  som	  mynnar	  ut	  i	  en	  

utredning	  av	  artikelns	  använda	  begrepp.	  Dessa	  fylls	  i,	  i	  en	  tabell.	  I	  diskussionen	  diskuteras	  den	  

presenterade	  artikeln	  i	  relation	  till	  tidigare	  presenterade	  artiklar	  för	  att	  skapa	  en	  djupare	  förståelse.	  

Den	  information	  som	  fylls	  i,	  i	  den	  efterföljande	  tabellen	  är	  dock	  baserad	  på	  den	  specifika	  artikel	  som	  

just	  då	  utreds.	  Den	  utgör	  således	  inte	  någon	  form	  av	  sammanställning	  av	  alla	  presenterade	  artiklar	  

utan	  varje	  tabell	  är	  knuten	  till	  var	  sin	  artikel.	  I	  tabellen	  finns	  kategorierna	  begrepp,	  definition,	  

praktisk	  innebörd,	  inbördes	  relation	  och	  nivå	  av	  fokus.	  Med	  definition	  menas	  vad	  artikelförfattaren	  

tycks	  anse	  att	  begreppet	  egentligen	  står	  för.	  Med	  praktisk	  innebörd	  menas	  hur	  begreppet	  används	  i	  

praktiken	  om	  användningen	  är	  skild	  ifrån	  definitionen,	  om	  inte	  lämnas	  denna	  ruta	  tom.	  Med	  

inbördes	  relation	  menas	  hur	  begreppet	  relaterar	  till	  övriga	  i	  artikeln	  nämnda	  begrepp.	  Med	  nivå	  av	  

fokus	  menas	  hur	  mycket	  begreppet	  fokuseras	  i	  artikeln.	  Högt	  fokus	  (HF)	  innebär	  att	  begreppet	  är	  

artikelns	  huvudbegrepp	  och	  därmed	  är	  det	  som	  fokuseras	  mest	  i	  artikeln.	  Varje	  artikel	  har	  en	  till	  två	  

begrepp	  med	  HF.	  Lågt	  fokus	  (LF)	  innebär	  att	  begreppet	  nämns	  kort	  men	  att	  ingen	  utförlig	  beskrivning	  

av	  begreppet	  görs.	  Däremellan	  finns	  artiklar	  med	  mellanfokus	  (MF)	  som	  utreds	  till	  viss	  del.	  Inom	  

denna	  kategori	  faller	  även	  begrepp	  som	  anses	  vara	  synonymer	  till	  begrepp	  med	  HF	  inom	  samma	  

artikel.	  Begrepp	  som	  nämns	  i	  en	  artikel	  men	  som	  till	  följd	  av	  bristfällig	  information	  ej	  kan	  utredas	  och	  

ej	  tillför	  något	  till	  studien	  utelämnas	  ur	  tabellen.	  
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3.1. Atkinson	  (2000)	  Measuring	  corporate	  sustainability.	  

	  

3.1.1. Om	  artikeln	  

Atkinson	  (2000)	  fokuserar	  på	  begreppet	  full	  cost	  accounting	  (FCA)	  och	  önskar	  med	  sin	  artikel	  bidra	  till	  

debatten	  kring	  dess	  betydelse.	  Han	  vill	  visa	  hur	  FCA	  kan	  utvecklas	  och	  säger	  sig	  dela	  det	  synsätt	  som	  

menar	  att	  litteraturen	  inom	  kring	  hållbarhet	  på	  national-‐	  och	  makronivå	  underlättar	  arbetet	  med	  att	  

definiera	  vad	  hållbarhet	  innebär	  på	  företagsnivå.	  Andra	  begrepp	  som	  nämns	  i	  artikeln	  utöver	  FCA	  är	  

corporate	  environmental	  accounting	  och	  triple	  bottom	  line	  (TBL).	  

	  

3.1.2. Hållbarhet	  bakgrund	  
För	  att	  definiera	  hållbar	  utveckling	  utgår	  Atkinson	  (2000)	  ifrån	  Brundtlandskommissionens	  definition.	  

Han	  skriver	  dock	  även	  att	  många	  har	  valt	  att	  omtolka	  denna	  definition,	  som	  att	  det	  är	  nödvändigt	  att	  

följa	  en	  utvecklingsväg	  där	  mänsklig	  välfärd	  eller	  välmående	  inte	  förminskas	  över	  tid.	  Atkinson	  (2000)	  

poängterar	  att	  det	  är	  denna	  omtolkning	  av	  definitionen	  som	  valts	  i	  denna	  artikel.	  

	  

3.1.3. Hur	  ska	  hållbarhet	  uppnås?	  
Atkinson	  (2000)	  poängterar	  att	  det	  inte	  finns	  någon	  enad	  teori	  gällande	  hållbar	  utveckling	  men	  att	  

alla	  teorier	  delar	  ett	  gemensamt	  tema	  i	  och	  med	  att	  de	  uppmärksammar	  att	  framtida	  välmående	  är	  

bestämt	  av	  vad	  som	  händer	  med	  välstånd	  över	  tid.	  Indikatorer	  av	  hållbarhet	  tenderar	  således	  att	  

betona	  antingen	  ackumulerandet	  av	  välstånd	  eller,	  mer	  specifikt,	  hur	  en	  portfölj	  av	  tillgångar	  

hanteras	  över	  tid.	  Debatten	  på	  området	  gör	  det	  klart	  att	  portföljhanteringen	  också	  måste	  ta	  hänsyn	  

till	  naturens	  välstånd	  och	  naturtillgångar,	  så	  som	  förändringar	  i	  miljön	  till	  följd	  av	  föroreningar.	  

Atkinson	  (2000)	  menar	  att	  åsikterna	  gällande	  hur	  komponenterna	  i	  tillgångsportföljen	  ska	  viktas	  

relativt	  varandra,	  går	  isär	  i	  två	  stora	  läger.	  Det	  första	  synsättet	  kallas	  ”svag	  hållbarhet”	  och	  

anhängare	  av	  detta	  synsätt	  menar	  att	  det	  totala	  välståndet	  inte	  behöver	  öka	  med	  tiden.	  Detta	  

innebär	  att	  avverkning	  av	  naturresurser	  inte	  utgör	  något	  problem	  så	  länge	  som	  det	  följs	  av	  en	  

kompenserande	  investering	  i	  andra	  tillgångar	  istället.	  Det	  andra	  synsättet	  ”stark	  hållbarhet”	  har	  en	  

starkare	  betoning	  på	  konserverandet	  av	  naturtillgångar	  över	  tid.	  Således	  ligger	  här	  tyngdpunkten	  

inom	  detta	  synsätt	  på	  att	  upprätthålla	  och	  skydda	  absoluta	  nivåer	  av	  naturtillgångar	  för	  att	  agera	  

hållbart.	  Anledningen	  till	  detta	  är	  enligt	  Norton	  och	  Toman	  (1997,	  se	  Atkinson	  2000)	  att	  

naturtillgångar	  tillhandahåller	  komplexa	  ekologiska	  funktioner	  som	  är	  essentiella	  för	  upprättandet	  av	  

liv	  och	  som	  således	  inte	  kan	  ersättas	  av	  andra	  tillgångar.	  Naturtillgångar	  som	  har	  dessa	  karaktärsdrag	  

beskrivs	  av	  Pearce	  et	  al.	  (1989,	  se	  Atkinson,	  2000)	  som	  kritiska	  tillgångar.	  Han	  menar	  vidare	  att,	  att	  

låta	  dessa	  kritiska	  tillgångar	  falla	  under	  sin	  tröskelnivå	  skulle	  kunna	  få	  allvarliga,	  om	  inte	  katastrofala,	  

konsekvenser	  för	  mänskligt	  välmående.	  Dock	  finns	  det	  svårigheter	  i	  att	  avgöra	  vilka	  resurser	  som	  

utgör	  sådana	  kritiska	  tillgångar	  samt	  i	  att	  fastställa	  tröskelnivåerna	  för	  dessa	  (Hamilton,	  1997,	  se	  
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Atkinson,	  2000).	  

	  

3.1.4. Corporate	  environmental	  accounting	  

Atkinson	  (2000)	  diskuterar	  sedan	  hållbarhet	  genom	  begreppet	  corporate	  environmental	  accounting.	  

Han	  menar	  att	  det	  vanligaste	  tillvägagångssättet	  inom	  litteraturen	  på	  området	  är	  att	  utgå	  ifrån	  en	  

definition	  av	  (vanligtvis	  stark)	  hållbarhet	  och	  omdefiniera	  detta	  i	  den	  specifika	  kontexten	  för	  

redovisning.	  Exempel	  ges	  på	  författare	  som	  enligt	  Atkinson	  (2000)	  har	  använt	  sig	  av	  detta	  

tillvägagångssätt,	  så	  som	  Bebbington	  och	  Gray	  (1997)	  som	  menar	  att	  ”at	  a	  minimun,	  the	  sustainable	  

business	  is	  one	  that	  leavs	  the	  environment	  no	  worse	  of	  at	  the	  end	  of	  each	  accounting	  period	  then	  it	  

was	  at	  the	  beginning”	  (se	  Atkinson,	  2000,	  s.	  237).	  Atkinson	  (2000)	  menar	  att	  sådana	  definitioner	  är	  

tilltalande	  vid	  första	  ögonkastet	  men	  också	  något	  begränsande.	  Han	  menar	  att	  de	  både	  fokuserar	  

uppmärksamhet	  på	  företags	  ansvar	  för	  miljöpåverkan	  samt	  föreslår	  att	  företag	  bör	  vara	  mer	  

recessiva	  för	  sådana	  problem.	  Corporate	  environmental	  accounting	  innefattar	  en	  mängd	  olika	  

aktiviteter	  med	  en	  för	  tillfället	  låg	  nivå	  av	  standardisering	  och	  existerande	  praxis	  (United	  Nations,	  

1997,	  se	  Atkinson,	  2000).	  Atkinson	  (2000)	  menar	  att	  om	  en	  jämförelse	  av	  miljömässig	  prestation	  skall	  

göras	  över	  olika	  branscher,	  kommer	  detta	  att	  kräva	  ett	  gränsöverskridande	  ramverk	  inom	  vilket	  en	  

utvärdering	  av	  aktiviteterna	  kan	  göras.	  Sammanhang	  behövs	  för	  att	  göra	  datan	  hanterbar.	  

	  

3.1.5. Full	  cost	  accounting	  (FCA)	  
Det	  finns	  ingen	  bestämd	  definition	  av	  FCA.	  Atkinson	  refererar	  dock	  till	  en	  redogörelse	  av	  CICA	  (1997,	  

se	  Atkinson,	  2000)	  där	  en	  vid	  definition	  ges	  baserad	  på	  integrationen	  av	  ett	  företags	  interna	  

kostnader,	  inklusive	  interna	  miljömässiga	  kostnader,	  och	  de	  externa	  kostnaderna	  av	  dess	  aktiviteter.	  

En	  extern	  kostnad	  definieras	  i	  Atkinsons	  (2000)	  artikel	  som	  en	  kostnad	  som	  hos	  tredje	  part	  uppstår	  

som	  en	  biprodukt	  av	  ett	  företags	  ekonomiska	  aktivitet.	  En	  sådan	  biprodukt	  kan	  exempelvis	  vara	  

föroreningar	  som	  medför	  en	  kostnad	  för	  andra	  parter	  genom	  negativa	  effekter	  på	  hälsa	  och	  miljö.	  

FCA	  innefattar	  således	  både	  kostnader	  som	  uppstår	  för	  att	  minska	  föroreningar,	  men	  även	  kostnader	  

som	  uppstått	  som	  en	  effekt	  av	  föroreningar	  som	  i	  nuläget	  är	  oförminskade.	  	  Atkinson	  (2000)	  

poängterar	  att	  definitionen	  av	  FCA	  inkluderar	  alla	  kostnader	  associerade	  med	  ett	  företags	  

ekonomiska	  aktivitet,	  inte	  bara	  de	  miljömässiga.	  Även	  de	  sociala	  frågorna,	  främst	  frågor	  gällande	  

arbetsmiljö,	  är	  en	  viktig	  aspekt	  men	  Atkinson	  (2000)	  har	  gjort	  valet	  att	  i	  denna	  artikel	  endast	  

fokusera	  på	  frågor	  relaterade	  till	  miljö.	  Atkinson	  (2000)	  menar	  att	  FCA	  är	  mer	  överensstämmande	  

med	  diskussionerna	  både	  inom	  nationalredovisning	  och	  inom	  den	  bredare	  litteraturen	  kring	  hållbar	  

utveckling	  än	  andra	  metoder	  på	  området.	  

	  

Atkinson	  (2000)	  menar	  att	  FCA	  har	  en	  rad	  fördelar.	  Exempelvis	  att	  den	  täcker	  en	  rad	  olika	  aktiviteter	  

och	  möjliggör	  en	  sofistikerad	  analys	  över	  företagets	  kostnadsbild.	  Han	  menar	  vidare	  att	  den	  kanske	  
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största	  fördelen	  är	  att	  det,	  till	  viss	  del,	  är	  möjligt	  att	  värdera	  miljöpåverkan	  i	  monetära	  termer.	  Någon	  

praxis	  för	  detta	  är	  dock	  ännu	  inte	  klarlagd.	  De	  största	  framstegen	  har	  skett	  med	  att	  uppskatta	  

externa	  kostnader	  från	  rutinutsläpp	  ifrån	  en	  specifik	  källa	  så	  som	  till	  exempel	  elektricitet.	  Utsläpp	  

ifrån	  mer	  diffusa	  källor	  innebär	  högre	  komplexitet	  och	  något	  tillvägagångssätt	  för	  detta	  är	  ännu	  inte	  

framtaget.	  

	  

3.1.6. Triple	  bottom	  line	  (TBL)	  

Atkinson	  (2000)	  poängterar	  att	  FCA	  inte	  är	  det	  enda	  ramverket	  för	  att	  hantera	  företags	  miljömässiga	  

påverkan.	  Ett	  uppmärksammat	  alternativ	  är	  TBL.	  Han	  menar	  att	  TBL	  innebär	  att	  använda	  indikatorer	  

för	  ekonomiska,	  sociala	  och	  miljömässiga	  aspekter	  presenterade	  i	  heterogena	  enheter.	  Atkinson	  

(2000)	  menar	  dock	  att	  FCA	  är	  ett	  användningsbart,	  om	  inte	  det	  bästa,	  tillvägagångssättet	  för	  att	  

förstå	  företagssektorns	  externa	  påverkan	  på	  samhället	  varför	  TBL	  inte	  har	  fokuserats	  i	  denna	  artikel.	  

	  

3.1.7. Diskussion	  
Hållbarhet	  utgår	  här	  ifrån	  ett	  synsätt	  där	  målet	  är	  att	  mänsklig	  välfärd	  och	  välmående	  inte	  skall	  

minska	  över	  tid.	  Detta	  ger	  ett	  fokus	  på	  mänskligt	  välstånd	  där	  hållbarhet	  innebär	  att	  upprätthålla	  

detta	  välstånd.	  Miljöaspekten	  får	  således	  vikt	  i	  diskussionen	  som	  ett	  verktyg	  för	  upprätthållande	  av	  

välstånd.	  Detta	  synsätt	  propagerar	  således	  inte	  miljöhänsyn	  för	  någon	  form	  av	  moraliska	  skäl	  utan	  

helt	  enkelt	  eftersom	  miljön	  behövs	  för	  att	  upprätthålla	  mänsklig	  rikedom.	  Miljön	  skall	  räddas	  för	  att	  i	  

framtiden	  kunna	  tjäna	  människan.	  En	  form	  av	  rationell	  egoism.	  

	  

De	  begrepp	  som	  diskuteras	  i	  artikeln	  är	  corporate	  environmental	  accounting,	  FCA	  samt	  TBL.	  Atkinson	  

(2000)	  går	  inte	  in	  på	  några	  detaljer	  gällande	  TBL	  mer	  än	  att	  det	  innebär	  att	  använda	  indikatorer	  för	  

ekonomiska,	  sociala	  och	  miljömässiga	  aspekter	  presenterade	  i	  heterogena	  enheter.	  Dock	  poängterar	  

han	  att	  TBL	  och	  FCA	  inte	  är	  samma	  sak	  och	  menar	  samtidigt	  att	  FCA,	  möjligtvis	  är	  det	  bästa	  

tillvägagångssättet	  för	  att	  skapa	  förståelse	  för	  företagens	  samhällspåverkan.	  Snarast	  tycks	  han	  se	  TBL	  

och	  FCA	  som	  två	  olika	  metoder	  som	  inryms	  i	  corporate	  environmental	  accounting.	  Detta	  blir	  dock	  

aningen	  motsägelsefullt	  eftersom	  han	  också	  medger	  att	  FCA	  utöver	  miljömässiga	  även	  innehåller	  

sociala	  aspekter	  som	  dock	  inte	  fokuseras	  i	  denna	  artikel.	  	  

	  

Samma	  problematik	  finns	  i	  utredandet	  av	  innebörden	  av	  begreppet	  environmental	  accounting.	  

Atkinson	  (2000)	  menar	  att	  begreppet	  har	  sin	  utgångspunkt	  i	  definitionen	  för	  hållbarhet	  men	  genom	  

att	  diskutera	  hållbarhet	  inom	  begreppet	  environmental	  accounting	  utesluter	  han	  icke	  miljömässiga	  

dimensioner	  av	  hållbarhet.	  Då	  uteslutande	  av	  sociala	  aspekter	  är	  ett	  medvetet	  val	  inom	  diskussionen	  

av	  FCA	  får	  det	  samma	  anses	  gälla	  i	  detta	  fall.	  Av	  detta	  blir	  det	  rimligt	  att	  dra	  slutsatsen	  att	  Atkinson	  

(2000)	  helt	  enkelt	  anser	  att	  de	  sociala	  aspekterna	  inom	  hållbarhetsfrågan	  är	  av	  såpass	  mindre	  vikt	  än	  
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de	  miljömässiga,	  att	  begreppet	  hållbarhet	  ryms	  inom	  environmental	  accounting.	  	  

	  	  

	  

Begrepp FCA Corporate	  environmental	  

accounting 
TBL 

Definition Integrationen	  av	  ett	  företags	  alla	  

interna	  och	  externa	  kostnaderna	  

av	  dess	  aktiviteter 

Redovisning	  av	  miljömässig	  

information	  baserad	  på	  

definitionen	  för	  hållbarhet,	  det	  

vill	  säga	  redovisning	  av	  

hållbarhet 

Att	  använda	  indikatorer	  

för	  ekonomiska,	  sociala	  

och	  miljömässiga	  

aspekter	  presenterade	  i	  

heterogena	  enheter 

Praktisk	  

innebörd 

 Innefattar	  en	  mängd	  olika	  

aktiviteter	  med	  en	  låg	  nivå	  av	  

standardisering	  och	  existerande	  

praxis 

 

Inbördes	  

relationer 

Ej	  synonomt	  med	  TBL,	  har	  ett	  

synsätt	  som	  ligger	  närmare	  

nationalekonomin	  än	  andra	  

metoder	  inom	  området 

Övergripande	  term	  som	  täcker	  in	  

de	  övriga	  två 

Ej	  synonymt	  med	  FCA 

Fokusnivå	   HF	   MF	   LF	  
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3.2. Gray	  och	  Milne	  (2002)	  Sustainability	  reporting:	  Who's	  kidding	  whom?	  
	  

3.2.1. Om	  artikeln	  

Gray	  och	  Milne	  (2002)	  söker	  i	  sin	  artikel	  belysa	  några	  motsägelser	  och	  viss	  inkonsekvens	  inom	  

redovisningen	  av	  hållbarhetsfrågor.	  De	  begrepp	  som	  utreds	  i	  artikeln	  är	  sustainability	  reporting	  och	  

triple	  bottom	  line	  (TBL).	  

	  

3.2.2. Bakgrund	  hållbarhet	  
Gray	  och	  Milne	  (2002)	  nämner	  Brundtlandskommissionens	  definition	  för	  hållbarhet	  då	  de	  beskriver	  

begreppet.	  Gray	  och	  Milne	  (2002)	  intar	  en	  kritisk	  ståndpunkt	  i	  hållbarhetsfrågan	  och	  menar	  att	  

världen,	  framför	  allt	  i	  väst,	  inte	  agerar	  hållbart	  i	  dagsläget.	  De	  menar	  vidare	  att	  den	  internationella	  

företagsvärlden,	  med	  den	  även	  den	  internationella	  redovisningsvärlden,	  kan	  vara	  den	  mest	  

inflytelserika	  och	  organiserade	  av	  de	  sociala	  grupper	  som	  söker	  klara	  ut	  vad	  hållbarhet	  kan	  tänkas	  

innebära	  för	  framtida	  välmående	  och	  utveckling.	  Trots	  detta	  menar	  Gray	  och	  Milne	  (2002)	  att	  

företags-‐	  och	  redovisningsvärldens	  initiativ	  på	  området	  har	  varit	  förvirrande	  och	  att	  de	  trots	  goda	  

intentioner	  riskerar	  att	  göra	  mer	  skada	  än	  nytta.	  

	  

3.2.3. Hållbarhet	  och	  företag	  
Gray	  och	  Milne	  (2002)	  menar	  att	  det	  innan	  1990-‐talet	  funnits	  ett	  starkt	  motstånd	  mot	  att	  integrera	  

hållbarhetstänk	  i	  företagsvärlden.	  De	  menar	  även	  att	  företagsvärlden	  hävdar	  att	  hållbarhet	  går	  hand	  i	  

hand	  med	  företagande	  och	  att	  hållbarhet	  således	  är	  i	  trygga	  händer	  i	  företagsvärlden,	  något	  som	  

Gray	  och	  Milne	  (2002)	  hävdar	  ligger	  långt	  ifrån	  sanningen.	  De	  menar	  snarare	  att	  för	  att	  företag	  ska	  ta	  

något	  verkligt	  steg	  mot	  hållbarhet	  måste	  de	  dels	  minska	  deras	  totala	  påverkan	  på	  miljön	  samt	  minska	  

skillnaderna	  mellan	  fattiga	  och	  rika.	  Gray	  och	  Milne	  (2002)	  hävdar	  att	  eftersom	  företagen	  är	  

kapitalistiska	  organisationer	  som	  söker	  maximera	  sin	  vinst,	  kommer	  sådana	  steg	  inte	  att	  tas	  eftersom	  

det	  går	  emot	  företags	  natur.	  

	  

3.2.4. Begrepp	  
Gray	  och	  Mine	  (2002)	  menar	  att	  fokus	  under	  den	  första	  delen	  av	  1990-‐talet	  låg	  på	  environmental	  

reporting	  vilket	  under	  1990-‐talets	  mitt	  följdes	  av	  social	  reporting	  medan	  fokus	  under	  början	  av	  2000-‐

talet,	  då	  artikeln	  skrevs,	  istället	  låg	  på	  antingen	  TBL	  reporting	  eller	  sustainable	  development	  

reporting.	  Gray	  och	  Milne	  (2002)	  poängterar	  starkt	  att	  dessa	  två	  inte	  är	  synonymer.	  
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3.2.5. Triple	  bottom	  line	  (TBL)	  

TBL	  innebär	  att	  företag	  som	  skall	  börja	  arbeta	  med	  hållbarhet	  måste	  arbeta	  bort	  från	  att	  enbart	  

fokusera	  på	  det	  finansiella	  slutresultatet	  till	  att	  även	  inkludera	  sociala	  och	  miljömässiga	  aspekter,	  

eller	  sociala	  och	  miljömässiga	  slutresultat	  (i.e.	  bottom	  lines1).	  Gray	  och	  Milne	  (2002)	  menar	  att	  detta	  

är	  en	  god	  idé	  eftersom	  det	  tydliggör	  att	  ett	  företag	  utöver	  sin	  finansiella	  rapportering	  även	  måste	  

göra	  en	  full	  redogörelse	  för	  social	  och	  miljömässig	  påverkan	  för	  att	  kunna	  uppvisa	  full	  

ansvarsskyldighet	  (i.e.	  accountability).	  För	  en	  riktig	  TBL	  reporting	  måste	  den	  sociala	  och	  miljömässiga	  

redovisningen	  vara	  precis	  lika	  viktig,	  detaljerad,	  noggrann	  och	  tillförlitlig	  som	  den	  finansiella	  

redovisningen.	  Det	  är	  detta	  faktum	  som	  enligt	  Gray	  och	  Milne	  (2002)	  utgör	  problem	  för	  TBL.	  De	  

menar	  nämligen	  att	  den	  sociala	  och	  miljömässiga	  information	  som	  lämnas	  av	  företag	  som	  påstår	  sig	  

rapportera	  enligt	  TBL	  är	  allt	  för	  partisk	  och	  vinklad	  till	  att	  framhäva	  positiv	  information.	  De	  hävdar	  

även	  att	  det	  är	  vetenskapligt	  bevisat	  att	  en	  organisation	  som	  befinner	  sig	  i	  en	  situation	  där	  finansiella	  

aspekter	  är	  i	  konflikt	  med	  sociala	  eller	  miljömässiga	  aspekter	  i	  de	  allra	  flesta	  fall,	  utom	  de	  mest	  

extrema,	  agerar	  till	  förmån	  för	  de	  finansiella	  aspekterna.	  I	  och	  med	  detta	  är	  inte	  TBL	  någon	  TBL	  utan	  

bara	  en	  finansiell	  bottom	  line	  med	  lite	  sociala	  och	  miljömässiga	  influenser.	  Gray	  och	  Milne	  (2002)	  

menar	  att	  det	  ligger	  i	  företagets	  natur	  att	  bete	  sig	  på	  detta	  vis	  men	  att	  det	  aldrig	  kommer	  att	  vara	  

möjligt	  att	  nå	  en	  riktig	  bild	  av	  situationen	  förrän	  social	  och	  miljömässig	  ansvarsskyldighet	  ges	  samma	  

tyngd	  som	  den	  finansiella.	  De	  menar	  även	  att	  det	  enda	  som	  hindrar	  företag	  från	  att	  visa	  full	  social	  

och	  miljömässig	  ansvarsskyldighet	  är	  företagen	  själva.	  Tekniker	  för	  att	  möjliggöra	  detta	  finns	  

tillgängliga	  men	  fullständiga	  rapporter	  för	  miljö	  och	  social	  påverkan	  är	  trots	  detta	  ännu	  exceptionellt	  

sällsynta.	  
	  

3.2.6. Begreppet	  hållbarhet	  
Hållbarhet	  menar	  Gray	  och	  Milne	  (2002)	  är	  främst	  ett	  globalt	  koncept	  och	  frågan	  är	  huruvida	  det	  

över	  huvud	  taget	  har	  någon	  tillämplighet	  på	  företags-‐,	  eller	  ens	  regional	  nivå.	  Hållbarhet	  betonar	  inte	  

bara	  en	  effektiv	  fördelning	  av	  resurser	  över	  tid	  utan	  även	  en	  rättvis	  distribution	  av	  resurser	  och	  

möjligheter	  både	  mellan	  individer	  här	  och	  nu	  samt	  mellan	  nuvarande	  och	  framtida	  generationer.	  

Gray	  och	  Milne	  (2002)	  menar	  att	  nuvarande	  system	  snarast	  leder	  oss	  mot	  ett	  mindre	  hållbart	  

förhållningssätt	  i	  form	  av	  befolkningstillväxt,	  exploatering	  av	  mark,	  föroreningar,	  konsumtion	  och	  

ekonomisk	  tillväxt.	  Faktorer	  som	  de	  menar	  är	  fiender	  till	  hållbarhet.	  För	  att	  öka	  hållbarheten	  har	  det	  

efterfrågats	  utvärderingar	  av	  den	  kumulativa	  effekten	  av	  ekonomisk	  aktivitet	  genom	  exempelvis	  

ekologiska	  fotstegsanalyser,	  försiktighetsprinciper	  i	  beslutsfattande	  samt	  mer	  rättvisa,	  demokratiska	  

och	  deltagande	  beslutsforum.	  Något	  som	  Gray	  och	  Milne	  (2002)	  menar	  går	  helt	  emot	  det	  existerande	  

kapitalistiska	  systemet,	  företags	  beteende	  och	  befintlig	  redovisningspraxis.	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Bottom	  line	  är	  den	  nedersta	  raden	  i	  ett	  företags	  resultaträkning,	  det	  vill	  säga	  företagets	  slutresultat.	  
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3.2.7. Hållbarhet	  i	  relation	  till	  traditionell	  redovisning	  
Gray	  och	  Milne	  (2002)	  hävdar	  att	  hållbarhet	  och	  den	  traditionella	  redovisningen	  har	  olika	  mål.	  

Medan	  traditionell	  redovisning	  betonar	  den	  ekonomiska	  organisationen	  som	  centralt	  fokus	  och	  antar	  

att	  denna	  kommer	  att	  fortleva	  i	  evig	  tid	  (fortlevnadsprincipen),	  skulle	  en	  betoning	  på	  hållbarhet	  

snarare	  kräva	  en	  kollektiv	  och	  kumulativ	  utvärdering	  av	  ekonomisk	  aktivitet	  relaterat	  till	  en	  

resursbas.	  De	  menar	  således	  att	  organisationsbaserad	  utvärdering	  och	  rapportering,	  oavsett	  hur	  

välfylld	  med	  social	  och	  miljömässig	  information,	  aldrig	  kommer	  att	  bli	  tillräcklig	  för	  att	  påvisa	  

hållbarhet	  så	  länge	  som	  den	  inte	  inkluderar	  den	  kumulativa	  effekten	  av	  alla	  aktiviteter	  på	  ett	  givet	  

ekosystems	  kapacitet.	  På	  så	  vis	  kan	  även	  effektiva	  organisationer	  med	  välutvecklad	  miljöhänsyn	  vara	  

icke	  hållbara	  om	  de	  ökar	  produktionen.	  Eftersom	  det	  är	  den	  kollektiva	  effekten	  som	  måste	  mätas,	  

innebär	  det	  även	  att	  de	  ekologiska	  fotstegen	  kan	  öka	  även	  om	  minskningar	  sker	  hos	  enskilda	  

organisationer.	  Företagsvärlden	  måste	  således	  agera	  som	  ett	  kollektiv	  för	  att	  uppnå	  verklig	  

hållbarhet.	  På	  så	  vis	  menar	  Gray	  och	  Milne	  (2002)	  att	  det	  är	  enhetskonceptet	  som	  är	  den	  största	  

motståndaren	  till	  hållbarhet	  eftersom	  det	  hindrar	  företag	  från	  att	  fatta	  beslut	  för	  kollektivets	  bästa.	  

Vidare	  menar	  de	  att	  fastställa	  ekosystems	  kapacitet,	  tröskelnivåer	  och	  kumulativa	  effekter	  är	  enormt	  

svårt	  vilket	  ställer	  till	  stora	  problem	  för	  sustainability	  reporting.	  

	  

3.2.8. Sustainability	  reporting	  
Gray	  och	  Milne	  (2002)	  menar	  att	  för	  att	  redovisning	  av	  företags	  hållbarhet	  skall	  kunna	  ske	  på	  riktigt,	  

måste	  det	  finnas	  en	  detaljerad	  och	  komplex	  analys	  med	  organisationens	  interagerande	  med	  

ekosystem,	  resurser,	  invånare	  och	  samhällen	  och	  som	  sedan	  tolkas	  i	  relation	  till	  alla	  andra	  

organisationers	  tidigare	  och	  nuvarande	  påverkan	  på	  samma	  aspekter.	  Således	  behövs	  för	  att	  kunna	  

redovisa	  hållbarhet	  en	  betydligt	  mer	  komplex	  form	  av	  rapport	  än	  TBL.	  För	  att	  sustainability	  reporting	  

skulle	  kunna	  vara	  möjlig	  måste	  det	  ske	  en	  skiftning	  till	  att	  redovisa	  för	  ekosystem	  och	  för	  samhällen.	  

Gray	  och	  Milne	  (2002)	  menar	  att	  den	  centrala	  punkten	  är	  att	  det	  är	  svårt,	  om	  inte	  omöjligt,	  att	  

definiera	  precis	  hur	  en	  hållbar	  organisation	  skulle	  se	  ut	  och	  att	  det	  således	  även	  blir	  omöjligt	  att	  

redovisa	  dess	  hållbarhet.	  Detta	  menar	  de	  dock,	  inte	  är	  någon	  anledning	  till	  att	  sluta	  försöka	  och	  

sträva	  efter	  en	  sådan	  typ	  av	  redovisning.	  Däremot	  menar	  de	  att	  det	  bör	  utövas	  försiktighet	  gällande	  

att	  definiera	  vad	  termen	  hållbarhet	  egentligen	  innebär	  samt	  att	  förståelsen	  måste	  öka	  för	  det	  faktum	  

att	  sustainability	  reporting	  innehåller	  nivåer	  av	  analys	  och	  komplexitet	  som	  överstiger	  påverkan	  av	  

en	  enda	  organisation.	  Sustainability	  reporting	  menar	  de	  således,	  existerar	  inte	  i	  praktiken	  i	  dagsläget.	  

	  

3.2.9. Diskussion	  
Synen	  på	  hållbarhet	  och	  själva	  tolkningen	  av	  Brundtlandskommissionens	  definition	  skiljer	  sig	  mellan	  

Gray	  och	  Milne	  (2002)	  jämfört	  med	  den	  syn	  som	  Atkinson	  (2000)	  har.	  Atkinson	  (2000)	  menar	  att	  

miljön	  skall	  behandlas	  på	  ett	  sådant	  sätt	  att	  den	  i	  framtiden	  kan	  upprätthålla	  det	  ekonomiska	  
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välståndet,	  medan	  Gray	  och	  Milne	  (2002)	  snarare	  menar	  att	  det	  ekonomiska	  välståndet	  åtminstone	  i	  

någon	  mån	  är	  en	  fiende	  till	  en	  hållbar	  planet.	  

	  

Gray	  och	  Milne	  (2002)	  drar	  begreppet	  hållbarhet	  till	  sin	  spets	  och	  menar	  att	  verklig	  hållbarhet	  inte	  

kan	  redovisas	  ur	  ett	  enskilt	  företags	  perspektiv.	  De	  flyttar	  således	  över	  debatten	  till	  makronivå	  och	  

menar	  att	  sustainability	  reporting	  i	  dess	  rätta	  bemärkelse	  måste	  utföras	  både	  kumulativt	  och	  

kollektivt.	  Vissa	  likheter	  finns	  med	  Atkinson	  som	  med	  sin	  diskussion	  om	  portföljhantering	  intar	  ett	  

mer	  nationalekonomiskt	  synsätt	  som	  inkluderar	  den	  kumulativa	  och	  kollektiva	  effekten	  på	  portföljen	  

av	  naturtillgångar.	  Dock	  menar	  Atkinson	  (2000)	  att	  det	  på	  ett	  redovisningsplan	  är	  möjligt	  att	  med	  

hjälp	  av	  FCA	  göra	  en	  för	  företaget	  enskild	  redovisning	  av	  företagets	  effekt	  på	  porföljen	  av	  

naturtillgångar	  medan	  Gray	  och	  Milne	  (2002)	  tycks	  hävda	  att	  hållbarhet	  är	  såpass	  komplex	  att	  alla	  

effekter	  ej	  kan	  innefattas	  i	  ett	  enskilt	  företags	  redovisning.	  	  

	  

Gällande	  TBL	  anser	  Gray	  och	  Milne	  (2002)	  att	  det	  finns	  ett	  stort	  gap	  mellan	  begreppets	  innebörd	  i	  

teorin	  och	  i	  praktiken.	  De	  har	  gjort	  en	  bokstavlig	  tolkning	  av	  begreppet	  och	  således	  dragit	  slutsatsen	  

att	  TBL	  bör	  innebära	  tre	  lika	  viktade	  slutresultat,	  ett	  socialt,	  ett	  miljömässigt	  och	  ett	  finansiellt.	  Något	  

som	  de	  menar	  i	  praktiken	  byts	  ut	  mot	  traditionell	  finansiell	  redovisning	  med	  vinklade	  och	  partiska	  

sociala	  och	  miljömässiga	  influenser.	  

	  

Begrepp TBL Sustainability	  reporting 

Definition En	  tredelad	  redovisningsform	  där	  det	  

miljömässiga,	  sociala	  och	  finansiella	  

slutresultatet	  ges	  lika	  stor	  vikt 

Kollektiv	  och	  kumulativ	  

utvärdering	  av	  ekonomisk	  

aktivitet	  relaterat	  till	  en	  	  

Resursbas 

Praktisk	  

innebörd 

Traditionell	  finansiell	  redovisning	  med	  

(partiska	  och	  vinklade)	  sociala	  och	  

miljömässiga	  influenser 

Existerar	  ej	  i	  praktiken 

Inbördes	  

relationer 

Inte	  synonymt	  med	  sustainability	  reporting Inte	  synonymt	  med	  TBL 

Fokusnivå	   HF	   HF	  
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3.3. Norman	  och	  MacDonald	  (2004)	  Getting	  to	  the	  bottom	  of	  "triple	  bottom	  

line".	  
	  

3.3.1. Om	  artikeln	  

Norman	  och	  MacDonald	  (2004)	  utför	  i	  sin	  artikel	  en	  kritisk	  utredning	  av	  konceptet	  triple	  bottom	  line	  

(TBL)	  accounting.	  De	  berör	  även	  begreppen	  corporate	  social	  responsibility	  (CSR)	  och	  social	  and	  

ethical	  accounting,	  auditing	  and	  reporting	  (SEAAR).	  I	  sin	  undersökning	  av	  TBL	  fokuserar	  de	  på	  de	  

sociala	  aspekterna	  men	  menar	  att	  slutsatserna	  för	  dessa	  är	  analoga	  med	  de	  miljömässiga	  aspekterna.	  

	  

3.3.2. Triple	  bottom	  line	  (TBL)	  accounting	  	  

Enligt	  Norman	  och	  MacDonald	  (2004)	  har	  olika	  anhängare	  av	  TBL	  olika	  uppfattningar	  om	  dess	  

innebörd.	  Det	  är	  därför	  oklart	  exakt	  vad	  som	  menas	  med	  TBL.	  Det	  är	  svårt	  att	  hitta	  någon	  

genomarbetad	  definition	  av	  konceptet,	  eller	  ens	  någon	  metodologi	  eller	  formel	  för	  att	  kalkylera	  de	  

nya	  slutresultaten.	  Istället	  för	  definitioner,	  erbjuder	  litteraturen	  vaga	  påståenden	  om	  målen	  med	  

TBL-‐tillvägagångssättet.	  

	  

Norman	  och	  MacDonald	  menar	  att	  det	  går	  att	  urskilja	  två	  svar	  till	  frågan	  gällande	  vad	  det	  innebär	  att	  

säga	  att	  det	  finns	  två	  slutresultat	  än	  det	  finansiella.	  Det	  första	  är	  vad	  Norman	  och	  MacDonald	  (2004)	  

kallar	  measurement	  claim	  och	  som	  innebär	  att	  komponenterna	  av	  social	  prestation	  eller	  social	  

påverkan	  kan	  mätas	  relativt	  objektivt	  baserad	  på	  standardindikatorer.	  Det	  andra	  svaret	  kallas	  

aggregation	  claim	  och	  menar	  att	  ett	  socialt	  slutresultat,	  det	  vill	  säga	  något	  likartat	  med	  en	  social	  

nettovinst	  eller	  förlust,	  kan	  kalkyleras	  med	  datan	  ifrån	  dessa	  indikatorer	  och	  en	  relativt	  

okontroversiell	  formula	  kan	  användas	  för	  vilket	  företag	  som	  helst.	  Norman	  och	  MacDonald	  försöker	  

även	  besvara	  frågan	  varför	  företag	  skall	  mäta,	  kalkylera	  och	  rapportera	  dess	  sociala	  slutresultat.	  Till	  

denna	  fråga	  urskiljer	  de	  tre	  olika	  svar,	  nämligen	  att	  sådan	  rapportering	  i	  det	  långa	  loppet	  förbättrar	  

vinsten	  (convergence	  claim),	  att	  företaget	  har	  en	  skyldighet	  till	  samhället	  (strong	  social	  obligation	  

claim)	  samt	  att	  företaget	  har	  en	  skyldighet	  till	  sina	  intressenter	  (transparency	  claim).	  Detta	  innebär	  

således	  att	  förespråkare	  av	  TBL	  anser	  att	  social	  (och	  miljömässig)	  prestation	  kan	  mätas	  relativt	  

objektivt	  och	  att	  dessa	  mätresultat	  bör	  användas	  av	  företaget	  för	  att	  förbättra	  dess	  sociala	  (och	  

miljömässiga)	  prestation.	  Vidare	  bör	  företaget	  rapportera	  dessa	  resultat	  och	  genom	  att	  göra	  det,	  ger	  

de	  en	  positiv	  påverkan	  på	  det	  finansiella	  resultatet	  i	  det	  långa	  loppet.	  

	  

Norman	  och	  MacDonald	  (2004)	  observerar	  hur	  vagt	  formulerade	  de	  ovanstående	  påståendena	  är.	  De	  

poängterar	  exempelvis	  gällande	  transparency	  claim	  att	  företag	  givetvis	  har	  skyldigheter	  eller	  

åtminstone	  goda	  anledningar	  att	  rapportera	  information	  till	  sina	  intressenter	  men	  att	  frågan	  snarare	  



	  

37	  

gäller	  vilken	  och	  hur	  mycket	  information	  intressenterna	  har	  rätt	  till.	  Sådana	  frågor,	  menar	  de,	  

besvarar	  inte	  TBL-‐litteraturen.	  

	  

3.3.3. TBL	  och	  CSR	  
Norman	  och	  MacDonald	  (2004)	  menar	  att	  TBL	  ofta	  används	  synonymt	  med	  CSR.	  De	  exemplifierar	  

detta	  med	  företaget	  VanCity	  som	  beskriver	  sitt	  TBL-‐arbete	  med	  att	  ta	  hänsyn	  till	  miljömässiga,	  

sociala	  och	  finansiella	  aspekter	  i	  utformandet	  av	  företagets	  strategi.	  Ingenstans	  nämns	  någon	  

kalkylering	  av	  slutresultat	  för	  de	  sociala	  eller	  miljömässiga	  aspekterna.	  Detta	  förhållningssätt	  menar	  

de	  inte	  är	  någon	  nyhet	  utan	  bara	  är	  vad	  CSR	  har	  inneburit	  sedan	  innan	  begreppet	  TBL	  ens	  myntades.	  

De	  menar	  också	  att	  convergence	  claim,	  det	  vill	  säga	  att	  socialt	  ansvar	  och	  etik	  kan	  förbättra	  

företagets	  lönsamhet,	  egentligen	  inte	  heller	  innebär	  något	  nytt	  utan	  bygger	  på	  en	  teori	  som	  

myntades	  av	  Edward	  Freemans	  bok	  ”Strategic	  Management:	  A	  Stakeholder	  Approach”	  som	  släpptes	  

1984.	  Det	  skulle	  kunna	  hävdas	  att	  det	  som	  skiljer	  TBL	  från	  CSR,	  är	  att	  TBL	  betonar	  mätande	  och	  

rapportering.	  Detta	  menar	  dock	  Norman	  och	  MacDonald	  är	  inte	  heller	  något	  unikt	  med	  TBL,	  utan	  TBL	  

är	  bara	  en	  del	  i	  en	  större	  rörelse	  som	  benämns	  social	  and	  ethical	  accounting,	  auditing	  and	  reporting	  

(SEAAR).	  	  

	  

3.3.4. TBL	  och	  SEAAR	  
SEAAR	  beskrivs	  av	  Norman	  och	  MacDonald	  (2004)	  som	  upphovsrörelsen	  till	  de	  olika	  standarderna	  

inom	  området	  så	  som	  exempelvis	  GRI.	  De	  menar	  att	  den	  viktigaste	  funktionen	  med	  dessa	  standarder	  

är	  att	  identifiera	  indikatorer	  för	  social	  prestation	  samt	  utveckla	  metoder	  för	  mätande	  och	  granskning	  

med	  hjälp	  av	  dessa	  indikatorer.	  De	  menar	  vidare	  att	  SEAAR	  uppfyller	  fyra	  av	  de	  fem	  claims	  som	  

beskrivits	  ovan.	  	  Endast	  aggregation	  claim	  nämner	  specifikt	  mätandet	  av	  ett	  socialt	  slutresultat,	  

något	  som	  inte	  stöds	  i	  övrig	  SEAAR-‐litteratur.	  Dock	  menar	  Norman	  och	  MacDonald	  att	  denna	  skillnad	  

endast	  ligger	  i	  TBLs	  retorik	  och	  inte	  i	  dess	  utförande	  eftersom	  några	  försök	  att	  räkna	  fram	  ett	  socialt	  

slutresultat	  inte	  finns.	  TBL	  blir	  således	  gammal	  hederlig	  single	  bottom	  line-‐redovisning	  med	  svaga	  

sociala	  åtaganden	  och	  svagt	  miljöansvar.	  De	  menar	  att	  TBL	  accounting	  kan	  användas	  som	  en	  ridå,	  

vilken	  företag	  kan	  gömma	  sig	  bakom	  för	  att	  undvika	  verkligt	  socialt	  och	  miljömässigt	  ansvar	  och	  att	  

TBL	  således	  underlättar	  för	  hyckleri.	  

	  

3.3.5. Diskussion	  
Norman	  och	  MacDonald	  (2004)	  menar	  att	  vad	  TBL	  är	  i	  teorin	  skiljer	  sig	  markant	  från	  dess	  innebörd	  i	  

praktiken.	  Deras	  resonemang	  har	  stora	  likheter	  med	  Gray	  och	  Milne	  (2002).	  Precis	  som	  Gray	  och	  

Milne	  (2002)	  menar	  Norman	  och	  MacDonald	  (2004)	  att	  TBL	  bör	  innebära	  kalkylerandet	  av	  sociala	  och	  

miljömässiga	  slutresultat	  jämte	  det	  finansiella	  slutresultatet	  men	  att	  några	  sådana	  kalkyleringar	  inte	  

praktiseras	  av	  företagen.	  Norman	  och	  MacDonald	  (2004)	  menar	  vidare	  att	  TBL	  i	  vissa	  företags	  
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användning	  främst	  närmar	  sig	  CSR,	  ett	  begrepp	  som	  de	  menar	  betonar	  hänsynstagande	  av	  

miljömässiga,	  sociala	  och	  finansiella	  aspekter.	  Det	  som	  kan	  tänkas	  skilja	  TBL	  från	  CSR	  menar	  de	  är	  att	  

TBL	  har	  ett	  större	  fokus	  på	  mätande	  och	  rapporterande	  av	  dessa	  hänsynstaganden.	  Detta	  menar	  de	  

dock	  inte	  är	  något	  specifikt	  för	  TBL	  utan	  bara	  placerar	  metoden	  under	  den	  breda	  kategorin	  SEAAR.	  

Det	  enda	  som	  skulle	  skilja	  TBL	  från	  SEAAR	  är	  aggregation	  claim,	  vilket	  bara	  existerar	  i	  den	  teoretiska	  

metoden	  TBL	  men	  som	  ej	  används	  i	  praktiken,	  det	  vill	  säga,	  i	  praktiken	  hamnar	  TBL	  under	  SEAAR.	  TBL	  

och	  SEAAR	  kan	  dock	  ej	  anses	  vara	  synonymer	  eftersom	  det	  av	  artikeln	  tydligt	  framgår	  att	  SEAAR	  är	  en	  

mycket	  större	  och	  bredare	  rörelse	  än	  TBL.	  Detta	  skulle	  innebära	  att	  SEAAR	  ses	  som	  en	  övergripande	  

term	  som	  innefattar	  TBL.	  Dock	  innefattas	  inte	  nödvändigtvis	  CSR	  beroende	  på	  om	  begreppet	  

fokuserar	  på	  mätande	  och	  rapportering	  av	  de	  sociala	  och	  miljömässiga	  dimensionerna.	  

	  

Begrepp TBL CSR SEAAR 

Definition/Innebörd Kalkylerandet	  av	  sociala	  

och	  miljömässiga	  

slutresultat	  jämte	  det	  

finansiella	  slutresultatet 

Hänsyn	  till	  miljömässiga,	  

sociala	  och	  finansiella	  

aspekter 

En	  bred	  rörelse	  som	  gett	  

upphov	  till	  en	  mängd	  olika	  

standarder	  och	  som	  

identifierar	  indikatorer	  för	  

social	  prestation	  samt	  tar	  

fram	  metoder	  för	  att	  mäta	  

och	  granska	  dessa	  

prestationer 

Praktisk	  innebörd Vanlig	  redovisning	  med	  

svaga	  sociala	  åtaganden	  

och	  svagt	  miljöansvar 

  

Inbördes	  relationer Skiljer	  sig	  från	  CSR	  i	  

teorin	  men	  tangerar	  

varandra	  i	  praktiken	  

dock	  har	  TBL	  ett	  större	  

fokus	  på	  rapportering	  

och	  ingår	  under	  SEAAR-‐

paraplyet 

Skiljer	  sig	  från	  TBL	  i	  

teorin	  men	  tangerar	  

varandra	  i	  praktiken	  

dock	  har	  CSR	  ett	  mindre	  

fokus	  på	  rapportering	  

och	  ingår	  inte	  

nödvändigtvis	  i	  SEAAR 

Övergripande	  term	  som	  

täcker	  in	  TBL	  (men	  inte	  

nödvändigtvis	  CSR) 

Fokusnivå	   HF	   LF	   LF	  
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3.4. Knox,	  Maklan	  och	  French	  (2005)	  Corporate	  social	  responsibility	  Exploring	  

stakeholder	  relationships	  and	  programme	  reporting	  across	  leading	  FTSE	  

companies.	  
	  

3.4.1. Om	  artikeln	  

Knox,	  Maklan	  och	  French	  (2005)	  undersöker	  CSR-‐aktiviteter	  och	  CSR	  reporting	  hos	  FTSE2-‐företag	  på	  

Londonbörsen.	  De	  undersöker	  främst	  corporate	  social	  responsibility	  (CSR)	  rent	  generellt	  men	  även	  

CSR	  reporting.	  Även	  termen	  social	  reporting	  nämns.	  

	  

3.4.2. Hållbarhet	  och	  företag	  
Knox,	  Maklan	  och	  French	  (2005)	  refererar	  till	  Milton	  Friedmans	  artikel	  i	  New	  York	  Times	  (1970,	  se	  

Knox,	  Maklan	  och	  French,	  2005)	  som	  menar	  att	  ett	  företags	  sociala	  ansvar	  är	  att	  öka	  sin	  vinst	  och	  att	  

all	  form	  av	  omfördelning	  av	  vinsten	  till	  välgörenhet	  och	  dylikt	  reducerar	  samhällets	  totala	  välstånd.	  

Knox,	  Maklan	  och	  French	  (2005)	  menar	  dock	  att	  detta	  synsätt	  baserat	  på	  ideologin	  om	  fria	  

marknader	  är	  förlegat	  och	  att	  corporate	  social	  responsibility	  (CSR)	  är	  något	  som	  alla	  företag	  måste	  

hantera	  i	  någon	  form.	  Ironiskt	  nog,	  menar	  de,	  är	  det	  ideologin	  om	  fria	  marknader	  som	  har	  gett	  

upphov	  till	  nya	  ansvarsområdet	  för	  dagens	  multinationella	  företag.	  Detta	  genom	  att	  globaliseringen	  

tillåter	  företag	  att	  agera	  över	  hela	  den	  globala	  arenan	  samtidigt	  som	  detta	  agerande	  kan	  granskas	  

kritisk	  från	  en	  mängd	  olika	  intressenter	  världen	  över.	  De	  menar	  dock	  också	  att	  åsikter	  om	  att	  företag	  

primärt	  är	  verktyg	  för	  social	  välfärd	  som	  bör	  förbinda	  sig	  till	  att	  utrota	  fattigdom	  och	  miljöförstörelse	  

är	  en	  lika	  extrem	  åsikt	  som	  synen	  på	  företag	  som	  enbart	  vinstmaximerande.	  Knox,	  Maklan	  och	  

French	  (2005)	  uppmärksammar	  istället	  debatten	  kring	  att	  hitta	  någon	  form	  av	  mellanposition	  mellan	  

dessa	  två	  extremer.	  De	  menar	  att	  ett	  företag	  är	  uppbyggt	  kring	  deras	  produkter	  och	  att	  det	  således	  

inte	  blir	  effektivt	  för	  dem	  att	  utföra	  CSR-‐aktiviteter	  som	  ligger	  långt	  utanför	  deras	  

kompetensområde.	  	  

	  

3.4.3. CSR	  reporting	  
Knox,	  Maklan	  och	  French	  (2005)	  går	  inte	  in	  på	  djupet	  för	  att	  definiera	  CSR	  reporting	  utan	  menar	  

istället	  att	  det	  är	  företags	  sätt	  att	  kommunicera	  deras	  CSR-‐aktiviteter.	  Något	  som	  de	  vidare	  menar	  att	  

olika	  företag	  är	  olika	  bra	  på.	  Större	  företag	  är	  både	  bättre	  på	  att	  identifiera	  de	  sociala	  resultaten	  av	  

deras	  CSR-‐aktiviteter	  och	  även	  på	  att	  koppla	  ihop	  deras	  CSR-‐aktiviteter	  med	  målen	  och	  resultaten	  i	  

deras	  formella	  redovisning.	  Detta	  menar	  Knox,	  Maklan	  och	  French	  (2005)	  troligen	  beror	  på	  att	  stora	  

företag	  har	  mer	  resurser	  att	  avsätta	  samt	  att	  de	  utsätts	  för	  en	  högre	  grad	  av	  granskning.	  De	  anser	  att	  

många	  företag	  uppfattar	  CSR	  reporting	  som	  en	  dyr	  uppgift	  inom	  rapportering	  och	  att	  denna	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  FTSE	  group	  utformar	  olika	  företagsindex	  (FTSE,	  2010).	  
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uppfattning	  måste	  ändras	  till	  att	  se	  rapporteringen	  som	  en	  viktig	  bidragande	  orsak	  till	  hållbar	  

utveckling	  inom	  företagssektorn.	  Vidare	  menar	  de	  att	  en	  grund	  till	  problem	  inom	  CSR	  reporting	  är	  att	  

företag	  inte	  aktivt	  hanterar	  en	  stor	  mängd	  intressenter	  eller	  gör	  prioriteringar	  mellan	  dessa.	  Att	  

hantera	  intressenter	  på	  ett	  sådant	  sätt	  skulle	  innebära	  att	  företaget	  utvecklar	  starka	  relationer	  med	  

de	  intressenter	  för	  vilka	  de	  utför	  rapporteringen.	  Ett	  sådant	  nära	  förhållande	  med	  en	  grupp	  

intressenter	  och	  en	  prioritering	  av	  dessa	  intressenter	  skulle	  göra	  det	  lättare	  för	  företagen	  att	  avgöra	  

vilken	  information	  som	  skall	  kommuniceras,	  eftersom	  de	  då	  vet	  vilka	  de	  kommunicerar	  med.	  Syftet	  

med	  detta	  menar	  Knox,	  Maklan	  och	  French	  (2005)	  är	  att	  använda	  CSR	  reporting	  till	  att	  influera	  

intressenternas	  attityder	  och	  beteenden.	  Allt	  eftersom	  denna	  process	  fortlöper	  kommer	  företag	  att	  

bättre	  uppfatta	  och	  mäta	  CSR-‐aktiviteternas	  effekt	  på	  företagets	  resultat.	  	  	  

	  

3.4.4. Social	  reporting	  
Knox,	  Maklan	  och	  French	  (2005)	  skriver	  att	  antalet	  företag	  som	  utför	  social	  reporting	  har	  ökat	  samt	  

att	  rapporterna	  har	  blivit	  längre	  men	  att	  företagen	  trots	  detta	  ändå	  fokuserar	  på	  den	  kortsiktiga	  

vinsten	  vilket	  innebär	  att	  kvaliteten	  på	  CSR	  reporting	  inte	  har	  förbättras.	  I	  artikeln	  används	  termerna	  

CSR	  reporting	  och	  social	  reporting	  om	  vartannat.	  	  

	  

3.4.5. Diskussion	  
Knox,	  Maklan	  och	  French	  (2005)	  definierar	  företags	  hållbarhetsansvar	  som	  något	  som	  ligger	  mellan	  

företag	  som	  vinstmaximerare	  och	  företag	  som	  utrotare	  av	  fattigdom.	  De	  menar	  också	  att	  företags	  

CSR-‐aktiviteter	  begränsas	  av	  företagets	  kompetensområde.	  Detta	  skiljer	  sig	  från	  synen	  hos	  

exempelvis	  Gray	  och	  Milne	  (2002)	  som	  menar	  att	  företagen	  har	  en	  skyldighet	  mot	  hela	  ekosystemet	  

och	  därmed	  även	  måste	  redovisa	  för	  hela	  ekosystemet.	  Detta	  tydliggörs	  ytterligare	  då	  Knox,	  Maklan	  

och	  French	  (2005)	  nämner	  att	  CSR	  reporting	  bör	  användas	  för	  att	  influera	  intressenters	  attityder	  och	  

beteenden	  för	  att	  i	  förlängningen	  ha	  en	  positiv	  inverkan	  på	  företagets	  resultat.	  Denna	  uppfattning	  

om	  CSR	  reporting	  ligger	  således	  långt	  ifrån	  Gray	  och	  Milnes	  (2002)	  syn	  på	  sustainability	  accounting.	  

Knox,	  Maklan	  och	  French	  (2005)	  har	  inte	  heller	  lika	  djupgående	  och	  teoretiska	  åsikter	  om	  hur	  

redovisning	  skall	  ske	  utan	  menar	  istället	  att	  CSR	  reporting	  helt	  enkelt	  är	  företagets	  sätt	  att	  

kommunicera	  dess	  CSR-‐aktiviteter.	  Dock	  kan	  även	  här	  skönjas	  den	  oklarhet	  som	  tycks	  vara	  en	  trend	  

inom	  området.	  Knox,	  Maklan	  och	  French	  (2005)	  spårar	  brister	  inom	  rapporteringen	  till	  följd	  av	  en	  

otillräcklig	  identifiering	  och	  prioritering	  av	  intressenter.	  	  

	  

Drivkrafter	  som	  identifieras	  för	  en	  mer	  utförlig	  och	  sofistikerad	  redovisning	  är	  stora	  resurser	  samt	  

risk	  för	  granskning	  av	  omvärlden.	  Utöver	  CSR	  reporting	  nämner	  Knox,	  Maklan	  och	  French	  (2005)	  även	  

social	  reporting.	  Denna	  term	  används	  då	  istället	  för	  CSR	  reporting	  vilket	  gör	  det	  sannolikt	  att	  termen	  

endast	  är	  ett	  annat	  ord	  för	  rapporterandet	  av	  CSR-‐aktiviteter.	  
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Begrepp CSR	  reporting Social	  reporting 

Definition Företagens	  sätt	  att	  

kommunicera	  deras	  CSR-‐

aktiviteter 

Företagens	  sätt	  att	  

kommunicera	  deras	  CSR-‐

aktiviteter 

Praktisk	  

innebörd 

Bristfällig	  kommunikation	  av	  

företags	  CSR-‐aktiviteter 

Bristfällig	  kommunikation	  av	  

företags	  CSR-‐aktiviteter 

Inbördes	  

relationer 

Synonymt	  med	  social	  

reporting 

Synonymt	  med	  CSR	  reporting 

Fokusnivå	   HF	   MF	  
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3.5. Perrini	  (2005)	  Building	  a	  European	  portrait	  of	  corporate	  social	  
responsibility	  reporting.	  	  

	  
3.5.1. Om	  artikeln	  

Perrini	  (2005)	  har	  utfört	  en	  studie	  som	  jämför	  redovisningen	  hos	  90	  olika	  europeiska	  företag.	  	  

Studien	  undersöker	  CSR-‐beteende	  hos	  företag	  genom	  att	  ur	  ett	  intressentperspektiv	  använda	  social	  

and	  environmental	  reporting-‐praxis	  för	  att	  undersöka	  informationens	  roll	  i	  den	  dialog	  och	  de	  

relationer	  som	  tar	  form	  inom	  ett	  organisationssamhälle.	  Det	  intressentbaserade	  förhållningssättet	  

har,	  enligt	  Perrini	  (2005),	  sin	  grund	  i	  ett	  skifte	  som	  skett	  gällande	  företagets	  och	  intressenternas	  

relation	  till	  varandra.	  Detta	  har	  gått	  ifrån	  en	  trust	  me-‐kultur	  där	  intressenterna	  litar	  på	  att	  företagen	  

agerar	  i	  deras	  intresse,	  till	  en	  tell	  me-‐kultur	  där	  intressenterna	  vill	  att	  företagen	  kommunicerar	  sina	  

moraliska	  överväganden.	  Detta	  har	  sedan	  utvecklats	  ytterligare	  till	  en	  involve	  me-‐kultur	  där	  

företagen	  bjuder	  in	  intressenterna	  till	  att	  hjälpa	  dem	  fatta	  moraliskt	  korrekta	  beslut.	  Perrini	  (2005)	  

använder	  i	  artikeln	  ett	  flertal	  olika	  begrepp:	  corporate	  social	  responsibility	  (CSR)	  reporting,	  corporate	  

social,	  environmental	  and	  sustainability	  reporting,	  social	  and	  environmental	  reporting,	  social	  and	  

environmental	  disclosure,	  social	  disclosure	  och	  triple	  bottom	  line	  (TBL).	  

	  

3.5.2. Corporate	  social	  responsibility	  (CSR)	  och	  redovisning	  
CSR	  är	  enligt	  Perrini	  (2005)	  ett	  koncept	  där	  företag	  integrerar	  sociala	  och	  miljömässiga	  

hänsynstaganden	  i	  sin	  operationella	  verksamhet	  och	  i	  sin	  kommunikation	  med	  intressenter	  på	  frivillig	  

basis	  (CEC,	  2011,	  se	  Perrini,	  2005).	  Perrini	  (2005)	  menar	  att	  CSR	  under	  ett	  halvt	  sekel	  har	  ändrat	  

fokus	  många	  gånger	  och	  således	  utvecklats	  från	  en	  vag	  medvetenhet	  kring	  sociala	  och	  miljömässiga	  

aspekter	  till	  ett	  klarlagt	  tillvägagångssätt	  och	  managementverktyg.	  Icke-‐finansiell	  redovisning,	  menar	  

han,	  har	  utvecklats	  sida	  vid	  sida	  med	  konceptet	  CSR.	  Perrini	  (2005)	  menar	  att	  den	  icke-‐finansiella	  

redovisningen	  härleds	  ifrån	  företagets	  CSR	  och	  därmed	  utgör	  företagets	  sociala	  ansvar.	  Dock	  menar	  

Perrini	  (2005)	  även	  att	  företagens	  redovisning	  (i.e.	  disclosure)	  för	  närvarande	  är	  begränsad	  till	  

specifika	  teman	  inom	  CSR.	  Om	  företag	  vill	  ha	  en	  god	  relation	  med	  sina	  intressenter	  bör	  de	  identifiera,	  

övervaka	  och	  rapportera	  alla	  sociala,	  miljömässiga	  och	  ekonomiska	  effekter	  på	  samhället	  som	  

företagets	  verksamhet	  orsakar.	  Till	  följd	  av	  detta	  lägger	  företag	  ett	  större	  fokus	  på	  att	  demonstrera	  

sina	  CSR-‐åtaganden	  genom	  att	  tillhandahålla	  tydlig	  och	  verifierbar	  information	  som	  liknar	  den	  i	  den	  

traditionella	  finansiella	  redovisningen.	  

	  

3.5.3. Blandade	  begrepp	  
I	  sin	  artikel	  menar	  Perrini	  (2005)	  att	  han	  ger	  en	  överblick	  över	  icke-‐finansiell	  rapportering	  av	  CSR	  

genom	  informationen	  som	  släpps	  i	  corporate	  social,	  environmental	  and	  sustainability	  reports.	  Han	  
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jämför	  och	  drar	  paralleller	  mellan	  de	  olika	  företagens	  redovisnings	  praxis.	  Perrini	  (2005)	  anser	  att	  

corporate	  social	  disclosure	  är	  det	  mest	  direkta	  uttrycket	  för	  företags	  attityder	  och	  beteende	  gällande	  

socialt	  ansvar.	  	  Perrini	  (2005)	  skriver	  att	  undersökningen	  har	  utförts	  i	  enlighet	  med	  ”the	  stakeholder	  

theory”	  och	  ”the	  Triple	  Bottom	  Line	  approach”	  (Perrini,	  2005,	  s.	  612).	  Perrini	  (2005)	  nämner	  även	  

social	  and	  environmental	  reporting	  som	  han	  menar	  uppkommit	  som	  ett	  internt	  

kommunikationsmedel	  med	  främsta	  syfte	  att	  hantera	  fackförbund	  i	  icke	  Anglosaxiska	  Europa	  medan	  

den	  i	  de	  Anglosaxiska	  länderna	  istället	  uppkommit	  som	  ett	  medel	  för	  att	  hantera	  miljö-‐	  och	  andra	  

intresseorganisationer.	  I	  dagsläget	  hävdar	  ett	  ökat	  antal	  företag	  i	  alla	  storlekar	  från	  små	  till	  

multinationella	  att	  deras	  social	  and	  environmental	  reporting-‐praxis	  är	  ett	  bevis	  på	  deras	  åtagande	  av	  

CSR	  och	  hållbar	  utveckling.	  

	  

3.5.4. Diskussion	  
Perrini	  (2005)	  har	  ett	  tämligen	  inkonsekvent	  hanterande	  av	  olika	  begrepp.	  Han	  uttrycker	  tydligt	  att	  

CSR	  reporting	  innebär	  icke-‐finansiell	  redovisning	  och	  kommunikation	  av	  företags	  integrerande	  av	  

sociala	  och	  miljömässiga	  hänsynstaganden	  i	  verksamheten.	  CSR	  är	  dessutom	  ett	  frivilligt	  åtagande	  

från	  företagets	  sida.	  Vidare	  menar	  han	  att	  han	  undersöker	  CSR	  genom	  att	  koncentrera	  sig	  på	  

corporate	  social,	  environmental	  and	  sustainability	  reports.	  Detta	  innebär	  rimligen	  att	  corporate,	  

social,	  envrionmental	  and	  sustainability	  reports	  är	  rapporter	  där	  företagens	  CSR	  reporting	  redovisas.	  

Han	  uttrycker	  att	  företagets	  icke-‐finansiella	  redovisning	  härleds	  ifrån	  dess	  CSR.	  Detta	  bör	  därmed	  

innebära	  att	  Perrini	  (2005)	  ser	  all	  icke-‐finansiell	  redovisning	  som	  en	  redovisning	  av	  företagets	  CSR-‐

aktiviteter.	  Detta	  underbyggs	  även	  av	  andra	  påståenden.	  Exempelvis	  menar	  han	  att	  företags	  

redovisning	  är	  begränsad	  till	  specifika	  teman	  inom	  CSR	  samt	  att	  corporate	  social	  disclosure	  är	  det	  

mest	  direkta	  uttrycket	  för	  företags	  attityder	  och	  beteende	  gällande	  social	  responsibility.	  Detta	  

antyder	  att	  disclosure	  används	  synonymt	  med	  reporting	  och	  att	  både	  social	  and	  environmental	  

disclosure	  och	  social	  disclosure	  därmed	  redovisar	  CSR.	  Sammanfattningsvis	  tycks	  Perrini	  använda	  

termerna	  CSR	  reporting,	  corporate	  social,	  environmental	  and	  sustainability	  reporting,	  social	  and	  

environmental	  reporting,	  corporate	  social	  disclosure	  och	  environmental	  disclosure	  synonymt.	  

Benämnandet	  av	  TBL	  som	  ett	  tillvägagångssätt	  i	  samband	  med	  stakeholder	  theory	  antyder	  att	  Perrini	  

(2005)	  snarast	  ser	  TBL	  som	  en	  applicerbar	  teori	  inom	  corporate	  social,	  environmental	  and	  

sustainability	  reporting	  och	  dess	  synonymer	  

	  

Perrini	  (2005)	  nämner	  att	  social	  and	  environmental	  reporting	  har	  olika	  ursprung	  i	  icke	  Anglosaxiska	  

Europa	  jämfört	  med	  de	  Anglosaxiska	  länderna.	  Att	  rapporteringspraxis	  uppkommit	  på	  olika	  sätt	  i	  

olika	  delar	  av	  världen	  kan	  anses	  vara	  en	  bidragande	  faktor	  till	  den	  begreppsförvirring	  som	  idag	  kan	  

tydas	  inom	  området	  då	  olika	  geografiska	  områden	  har	  sin	  egen	  tolkning	  av	  begreppen.	  	  
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Begrepp CSR	  reporting Corporate	  

social,	  

environmenta

l	  and	  

sustainability	  

reporting 

Social	  and	  

environmenta

l	  reporting 

Social	  and	  

environmenta
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Social	  
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En	  teori	  inom	  
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redovisning	  
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Praktisk	  

innebörd 

Tar	  i	  dagsläget	  
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till	  vissa	  specifika	  

teman	  inom	  CSR 
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specifika	  teman	  in	  

CSR 
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redovisning	  av	  
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specifika	  teman	  
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environmental	  
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social	  and	  

environmental	  

disclosure	   
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environmental	  

and	  sustainability	  

reporting	  och	  CSR	  

reporting,	  social	  

disclosure	  och	  
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disclosure 
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3.6. Lamberton	  (2005)	  Sustainability	  accounting—a	  brief	  history	  and	  

conceptual	  framework.	  
	  

3.6.1. Om	  artikeln	  

Lamberton	  (2005)	  ger	  i	  sin	  artikel	  en	  överblick	  över	  forskningen	  kring	  sustainability	  accounting	  och	  

redogör	  för	  bredden	  och	  komplexiteten	  i	  denna	  form	  av	  redovisning.	  Begrepp	  som	  nämns	  är	  

sustainability	  accounting,	  environmental	  accounting,	  sustainable	  cost,	  full	  cost	  accounting	  (FCA)	  och	  

triple	  bottom	  line	  (TBL).	  

	  

3.6.2. Sustainable	  cost	  
Sustainable	  cost	  är	  den	  hypotetiska	  kostnaden	  av	  att	  återställa	  jorden	  till	  det	  skick	  den	  var	  i	  innan	  

den	  blev	  utsatt	  för	  organisatorisk	  påverkan.	  Det	  vill	  säga,	  hur	  mycket	  skulle	  det	  i	  slutet	  av	  

redovisningsperioden	  kosta	  att	  återställa	  jorden	  till	  det	  skick	  den	  var	  i,	  i	  början	  av	  

redovisningsperioden	  (Gray,	  1994,	  se	  Lamberton,	  2005).	  Gray	  (1994,	  se	  Lamberton,	  2005)	  tar	  

redovisningskonceptet	  capital	  maintenance	  och	  applicerar	  det	  på	  biosfären	  och	  gör	  således	  om	  det	  

till	  behovet	  av	  att	  behålla	  en	  nivå	  av	  naturtillgångar	  för	  framtida	  generationer.	  Förmågan	  att	  lyckas	  

med	  detta	  definierar	  huruvida	  organisationen	  är	  hållbar	  eller	  ej.	  Denna	  metod	  ger	  även	  en	  möjlighet	  

att	  mäta	  hållbarhet	  (eller	  snarare	  ohållbarhet)	  i	  monetära	  termer.	  Sustainability	  cost	  härleds	  ifrån	  det	  

finansiella	  resultatet	  och	  i	  de	  fall	  då	  sustainability	  cost	  överstiger	  det	  finansiella	  resultatet	  består	  

skillnaden	  däremellan	  av	  ohållbarhet	  mätt	  i	  monetära	  termer.	  Med	  denna	  metod	  följer	  dock	  många	  

svårigheter.	  All	  skada	  på	  kritiska	  naturtillgångar	  skulle	  i	  teorin	  värderas	  till	  en	  oändlig	  kostnad	  

eftersom	  de	  är	  oersättliga.	  

	  

3.6.3. Full	  cost	  accounting	  (FCA)	  
Sustainable	  cost	  och	  FCA	  är	  inte	  nödvändigtvis	  ekvivalenta	  (Atkinson,	  2002,	  se	  Lamberton,	  2005)	  

även	  om	  båda	  försöker	  fånga	  företags	  externa	  miljökostnader	  vilka	  tillsammans	  med	  de	  interna	  

kostnaderna	  utgör	  en	  mer	  komplett	  bild	  av	  företagets	  totala	  kostnad.	  FCA	  försöker	  fånga	  den	  totala	  

kostnaden	  från	  ett	  företags	  ekonomiska	  aktivitet,	  inklusive	  sociala	  och	  miljömässiga	  kostnader	  för	  att	  

försöka	  värdera	  dessa	  i	  monetära	  termer.	  Syftet	  med	  FCA	  är	  att	  motverka	  de	  marknadspriser	  som	  till	  

följd	  av	  bristfällig	  information	  (genom	  utelämnandet	  av	  sociala	  och	  miljömässiga	  aspekter)	  leder	  till	  

en	  felallokering	  av	  resurser	  och	  därmed	  även	  till	  social	  och	  ekologisk	  förstörelse.	  

	  

3.6.4. Triple	  bottom	  line	  (TBL)	  accounting	  

Enligt	  Lamberton	  (2005)	  har	  TBL	  accounting	  som	  mål	  att	  rapportera	  en	  organisations	  ekonomiska,	  

sociala	  och	  miljömässiga	  påverkan.	  Han	  menar	  att	  de	  tre	  dimensionerna	  ekonomi,	  miljö	  och	  social	  
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påverkan	  utgör	  en	  accepterad	  definition	  av	  hållbar	  utveckling	  och	  att	  det	  är	  denna	  som	  TBL	  bygger	  

på.	  Dock	  finns	  det	  ingen	  guidning	  till	  hur	  dessa	  tre	  dimensioner	  skall	  prioriteras.	  Lamberton	  (2005)	  

menar	  att	  denna	  definition	  grundar	  sig	  i	  Brundtlandskommissionens	  definition	  av	  hållbarhet.	  Han	  

påpekar	  dock	  att	  det	  är	  tveksamt	  huruvida	  fortsatt	  ekonomisk	  tillväxt	  är	  kompatibelt	  med	  ekologisk	  

hållbarhet.	  En	  del	  versioner	  av	  TBL	  försöker	  använda	  monetära	  enheter	  för	  att	  mäta	  den	  

ekonomiska,	  sociala	  och	  miljömässiga	  prestationen	  medan	  andra	  versioner	  som	  exempelvis	  den	  som	  

används	  av	  GRI	  använder	  istället	  en	  lång	  rad	  av	  indikatorer	  för	  att	  mäta	  prestation	  mot	  målet	  

hållbarhet.	  

	  

3.6.5. Sustainability	  accounting	  
Artikelns	  syfte	  menar	  Lamberton	  (2005)	  är	  att	  ge	  en	  överblick	  inom	  forskningen	  kring	  sustainability	  

accounting,	  det	  är	  således	  den	  term	  han	  använder	  för	  att	  sammanfatta	  andra	  i	  artikeln	  använda	  

termer.	  I	  artikeln	  beskrivs	  sustainability	  accounting	  som	  den	  mest	  utvecklade	  formen	  av	  

environmental	  accounting	  (Elkington,	  1993	  se	  Lamberton,	  2005).	  I	  artikeln	  nämns	  olika	  termer	  under	  

rubriker	  som	  säger	  sig	  diskutera	  sustainability	  accounting.	  Exempelvis	  så	  beskrivs	  under	  rubriken	  

“prefered	  definition	  of	  sustainability”	  (Lamberton,	  2005,	  s.	  13)	  att	  tillämpning	  av	  TBL	  grundar	  sig	  på	  

definitionen	  av	  hållbar	  utveckling	  som	  inkluderar	  ekonomiska,	  ekologiska	  och	  sociala	  dimensioner.	  

Lamberton	  (2005)	  menar	  att	  sustainability	  accounting	  drar	  sin	  sociala	  dimension	  från	  den	  

framväxande	  definitionen	  av	  hållbarhet,	  vilken	  inkluderar	  målet	  generationsöverskridande	  

värdeökning,	  vanligtvis	  tolkat	  som	  eliminerandet	  av	  fattigdom.	  

	  

3.6.6. Diskussion	  
Både	  artikelns	  rubrik	  och	  dess	  innehåll	  ger	  bilden	  av	  sustainability	  accounting	  som	  någon	  form	  av	  

samlingsnamn	  eller	  övergripande	  term	  som	  innehåller	  de	  övriga	  nämnda	  begreppen.	  Detta	  baseras	  

på	  det	  faktum	  att	  artikeln	  syftar	  till	  att	  ge	  en	  historisk	  överblick	  över	  sustainability	  accounting.	  De	  

begrepp	  som	  nämns	  måste	  således	  antingen	  vara	  en	  del	  av	  sustainability	  accounting	  eller	  åtminstone	  

ha	  påverkat	  dess	  framväxt.	  Dessutom	  förstärks	  denna	  bild	  av	  artikelns	  uppbyggnad	  där	  olika	  termer	  

används	  under	  rubriker	  rörande	  sustainability	  accounting.	  Lamberton	  (2005)	  beskriver	  i	  artikeln	  

sustainability	  accounting	  som	  den	  mest	  utvecklade	  formen	  av	  environmental	  accounting.	  Detta	  

skulle	  innebära	  att	  det	  är	  ur	  environmental	  accounting	  som	  den	  övergripande	  termen	  sustainability	  

accounting	  har	  vuxit	  fram.	  Detta	  är	  överensstämmande	  med	  flertalet	  artiklar	  som	  hävdar	  att	  

hållbarhetsredovisningen	  har	  sin	  grund	  i	  miljörapportering.	  Detta	  skulle	  innebära	  att	  environmental	  

accounting	  inte	  ligger	  under	  sustainability-‐paraplyet	  utan	  istället	  är	  dess	  föregångare.	  Lamberton	  

menar	  dock	  att	  sustainability	  accounting	  även	  har	  en	  social	  dimension	  och	  att	  detta	  kommer	  ifrån	  

den	  framväxande	  definitionen	  av	  hållbarhet	  vilken	  inkluderar	  målet	  med	  en	  

generationsöverskridande	  värdeökning,	  vanligtvis	  tolkat	  som	  eliminerandet	  av	  fattigdom.	  
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Sustainability	  accounting	  blir	  således	  en	  utvecklad	  form	  av	  environmental	  accounting,	  influerad	  av	  

framväxande	  definitioner	  av	  hållbarhet	  och	  som	  inkluderar	  en	  rad	  olika	  metoder.	  Anmärkningsvärt	  är	  

dock	  att	  den	  rubrik	  som	  säger	  sig	  definiera	  sustainability	  accounting	  endast	  uttalar	  sig	  om	  TBL.	  Detta	  

kan	  tolkas	  som	  att	  sustainability	  accounting	  och	  TBL	  är	  synonyma.	  Samtidigt	  har	  TBL	  tydliga	  skillnader	  

mot	  FCA	  och	  sustainable	  cost	  vilka	  får	  antas	  ingå	  i	  begreppet	  sustainability	  accounting.	  Det	  kan	  

således	  ifrågasättas	  om	  Lamberton	  (2005)	  själv	  har	  en	  klar	  bild	  av	  hur	  han	  egentligen	  menar	  att	  

begreppen	  är	  sammanlänkade.	  

	  

Lamberton	  (2005)	  beskriver	  sustainable	  cost	  genom	  att	  referera	  till	  en	  artikel	  av	  Gray	  (1994,	  se	  

Lamberton,	  2005).	  Denna	  beskrivning	  är	  näst	  intil	  identisk	  med	  den	  definition	  som	  Atkinson	  (2000)	  

citerar	  av	  Gray	  (1997,	  se	  Atkinson,	  2000)	  gällande	  vad	  det	  innebär	  för	  ett	  företag	  att	  vara	  hållbart.	  

Synsättet	  har	  också	  stora	  likheter	  med	  hur	  Atkinson	  (2000)	  i	  samma	  artikel	  ser	  på	  FCA	  samt	  med	  Gray	  

och	  Milnes	  (2002)	  diskussioner	  kring	  hållbarhet.	  Detta	  skulle	  tyda	  på	  starka	  kopplingar	  i	  synsätt	  

mellan	  Atkinsons	  (2000)	  tolkning	  av	  FCA,	  Gray	  och	  Milnes	  (2002)	  tolkning	  av	  sustainability	  accounting	  

och	  Lambertons	  (2005)	  tolkning	  av	  sustainable	  cost.	  Dessa	  metoder	  tycks	  alla	  bygga	  på	  en	  ren	  

översättning	  av	  begreppet	  hållbar	  utveckling	  till	  företagsnivå	  som	  inte	  begränsar	  företagets	  ansvar	  

till	  det	  som	  ligger	  inom	  dess	  kompetensområde	  utan	  söker	  ta	  fram	  en	  fullständig	  kostnadsbild	  för	  

företagets	  aktiviteter	  på	  hela	  biosfären.	  Ett	  likande	  synsätt	  ges	  även	  vid	  Lambertons	  (2005)	  tolkning	  

av	  begreppet	  FCA.	  Bland	  annat	  menar	  han	  att	  dagens	  marknadspriser	  på	  naturresurser	  inte	  tar	  

hänsyn	  till	  den	  totala	  kostnaden	  vilket	  skulle	  motverkas	  av	  FCA	  som	  skulle	  leda	  till	  ett	  förändrat	  

resursutnyttjande.	  Det	  kan	  urskönjas	  en	  påverkan	  från	  ett	  nationalekonomiskt	  perspektiv	  kring	  dessa	  

synsätt.	  
	  

Enligt	  Lamberton	  (2005)	  finns	  det	  ingen	  guidening	  till	  hur	  de	  olika	  dimensionerna	  inom	  TBL	  skall	  

prioriteras.	  Detta	  skiljer	  sig	  från	  synen	  både	  hos	  Gray	  och	  Milne	  (2002)	  och	  hos	  Norman	  och	  

MacDonald	  (2004)	  som	  menar	  att	  konceptet	  TBL	  bygger	  på	  idén	  att	  ingen	  prioritering	  skall	  göras	  utan	  

att	  de	  tre	  dimensionerna	  skall	  vara	  av	  samma	  vikt.	  
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Begrepp Sustainability	  

accounting 
Environmental	  

accounting 
Sustainable	  

cost 
FCA	  	   TBL 

Definition En	  utvecklad	  form	  av	  

environmental	  

accounting,	  influerad	  

av	  framväxande	  

definitioner	  av	  

hållbarhet	  och	  som	  

inkluderar	  en	  rad	  

olika	  metoder 

 Den	  hypotetiska	  

kostnaden	  av	  att	  

återställa	  jorden	  

till	  det	  skick	  den	  

var	  i	  innan	  den	  

blev	  utsatt	  för	  

organisatorisk	  

påverkan 

Ett	  försök	  att	  fånga	  

den	  totala	  

kostnaden	  från	  ett	  

företags	  

ekonomiska	  

aktivitet,	  inklusive	  

sociala	  och	  

miljömässiga	  

kostnader	  för	  att	  

värdera	  dessa	  i	  

monetära	  termer.	   

Har	  som	  mål	  att	  

rapportera	  en	  

organisations	  

ekonomiska,	  

sociala	  och	  

miljömässiga	  

påverkan 

Praktisk	  
innebörd 

     

Inbördes	  

relationer 

Övergripande	  term	  

som	  bygger	  på	  

environmental	  

accounting	  och	  som	  

innefattar	  FCA,	  

sustainable	  cost	  och	  

TBL 

Grund	  för	  

sustainability	  

accounting 

Inte	  nödvändigtvis	  

synonym	  med	  

FCA.	  Del	  av	  

sustainability	  

accounting 

Inte	  nödvändigtvis	  

synonym	  med	  

sustainable	  cost.	  

Del	  av	  

sustainability	  

accounting 

Del	  av	  

sustainability	  

accounting.	  Inte	  

synonym	  med	  

FCA	  eller	  

sustainable	  cost 

Fokusnivå	   HF	   MF	   MF	   MF	   MF	  
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3.7. Bebbington,	  Brown	  och	  Frame	  (2007)	  Accounting	  technologies	  and	  

sustainability	  assessment	  models.	  

	  

3.7.1. Om	  artikeln	  

Bebbington,	  Brown	  och	  Frame	  (2007)	  fokuserar	  i	  sin	  artikel	  på	  organisationers	  och	  

intressentgruppers	  ansträngningar	  för	  att	  förstå	  vad	  hållbar	  utveckling	  ger	  för	  effekter,	  framförallt	  

fokuseras	  användandet	  av	  redovisningsteknologier	  på	  företagsnivå	  för	  att	  öka	  den	  förståelsen.	  

Artikeln	  önskar	  introducera	  verktyg	  för	  att	  underlätta	  beslutsfattande	  för	  organisationer	  och	  

intressentgrupper	  som	  försöker	  utvärdera	  hållbar	  utveckling	  och	  fånga	  information	  gällande	  de	  mer	  

utbredda	  effekterna	  av	  organisationers	  aktiviteter	  på	  företagsnivå.	  Bebbington,	  Brown	  och	  Frame	  

(2007)	  behandlar	  i	  sin	  artikel	  full	  cost	  accounting	  (FCA),	  sustainability	  assessment	  models	  (SAMs)	  och	  

sustainability	  accounting.	  Även	  begreppet	  cost-‐benifit	  analysis	  (CBA)	  behandlas	  i	  jämförande	  syfte	  

med	  de	  övriga	  två.	  Då	  CBA	  är	  en	  nationalekonomisk-‐	  och	  inte	  en	  företagsekonomisk	  metod,	  kommer	  

detta	  begrepp	  endast	  att	  nämnas	  i	  jämförelse	  med	  de	  andra	  begreppen	  men	  någon	  fristående	  

utredning	  av	  begreppet	  kommer	  ej	  att	  utföras.	  
	  

3.7.2. Hållbar	  utveckling	  
Bebbington,	  Brown	  och	  Frame	  anser	  att	  hållbar	  utveckling	  inkluderar	  en	  lång	  rad	  av	  sociala,	  

miljömässiga	  och	  kulturella	  dimensioner	  utöver	  de	  ekonomiska	  aspekterna.	  Hållbar	  utveckling	  

karaktäriseras	  av	  komplexitet	  och	  osäkerhet,	  likaså	  av	  intressekonflikter	  och	  en	  stor	  vidd	  av	  

perspektiv.	  Denna	  komplexitet	  har	  ökat	  efterfrågan	  på	  mer	  deltagande	  förhållningssätt	  till	  

utvärdering	  av	  hållbar	  utveckling.	  Bebbington,	  Brown	  och	  Frame	  (2007)	  anser	  att	  det	  finns	  ett	  behov	  

av	  en	  ny	  modell	  för	  hållbar	  utveckling.	  Dock	  menar	  de	  att	  detta	  kräver	  ett	  byte	  av	  perspektiv	  ifrån	  

synen	  på	  företag	  som	  rationella	  vinstmaximerare	  till	  flerdimensionella	  organisationer.	  	  

	  

3.7.3. Sustainability	  accounting	  
Bebbington,	  Brown	  och	  Frame	  (2007)	  poängterar	  att	  det	  finns	  en	  ansenlig	  mängd	  litteratur	  gällande	  

sustainability	  accounting-‐teknologier	  på	  företagsnivå.	  De	  menar	  att	  denna	  litteratur	  tacklar	  samma	  

form	  av	  problem	  som	  litteraturen	  inom	  ekologiska	  frågor	  på	  nationalekonomisk	  nivå	  men	  att	  nivån	  

av	  analys	  skiljer	  sig.	  Bebbington,	  Brown	  och	  Frame	  (2007)	  introducerar	  i	  artikeln	  SAMs	  för	  att	  

åskådliggöra	  potentialen	  hos	  denna	  form	  av	  sustainability	  accounting	  som	  ett	  bättre	  alternativ	  till	  

CBA.	  

	  

	  

	  



	  

50	  

3.7.4. Full	  cost	  accounting	  (FCA)	  
Bebbington,	  Brown	  och	  Frame	  (2007)	  menar	  att	  de	  verktyg	  som	  skall	  underlätta	  utvärderandet	  av	  

hållbar	  utveckling,	  samt	  fånga	  information	  gällande	  de	  mer	  utbredda	  effekterna	  av	  organisationers	  

aktiviteter	  inom	  sustainability	  accounting-‐litteraturen,	  brukar	  beskrivas	  som	  FCA-‐tillvägagångssätt.	  

FCA	  antas	  ofta	  vara	  förknippat	  med	  det	  nationalekonomiska	  verktyget	  CBA	  men	  Bebbington,	  Brown	  

och	  Frame	  (2007)	  menar	  att	  dessa	  är	  skilda	  metoder.	  

	  

3.7.5. Sustainability	  assesment	  models	  (SAM)	  

SAM	  beskrivs	  som	  en	  typ	  av	  FCA-‐modell.	  Bebbington,	  Brown	  och	  Frame	  (2007)	  menar	  att	  olika	  case-‐

studier	  på	  SAM	  visar	  att	  metoden	  följer	  fyra	  allmäna	  FCA-‐steg;	  ekonomisk	  påverkan,	  miljömässig	  

påverkan,	  resurspåverkan	  och	  social	  påverkan.	  Ett	  projekts	  förändringsprocess	  kan	  således	  

utvärderas	  genom	  resultatet	  av	  finansiella	  och	  sociala	  fördelar	  som	  uppnåtts	  på	  bekostnad	  av	  miljö-‐	  

och	  resursutnyttjande.	  Den	  sociala	  påverkan	  kan	  dock	  även	  vara	  negativ.	  SAM	  beskrivs	  som	  ett	  starkt	  

alternativ	  till	  CBA	  på	  företagsnivå.	  SAM	  bygger	  på	  ett	  interdisciplinärt	  förhållningssätt	  som	  

uppmärksammar	  behovet	  av	  redovisning	  som	  underlättar	  mer	  deltagande	  former	  av	  beslutsfattande	  

och	  ansvarsskyldighet.	  Exempelvis	  kan	  SAM	  göra	  kostnader,	  som	  tidigare	  betraktats	  som	  externa,	  

mer	  centrala	  i	  beslutsfattandet.	  	  

	  

3.7.6. Blandade	  begrepp	  
Bebbington,	  Brown	  och	  Frame	  (2007)	  menar	  att	  en	  mängd	  olika	  verktyg	  och	  tekniker	  har	  utvecklats	  

genom	  åren	  som	  svar	  på	  den	  ökade	  efterfrågan	  på	  bredare	  tillvägagångssätt	  inom	  redovisningen.	  På	  

senare	  tid	  har	  intresset	  ökat	  för	  att	  utveckla	  sociala	  indikatorer	  och	  diverse	  experiment	  inom	  FCA,	  

TBL	  och	  sustainability	  accounting.	  Dessa	  tillvägagångssätt	  är	  utvärderingar	  på	  företags-‐	  eller	  

projektnivå	  som	  har	  viss	  samstämmighet	  med	  CBA,	  då	  de	  försöker	  identifiera	  och	  värdera	  resultaten	  

av	  tagna	  beslut	  i	  ekonomiska,	  miljömässiga	  och	  (ibland)	  sociala	  termer.	  Bebbington,	  Brown	  och	  

Frame	  (2007)	  menar	  att	  alla	  dessa	  tillvägagångssätt	  är	  högst	  experimentella	  och	  följer	  ett	  

standardiserat	  tillvägagångssätt.	  

	  

3.7.7. Diskussion	  
Bebbington,	  Brown	  och	  Frames	  (2007)	  poängterande	  gällande	  att	  det	  finns	  en	  stor	  mängd	  litteratur	  

inom	  sustainability	  accounting-‐teknologier	  samt	  konstaterandet	  att	  SAM	  är	  en	  form	  av	  sustainability	  

accounting	  innebär	  att	  det	  förefaller	  högst	  sannolikt	  att	  de	  ser	  sustainability	  accounting	  som	  en	  

övergripande	  term	  för	  olika	  teknologier	  inom	  området.	  Vidare	  menar	  Bebbington,	  Brown	  och	  Frame	  

(2007)	  att	  de	  verktyg	  som	  används	  inom	  sustainability	  accounting	  vanligtvis	  benämns	  FCA.	  FCA	  blir	  

således	  också	  något	  av	  en	  samlingsterm	  men	  bestående	  av	  verktyg	  istället	  för	  teknologier.	  SAM	  

beskrivs	  som	  en	  typ	  av	  FCA-‐modell,	  vilket	  således	  bör	  innebära	  en	  form	  av	  verktyg	  för	  att	  underlätta	  
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utvärderandet	  av	  hållbar	  utveckling	  och	  som	  ligger	  under	  paraplyet	  sustainability	  accounting.	  

Bebbington,	  Brown	  och	  Frame	  (2007)	  uttrycker	  också	  att	  olika	  experiment	  har	  utvecklats	  inom	  FCA,	  

TBL	  och	  sustainability	  accounting	  och	  att	  dessa	  tillvägagångssätt	  följer	  samma	  standardutformning.	  

En	  sådan	  formulering	  överensstämmer	  inte	  med	  tidigare	  uttryck	  då	  sustainability	  accounting	  används	  

som	  en	  övergripande	  term	  vilket	  ger	  ett	  intryck	  av	  att	  författarna	  är	  inkonsekventa	  i	  sitt	  

begreppsanvändande.	  Då	  TBL	  endast	  benämns	  i	  den	  ovan	  nämnda	  meningen	  kan	  någon	  analys	  av	  

dess	  betydelse	  ej	  göras.	  

	  

Begrepp FCA SAM Sustainability	  

accounting 

Definition Ett	  samlingsnamn	  för	  de	  

verktyg	  som	  tagits	  fram	  

för	  att	  underlätta	  

utvärderandet	  av	  hållbar	  

utveckling	  samt	  fånga	  

informationen	  gällande	  de	  

mer	  utbredda	  effekterna	  

av	  organisationers	  

aktiviteter 

En	  

utvärderingsmodell	  

som	  tar	  hänsyn	  till	  

finansiella,	  sociala,	  

miljömässiga	  och	  

resurspåverkande	  

aspekter 

En	  övergripande	  term	  

för	  teknologier	  för	  

redovisning	  av	  

hållbarhet. 

Praktisk	  

innebörd 

   

Inbördes	  

relationer 

Verktyg	  för	  sustainability-‐

teknologier.	  Ej	  synonym	  

med	  CBA	   

En	  FCA-‐metod.	  Ej	  

synonymt	  med	  CBA.	  

Ingår	  i	  sustainability	  

accounting 

Övergripande	  term 

Fokusnivå	   MF	   HF	   MF	  
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3.8. Wang	  och	  Lin	  (2007)	  A	  methodological	  framework	  for	  the	  triple	  bottom	  

line	  accounting	  and	  management	  of	  industry	  enterprises.	  

	  
3.8.1. Om	  artikeln	  

Wang	  och	  Lin	  (2007)	  har	  tagit	  fram	  ett	  ramverk	  för	  implementering	  av	  triple	  bottom	  line	  (TBL).	  Med	  

hjälp	  av	  detta	  ramverk,	  menar	  de,	  kan	  företaget	  både	  nå	  högre	  hållbarhet	  och	  bibehålla	  ett	  bra	  

resultat.	  Detta	  innebär	  att	  företagets	  ekonomiska	  behov,	  miljöbehov	  och	  sociala	  behov	  beaktas	  

samtidigt	  som	  företagets	  konkurrenskraft	  bibehålls.	  Med	  en	  modell	  som	  optimerar	  detta	  samspel,	  

presenterar	  Wang	  och	  Lin	  (2007)	  ett	  förslag	  som	  de	  anser	  kan	  ligga	  till	  grund	  för	  framtidens	  

hållbarhetsredovisning.	  Begrepp	  som	  används	  är	  TBL,	  environmental	  accounting	  och	  full	  cost	  (FC).	  

Även	  social	  accounting	  nämns,	  men	  utreds	  inte.	  Wang	  och	  Lin	  (2007)	  nämner	  även	  olika	  strategier	  

för	  hållbarhet	  samt	  ett	  antal	  nationalekonomiska	  metoder	  som	  de	  anser	  behandlar	  hållbarhet.	  Då	  

dessa	  ej	  kan	  klassificieras	  som	  företagsekonomiska	  redovisningsmetoder	  kommer	  de	  ej	  att	  utredas.	  	  

	  

3.8.2. Bakgrund	  hållbarhet	  
Wang	  och	  Lin	  (2007)	  menar	  att	  hållbarhet	  har	  sin	  bakgrund	  i	  miljöproblem	  som	  gav	  upphov	  till	  

utvecklandet	  av	  environmentally	  conscious	  design	  and	  manufacturing	  (ECD&M)	  strategier.	  Dessa	  

strategier	  syftar	  till	  att	  tackla	  problemet	  med	  förorening	  redan	  på	  tillverknings-‐	  och	  designnivå.	  

Implementeringen	  av	  ECD&M	  strategier	  har	  dock	  länge	  hindrats	  av	  två	  motsatta	  krafter:	  ekonomisk	  

tillväxt	  och	  miljöförorening.	  Försöken	  att	  skapa	  en	  bro	  mellan	  dessa	  två	  har	  enligt	  Wang	  och	  Lin	  

(2007)	  gett	  upphov	  till	  konceptet	  hållbar	  utveckling.	  För	  att	  definiera	  hållbar	  utveckling	  nämner	  

Wang	  och	  Lin	  (2007)	  Brundtlandskommissionens	  definition.	  Dock	  menar	  de	  samtidigt	  att	  begreppet	  

hållbar	  utveckling	  är	  vagt	  både	  i	  nationalekonomiska	  och	  företagsekonomiska	  sammanhang.	  
	  

3.8.3. Hållbarhet	  och	  företag	  
Huvuddraget	  i	  hållbar	  utveckling	  är	  att	  öka	  eller	  att	  åtminstone	  bibehålla	  välbefinnandet	  eller	  nyttan	  

per	  invånare	  över	  tid,	  utan	  att	  skada	  dagens	  eller	  framtidens	  generationer.	  I	  jämförelse	  med	  

strategier	  på	  makronivå	  har	  begreppet	  corporate	  sustainability	  (CS)	  utvecklats	  från	  att	  ha	  varit	  ett	  

svårbegripligt	  koncept	  till	  ett	  nyckelkoncept	  för	  många	  företag,	  myndigheter	  och	  ickestatliga	  

organisationer.	  Wang	  och	  Lin	  (2007)	  menar	  att	  det	  finns	  många	  olika	  metoder	  för	  att	  mäta	  företags	  

hållbarhet	  men	  att	  problemet	  med	  dessa	  metoder	  är	  att	  de	  inte	  tar	  hänsyn	  till	  alla	  aspekter	  inom	  

hållbarhet.	  Det	  som	  istället	  behövs	  menar	  de	  är	  ett	  verktyg	  som	  tar	  hänsyn	  till	  ett	  komplett	  socio-‐

ekonomiskt-‐miljömässigt	  system.	  
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3.8.4. Triple	  bottom	  line	  (TBL)	  reporting	  

Wang	  och	  Lin	  (2007)	  ser	  TBL	  som	  ett	  hjälpmedel	  med	  god	  potential	  att	  förbättra	  företags	  

hållbarhetsarbete.	  De	  identifierar	  ekonomiskt	  välstånd,	  miljömässig	  kvalité	  och	  social	  rättvisa	  som	  de	  

grundläggande	  elementen	  för	  företags	  hållbarhetsarbete	  och	  menar	  att	  det	  är	  just	  att	  implementera	  

dessa	  element	  till	  företags	  beslut-‐	  och	  utvärderingsprocesser	  och	  på	  så	  sätt	  förbättra	  företags	  

hållbarhet	  som	  TBL	  bygger	  på.	  De	  menar	  dock	  att	  det	  i	  dagsläget	  finns	  ett	  problem	  då	  inget	  egentligt	  

ramverk	  för	  denna	  metod	  finns	  tillgängligt.	  

	  

Wang	  och	  Lin	  (2007)	  tar	  fram	  ett	  eget	  ramverk	  för	  TBL.	  Deras	  utgångspunkt	  är	  att	  det	  är	  möjligt	  att	  

definiera	  ett	  set	  av	  principer	  mot	  vilka	  företag	  kan	  utvärdera	  och	  spåra	  framgång.	  Detta	  kräver	  en	  

undersökning	  av	  de	  aktiviteter	  inom	  företaget	  som	  går	  i	  riktning	  mot	  hållbarhet,	  för	  att	  sett	  ur	  

företagets	  synvinkel,	  nå	  en	  optimerad	  hållbarhet.	  För	  detta	  har	  det	  skapats	  en	  “sustainability	  

optimization	  model”.	  Denna	  modell	  grundar	  sig	  i	  samspelet	  mellan	  nyttomaximering	  för	  aktieägare,	  

anpassning	  av	  lagar	  och	  regler,	  att	  företagets	  kunder	  är	  tillfredsställda,	  att	  företagets	  anställda	  är	  

nöjda	  med	  sin	  arbetsplats,	  skapandet	  av	  allmännytta	  och	  minimerad	  användning	  av	  miljöfarligt	  

material.	  Detta	  utmynnar	  i	  en	  matematisk	  formel	  för	  att	  optimera	  nyttomaximeringen.	  	  Tidigare	  har	  

de	  olika	  beslutsfattarnas	  olika	  preferenser	  styrt	  hur	  de	  uppfattar	  de	  kvalitativa	  egenskaper	  inom	  

området	  hållbarhet,	  varför	  det	  uppfattas	  olika	  och	  används	  olika	  i	  olika	  företag.	  

	  

3.8.5. Blandade	  begrepp	  
Environmental	  accounting	  har	  utvecklats	  i	  syfte	  att	  uppmärksamma	  värdet	  på	  naturtillgångar	  samt	  

på	  de	  naturmiljöer	  i	  vilka	  naturtillgångarna	  förekommer	  (Ahmad	  et	  al.,	  1989,	  se	  Wang	  och	  Lin,	  2007).	  

Metoden	  innehåller	  definiering,	  utvärdering	  och	  fördelning	  av	  miljömässiga	  kostnader	  med	  fokus	  på	  

hur	  kostnader	  och	  hur	  resurser	  förvaltas,	  hur	  budgetering	  och	  rapportering	  görs	  samt	  planering	  och	  

operationellt	  beslutsfattande.	  Wang	  och	  Lin	  (2007)	  nämner	  också	  förekomsten	  av	  FC	  som	  utöver	  att	  

fånga	  de	  interna	  kostnaderna	  även	  söker	  fånga	  de	  externa	  kostnaderna	  i	  sin	  kalkylering	  av	  vinst.	  

	  

3.8.6. Diskussion	  
Wang	  och	  Lin	  (2007)	  menar	  att	  TBL	  såväl	  som	  hållbarhet	  i	  sig	  består	  av	  ekonomiskt	  välstånd,	  

miljömässig	  hänsyn	  och	  social	  rättvisa	  och	  att	  TBL	  är	  det	  bästa	  verktyget	  för	  att	  implementera	  dessa	  

aspekter	  på	  företags	  beslut-‐	  och	  utvärderingsprocesser.	  De	  menar	  dock	  att	  TBL	  för	  närvarande	  är	  

underutvecklat	  varför	  de	  själva	  har	  tagit	  fram	  ett	  ramverk	  för	  metodens	  implementerande.	  Gällande	  

relationen	  till	  andra	  begrepp	  så	  bygger	  Wang	  och	  Lin	  (2007)	  sitt	  TBL-‐ramverk	  på	  en	  mängd	  olika	  

metoder	  och	  inspireras	  bland	  annat	  av	  nationalekonomi.	  Detta	  har	  likheter	  med	  flertalet	  andra	  

författare	  så	  som	  exempelvis	  Bebbington,	  Brown	  och	  Frame	  (2007).	  Vidare	  så	  tycks	  Wang	  och	  Lin	  

(2007)	  mena	  att	  environmental	  accounting	  är	  en	  komponent	  av	  fristående	  redovisningsformer	  av	  

ekonomiska	  värden,	  men	  att	  den	  även	  utgör	  en	  del	  av	  TBL.	  FC	  är	  en	  metod	  som	  tar	  hänsyn	  till	  såväl	  
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interna	  som	  externa	  kostnader	  i	  företagets	  kalkylerande	  av	  vinst.	  Metoden	  tycks	  inte	  vara	  synonym	  

med	  varken	  TBL	  eller	  environmental	  accounting.	  

	  

Wang	  och	  Lin	  (2007)	  intar	  genom	  utformningen	  av	  sin	  matematiska	  modell	  samma	  ståndpunkt	  som	  

Gray	  och	  Milne	  (2002)	  och	  Norman	  och	  MacDonald	  (2004)	  som	  menar	  att	  TBL	  innebär	  kalkylerandet	  

av	  sociala-‐	  och	  miljömässiga	  slutresultat.	  Wang	  och	  Lin	  (2007)	  bygger	  likt	  Gray	  och	  Milne	  (2002)	  

mycket	  av	  sin	  syn	  på	  hållbarhet	  på	  Brundtlandskommissionens	  definition.	  Dock	  fokuserar	  Gray	  och	  

Milne	  (2002)	  endast	  på	  företagens	  roll	  i	  att	  skapa	  en	  mer	  hållbar	  planet,	  medan	  Wang	  och	  Lin	  (2007)	  

menar	  att	  hållbarhet	  för	  planeten	  skall	  kombineras	  med	  mål	  som	  vinstmaximerande	  för	  ägare,	  

bibehållen	  konkurrenskraft	  och	  kundnöjdhet.	  De	  tycks	  således	  mena	  att	  det	  vinstmaximerande	  

företaget	  och	  det	  hållbara	  företaget	  kan	  kombineras.	  

	  

Begrepp TBL environmental	  accounting FC 

Definition Implimenteringen	  av	  

ekonomiska,	  miljömässiga	  och	  

sociala	  aspekter	  till	  ett	  

företags	  utvärderings	  och	  

beslutsfattandeprocess.	  

Innehåller	  kalkylerade	  

slutresultat. 

Innebär	  definition,	  utvärdering	  

och	  fördelning	  av	  

miljökostnader	  med	  fokus	  på	  

hur	  kostnader	  och	  resurser	  

förvaltas,	  hur	  budgetering	  och	  

rapportering	  görs	  samt	  

planering	  och	  operationellt	  

beslutsfattande 

Tar	  hänsyn	  till	  såväl	  

externa	  kostnader	  i	  

kalkylerandet	  av	  

vinst. 

Praktisk	  

innebörd 

Underutvecklad,	  varför	  

ramverket	  tagits	  fram	  

Underutvecklad	    

Inbördes	  

relationer 

Består	  av	  en	  mängd	  olika	  

metoder	  

Fristående	  såväl	  som	  en	  del	  av	  

TBL	  

Ej	  synonymt	  med	  TBL	  

eller	  med	  

environmental	  

accounting	  

Fokusnivå	   HF	   MF	   LF	  

	  

3.9. Reynolds	  och	  Yuthas	  (2008)	  Moral	  discourse	  and	  corporate	  social	  

responsibility	  reporting.	  
 
3.9.1. Om	  artikeln	  
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Reynolds	  och	  Yuthas	  (2008)	  undersöker	  i	  sin	  artikel	  corporate	  social	  responsibility	  (CSR)	  reporting	  

som	  en	  form	  av	  moralisk	  redogörelse.	  De	  undersöker	  hur	  olika	  intressentperspektiv	  leder	  till	  olika	  syn	  

på	  rapporteringsprocessen	  och	  rapporternas	  innehåll.	  De	  har	  i	  artikeln	  en	  relationsbaserad	  

intressentsyn,	  vilket	  innebär	  att	  företaget	  ses	  som	  sammanlänkat	  med	  samhället. Individen,	  

företaget	  och	  samhället	  är	  med	  detta	  synsätt	  inte	  separerbara.	  

	  

3.9.2. CSR	  och	  andra	  begrepp	  
CSR	  började	  diskuteras	  redan	  på	  1970-‐talet.	  Idag	  ligger	  dess	  fokus,	  enligt	  Reynolds	  och	  Yuthas	  (2008),	  

på	  företags	  sociala,	  miljömässiga	  och	  etiska	  rapportering.	  Existerande	  litteratur	  inom	  CSR	  menar	  att	  

rapportering	  är	  en	  nödvändig	  komponent	  av	  samhällelig	  ansvarsskyldighet.	  CSR	  reporting	  ses	  också	  

som	  en	  del	  i	  en	  pågående	  dialog	  med	  företaget	  och	  dess	  intressenter	  snarare	  än	  en	  

envägskommunikation.	  Reynolds	  och	  Yuthas	  (2008)	  skriver	  i	  sin	  inledning	  att	  de	  introducerar	  social	  

responsibility-‐	  och	  corporate	  disclosure-‐koncept	  som	  relaterar	  till	  CSR	  reporting.	  

	  

Termen	  corporate	  social	  disclosure	  nämns	  under	  rubriken	  ”Background:	  social	  responsibility	  and	  

corporate	  disclosure”	  (Reynolds	  och	  Yuthas,	  2008,	  s.	  48)	  under	  vilken	  bakgrunden	  till	  CSR	  diskuteras.	  

Corporate	  social	  disclosure	  anses	  ha	  sin	  utgångspunkt	  i	  social	  teori	  som	  menar	  att	  företag	  har	  

skyldigheter	  till	  samhället,	  eller	  ett	  “social	  kontrakt”.	  Reynolds	  och	  Yuthas	  (2008)	  menar	  att	  sociala	  

kontrakt	  innebär	  att	  företag	  måste	  upprätthålla	  sin	  ansvarsskyldighet	  för	  att	  försäkra	  omgivningen	  

om	  att	  företaget	  fortfarande	  är	  av	  nytta	  för	  samhället.	  De	  menar	  dock	  att	  denna	  ansvarsskyldighet	  

har	  kommit	  att	  gälla	  endast	  finansiella	  aspekter,	  inte	  den	  sociala	  och	  miljömässiga	  påverkan	  företag	  

har	  på	  samhället.	  Reynolds	  och	  Yutha	  (2008)	  skriver	  att	  litteraturen	  kring	  CSR	  reporting	  har	  

efterfrågat	  ansvarsskyldighetsrapportering	  för	  hållbarhet,	  både	  miljömässig	  och	  social.	  Detta	  

inkluderar	  dimensioner	  av	  ekologisk	  hållbarhet	  såväl	  som	  indikatorer	  av	  social	  rättvisa.	  

	  

Reynolds	  och	  Yuthas	  (2008)	  refererar	  till	  Carroll	  och	  Bucholtzs	  fyradelars	  definition	  av	  corporate	  

social	  responsibility	  som	  lyder	  som	  följande:	  ”Det	  sociala	  ansvaret	  hos	  ett	  företag	  innefattar	  

ekonomiska,	  legala,	  etiska	  och	  oinskränkta	  (filantropiska)	  förväntningarna	  som	  samhället	  har	  på	  

organisationen	  vid	  en	  given	  tidpunkt”	  (Carroll	  och	  Bucholtz,	  2006	  s.	  53,	  se	  Reynolds	  och	  Yuthas,	  2008	  

s.48,	  egen	  översättning).	  Denna	  definition,	  menar	  Reynolds	  och	  Yuthas	  (2008)	  speglar	  den	  aktuella	  

synen	  på	  CSR	  samt	  uppmärksammar	  noteringsvärda	  sociala,	  legala	  och	  politiska	  skiftningarna	  i	  social	  

miljö.	  Dock	  menar	  de	  också	  att	  det	  under	  det	  senaste	  årtiondet	  har	  skett	  en	  ökad	  efterfrågan	  på	  

environmental	  accounting	  and	  reporting,	  något	  som	  de	  menar	  är	  en	  delmängd	  av	  social	  

responsibility	  reporting.	  Termen	  social	  responsibility	  reporting	  används	  inkonsekvent	  med	  CSR	  

reporting	  i	  text	  såväl	  som	  i	  rubriksättning.	  
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Reynolds	  och	  Yuthas	  (2008)	  skriver	  i	  sin	  inledning	  att	  de	  ska	  utföra	  en	  utredning	  av	  modeller	  och	  

ramverk	  för	  CSR	  reporting.	  Vidare	  uttrycker	  de	  att	  tillvägagångssätt	  för	  social	  och	  miljömässig	  

ansvarsskyldighet	  har	  utvecklats	  för	  olika	  syften	  samt	  att	  de	  i	  sin	  artikel	  diskuterar	  dessa	  

tillvägagångssätt	  genom	  att	  klassificera	  dem	  “under	  the	  umbrella	  of	  CSR	  reporting”	  (Reynolds	  och	  

Yuthas,	  2008,	  s.	  50).	  Bland	  de	  modeller	  som	  på	  så	  sätt	  diskuteras	  i	  artikeln	  finns	  exempelvis	  GRIs	  

riktlinjer	  och	  ISOs	  standarder.	  Om	  samma	  modeller,	  skrivs	  det	  senare	  i	  artikeln	  även	  att	  redovisning	  

enligt	  det	  amerikanska	  redovisningsramverket	  ställer	  till	  med	  svårigheter	  för	  environmental	  and	  

social	  accounting,	  men	  att	  dessa	  svårigheter	  underlättar	  de	  redovisningsmodeller	  som	  tagits	  fram	  av	  

frivilliga	  organisationer	  så	  som	  GRI.	  Rubriken	  under	  vilken	  modellerna	  beskrivs	  lyder:	  ”Models	  for	  

corporate	  social	  responsibility	  reporting”	  (Reynolds	  och	  Yuthas,	  2008,	  s.50).	  	  	  

	  

Reynolds	  och	  Yuthas	  (2008)	  nämner	  triple	  bottom	  line	  (TBL),	  ett	  begrepp	  som	  de	  menar	  kombinerar	  

ekonomiska,	  sociala	  och	  miljömässiga	  rapporter.	  De	  nämner	  också	  att	  forskare	  arbetar	  med	  att	  

utveckla	  teorier,	  samt	  söker	  sätt	  att	  applicera	  de	  gamla	  teorierna,	  för	  att	  förklara	  praxisen	  inom	  

corporate	  social,	  ethical	  and	  environmental	  reporting.	  De	  skriver	  också	  att	  företag	  har	  svarat	  på	  

tillgängligheten	  till	  nya	  standarder	  samt	  efterfrågan	  på	  mer	  information	  genom	  att	  öka	  frekvensen	  av	  

social	  and	  environmental	  reporting.	  

	  

3.9.3. Diskussion	  
Reynolds	  och	  Yuthas	  (2008)	  menar	  att	  rapportering	  av	  sociala,	  miljömässiga	  och	  etiska	  aspekter	  är	  i	  

fokus	  för	  begreppet	  CSR	  i	  dagsläget.	  De	  tycks	  mena	  att	  CSR	  är,	  eller	  åtminstone	  innehåller,	  CSR	  

reporting	  och	  i	  dagsläget	  inte	  existerar	  som	  ett	  begrepp	  som	  är	  fristående	  från	  

rapporteringskomponenten.	  

	  

Reynolds	  och	  Yuthas	  (2008)	  skriver	  att	  de	  introducerar	  social	  responsibility	  och	  corporate	  disclosure-‐

konceptet	  som	  relaterar	  till	  CSR	  reporting	  vilket	  skulle	  tyda	  på	  att	  dessa	  begrepp	  har	  gemensamma	  

nämnare	  men	  ej	  är	  synonymer.	  Samtidigt	  används	  begreppet	  social	  responsibility	  reporting	  och	  CSR	  

reporting	  inkonsekvent	  med	  varandra	  både	  i	  text	  och	  rubriksättning.	  En	  förklaring	  till	  detta	  skulle	  

kunna	  vara	  att	  Reynolds	  och	  Yuthas	  (2008)	  särskiljer	  mellan	  social	  responsibility	  och	  social	  

responsibility	  reporting	  på	  ett	  liknande	  sätt	  som	  andra	  artiklar	  har	  skiljt	  mellan	  CSR	  och	  CSR	  

reporting.	  CSR	  reporting	  och	  social	  responsibility	  reporting	  skulle	  i	  sådant	  fall	  vara	  synonymer	  vilket	  

också	  skulle	  förklara	  dess	  inkonsekventa	  användning.	  Det	  underbyggs	  även	  av	  det	  faktum	  att	  

environmental	  accounting	  and	  reporting	  anses	  vara	  en	  delmängd	  av	  social	  responsibility	  reporting.	  

Skulle	  social	  responsibility	  reporting	  exempelvis	  enbart	  inneburit	  social	  rapportering	  så	  skulle	  det	  

vara	  skilt	  från	  environmental	  accounting	  and	  reporting.	  Att	  det	  istället	  innefattar	  environmental	  

accounting	  and	  reporting	  tyder	  på	  en	  bredare	  innebörd	  så	  som	  den	  hos	  CSR	  reporting.	  
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Corporate	  social	  disclosure	  innebär	  enligt	  Reynolds	  och	  Yuthas	  (2008)	  att	  företaget	  har	  ett	  socialt	  

kontrakt	  med	  samhället.	  Innebörden	  av	  ett	  socialt	  kontrakt	  diskuteras	  i	  relation	  till	  CSR	  reporting.	  

Huruvida	  det	  sociala	  kontraktet	  endast	  ses	  som	  en	  i	  sammanhanget	  intressant	  teori	  eller	  om	  

corporate	  social	  disclosure	  ses	  som	  en	  synonym	  till,	  eller	  delmängd	  av	  CSR	  reporting	  framgår	  ej.	  

	  

Reynolds	  och	  Yuthas	  (2008)	  sätt	  att	  uttrycka	  sig,	  genom	  att	  skriva	  att	  de	  diskuterar	  de	  olika	  

tillvägagångssätt	  för	  social	  och	  miljömässig	  ansvarsskyldighet,	  vilka	  har	  utvecklats	  genom	  att	  

klassificera	  dem	  under	  “the	  umbrella	  of	  CSR	  reporting”	  (Reynolds	  och	  Yuthas,	  2008,	  s.	  50)	  och	  

således	  kalla	  GRI,	  ISO	  och	  andra	  standarder	  för	  CSR	  reporting-‐standarder,	  antyder	  ett	  användande	  av	  

CSR	  reporting	  som	  övergripande	  term.	  Detta	  förstärks	  även	  av	  Reynolds	  och	  Yuthas	  (2008)	  

inkonsekvenska	  blandning	  av	  begrepp.	  CSR	  reporting	  tycks	  dock	  inte	  vara	  det	  enda	  begrepp	  som	  

används	  på	  dettta	  vis.	  Termen	  corporate	  social,	  ethical	  and	  environmental	  reporting	  används	  även	  

den	  som	  en	  övergripande	  term.	  Att	  den	  inkluderar	  de	  tre	  aspekter	  som	  CSR	  reporting	  enligt	  Reynolds	  

och	  Yuthas	  (2008)	  bygger	  på,	  tyder	  också	  på	  att	  termen	  är	  synonym	  med	  CSR	  reporting.	  Även	  termen	  

social	  and	  environmental	  reporting	  används	  växelvis	  med	  begreppet	  CSR	  reporting.	  Dock	  kan	  det	  

ifrågasättas	  varför	  Reynolds	  och	  Yuthas	  (2008)	  använder	  även	  denna	  term	  och	  här	  exkluderar	  den	  

etiska	  aspekten.	  Till	  följd	  av	  kontexten	  i	  vilken	  begreppet	  används	  är	  dock	  den	  rimligaste	  slutsatsen	  

att	  även	  social	  and	  environmental	  reporting	  är	  en	  övergripande	  term	  som	  är	  synonym	  med	  CSR	  

reporting.	  Dock	  är	  Reynolds	  och	  Yuthas	  begreppsanvändning	  överlag	  mycket	  inkonsekvent	  så	  till	  den	  

grad	  att	  även	  termen	  CSR	  reporting	  varierar	  genom	  att	  ibland	  uppträda	  i	  förkortad	  och	  ibland	  i	  

utskriven	  form.	  Artikelförfattarna	  ger	  således	  ett	  intryck	  av	  att	  varken	  ha	  gjort	  en	  egen	  klar	  definition	  

av	  begreppen	  innan	  användning	  eller	  ha	  fattat	  ett	  gemensamt	  beslut	  gällande	  hur	  de	  olika	  

begreppen	  bäst	  bör	  uttryckas.	  

	  

Reynolds	  och	  Yuthas	  (2008)	  menar	  att	  CSR	  har	  ett	  fokus	  på	  social,	  miljömässig	  och	  etisk	  rapportering.	  

Detta	  skiljer	  sig	  något	  från	  definitionerna	  hos	  Norman	  och	  MacDonald	  (2004)	  och	  ifrån	  Perrini	  (2005),	  

som	  inte	  nämner	  den	  etiska	  aspekten.	  Dock	  förekommer	  det	  partier	  i	  artikeln	  då	  Reynolds	  och	  

Yuthas	  (2008)	  endast	  benämner	  de	  sociala	  och	  miljömässiga	  aspekterna,	  ej	  de	  etiska,	  så	  som	  i	  

diskussionen	  kring	  sociala	  kontrakt	  samt	  vid	  användandet	  av	  termen	  social	  and	  environmental	  

reporting.	  Detta	  kan	  antyda	  att	  de	  etiska	  aspekterna	  antingen	  anses	  vara	  av	  mindre	  vikt	  eller	  att	  de	  

ibland	  antas	  ingå	  i	  de	  övriga	  två	  aspekterna	  och	  därmed	  inte	  benämns.	  Reynolds	  och	  Yuthas	  (2008)	  

uttalande	  kring	  Carroll	  och	  Bucholtz	  (2006,	  se	  Reynolds	  och	  Yuthas,	  2008)	  definition	  som	  inkluderar	  

en	  etisk	  aspekt	  av	  CSR	  och	  som	  Reynolds	  och	  Yuthas	  (2008)	  anser	  uppmärksamma	  behovet	  av	  

förändringar	  i	  social	  miljö	  antyder	  att	  de	  anser	  att	  den	  etiska	  aspekten	  kan	  inkluderas	  i	  den	  sociala.	  

Även	  här	  kan	  urskiljas	  en	  viss	  otydlighet	  i	  artikelns	  användande	  av	  olika	  begrepp.	  
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TBL	  benämns	  som	  ett	  begrepp	  som	  kombinerar	  ekonomiska,	  sociala	  och	  miljömässiga	  rapporter	  men	  

utvecklas	  inte	  vidare.	  Av	  detta	  kan	  dock	  uttydas	  att	  TBL	  och	  CSR	  reporting	  inte	  är	  synonymer	  

eftersom	  CSR	  definieras	  som	  bestående	  av	  sociala,	  miljömässiga	  och	  etiska	  aspekter	  medan	  TBL	  

anses	  bestå	  av	  sociala,	  miljömässiga	  och	  ekonomiska	  aspekter.	  Det	  finns	  inte	  heller	  något	  annat	  i	  

artikeln	  som	  antyder	  att	  dessa	  två	  begrepp	  skulle	  vara	  synonyma.	  	  

	  



	  

59	  

	  

Begrepp CSR	  

reporting 
Environmen

tal	  

accounting	  

and	  

reporting 

Social	  

responsibil

ity	  

reporting 

TBL Corporate	  

social	  

disclosure 

Corporate	  

social,	  

ethical	  and	  

environmen

tal	  

reporting	   

Social	  and	  

environmen

tal	  reporting 

Definition Social,	  

miljömässig	  

och	  etisk	  

redovisning 

Miljömässig	  

redovisning 

Social,	  

miljömässig	  

och	  etisk	  

redovisning 

Redovisnin

g	  som	  

kombinerar	  

ekonomisk

a,	  sociala	  

och	  

miljömässig

a	  rapporter 

Social	  

redovisning	  

som	  har	  sin	  

bakgrund	  i	  

synen	  på	  att	  

företaget	  har	  

ett	  socialt	  

kontrakt	  med	  

samhället 

Social,	  

miljömässig	  och	  

etisk	  

rapportering 

Social,	  

miljömässig	  och	  

etisk	  

rapportering 

Praktisk	  

innebörd 

       

Inbördes	  

relationer 

Övergripande	  

term	  

synonymt	  

med	  social	  

responsibility	  

reporting,	  

corporate	  

social-‐,	  

ethical,	  and	  

environment

al	  

reporting	  

samt	  social	  

and	  

environment

al	  reporting,	  

ej	  synonymt	  

med	  TBL 

Delmängd	  i	  

SR/CSR/corpora

te	  social,	  

ethical,	  and	  

environmental	  

reporting/social	  

and	  

environmental	  

reporting 

Övergripande	  

term,	  

synonymt	  

med	  CSR	  

reporting,	  

corporate	  

social-‐,	  

ethical,	  and	  

environment

al	  reporting	  

samt	  social	  

and	  

environment

al	  reporting,	  

ej	  synonymt	  

med	  TBL 

Ej	  

synonymt	  

med	  CSR	  

reporting 

Har	  

överensstäm

mande	  

element	  med	  

CSR	  reporting 

Övergripande	  

term,	  synonymt	  

med	  CSR	  

reporting,	  social	  

responsibility	  

reporting	  samt	  

social	  and	  

environmental	  

reporting,	  ej	  

synonymt	  med	  

TBL 

Övergripande	  

term,	  synonymt	  

med	  CSR	  

reporting,	  SR	  

samt	  corporate	  

social-‐,	  ethical,	  

and	  

environmental	  

reporting,	  ej	  

synonymt	  med	  

TBL	   

Fokusnivå	   HF	   MF	   MF	   LF	   MF	   MF	   MF	  
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3.10. Spence	  (2009)	  Social	  and	  environmental	  reporting	  and	  the	  

corporate	  ego.	  
 
3.10.1. Om	  artikeln	  

Spence	  (2009)	  använder	  sig	  i	  sin	  artikel	  av	  begreppet	  social	  and	  environmental	  reporting	  (SER).	  Han	  

menar	  att	  det	  i	  dagsläget	  finns	  en	  stor	  mängd	  litteratur	  om	  SER,	  men	  att	  det	  saknas	  litteratur	  om	  

vem	  rapporterna	  egentligen	  skrivs	  för.	  Därför	  utför	  han	  en	  intervjustudie	  på	  25	  företag	  i	  

Storbritannien	  som	  utför	  SER.	  Studien	  visar	  att	  de	  två	  viktigaste	  målgrupperna	  är	  investerare	  och	  

anställda.	  Utöver	  dessa	  två	  nämns	  även	  en	  lång	  rad	  olika	  intressenter	  som	  potentiella	  målgrupper.	  Ur	  

studien	  framgår	  att	  ett	  syfte	  med	  hållbarhetsredovisningen	  är	  att	  underlätta	  kommunikationen	  med	  

olika	  externa	  intressenter.	  Exempelvis	  kan	  företag	  med	  hjälp	  av	  sin	  hållbarhetsredovisning	  visa	  

regeringar	  i	  utvecklingsländer	  att	  företaget	  har	  goda	  avsikter	  och	  inte	  kommer	  att	  förstöra	  deras	  

miljö.	  Dock	  uppfylls	  oftast	  inte	  detta	  syfte	  utan	  rapporteringen	  blir	  istället	  ett	  sätt	  för	  företagen	  att	  

kommunicera	  med	  sig	  själva.	  

	  

3.10.2. SER	  för	  vem	  och	  varför?	  

Studien	  visar	  att	  många	  företag	  inte	  är	  helt	  säkra	  på	  vilka	  målgrupper	  de	  riktar	  sig	  till,	  eller	  ens	  vilka	  

de	  borde	  rikta	  sig	  till.	  Inom	  litteraturen	  på	  området	  förutsätts	  det	  att	  rapporterna	  blir	  lästa	  och	  att	  de	  

har	  ett	  syfte.	  Så	  är	  dock	  inte	  fallet	  enligt	  Spence	  (2009).	  SER	  anses	  ge	  risksignaler	  till	  finansiella	  

marknader	  men	  vad	  och	  till	  vem	  rapporterna	  kommunicerar	  i	  övrigt	  är	  oklart.	  Ett	  intervjuobjekt	  

uttrycker	  att	  han	  ibland	  misstänker	  att	  flertalet	  företag	  bara	  rapporterar	  för	  rapporterandets	  skull.	  

Företagen	  i	  studien	  är	  överlag	  överens	  om	  att	  investerare	  är	  en	  viktig	  intressent	  samtidigt	  som	  de	  är	  

osäkra	  på	  hur	  investerare	  egentligen	  reagerar	  på	  informationen	  i	  rapporten.	  Studien	  visar	  även	  på	  en	  

genomgående	  osäkerhet	  gällande	  huruvida	  rapporterna	  läses	  av	  olika	  intressentgrupper	  samt	  vad	  

dessa	  i	  sådana	  fall	  får	  ut	  av	  rapporterna.	  Även	  gällande	  vem	  rapporterna	  borde	  rikta	  sig	  till	  finns	  en	  

osäkerhet.	  Ett	  intervjuobjekt	  efterfrågar	  själv	  mer	  forskning	  på	  området	  så	  att	  han	  kan	  få	  veta	  mer	  

om	  hur	  den	  rapport	  han	  ansvarar	  för	  att	  publicera,	  egentligen	  tas	  emot	  av	  allmänheten.	  Företagen	  

vill	  se	  SER	  som	  ett	  verktyg	  för	  att	  kommunicera	  med	  externa	  intressenter	  men	  osäkerheten	  över	  vem	  

som	  egentligen	  läser	  rapporten	  samt	  vad	  läsaren	  får	  ut	  av	  den,	  gör	  det	  oklart	  om	  så	  verkligen	  är	  

fallet.	  Istället	  finner	  Spence	  (2009)	  att	  företagen	  i	  sina	  försök	  att	  kommunicera	  med	  andra	  istället	  

främst	  kommunicerar	  med	  sig	  själva.	  

	  

3.10.3. SER	  som	  medel	  för	  intern	  kommunikation	  

Spence	  (2009)	  menar	  att	  anställda	  som	  målgrupp	  har	  diskuterats	  mycket	  lite	  i	  litteraturen	  i	  dagsläget	  

och	  undersöker	  därför	  anledningar	  till	  varför	  just	  de	  anställda	  klassades	  som	  den	  näst	  viktigaste	  

målgruppen	  i	  studien.	  Företagen	  såg	  SER	  som	  en	  möjlighet	  att	  kommunicera	  företagets	  värderingar	  
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till	  de	  anställda.	  Företag	  i	  studien	  menar	  också	  att	  de	  genom	  att	  kommunicera	  till	  sina	  anställda	  

hoppas	  kunna	  öka	  prestationen	  inom	  företaget.	  Detta	  genom	  att	  öka	  de	  anställdas	  moral	  och	  ”må	  

bra”-‐känsla.	  Spence	  (2009)	  drar	  slutsatsen	  att	  utöver	  att	  kommunicera	  riskhantering	  till	  investerare	  

är	  SER	  främst	  ett	  verktyg	  som	  företaget	  använder	  för	  att	  kommunicera	  med	  sig	  självt.	  Han	  förklarar	  

detta	  genom	  att	  referera	  till	  Christensen	  och	  Cheney	  (1997,	  se	  Spence,	  2009)	  som	  menar	  att	  företag	  

hanterar	  extern	  information	  på	  ett	  sätt	  som	  förstärker	  de	  interna	  angelägenheterna	  och	  vilket	  leder	  

till	  att	  det	  som	  är	  menat	  som	  extern	  kommunikation	  främst	  innebär	  att	  företaget	  kommunicerar	  med	  

sig	  självt.	  På	  så	  vis	  förstärker	  företaget	  den	  bild	  som	  det	  önskar	  att	  omvärlden	  skall	  ha	  av	  företaget.	  	  

Till	  exempel	  förstärker	  SER	  bilden	  av	  företaget	  som	  ansvarsfullt.	  Därmed	  menar	  Spence	  (2009)	  att	  

SER	  åtminstone	  till	  viss	  del	  är	  ett	  uttryck	  för	  företags	  egoism.	  Han	  ser	  detta	  som	  en	  anledning	  till	  

varför	  SER	  information	  i	  dagsläget	  uppfattas	  som	  vinklad	  och	  otillförlitlig.	  Dock	  menar	  Spence	  (2009)	  

också	  att	  intern	  samstämmighet	  gällande	  vad	  CSR	  egentligen	  innebär	  för	  företaget	  är	  en	  

förutsättning	  för	  att	  sprida	  den	  bilden	  till	  externa	  intressenter.	  

	  

3.10.4. CSR	  
Begreppet	  CSR	  nämns	  vid	  ett	  flertal	  tillfällen	  i	  studien	  som	  det	  som	  SER	  rapporterar.	  Många	  av	  

intervjuobjekten	  diskuterar	  i	  termer	  av	  CSR	  och	  flertalet	  av	  de	  titlar	  som	  innehas	  av	  intervjuobjekten	  

inkluderar	  ordet	  CSR.	  
	  

3.10.5. Diskussion	  
Bilden	  som	  i	  denna	  artikel	  framgår	  är	  att	  vad	  SER	  önskas	  vara,	  är	  ett	  verktyg	  för	  dialog	  mellan	  

företaget	  och	  dess	  intressenter	  gällande	  företagets	  CSR-‐arbete.	  Den	  praktiska	  innebörden	  av	  

begreppet	  är	  istället	  att	  det,	  utöver	  att	  ge	  risksignaler	  till	  finansiella	  marknader,	  fungerar	  som	  ett	  

medel	  för	  intern	  kommunikation	  inom	  företaget	  samt	  att	  det	  i	  viss	  mån	  är	  ett	  uttryck	  för	  företagets	  

egoism	  och	  ett	  verktyg	  vilket	  företaget	  använder	  sig	  av	  för	  att	  förstärka	  bilden	  av	  sig	  själv.	  

	  

Användandet	  av	  ordet	  CSR	  antyder	  att	  CSR	  är	  det	  som	  rapporteras	  inom	  SER.	  Detta	  underbyggs	  även	  

av	  det	  faktum	  att	  Spence	  (2009)	  i	  sin	  studie	  av	  SER	  har	  valt	  att	  inkludera	  flertalet	  CSR	  managers.	  

Detta	  skulle	  även	  innebära	  att	  SER	  och	  begreppet	  CSR	  reporting	  som	  i	  Knox,	  Maklan	  och	  French	  

(2005)	  beskrivs	  som	  rapportering	  av	  företagets	  CSR-‐aktiviteter	  är	  synonyma.	  

	  

SER	  diskuteras	  i	  artikeln	  inte	  i	  relation	  till	  andra	  begrepp	  utan	  tycks	  användas	  som	  en	  övergripande	  

term	  för	  den	  redovisning	  om	  hållbarhetsfrågor	  och	  CSR	  som	  publicerats	  av	  de	  undersökta	  25	  

företagen.	  
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Osäkerheten	  som	  framgår	  hos	  de	  intervjuade	  SER-‐ansvariga	  kan	  vara	  en	  bidragande	  orsak	  till	  

förvirringen	  inom	  området.	  Om	  företag	  rapporterar	  för	  rapporterandets	  skull	  utan	  att	  veta	  för	  vem	  

eller	  varför	  så	  blir	  en	  viss	  förvirring	  och	  inkonsekvens	  i	  rapporteringsarbetet	  självklar.	  Ett	  förvirrat	  

företagssamhälle	  leder	  rimligtvis	  även	  till	  en	  förvirrad	  akademi	  som	  också	  den	  laddar	  de	  olika	  

begreppen	  med	  olika	  innebörd	  vilket	  leder	  till	  en	  gemensam	  förvirring	  kring	  vad	  hållbarhet	  

egentligen	  är.	  Detta	  kan	  jämföras	  med	  Knox,	  Maklan	  och	  Frenchs	  (2005)	  syn	  på	  att	  brister	  inom	  CSR	  

reporting	  beror	  på	  otillräcklig	  identifiering	  och	  prioritering	  av	  intressenter.	  

	  

	  

Begrepp SER 

Definition Redovisning	  av	  företagets	  CSR 

Praktisk	  

innebörd 

Utöver	  att	  sända	  risksignaler	  till	  

investerare	  är	  SER	  främst	  ett	  sätt	  

för	  företaget	  att	  kommunicera	  

med	  sig	  själv 

Inbördes	  

relationer 

Övergripande	  term 

Fokusnivå	   HF	  
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3.11. Schaltegger	  och	  Burritt	  (2010)	  Sustainability	  accounting	  for	  

companies:	  Catchphrase	  or	  decision	  support	  for	  business	  leaders?	  
	  

3.11.1. Om	  artikeln	  

Schaltegger	  och	  Burritt	  (2010)	  undersöker	  sustainability	  accounting	  dels	  ur	  ett	  filosofiskt	  och	  dels	  ur	  

ett	  management	  perspektiv.	  Bland	  annat	  har	  de	  tagit	  fram	  fyra	  olika	  potentiella	  innebörder	  av	  

sustainability	  accounting	  som	  de	  söker	  bringa	  klarhet	  i.	  Övriga	  begrepp	  som	  nämns	  är	  sustainability	  

reporting,	  triple	  bottom	  line	  accounting/reporting	  samt	  environmental	  accounting/reporting.	  

	  

3.11.2. Triple	  bottom	  line	  (TBL)	  accounting/Triple	  bottom	  line	  (TBL)	  reporting	  

Schaltegger	  och	  Burritt	  menar	  att	  TBL	  accounting	  introducerar	  separata	  sociala,	  miljömässiga	  och	  

ekonomiska	  brännpunkter	  för	  företag.	  De	  anammar	  dock	  Gray	  och	  Milnes	  (2002)	  syn	  på	  TBL	  

reporting	  som	  traditionell	  finansiell	  redovisning	  med	  sociala	  och	  miljömässiga	  tillägg.	  

	  

3.11.3. Environmental	  accounting/environmental	  reporting	  

Schaltegger	  och	  Burritt	  (2010)	  anser	  att	  environmental	  accounting	  utgör	  grunden	  för	  extern	  

miljöredovisning.	  Redovisningsformen	  har	  en	  betoning	  på	  miljömässig	  påverkan	  och	  utvidgad	  

prestation	  uttryckt	  i	  fysiska,	  kvalitativa	  eller	  icke-‐finansiella	  termer.	  Schaltegger	  och	  Burritt	  (2010)	  

hävdar	  att	  användandet	  av	  environmental	  accounting	  synonymt	  med	  sustainability	  accounting	  visar	  

på	  okunskap.	  Environmental	  reporting	  nämns	  kort	  i	  artikeln	  och	  har,	  enligt	  Schaltegger	  och	  Burritt	  

(2010),	  kritiserats	  för	  att	  det	  ålägger	  onödiga	  kostnader	  på	  företag.	  Begreppet	  utvecklas	  ej	  vidare.	  

	  

3.11.4. Sustainability	  accounting/Sustainability	  reporting	  
I	  artikeln	  används	  sustainability	  accounting	  som	  huvudbegrepp.	  Även	  begreppet	  sustainability	  

reporting	  nämns	  i	  relation	  till	  sustainability	  accounting.	  Schaltegger	  och	  Burritt	  (2010)	  menar	  att	  

sustainability	  accounting	  inte	  helt	  kan	  separeras	  från	  sustainability	  reporting	  och	  den	  strategiska	  och	  

operationella	  hanteringen	  (i.e.	  management)	  av	  hållbarhetsproblem.	  Schaltegger	  och	  Burritt	  (2010)	  

menar	  även	  att	  sustaianbility	  accounting,	  environmental	  accounting	  och	  TBL	  accounting	  inte	  är	  

synonymer.	  De	  beskriver	  sustainability	  accounting	  både	  inom	  den	  filosofiska	  debatten	  och	  ur	  ett	  

managementperspektiv.	  
	  

Schaltegger	  och	  Burritt	  (2010)	  anser	  att	  sustainability	  accounting	  utgör	  kulmen	  av	  utvidgad	  

redovisning	  och	  har	  som	  huvudfokus	  att	  integrera	  sociala,	  miljömässiga	  och	  ekonomiska	  aspekter	  

hos	  ett	  företags	  aktiviteter.	  Samtidigt	  menar	  de	  att	  det	  inom	  den	  filosofiska	  debatten	  finns	  stark	  

kritik	  riktad	  mot	  sustainability	  accounting	  och	  att	  det	  kan	  ifrågasättas	  huruvida	  det	  över	  huvud	  taget	  

är	  möjligt	  att	  utveckla	  ett	  redovisningsredskap	  för	  att	  hjälpa	  ledningen	  att	  göra	  företaget	  mer	  
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hållbart.	  De	  refererar	  bland	  annat	  till	  Tinker,	  Merino	  och	  Neimark	  (1982,	  se	  Schaltegger	  och	  Burritt,	  

2010)	  som	  menar	  att	  redovisning	  syftar	  till	  att	  dölja	  och	  förvrida	  information	  vilket	  inte	  rimmar	  väl	  

med	  ett	  hållbart	  förhållningssätt.	  Schaltegger	  och	  Burritt	  (2010)	  nämner	  även	  Gray	  och	  Milnes	  (2002)	  

ovan	  presenterade	  artikel	  och	  poängterar	  genom	  denna	  svårighet	  i	  att	  kombinera	  hållbarhet	  med	  

enhetsperspektivet	  samt	  med	  att	  fokusera	  redovisningen	  på	  de	  kumulativa	  effekterna	  som	  ges	  på	  

ekosystem	  och	  deras	  tröskelnivåer.	  	  Schaltegger	  och	  Burritt	  (2010)	  ser	  dock	  detta	  som	  en	  utmaning	  

snarare	  än	  en	  omöjlighet.	  De	  menar	  att	  sustainability	  accounting	  kan	  utvecklas	  på	  två	  olika	  sätt,	  

antingen	  som	  en	  utbyggnad	  av	  traditionell	  redovisning	  eller	  baserat	  på	  ett	  helt	  nytt	  system	  av	  

redovisning	  designat	  för	  att	  uppnå	  hållbarhet.	  	  

	  

Schaltegger	  och	  Burritt	  (2010)	  menar	  att,	  sett	  ur	  ett	  management-‐perspektiv,	  skiljer	  sig	  debatten	  

kraftigt	  ifrån	  det	  filosofiska	  perspektivet	  och	  berör	  istället	  vilka	  termer	  och	  verktyg	  som	  bör	  

användas.	  Schaltegger	  och	  Burritt	  (2010)	  menar	  att	  det	  inom	  företagets	  informationshantering	  (i.e.	  

information	  management)	  är	  viktigt	  att	  integrera	  hållbarhetsfrågor.	  De	  menar	  att	  sustainability	  

accounting	  beskriver	  den	  gren	  av	  redovisningsområdet	  som	  hanterar	  aktiviteter,	  metoder	  och	  

system	  för	  att	  fånga,	  analysera	  och	  rapportera:	  	  	  	  

• Finansiella	  effekter	  orsakade	  av	  miljömässiga	  och	  sociala	  aspekter.	  

• Ekologisk	  och	  social	  påverkan	  från	  ett	  definierat	  ekonomiskt	  system	  så	  som	  exempelvis	  ett	  

företag.	  

• Interaktionen	  och	  kopplingarna	  mellan	  de	  sociala,	  miljömässiga	  och	  ekonomiska	  aspekterna	  

som	  utgör	  de	  tre	  dimensionerna	  av	  hållbarhet.	  
Dock	  menar	  Schaltegger	  och	  Burritt	  (2010),	  finns	  det	  ännu	  inget	  klarlagt	  tillvägagångssätt	  för	  hur	  

sustainability	  accounting	  bör	  gå	  till.	  Schaltegger	  och	  Burritt	  (2010)	  diskuterar	  fyra	  olika	  tolkningar	  av	  

sustainability	  accounting.	  
	  

3.11.5. Sustainability	  accounting	  som	  ett	  modeord	  

Schaltegger	  och	  Burritt	  (2010)	  menar	  att	  en	  anledning	  till	  att	  ägna	  sig	  åt	  sustainability	  accounting	  kan	  

vara	  för	  att	  ledningen	  önskar	  uppvisa	  en	  bild	  av	  att	  företaget	  bryr	  sig	  snarare	  än	  att	  verkligen	  

förbättra	  hållbarhetsprestationen.	  Hållbarhetsredovisningen	  kan	  användas	  för	  aktiviteter	  som	  

greenwashing,	  window	  dressing	  och	  för	  att	  dölja	  bristande	  aktivitet.	  Denna	  användning	  av	  begreppet	  

medför	  att	  det	  kan	  tolkas	  som	  ett	  tomt	  modeord	  (i.e.	  buzzword)	  som	  snarast	  förvrider	  bilden	  av	  

företagets	  hållbarhet.	  Denna	  tolkning	  av	  begreppet	  har	  lett	  till	  att	  sustainability	  accounting	  har	  

kritiserats	  och	  ifrågasatts	  som	  koncept	  (till	  exempel	  Gray	  &	  Bebbington,	  2000,	  se	  Schaltegger	  och	  

Burritt,	  2010).	  Schaltegger	  och	  Burritt	  (2010)	  menar	  dock	  att	  hållbarhetsredovisning	  även	  ger	  upphov	  

till	  positiva	  aspekter	  och	  kan	  utvecklas	  till	  att	  förbättra	  länken	  mellan	  företag	  och	  hållbarhet	  och	  att	  

det	  således	  vore	  överdrivet	  att	  förkasta	  hela	  konceptet	  till	  följd	  av	  vissa	  företags	  missanvändning.	  

Istället	  menar	  de	  att	  hållbarhetsredovisningen	  måste	  utvecklas.	  
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3.11.6. Sustainability	  accounting	  som	  en	  bred	  paraplyterm	  

En	  annan	  tolkning	  av	  sustainability	  accounting,	  menar	  Schaltegger	  och	  Burritt	  (2010)	  är	  att	  se	  

begreppet	  som	  en	  bred	  paraplyterm	  som	  bringar	  samman	  olika	  existerande	  redovisningsmetoder	  

som	  hanterar	  miljömässiga	  och	  sociala	  problem.	  De	  två	  främsta	  orsakerna	  till	  detta	  synsätt	  menar	  de	  

för	  det	  första	  är	  det	  faktum	  att	  diskussionerna	  kring	  hållbarhet	  och	  sustainability	  accounting	  har	  

karaktäriserats	  av	  ett	  frekvent	  introducerande	  av	  nya	  och	  liknande	  termer	  mellan	  vilka	  det	  är	  svårt	  

att	  finna	  någon	  egentlig	  skillnad.	  Detta	  resulterar	  antingen	  i	  användandet	  av	  de	  olika	  termerna	  huller	  

om	  buller,	  eller	  i	  användandet	  av	  en	  term	  som	  en	  paraplyterm	  som	  innefattar	  en	  stor	  variation	  av	  

metoder.	  En	  andra	  anledning	  till	  att	  begreppetv	  ses	  som	  en	  paraplyterm	  menar	  de	  är	  att	  begreppet	  

hållbarhet	  ibland	  är	  ett	  uttryck	  för	  svårigheten	  med	  att	  hantera	  den	  komplexa	  hop	  av	  problem	  som	  

täcks	  av	  konceptet	  hållbar	  utveckling.	  Schaltegger	  och	  Burritt	  (2010)	  menar	  dock	  att	  tolkningen	  av	  

begreppet	  som	  en	  paraplyterm	  ignorerar	  bestämda	  karaktärsdrag	  hos	  hållbarhet,	  nämligen	  

hänsynstagandet	  till	  sammanlänkningen	  av	  de	  olika	  dimensionerna	  av	  hållbar	  utveckling.	  De	  menar	  

således	  att	  betraktandet	  av	  sustainability	  accounting	  som	  en	  bred	  paraplyterm	  reflekterar	  en	  

okunnighet	  kring	  den	  grundläggande	  idén	  av	  konceptet	  hållbar	  utveckling	  samt	  följs	  även	  av	  faran	  för	  

felanvändning	  av	  begreppet.	  Detta,	  menar	  de,	  illustreras	  väl	  av	  de	  fall	  då	  hållbarhet	  används	  

ombytligt	  med	  begreppet	  environmental.	  Betraktandet	  av	  sustainability	  accounting	  som	  en	  bred	  och	  

suddig	  paraplyterm	  för	  en	  stor	  variation	  av	  metoder,	  innebär	  att	  sustainability	  accounting	  hanteras	  

som	  ett	  modeord	  utan	  specifik	  innebörd	  eller	  mening.	  Vidare	  är	  det	  vid	  användandet	  av	  sustainability	  

accounting	  som	  paraplyterm,	  svårt	  att	  avgöra	  huruvida	  ledningen	  bara	  är	  okunnig	  och	  inte	  fått	  

träning	  inom	  hållbarhetsfrågor	  eller	  huruvida	  den	  ägnar	  sig	  åt	  aktiviteten	  window	  dressing.	  Därmed	  

blir	  det	  meningsfullt	  för	  företagsledning	  såväl	  som	  för	  akademiker	  att	  ge	  termen	  

hållbarhetsredovisning	  en	  djupare	  innebörd	  genom	  att	  länka	  termen	  till	  behovet	  av	  att	  behandla	  

företags	  hållbarhet	  som	  ett	  resultat,	  spåra	  framsteg	  mot	  detta	  resultat	  och	  få	  feedback.	  Vilket	  kan	  

användas	  för	  att	  försäkra	  att	  företaget	  är	  på	  rätt	  kurs,	  och	  om	  inte	  så	  är	  fallet,	  använda	  planerande	  

åtgärder	  för	  att	  hjälpa	  företaget	  utföra	  åtgärder	  som	  tar	  företaget	  tillbaka	  på	  rätt	  kurs.	  	  	  

	  

3.11.7. Hållbarhetsredovisning	  som	  ett	  gränsöverskridande	  mätverktyg	  

Schaltegger	  och	  Burritt	  (2010)	  menar	  att	  somliga	  förväntar	  sig	  att	  hållbarhetsredovisning	  skall	  vara	  

ett	  enda	  gränsöverskridande	  och	  överensstämmande	  mätverktyg	  som	  kan	  kvantifiera	  och	  täcka	  alla	  

aspekter	  av	  hållbarhet	  med	  ett	  enda	  mått.	  De	  menar	  att	  önskan	  om	  att	  uttrycka	  nivån	  av	  hållbarhet	  

med	  ett	  enda,	  helst	  monetärt,	  mått	  har	  funnits	  med	  i	  diskussionen	  kring	  hållbarhet	  sedan	  

diskussionen	  startades.	  Schaltegger	  och	  Burritt	  (2010)	  menar	  dock	  att	  även	  om	  ett	  sådant	  

mätverktyg	  låter	  lockande	  blir	  konceptet	  allt	  för	  brett.	  Utöver	  de	  miljömässiga	  aspekterna	  inkluderar	  

hållbarhet	  även	  sociala	  och	  ekonomiska	  dimensioner	  samt	  aspekter	  så	  som	  deltagande,	  

framtidsorientering,	  mångfald,	  kulturella	  problem	  samt	  länkarna	  däremellan.	  Dessutom	  har	  
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hållbarhet	  ett	  multiintressentperspektiv	  och	  sträcker	  sig	  dessutom	  över	  olika	  tids-‐	  och	  rumsaspekter.	  

Till	  följd	  av	  de	  många	  olika	  aspekter	  och	  perspektiv	  som	  innefattas	  av	  hållbarhet	  är	  något	  enda	  mått	  

för	  hållbarhet	  inte	  tekniskt	  möjligt.	  Detta	  innebär	  dock	  inte	  att	  ett	  enda	  mått	  för	  att	  mäta	  hållbarhet	  

aldrig	  kommer	  att	  användas.	  Däremot	  innebär	  det	  att	  om	  ett	  sådant	  mått	  skulle	  användas	  kommer	  

det	  inte	  att	  kunna	  tillgodose	  det	  fulla	  informationsbehovet	  som	  krävs	  för	  att	  faktiskt	  kunna	  förbättra	  

företagets	  hållbarhetsprestation.	  Schaltegger	  och	  Burritt	  (2010)	  menar	  således	  att	  

hållbarhetsredovisning	  måste	  placeras	  och	  vidareutvecklas	  någonstans	  extremerna	  av	  en	  bred	  

paraplyterm	  och	  ett	  enda	  mätverktyg.	  

	  

3.11.8. Sustainability	  accounting	  som	  ett	  pragmatiskt	  och	  måldrivet	  set	  av	  verktyg	  

Schaltegger	  och	  Burritt	  (2010)	  menar	  att	  hållbarhetsredovisning	  kan	  ses	  som	  ett	  pragmatiskt	  och	  

måldrivet	  set	  av	  verktyg	  som	  försöker	  utveckla	  mätverktyg	  för	  olika	  integrationsnivåer	  och	  olika	  

metoder	  av	  miljömässig,	  social	  och	  finansiell	  redovisning	  uttryckt	  både	  i	  fysiska	  och	  monetära	  

termer.	  Detta	  inkluderar	  mätandet	  och	  hanterandet	  av	  information	  för	  alla	  aspekter	  av	  företags	  

hållbarhet	  (T	  ex	  Schaltegger	  &	  Burritt,	  2005,	  se	  Schaltegger	  &	  Burritt,	  2010).	  Som	  ett	  resultat	  av	  detta	  

synsätt	  växer	  diverse	  subsystem	  av	  hållbarhetsredovisning	  och	  informationshantering	  fram	  så	  som	  

eco-‐efficiency	  accounting,	  accounting	  for	  social	  benifits	  and	  inpacts	  samt	  accounting	  for	  socio-‐

efficiency	  (där	  det	  sistnämnda	  i	  praktiken	  innebär	  mätning	  av	  värde	  för	  intressenter).	  Acceptansen	  

för	  en	  rad	  olika	  metoder	  för	  informationshantering	  för	  utformningen	  av	  ett	  företags	  

hållbarhetsredovisning	  skall	  inte	  förväxlas	  med	  kaotisk	  och	  ostrukturerad	  utveckling	  av	  diverse	  

indikator-‐	  eller	  mätsystem.	  Ledningens	  utmaning	  gällande	  företags	  hållbarhetsredovisning	  är	  att	  

designa	  en	  metod	  för	  att	  hantera	  information	  som	  för	  det	  första	  är	  kopplat	  till	  relevanta	  

hållbarhetsfrågor	  som	  företaget	  konfronteras	  med	  och	  för	  det	  andra	  klart	  och	  tydligt	  uppvisar	  

informationens	  relevans	  för	  företagets	  framgång.	  Kärnfrågor	  för	  detta	  förhållningssätt	  är	  att	  

identifiera	  vilka	  specifika	  hållbarhetsutmaningar	  som	  är	  relevant	  för	  ett	  specifikt	  företag,	  vilka	  

problem	  inom	  hållbarhetsområdet	  som	  företaget	  utsätts	  för,	  hur	  dessa	  kan	  förbättras	  till	  att	  möta	  

framtagna	  mål	  samt	  hur	  de	  kan	  mätas,	  analyseras,	  kommuniceras	  och	  förbättras.	  Därmed,	  menar	  

Schaltegger	  och	  Burritt	  (2010),	  bör	  forskningen	  enligt	  detta	  perspektiv	  utarbeta	  förslag	  på	  

tillvägagångssätt	  för	  hur	  relevanta	  hållbarhetsutmaningar	  kan	  identifieras	  och	  hur	  mått	  och	  

indikatorer	  kan	  härledas	  så	  att	  företagsledningen	  själv	  kan	  utforma	  ett	  för	  företaget	  specifikt	  

ramverk	  för	  hållbarhetsarbete.	  Att	  utveckla	  sustainability	  accounting	  ifrån	  ett	  måldrivet	  pragmatiskt	  

perspektiv	  kräver	  att	  företagets	  nyckelintressenter	  samt	  de	  bidrag	  som	  förväntas	  från	  

hållbarhetsarbetet	  är	  identifierade.	  Detta,	  menar	  Schaltegger	  och	  Burritt	  (2010),	  klargör	  att	  

sustainability	  accounting	  inte	  kan	  separeras	  helt	  ifrån	  sustainability	  reporting	  och	  den	  strategiska	  och	  

operationella	  hanteringen	  av	  hållbarhetsfrågor.	  Schaltegger	  och	  Burrit	  (2010)	  menar	  att	  en	  viktig	  

skillnad	  mellan	  synen	  på	  sustainability	  accounting	  som	  en	  pragmatisk	  och	  måldriven	  kombination	  av	  

verktyg	  och	  synen	  på	  sustainability	  accounting	  som	  en	  paraplyterm	  är	  att	  den	  sistnämnda	  inte	  tar	  
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hänsyn	  till	  relevans.	  Det	  vill	  säga	  att	  olika	  verktyg	  packas	  ihop	  utan	  någon	  eftertanke	  gällande	  deras	  

relevans	  i	  kontexten	  för	  hållbarhet.	  

	  

3.11.9. Diskussion	  
Schaltegger	  och	  Burritt	  (2010)	  använder	  sig	  både	  begreppen	  reporting	  och	  accounting	  och	  uttrycker	  

att	  dessa	  två	  inte	  helt	  kan	  separeras	  ifrån	  varandra.	  Detta	  innebär	  att	  de	  två	  är	  likande	  men	  ej	  

synonyma.	  Sustainability	  reporting	  tycks	  ha	  en	  starkare	  koppling	  till	  den	  strategiska	  och	  operationella	  

delen	  av	  verksamheten	  medan	  accounting	  får	  antas	  röra	  den	  externa	  redovisningen.	  Det	  är	  dock	  

endast	  sustainability	  accounting	  som	  utvecklas	  i	  artikeln.	  	  

	  

TBL	  rör	  enligt	  Schaltegger	  och	  Burritt	  (2010)	  sociala,	  miljömässiga	  och	  ekonomiska	  aspekter.	  Dock	  

anammas	  synen	  hos	  Gray	  och	  Milne	  (2002)	  som	  säger	  att	  den	  praktiska	  användningen	  av	  TBL	  främst	  

består	  i	  finansiell	  redovisning	  med	  sociala	  och	  ekonomiska	  influenser.	  Någon	  separering	  av	  

innebörden	  i	  TBL	  accounting	  och	  TBL	  reporting	  kan	  här	  inte	  utläsas	  även	  om	  båda	  begreppen	  

används.	  

	  

Environmental	  accounting	  utgör	  enligt	  Schaltegger	  och	  Burritt	  (2010)	  grunden	  för	  extern	  

miljöredovisning	  uttryckt	  i	  fysiska,	  kvalitativa	  eller	  icke-‐finansiella	  mått.	  Begreppet	  envionmental	  

reporting	  nämns	  men	  kan	  inte	  ges	  någon	  separat	  betydelse	  baserat	  på	  informationen	  i	  artikeln.	  

Schaltegger	  och	  Burritt	  (2010)	  poängterar	  att	  environmental	  accounting,	  TBL	  accounting	  och	  

sustainability	  accounting	  ej	  är	  synonymer.	  

	  

Schaltegger	  och	  Burritt	  (2010)	  skiljer	  på	  sustainability	  accounting	  inom	  den	  filosofiska	  debatten	  

respektive	  på	  en	  managementnivå.	  Inom	  den	  filosofiska	  debatten	  refererar	  de	  till	  Gray	  och	  Milne	  

(2002)	  och	  diskuterar	  således	  den	  problematik	  som	  tas	  upp	  i	  deras	  artikel,	  om	  än	  med	  ett	  mer	  

optimistiskt	  förhållningssätt.	  Denna	  syn	  begränsas	  dock	  till	  den	  filosofiska	  debatten	  och	  Scheltegger	  

och	  Burritt	  (2010)	  tycks	  mena	  att	  den	  tolkning	  av	  begreppet	  som	  Gray	  och	  Milne	  (2002)	  förespråkar	  

inte	  är	  helt	  applicerbar	  i	  praktiken.	  Schaltegger	  och	  Burritt	  förespråkar	  visserligen	  en	  

redovisningsform	  som	  tar	  hänsyn	  till	  alla	  aspekter	  av	  hållbarhet	  men	  preciserar	  inte	  detta	  genom	  att	  

som	  Gray	  och	  Milne	  (2002)	  mena	  att	  redovisningen	  måste	  ske	  kollektivt	  mellan	  alla	  företag	  eller	  

kumulativt	  för	  att	  ta	  hänsyn	  till	  alla	  framtida	  generationer.	  Detta	  innebär	  att	  medan	  Gray	  och	  Milne	  

(2002)	  menar	  att	  verklig	  sustainability	  reporting	  är	  näst	  intill	  omöjlig	  så	  menar	  Schaltegger	  och	  Burritt	  

(2010)	  att	  sustainability	  accounting	  är	  fullt	  möjligt	  i	  form	  av	  ett	  pragmatiskt	  och	  måldrivet	  set	  av	  

verktyg.	  Denna	  synsätt	  kan	  jämföras	  med	  Wang	  och	  Lins	  (2007)	  syn	  på	  TBL	  som	  även	  de	  utgår	  ifrån	  

en	  likande	  generell	  syn	  på	  hållbarhet	  och	  söker	  utveckla	  ett	  ramverk	  för	  TBL	  uppyggt	  på	  en	  rad	  olika	  

verktyg	  för	  att	  ta	  hänsyn	  till	  alla	  aspekter	  inom	  hållbarhet.	  Dock	  menar	  Schaltegger	  och	  Burritt	  (2010)	  
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att	  sustainability	  accounting	  idag	  är	  underutvecklat	  och	  inte	  lever	  upp	  till	  detta	  pragmatiska	  och	  

måldrivna	  set	  av	  verktyg.	  	  

	  

Schaltegger	  och	  Burritt	  (2010)	  tycks	  se	  sustainability	  accounting	  som	  ett	  relativt	  brett	  begrepp	  då	  de	  

beskriver	  sustainability	  accounting	  som	  den	  gren	  av	  redovisningsområdet	  som	  hanterar	  aktiviteter,	  

metoder	  och	  system	  för	  att	  fånga,	  analysera	  och	  rapportera	  finansiella	  effekter	  orsakade	  av	  

miljömässiga	  och	  sociala	  aspekter,	  ekologisk	  och	  social	  påverkan	  ifrån	  ett	  definierat	  ekonomiskt	  

system	  samt	  interaktionen	  och	  kopplingen	  mellan	  de	  sociala,	  miljömässiga	  och	  ekonomiska	  

aspekterna.	  Detta	  utgör	  en	  bred	  definition	  som	  snarare	  tycks	  representera	  en	  samlingsterm	  än	  en	  

specifik	  metod.	  Detta	  framgår	  även	  av	  beskrivningen	  som	  ett	  pragmatiskt	  och	  måldrivet	  set	  av	  

verktyg	  som	  antyder	  att	  sustainability	  innehåller	  flertalet	  olika	  metoder	  eller	  verktyg.	  Dock	  

poängterar	  Schaltegger	  och	  Burritt	  (2010)	  att	  sustainability	  accounting	  inte	  är	  någon	  bred	  

paraplyterm	  och	  att	  skillnaden	  däremellan	  ligger	  i	  att	  en	  paraplyterm	  inte	  tar	  hänsyn	  till	  relevans	  i	  

kontexten	  för	  hållbarhet.	  Sustainability	  accounting	  blir	  således	  en	  bred	  term	  som	  innehåller	  

relevanta	  och	  med	  eftertanke	  inkluderade	  verktyg.	  Detta	  resonemang	  kan	  jämföras	  med	  Lambertons	  

(2005)	  hantering	  av	  begreppet	  sustainability	  accounting	  som	  en	  samlingsterm	  som	  inkluderar	  såväl	  

TBL	  som	  FCA	  och	  sustainable	  cost.	  Detta	  ger	  en	  ännu	  bredare	  definition	  av	  begreppet.	  För	  att	  enligt	  

Schaltegger	  och	  Burritts	  (2010)	  ramverk	  kunna	  klassificiera	  Lambertons	  (2005)	  syn	  på	  sustainability	  

accounting	  som	  ett	  pragmatiskt	  och	  måldrivet	  set	  av	  verktyg	  snarare	  än	  som	  en	  bred	  paraplyterm	  

skulle	  det	  således	  krävas	  att	  TBL,	  FCA	  och	  sustainable	  cost	  samtliga	  är	  relevanta	  och	  för	  varandra	  

kompleterande	  metoder	  i	  kontexten	  hållbarhet.	  Några	  sådana	  reflektioner	  gör	  inte	  Lamberton	  (2005)	  

utan	  tycks	  snarare	  inkludera	  de	  olika	  termer	  som	  dykt	  upp	  inom	  litteraturen	  på	  området.	  Dessutom	  

gör	  han	  ingen	  definition	  av	  sustainability	  accounting	  fri	  från	  TBL	  utan	  tycks	  snarare	  lämna	  

sustainability	  accounting	  som	  ett	  diffust	  samlingsnamn	  under	  vilket	  samtliga	  metoder	  som	  dyker	  upp	  

i	  litteraturen	  klassificieras	  in.	  Detta	  skulle	  innebära	  att	  Lamberton	  (2005)	  enligt	  Schaltegger	  och	  

Burrits	  (2010)	  syn	  på	  begreppet	  använder	  sustainability	  accounting	  som	  en	  bred	  paraplyterm	  vilket	  

enligt	  Schaltegger	  och	  Burrit	  (2010)	  är	  en	  felanvändning.	  Schaltegger	  och	  Burritts	  (2010)	  utredning	  av	  

begreppet	  kan	  även	  appliceras	  på	  Atkinson	  (2000)	  som	  väljer	  att	  diskutera	  hållbarhet	  genom	  

begreppet	  environmental	  accounting,	  något	  som	  Schaltegger	  och	  Burritt	  (2010)	  tydligt	  poängterar	  är	  

en	  felanvändning.	  
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Begrepp Sustainability	  accounting TBL	  accounting Environmental	  

accounting 

Definition Ett	  pragmatiskt	  och	  måldrivet	  set	  av	  

verktyg	  som	  genom	  att	  integrera	  

sociala,	  miljömässiga	  och	  ekonomiska	  

aspekter	  för	  ett	  företags	  aktiviteter	  

stödjer	  företaget	  i	  dess	  relation	  med	  

hållbar	  utveckling 

Redovisning	  som	  

introducerar	  ekonomiska,	  

sociala	  och	  miljömässiga	  

brännpunkter 

Grunden	  för	  extern	  

miljöredovisning 

Praktisk	  

innebörd 

Den	  ännu	  mest	  utvecklade	  formen	  av	  

utvidgad	  redovisning	  som	  dock	  är	  i	  

behov	  av	  utveckling 

Traditionell	  finansiell	  

redovisning	  med	  sociala	  

och	  miljömässiga	  influenser 

 

Inbördes	  

relationer 

Ej	  synonymt	  med	  sustainability	  

reporting,	  TBL	  accounting/reporting	  

eller	  environmental	  

accounting/reporting 

Ej	  synonymt	  med	  

sustainability	  

accounting/reporting	  eller	  

environmental	  

accounting/reporting 

Ej	  synonymt	  med	  

sustainability	  

accounting/reporting,	  

eller	  TBL	  

accounting/reporting	   

Fokusnivå	   HF	   LF	   LF	  
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3.12. Joseph	  (2012)	  Ambiguous	  but	  tethered:	  An	  accounting	  basis	  for	  

sustainability	  reporting.	  
	  

3.12.1. Om	  artikeln	  

Joseph	  (2012)	  diskuterar	  i	  sin	  artikel	  begreppet	  sustainability	  reporting.	  I	  artikeln	  analyseras	  vad	  

konceptet	  hållbarhet	  bygger	  på,	  vilket	  i	  sin	  tur	  jämförs	  med	  GRIs	  riktlinjer.	  

	  

3.12.2. Bakgrund	  hållbarhet	  
Joseph	  (2012)	  utgår	  ifrån	  Brundtlandskommissionens	  definition	  av	  hållbarhet	  och	  menar	  att	  denna	  

belyser	  den	  komplexitet	  som	  finns	  inom	  begreppet.	  Han	  utvecklar	  detta	  resonemang	  genom	  att	  

påvisa	  att	  bredden	  av	  konceptet	  hållbarhet	  ger	  upphov	  till	  en	  tvetydighet	  (i.e.	  ambiguity)	  i	  sig	  genom	  

det	  faktum	  att	  en	  åtgärd	  kan	  både	  vara	  hållbar	  och	  ickehållbar	  på	  samma	  gång,	  beroende	  på	  med	  ur	  

perspektiv	  det	  betraktas.	  Byggandet	  av	  en	  damm	  kan	  exempelvis	  ha	  mycket	  positiva	  effekter	  och	  

förbättra	  livskvaliteten	  för	  kringliggande	  samhällen	  genom	  energiproduktion,	  översvämningskontroll,	  

skapande	  av	  arbete	  etcetera,	  samtidigt	  som	  samma	  dammbygge	  påverkar	  det	  lokala	  ekosystemet	  

vilket	  kan	  ha	  negativa	  effekter	  för	  natur	  och	  djurliv.	  Att	  förutse	  huruvida	  effekterna	  på	  alla	  framtida	  

generationer	  blir	  positiva	  eller	  negativa	  blir	  således	  högst	  komplext.	  Samma	  problem	  gällande	  

utveckling	  och	  upprätthållande	  av	  välfärd	  i	  olika	  delar	  av	  världen,	  vems	  välfärd	  ska	  prioriteras	  när	  

resurserna	  är	  begränsade?	  

	  

3.12.3. Hållbarhet	  och	  företag	  
Joseph	  (2012)	  menar	  att	  företags	  aktiviteter	  har	  en	  kritisk	  effekt	  på	  alla	  aspekter	  av	  hållbarhet	  det	  vill	  

säga	  sociala,	  miljömässiga	  och	  ekonomiska	  aspekter.	  Han	  menar	  dock	  att	  situationen	  blir	  än	  mer	  

komplex	  i	  och	  med	  applicerandet	  av	  begreppet	  hållbarhet	  på	  företagsvärlden,	  då	  det	  anses	  vara	  så	  

gott	  som	  omöjligt	  att	  göra	  någon	  enkel	  uppskattning	  av	  relationen	  mellan	  ett	  enskilt	  företag	  och	  

hållbarheten	  hos	  hela	  planeten	  (Gray,	  2010,	  se	  Joseph,	  2012).	  

	  

Joseph	  (2012)	  menar	  att	  implementeringen	  av	  hållbarhet	  försvåras	  av	  att	  företag	  i	  praktiken	  styrs	  av	  

kapitalistiska	  principer	  och	  därmed	  alltid	  agerar	  efter	  vad	  som	  maximerar	  vinsten,	  ett	  synsätt	  som	  

han	  beskriver	  som	  “the	  business	  case”.	  Detta	  innebär	  att	  redovisning	  av	  hållbarhet	  inte	  används	  av	  

företagen	  för	  att	  på	  riktigt	  uppnå	  hållbarhet	  utan	  endast	  i	  vinstmaximerande	  syfte.	  Redovisning	  

anpassas	  efter	  vad	  som	  tilltalar	  de	  för	  företaget	  ekonomiskt	  mest	  inflytelserika	  intressenterna.	  

Tvetydigheten	  som	  ligger	  i	  begreppet	  hållbarhet	  kan	  av	  företagen	  användas	  för	  att	  nå	  personliga	  mål	  

genom	  att	  företag	  skapar	  olika	  hållbarhetsstrategier,	  en	  för	  interna	  och	  en	  för	  externa	  ändamål.	  Den	  

interna	  strategin	  anpassas	  efter	  de	  viktigaste	  intressenterna	  medan	  den	  externa	  strategin	  anpassas	  
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för	  att	  fylla	  sociala	  förväntningar.	  

	  

Joseph	  (2012)	  menar	  att	  för	  att	  på	  riktigt	  kunna	  implementera	  hållbarhet	  i	  företagsvärlden	  så	  krävs	  

ett	  skifte	  från	  ”the	  business	  case”	  till	  det	  normativa	  intressentsynsättet	  (i.e.	  normative	  stakeholder	  

view).	  Detta	  synsätt	  innebär	  att	  istället	  för	  att	  intressenternas	  mål	  är	  ett	  steg	  på	  vägen	  i	  syftet	  att	  

uppnå	  vinst,	  är	  intressenternas	  mål	  ett	  syfte	  i	  sig.	  Joseph	  (2012)	  diskuterar	  detta	  inom	  ramen	  för	  

moral,	  etik	  och	  legitimitet	  och	  menar	  att	  dessa	  aspekter	  utgör	  en	  svårighet	  för	  globala	  företag	  i	  och	  

med	  av	  vad	  som	  är	  moraliskt,	  etiskt	  och	  legitimt	  kan	  variera	  i	  olika	  länder	  och	  för	  olika	  grupper	  av	  

intressenter.	  Joseph	  (2012)	  menar	  att	  den	  normativa	  intressentteorin	  förutsätter	  skapandet	  av	  en	  

bredare	  välfärd	  ifrån	  ett	  multiintressent	  perspektiv.	  Det	  vill	  säga	  att	  minimera	  företagets	  negativa	  

effekter	  medan	  att	  på	  en	  intressentnivå	  optimera	  skapandet	  av	  välfärd.	  Detta	  synsätt	  påverkar	  

företagets	  prioriteringar,	  styrning,	  genererandet	  av	  presenterad	  information	  samt	  ger	  ökat	  utrymme	  

för	  intressenters	  engagemang	  i	  företagets	  aktiviteter.	  Detta	  synsättssyfte	  skulle	  dock	  innebära	  en	  

förändring	  själva	  kärnan	  av	  företagande.	  Det	  skulle	  innebära	  att	  hållbarhetstänk	  skulle	  bli	  en	  

inneboende	  komponent	  i	  företaget	  och	  möjliggöra	  för	  företaget	  att	  vara	  konsistent	  med	  sina	  åtagna	  

värderingar.	  Joseph	  (2012)	  menar	  att	  dilemmat	  med	  att	  redovisa	  hållbarhet	  ligger	  i	  att	  redovisning	  

bygger	  på	  antagandet	  om	  att	  resursfördelning	  baserad	  på	  företags	  vinst	  går	  hand	  i	  hand	  med	  

samhälliga	  och	  nationella	  mål	  vilket	  han	  anser	  inte	  stämmer.	  

	  
3.12.4. Hållbarhet	  och	  GRI	  
Joeph	  (2012)	  har	  utfört	  en	  studie	  på	  GRIs	  ”G3”	  riktlinjer	  för	  att	  undersöka	  huruvida	  dessa	  riktlinjer	  

verkligen	  fångar	  kärnan	  i	  konceptet	  hållbarhet.	  Genom	  en	  detaljerad	  undersökning	  av	  G3-‐

dokumenten	  fastslår	  han	  att	  GRI	  varken	  hanterar	  den	  underliggande	  tvetydigheten	  inom	  hållbarhet	  

eller	  är	  en	  bas	  för	  det	  normativa	  intressentsynsättet.	  Koncept	  som	  på	  ytan	  berörde	  dessa	  problem	  

fanns	  att	  finna	  utspridda	  i	  dokumenten	  men	  inte	  i	  någon	  samstämmig	  form.	  Joseph	  (2012)	  menar	  

vidare	  att	  GRI	  förenklar	  hållbarhet	  genom	  att	  konstruera	  en	  kombination	  av	  indikatorer	  istället	  för	  

att	  överväga	  alla	  aspekter	  av	  hållbarhet	  som	  helhet	  och	  att	  dess	  verkliga	  innebörd	  således	  skyms	  

undan.	  Joseph	  (2012)	  drar	  slutsatsen	  att	  hans	  analys	  av	  GRI	  visar	  att	  GRI	  undviker	  de	  underliggande	  

problemen	  inom	  hållbarhet	  och	  att	  det	  som	  mäts	  därför	  inte	  är	  hållbarhet.	  Joseph	  (2012)	  förespråkar	  

istället	  en	  realistisk	  bild	  av	  konflikterna	  mellan	  samhälleliga	  och	  organisatoriska	  mål	  i	  mätprocessen.	  

Han	  menar	  också	  att	  kärnfrågan	  för	  att	  kunna	  implementera	  hållbarhet	  är	  behovet	  av	  att	  reformera	  

kapitalismen	  till	  att	  inte	  baseras	  endast	  på	  vinstmaximering.	  	  	  	  	  

	  

3.12.5. Begrepp	  
Joseph	  (2012)	  menar	  att	  redovisning	  för	  CSR	  har	  varit	  ett	  omtvistat	  ämne	  som	  blivit	  försummat	  till	  

följd	  av	  sin	  tvetydighet,	  svårighet	  samt	  frågan	  gällande	  huruvida	  det	  verkligen	  är	  nödvändigt	  för	  
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företag	  att	  framhäva	  social	  responsibility.	  Vidare	  menar	  Joseph	  (2012)	  att	  social	  responsibility	  har	  

karaktäriserats	  av	  skepsis	  men	  att	  termen	  hållbarhet	  istället	  har	  fått	  allt	  mer	  uppmärksamhet	  inom	  

såväl	  forskning	  som	  företagskontor.	  Dock	  finns	  det	  svårigheter	  i	  att	  utforma	  en	  redovisning	  som	  

kombinerar	  sociala	  och	  organisatoriska	  aspekter,	  då	  en	  sådan	  redovisning	  lätt	  ger	  en	  tvetydig	  och	  

samtidigt	  begränsad	  bild	  av	  verkligheten	  (Hopwood,	  1983,	  se	  Joseph,	  2012).	  Joseph	  menar	  att	  

redovisning	  är	  uppbyggt	  på	  ett	  kapitalistiskt	  tänkesätt,	  vilket	  inte	  är	  överensstämmande	  med	  

hållbarhet.	  I	  artikeln	  används	  begreppen	  sustainability	  reporting,	  sustainability	  accounting	  och	  

accounting	  for	  sustainability	  inkonsekvent.	  TBL	  nämns	  som	  ett	  uttryck	  för	  ekonomiska,	  sociala	  och	  

miljömässiga	  områden.	  

	  

3.12.6. Diskussion	  
Joseph	  (2012)	  utgår	  ifrån	  Brundtlandskommissionens	  definition	  för	  hållbarhet	  vilken	  inte	  tycks	  

modifieras	  särskilt	  mycket	  i	  översättningen	  till	  en	  företagskontext.	  Detta	  innebär	  att	  han	  ser	  

hållbarhet	  som	  ett	  högst	  tvetydigt	  och	  komplext	  begrepp	  som	  måste	  ta	  hänsyn	  till	  att	  en	  och	  samma	  

företagsaktivitet	  kan	  ha	  både	  positiva	  och	  negativa	  effekter	  på	  olika	  grupper.	  Hans	  syn	  på	  hållbarhet	  

påminner	  i	  hög	  grad	  om	  den	  hos	  Gray	  och	  Milne	  (2002),	  nämligen	  att	  företaget	  inte	  begränsas	  i	  plats	  

och	  tid	  utan	  istället	  har	  ett	  ansvar	  mot	  alla	  individer	  på	  alla	  platser	  som	  dess	  aktiviteter	  i	  någon	  mån	  

påverkar	  i	  nutid	  eller	  framtid.	  Enligt	  Gray	  och	  Milne	  (2002)	  är	  utrönandet	  av	  det	  enskilda	  företagets	  

effekter	  på	  hela	  planeten	  allt	  för	  komplext	  varvid	  de	  menar	  att	  sustainability	  accounting	  måste	  

utföras	  kollektivt,	  ej	  för	  det	  enskilda	  företaget.	  Joseph	  (2012)	  å	  andra	  sidan	  för	  inte	  den	  diskussionen,	  

utan	  tycks	  anse	  att	  det	  är	  möjligt	  för	  företagen	  att	  redovisa	  sin	  verkliga	  påverkan	  på	  planeten	  men	  

att	  en	  sådan	  redovisning	  bygger	  på	  det	  normativa	  intressentsynsättet	  samt	  en	  förståelse	  för	  

tvetydigheten	  inom	  hållbarhet.	  Dock	  hålls	  diskussionen	  på	  en	  tämligen	  abstrakt	  nivå	  och	  några	  

konkreta	  åsikter	  om	  hur	  det	  skulle	  vara	  möjligt	  att	  för	  ett	  enskilt	  företag	  täcka	  in	  all	  denna	  påverkan	  

framgår	  ej.	  Joseph	  (2012)	  menar	  att	  företagen	  med	  ett	  normativt	  intressentsynsätt	  istället	  för	  att	  

sträva	  efter	  vinst	  skulle	  se	  intressenternas	  mål	  som	  sina	  egna	  och	  därmed	  agera	  hållbart,	  vilket	  visar	  

på	  ett	  synsätt	  där	  det	  förutsätts	  att	  alla	  intressenters	  mål	  är	  förenliga	  och	  leder	  till	  hållbarhet.	  	  

	  

Joseph	  (2012)	  skiljer	  inte	  nämnvärt	  på	  hållbarhet	  och	  sustainability	  reporting	  utan	  diskuterar	  främst	  

problemet	  att	  företagens	  mål	  är	  vinst	  istället	  för	  hållbarhet.	  Han	  menar	  således	  att	  det	  är	  detta	  

synsätt	  som	  först	  måste	  ändras	  och	  att	  sustainability	  reporting	  sedan	  kommer	  som	  en	  naturlig	  följd	  

när	  företagen	  implementerat	  hållbarhet	  som	  en	  kärna	  och	  ett	  mål	  i	  deras	  verksamhet.	  Detta	  är	  ett	  

perspektiv	  som	  skiljer	  sig	  gentemot	  övriga	  artiklar,	  vilka	  snarare	  menar	  att	  redovisning	  och	  

transparens	  skall	  tvinga	  företag	  att	  agera	  hållbart.	  Joseph	  (2012)	  menar	  istället	  att	  fortsatt	  diskussion	  

och	  innovation	  kan	  leda	  till	  ett	  skifte	  i	  hur	  företagen	  ser	  på-‐	  och	  arbetar	  med	  hållbarhet	  och	  därmed	  

även	  ett	  skifte	  i	  sustainability	  reporting.	  

	  



	  

73	  

Begreppen	  sustainability	  reporting,	  sustainability	  accounting	  och	  accounting	  for	  sustainability	  

används	  inkonsekvent	  i	  artikeln	  vilket	  innebär	  att	  dessa	  tre	  får	  antas	  vara	  synonymer.	  Gällande	  

redovisning	  för	  CSR	  så	  tycks	  detta	  enligt	  Joseph	  (2012)	  vara	  ett	  begrepp	  som	  utgjorde	  någon	  form	  av	  

föregångare	  inom	  utvidgad	  redovisningen	  men	  som	  nu	  har	  ersatts	  av	  sustainability	  

accounting/reporting.	  Exakt	  vad	  redovisning	  för	  CSR	  innebar	  utreds	  dock	  ej.	  TBL	  nämns	  men	  snarare	  

som	  ett	  samlingsnamn	  för	  ekonomiska,	  sociala	  och	  miljömässiga	  aspekter	  än	  som	  någon	  enskild	  

metod.	  Detta	  utvecklas	  dock	  inte	  vidare.	  Dock	  nämner	  Joseph	  att	  det	  är	  just	  sociala,	  miljömässiga	  

och	  ekonomiska	  aspekter	  som	  inkluderas	  i	  hållbarhet	  vilket	  innebär	  att	  en	  koppling	  får	  antas	  

föreligga	  mellan	  hållbarhet	  och	  således	  även	  sustainability	  reporting/accounting	  och	  TBL.	  

	  

Likt	  Gray	  och	  Milne	  (2002)	  anser	  även	  Joseph	  (2012)	  att	  det	  finns	  stora	  skillnader	  mellan	  vad	  

sustainability	  reporting	  är	  och	  vad	  det	  borde	  vara.	  I	  praktiken	  menar	  han,	  används	  det	  främst	  som	  ett	  

medel	  för	  företag	  att	  maximera	  sin	  vinst	  med.	  Detta	  exemplifieras	  av	  hans	  analys	  av	  GRI	  som	  han	  

menar	  varken	  hanterar	  tvetydigheten	  eller	  lägger	  någon	  grund	  för	  att	  implementera	  den	  normativa	  

intressentteorin	  och	  därmed	  inte	  lyckas	  mäta	  hållbarhet	  i	  dess	  rätta	  bemärkelse.	  Vad	  sustainability	  

reporting	  egentligen	  är	  tycks	  enligt	  Joseph	  (2012)	  vara	  redovisningen	  av	  ett	  företags	  samtliga	  sociala,	  

miljömässiga	  och	  ekonomiska	  effekter	  på	  nuvarande	  och	  framtida	  generationer.	  

	  

Josephs	  (2012)	  synsätt	  skiljer	  sig	  mycket	  ifrån	  resultaten	  i	  Spence	  (2009)	  undersökning.	  Joseph	  (2012)	  

utgår	  helt	  ifrån	  ekonomisk	  teori	  gällande	  det	  vinstmaximerande	  företaget	  och	  menar	  således	  att	  

företagen	  agerar	  helt	  rationellt	  och	  kalkylerat	  för	  att	  maximera	  sin	  vinst,	  exempelvis	  genom	  att	  ha	  en	  

intern	  och	  en	  extern	  hållbarhetsstrategi	  för	  olika	  publik.	  Detta	  skiljer	  sig	  kraftigt	  ifrån	  Spences	  (2009)	  

undersökning	  som	  istället	  menade	  att	  företagen	  inte	  alls	  var	  rationella	  och	  beräknande	  i	  deras	  arbete	  

med	  sustainability	  reporting	  utan	  snarast	  famlade	  i	  mörkret.	  

	  

Begrepp Sustainability	  reporting 

Definition Ett	  företags	  redovisning	  av	  samtliga	  sociala,	  miljömässiga	  och	  ekonomiska	  

effekter	  på	  nuvarande	  och	  framtida	  generationer 

Praktisk	  innebörd Ett	  medel	  för	  maximerande	  av	  företagets	  vinst 

Inbördes	  relationer Synonymt	  med	  sustainability	  accounting	  och	  accounting	  for	  sustainability,	  en	  

ersättare	  av	  CSR	  reporting 

Fokusnivå	   HF	  
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4. Slutdiskussion	  
Detta	  avsnitt	  inleds	  med	  en	  generell	  diskussion	  kring	  funna	  mönster	  i	  artiklarna.	  Sedan	  följer	  en	  

sammanställning	  av	  de	  olika	  begreppen	  där	  dessa	  utreds.	  

	  

Med	  avseende	  av	  hur	  de	  olika	  artiklarna	  introducerar	  läsarna	  till	  ämnet	  och	  de	  begrepp	  som	  används	  

i	  artikeln,	  kan	  tre	  olika	  teman	  urskönjas.	  Dels	  finns	  det	  de	  som	  diskuterar	  bakgrunden	  av	  begreppen	  

hållbarhet	  och	  hållbar	  utveckling	  så	  som	  Gray	  och	  Milne	  (2002),	  Atkinson	  (2000),	  Joseph	  (2012),	  samt	  

Wang	  och	  Lin	  (2007).	  Dessa	  artiklar	  nämner	  samtliga	  Brundtlandskommissionens	  definition	  av	  hållbar	  

utveckling	  och	  låter	  sig	  till	  olika	  nivå	  inspireras	  av	  denna	  för	  att	  avgöra	  vad	  hållbarhet	  bör	  vara	  på	  

företagsnivå.	  Den	  andra	  kategorin	  av	  artiklar	  är	  de	  som	  inte	  diskuterar	  i	  termer	  av	  hållbarhet	  och	  

Brundtlandskommissionens	  definition,	  utan	  istället	  fokuserar	  på	  begreppet	  CSR	  som	  en	  bakgrund	  till	  

dagens	  redovisning	  av	  hållbarhetsfrågor.	  Dessa	  artiklar	  inkluderar	  Knox,	  Maklan	  och	  French	  (2005),	  

Reynolds	  och	  Yuthas	  (2009)	  samt	  Perrini	  (2006).	  En	  tredje	  kategori	  är	  de	  artiklar	  som	  inte	  nämner	  

någon	  bakgrund.	  Noteringsvärt	  är	  att	  gällande	  artiklar	  i	  den	  första	  kategorin,	  är	  de	  högfokuserade	  

begreppen	  sustainability	  reporting/accounting,	  TBL	  och	  FCA.	  Begreppet	  CSR	  reporting	  nämns	  ej.	  

Bland	  artiklarna	  som	  beskriver	  bakgrund	  i	  form	  av	  CSR	  så	  är	  det	  istället	  begreppet	  CSR	  reporting	  som	  

är	  högfokuserat.	  Begreppet	  TBL	  nämns	  i	  flera	  av	  artiklarna	  men	  med	  lågt	  fokus	  och	  utan	  att	  

specificeras.	  En	  uppdelning	  av	  begreppen	  kan	  således	  göras	  i	  två	  olika	  kategorier	  där	  begreppen	  

formats	  av	  olika	  bakgrundsdiskusioner	  och	  rörelser.	  CSR	  reporting	  tycks	  således	  ha	  sin	  grund	  i	  den	  

CSR-‐rörelse	  som	  i	  ett	  halvt	  sekel	  menat	  på	  att	  företag	  har	  någon	  form	  av	  skyldighet	  mot	  samhället	  

och	  olika	  intressentgrupper.	  Begreppen	  sustainability	  accounting/reporting,	  TBL	  och	  FCA	  tycks	  istället	  

härstamma	  från	  den	  besläktade	  men	  ej	  identiska	  debatten	  kring	  hållbar	  utveckling	  som	  grundar	  sig	  

på	  målet	  att	  uppnå	  en	  hållbar	  planet.	  En	  viss	  skillnad	  på	  synsätt	  kan	  noteras	  hos	  författare	  inom	  de	  

olika	  kategorierna.	  Förespråkare	  av	  CSR	  reporting	  tycks	  vara	  mer	  fokuserad	  på	  intressenter,	  vilket	  

exempelvis	  kan	  ses	  i	  Perrinis	  (2006)	  artikel.	  De	  tycks	  även	  begränsa	  företags	  ansvarsskyldighet,	  se	  

exempelvis	  Knox,	  Maklan	  och	  French	  (2005)	  som	  anser	  att	  företags	  ansvar	  ligger	  någonstans	  emellan	  

företaget	  som	  vinstmaximerare	  och	  företaget	  som	  utrotare	  av	  fattigdom	  samt	  att	  ansvaret	  är	  

begränsat	  till	  företagets	  kompetensområde.	  Förespråkare	  för	  sustainability	  accounting,	  TBL	  och	  FCA	  

tycks	  istället	  se	  en	  bredare	  ansvarsbild	  så	  som	  Gray	  och	  Milne	  (2002)	  som	  menar	  att	  företag	  bör	  

arbeta	  för	  att	  minska	  klyftan	  mellan	  fattiga	  och	  rika.	  De	  fokusera	  även	  direkt	  på	  planetens	  resurser	  så	  

som	  Atkinson	  (2000)	  som	  resonerar	  kring	  portföljhantering	  av	  naturresurser	  och	  kritiska	  tillgångar.	  

De	  författare	  som	  diskuterar	  kring	  begreppet	  hållbarhet	  tycks	  även	  lägga	  en	  större	  komplexitet	  i	  

begreppet,	  så	  som	  exempelvis	  Joseph	  (2012)	  och	  då	  även	  inta	  en	  mer	  kritisk	  hållning.	  Begreppet	  CSR	  

framstår	  däremot	  inte	  som	  lika	  komplext	  och	  dess	  förespråkare	  tycks	  överlag	  ha	  en	  något	  mer	  

optimistisk	  hållning.	  Dock	  skall	  noteras	  att	  denna	  uppdelning	  består	  i	  tendenser	  snarare	  än	  regler.	  

Som	  ovan	  nämnt	  ges	  begreppet	  TBL	  ett,	  om	  än	  begränsat	  utrymme,	  i	  artiklar	  som	  diskuterar	  CSR	  

reporting.	  Joseph	  (2012)	  diskuterar	  sustainability	  accounting	  och	  hållbarhet	  men	  nämner	  även	  CSR.	  
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Dock	  tycks	  han	  anse	  att	  CSR	  och	  hållbar	  utveckling	  utgör	  två	  olika	  trender	  varav	  han	  menar	  att	  

hållbar	  utveckling	  har	  tagit	  CSRs	  plats	  i	  debatten.	  Gällande	  environmental	  accounting	  nämns	  

begreppet	  både	  i	  artiklar	  som	  diskuterar	  bakgrund	  i	  form	  av	  hållbar	  utveckling,	  CSR	  samt	  artiklar	  som	  

inte	  anger	  någon	  bakgrund	  alls.	  Begreppet	  nämns	  även	  som	  en	  bakgrund	  till	  sustainability	  accounting	  

(Lamberton,	  2005)	  samt	  en	  del	  av	  CSR	  (Reynolds	  och	  Yuthas,	  2008).	  Begreppet	  environmental	  

hamnar	  således	  någonstans	  emellan	  de	  två	  kategorierna	  med	  kopplingar	  åt	  båda	  håll,	  vilket	  

illustreras	  i	  figur	  7.	  

	  

	  

	  

Figur	  7.	  Environmental	  accounting	  hamnar	  mellan	  hållbar	  utveckling	  och	  CSR-‐rörelsen.	  
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4.1. Sustainability	  accounting/sustainability	  reporting	  
Författare	   Begrepp	   Definition	   Praktisk	  innebörd	   Inbördes	  

relationer	  

Gray	  &	  Milne	   Sustainability	  

reporting	  

(HF)	  

Kollektiv	  och	  kumulativ	  

utvärdering	  av	  företags	  

ekonomiska	  aktivitet	  relaterat	  

till	  ekosystemets	  kapacitet	  

Existerar	  ej	  i	  

praktiken	  

	  

Inte	  synonym	  

med	  TBL	  

Joseph	   Sustainability	  

reporting	  

(HF)	  

Ett	  företags	  redovisning	  av	  

samtliga	  sociala,	  miljömässiga	  

och	  ekonomiska	  effekter	  på	  

nuvarande	  och	  framtida	  

generationer	  

Ett	  medel	  för	  

maximerande	  av	  

företags	  vinst	  

Synonymt	  med	  

sustainability	  

accounting	  och	  

accounting	  for	  

sustainability,	  en	  

ersättare	  av	  CSR	  

reporting	  

Lamberton	   Sustainability	  

accounting	  

(HF)	  

En	  utvecklad	  form	  av	  

environmental	  accounting,	  

influerad	  av	  framväxande	  

definitioner	  av	  hållbarhet	  och	  

som	  inkluderar	  en	  rad	  olika	  

metoder	  	  

	   Övergripande	  

term	  som	  bygger	  

på	  environmental	  

accounting	  och	  

som	  innefattar	  

FCA,	  sustainable	  

cost	  och	  TBL	  

Bebbington,	  

Brown	  &	  

Frame	  

Sustainability	  

accounting	  

(MF)	  

En	  övergripande	  term	  för	  

teknologier	  för	  redovisning	  av	  

hållbarhet	  

	   Övergripande	  

term	  	  	  

Schaltegger	  &	  

Burritt	  

Sustainability	  

accounting	  

(HF)	  

Ett	  pragmatiskt	  och	  måldrivet	  

set	  av	  verktyg	  som	  genom	  att	  

integrera	  sociala,	  miljömässiga	  

och	  ekonomiska	  aspekter	  för	  

ett	  företags	  aktiviteter	  stödjer	  

företaget	  i	  dess	  relation	  med	  

hållbar	  utveckling	  

Den	  ännu	  mest	  

utvecklade	  formen	  

av	  utvidgad	  

redovisning	  som	  

dock	  är	  i	  behov	  av	  

utveckling	  

Ej	  synonymt	  med	  

sustainability	  

reporting,	  TBL	  

accounting/repor

ting	  eller	  

environmental	  

accounting/repor

ting	  

	  

Joseph	  (2012)	  hävdar	  att	  begreppen	  sustainability	  accounting	  och	  sustainability	  reporting	  är	  

synonyma	  medan	  Schaltegger	  och	  Burritt	  (2010)	  menar	  att	  de	  inte	  kan	  separeras	  helt	  ifrån	  varandra	  

vilket	  antyder	  att	  de	  ej	  är	  synonymer.	  	  Övriga	  artiklar	  berör	  ej	  denna	  fråga.	  Då	  endast	  en	  artikel	  

påvisar	  några	  skillnader	  mellan	  begreppen	  och	  att	  denna	  artikel	  även	  menar	  att	  begreppen	  ej	  är	  helt	  

separerbara	  vilket	  tyder	  på	  stora	  likheter	  dem	  emellan	  så	  kommer	  de	  att	  behandlas	  som	  synonymer.	  	  
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Bebbington,	  Brown	  och	  Frame	  (2007)	  ger	  ingen	  klar	  definition	  av	  begreppets	  innebörd,	  mer	  än	  som	  

en	  övergripande	  uppsamlingsterm.	  Bland	  de	  övriga	  artiklarna	  kan	  dock	  en	  samstämmighet	  urskiljas	  

gällande	  att	  samtliga	  till	  viss	  mån	  bygger	  begreppet	  sustaianbility	  accounting/reporting	  på	  konceptet	  

hållbar	  utveckling.	  Hos	  Gray	  och	  Milne	  (2002)	  och	  Joseph	  (2012)	  finns	  tydliga	  kopplingar	  till	  

Brundtlandskommissionens	  definition.	  Även	  hos	  Lamberton	  (2005)	  och	  Schaltegger	  och	  Burrit	  (2010)	  

finns	  kopplingar	  till	  hållbarhet.	  

	  

Både	  Joseph	  (2012)	  och	  Schaltegger	  och	  Burritt	  (2010)	  nämner	  att	  begreppet	  innehåller	  sociala,	  

miljömässiga	  och	  ekonomiska	  aspekter.	  Även	  Lamberton	  (2005)	  nämner	  dessa	  aspekter	  som	  en	  

grund	  till	  hållbarhet	  och	  som	  en	  definition	  i	  TBL	  som	  han	  tycks	  anse	  är	  en	  del	  av	  sustainability	  

accounting.	  Gray	  och	  Milne	  (2002)	  lägger	  ett	  stort	  fokus	  på	  de	  miljömässiga	  aspekternas	  påverkan	  på	  

ekosystem,	  men	  nämner	  även	  att	  företag,	  för	  att	  vara	  hållbara,	  bör	  arbeta	  för	  minskandet	  av	  

fattigdom	  vilket	  tydligt	  visar	  att	  de	  även	  ser	  sociala	  aspekter	  som	  en	  del	  av	  sustainability	  reporting.	  

Både	  Gray	  och	  Milne	  (2002)	  och	  Joseph	  (2012)	  berör	  den	  kumulativa	  aspekten	  av	  redovisning	  inom	  

sustainability	  accounting/reporting	  vilket	  även	  nämns	  av	  Schaltegger	  och	  Burritt	  (2010)	  som	  refererar	  

till	  Gray	  och	  Milnes	  (2002)	  artikel.	  Gray	  och	  Milne	  (2002)	  är	  dock	  de	  enda	  som	  lägger	  fram	  denna	  

aspekt	  som	  ett	  kritiskt	  problem.	  

	  

Gray	  och	  Milne	  (2002)	  är	  mest	  radikala	  i	  sin	  åsikt	  kring	  hur	  sustainability	  accounting/reporting	  

egentligen	  används	  och	  menar	  att	  sustainability	  accounting/reporting	  över	  huvud	  taget	  inte	  existerar	  

i	  praktiken.	  Även	  Joseph	  (2012)	  har	  en	  kritisk	  läggning	  och	  menar	  att	  redovisningsformen	  används	  av	  

företag	  för	  att	  maximera	  sin	  vinst.	  Schaltegger	  och	  Burritt	  (2010)	  förhåller	  sig	  mer	  optimistiska	  men	  

menar	  ändå	  att	  konceptet	  måste	  utvecklas.	  En	  samstämmighet	  kan	  urskiljas	  gällande	  om	  att	  

sustainability	  accounting/reporting	  inte	  i	  praktiken	  anses	  leva	  upp	  till	  dess	  innebörd.	  

	  

Gällande	  relationen	  med	  andra	  begrepp	  så	  menar	  både	  Lamberton	  (2005)	  och	  Bebbington,	  Brown	  

och	  Frame	  (2007)	  att	  begreppet	  är	  en	  övergripande	  term.	  Schaltegger	  och	  Burritt	  (2010)	  diskuterar	  

sustainability	  accounting	  som	  en	  paraplyterm,	  men	  menar	  att	  detta	  är	  en	  felaktig	  användning	  av	  

begreppet.	  Dock	  menar	  de	  att	  begreppet	  representerar	  kulmen	  av	  utvidgad	  redovisning	  varvid	  det	  

skulle	  kunna	  ses	  som	  någon	  form	  av	  huvudbegrepp	  som	  andra	  metoder	  inspirerats	  av.	  Både	  Gray	  och	  

Milne	  (2002)	  och	  Schaltegger	  och	  Burritt	  (2010)	  menar	  att	  begreppet	  inte	  är	  synonymt	  med	  TBL.	  

Samtidigt	  som	  Lamberton	  (2005)	  anser	  att	  TBL	  är	  en	  del	  av	  sustainability	  accounting.	  Joseph	  (2012)	  

menar	  att	  begreppet	  är	  en	  ersättare	  av	  CSR	  och	  Lamberton	  (2005)	  menar	  att	  det	  bygger	  på	  

environmental	  accounting.	  



	  

78	  

	  

Det	  kan	  från	  analysen	  av	  artiklarna	  urskiljas	  två	  olika	  användningsområden	  för	  begreppet	  

sustainability	  accounting/reporting.	  Vissa	  författare	  så	  som	  exempelvis	  Lamberton	  (2005)	  använder	  

begreppet	  som	  en	  övergripande	  term	  för	  att	  täcka	  in	  hela	  området	  under	  ett	  begrepp.	  Denna	  

användning	  är	  inte	  orimlig	  eftersom	  även	  exempelvis	  TBL	  accounting/reporting,	  CSR	  reporting,	  FCA	  

och	  environmental	  accounting	  får	  anses	  redovisa	  aspekter	  som	  i	  någon	  mån	  rör	  hållbarhet.	  Då	  

litteraturen	  på	  området	  dessutom	  saknar	  någon	  annan	  rubrikterm	  är	  det	  inte	  anmärkningsvärt	  att	  

författare	  tar	  en	  förhållandevis	  passande	  term	  och	  använder	  den	  som	  paraply	  att	  kategorisera	  övriga	  

metoder	  under.	  Författare	  som	  använder	  sustainability	  accounting	  på	  detta	  sätt	  gör	  inga	  djupare	  

definitioner	  av	  begreppets	  innebörd. 
 
Andra	  författare	  som	  exempelvis	  Schaltegger	  och	  Burritt	  (2010)	  har	  ett	  annat	  synsätt	  och	  söker	  gå	  till	  

djupet	  med	  begreppets	  egentliga	  innebörd.	  Detta	  leder	  till	  mer	  utredande	  av	  begreppets	  betydelse	  

och	  en	  tydligare	  definition.	  Även	  Schaltegger	  och	  Burritt	  (2010)	  menar	  visserligen	  att	  sustainability	  

accounting	  består	  av	  olika	  typer	  av	  verktyg	  men	  att	  dessa	  måste	  vara	  relevanta	  och	  måldrivna	  

snarare	  än	  att	  inkludera	  alla	  begrepp	  som	  nämns	  inom	  området.	  Detta	  får	  anses	  vara	  en	  mer	  riktig	  

bild	  av	  sustainability	  accounting/reporting	  än	  den	  som	  representeras	  av	  Lamberton	  (2005)	  samt	  

Bebbington,	  Brown	  och	  Frame	  (2007)	  då	  denna	  syn	  bygger	  på	  en	  högre	  grad	  av	  eftertanke	  och	  

utredning	  kring	  begreppets	  betydelse	  än	  användandet	  av	  en	  ogenomtänkt	  paraplyterm.	  

Användandet	  av	  begreppet	  som	  övergripande	  term	  tyder	  på	  att	  det	  finns	  en	  brist	  på	  ett	  begrepp	  som	  

sammanfattar	  området	  och	  att	  denna	  brist	  bör	  fyllas	  med	  ett	  passande	  begrepp. 
	  

Det	  finns	  dock	  osamstämmighet	  även	  mellan	  författare	  som	  utfört	  ett	  mer	  noggrant	  

definieringsarbete	  där	  Gray	  och	  Milne	  (2002)	  får	  representera	  de	  mest	  extrema	  åsikterna	  på	  skalan.	  

Medan	  Gray	  och	  Milne	  (2002)	  menar	  att	  sustainability	  reporting/accounting	  måste	  ske	  kumulativt	  

och	  kollektivt	  och	  således	  i	  praktiken	  kan	  anses	  omöjlig,	  så	  bygger	  visserligen	  Schaltegger	  och	  Burrit	  

(2010)	  samt	  Joseph	  (2012)	  sina	  synsätt	  på	  samma	  definition	  av	  hållbarhet	  men	  gör	  en	  mindre	  

fundamental	  tolkning	  och	  tillåter	  därmed	  en	  viss	  modifikation	  i	  dess	  användning.	  Redovisningen	  kan	  

således	  ske	  per	  enskild	  företag	  med	  någon	  form	  av	  modifiering	  av	  tidsaspekten.	  Dock	  medger	  både	  

Schaltegger	  och	  Burrit	  (2010)	  och	  Joseph	  (2012)	  att	  redovisningsformen	  är	  komplex	  och	  kräver	  ett	  

välutformat	  set	  av	  verktyg	  och	  indikatorer.	  
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4.2. TBL/TBL	  reporting/TBL	  accounting	  
Författare	   Begrepp	   Definition	   Praktisk	  innebörd	   Inbördes	  relationer	  

Gray	  &	  

Milne	  

TBL	  

reporting	  

(HF)	  

En	  tredelad	  redovisningsform	  där	  det	  

miljömässiga,	  sociala	  och	  finansiella	  

slutresultatet	  ges	  lika	  stor	  vikt	  

Traditionell	  finansiell	  

redovisning	  med	  

(partiska	  och	  vinklade)	  

sociala	  och	  

miljömässiga	  

influenser	  

Inte	  synonym	  med	  

sustainability	  

reporting	  

Schaltegger	  

&	  Burritt	  

TBL	  

accounting	  

(LF)	  

Redovisning	  som	  introducerar	  

ekonomiska,	  sociala	  och	  miljömässiga	  

brännpunkter	  

Traditionell	  finansiell	  

redovisning	  med	  

sociala	  och	  

miljömässiga	  

influenser	  

Ej	  synonymt	  med	  

sustainability	  

accounting/reporting,	  

TBL	  reporting	  eller	  

environmental	  

accounting/reporting	  

Norman	  &	  

MacDonald	  

TBL	  

accounting	  

(HF)	  

Kalkylerandet	  av	  sociala	  och	  

miljömässiga	  slutresultat	  jämte	  det	  

finansiella	  slutresultatet	  

Vanlig	  redovisning	  med	  

svaga	  sociala	  

åtaganden	  och	  svagt	  

miljöansvar	  

Skiljer	  sig	  från	  CSR	  i	  

teorin	  men	  tangerar	  

CSR	  i	  praktiken.	  Dock	  

har	  TBL	  ett	  större	  

fokus	  på	  rapportering	  

och	  ingår	  under	  

SEAAR-‐paraplyet	  

Lamberton	   TBL	  

accounting	  

(MF)	  

Har	  som	  mål	  att	  rapportera	  en	  

organisations	  ekonomiska,	  sociala	  och	  

miljömässiga	  påverkan	  

	   Del	  av	  sustainability	  

accounting.	  Inte	  

synonym	  med	  FCA	  

eller	  sustainable	  cost	  

Wang	  och	  

Lin	  

TBL	  

accounting	  

(HF)	  

Ett	  samlat	  försök	  till	  att	  införliva	  

ekonomiska,	  miljömässiga	  och	  sociala	  

aspekter	  till	  ett	  företags	  utvärderings	  

och	  beslutsfattandeprocess.	  

Innefattar	  kalkylerandet	  av	  

slutresultat	  

Är	  i	  praktiken	  

underutvecklad,	  varför	  

ramverket	  tagits	  fram	  

Består	  av	  en	  mängd	  

olika	  metoder	  

Reynolds	  &	  

Yuthas	  

TBL	  

(LF)	  

Redovisning	  som	  kombinerar	  

ekonomiska,	  sociala	  och	  miljömässiga	  

rapporter	  

	   Ej	  synonymt	  med	  CSR	  

reporting	  

Atkinson	   TBL	  

(LF)	  

Innebär	  att	  använda	  indikatorer	  för	  

ekonomiska,	  sociala	  och	  miljömässiga	  

aspekter	  presenterade	  i	  heterogena	  

enheter	  

	   Ej	  synonym	  med	  FCA	  

Perrini	   TBL	  

(LF)	  

	   	   En	  applicerbar	  teori	  

inom	  CSR	  reporting	  

och	  dess	  synonymer	  
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Gällande	  huruvida	  TBL	  reporting	  och	  TBL	  accounting	  är	  synonymer	  eller	  ej	  så	  antyder	  Schaltegger	  och	  

Burritt	  (2010)	  att	  de	  ej	  är	  synonymer	  medan	  övriga	  författare	  ej	  uttrycker	  sig	  i	  denna	  fråga.	  Nedan	  

kommer	  begreppen	  för	  enkelhetens	  skull	  att	  användas	  synonymt.	  Detta	  beslut	  underbyggs	  även	  av	  

det	  faktum	  att	  definitionerna	  för	  TBL	  reporting,	  TBL	  accounting	  och	  TBL	  är	  av	  liknande	  karaktär.	  

	  

Samtliga	  definitioner	  av	  TBL	  innefattar	  sociala,	  miljömässiga	  och	  ekonomiska	  aspekter.	  Gray	  och	  

Milne	  (2002),	  Norman	  och	  MacDonald	  (2004),	  Wang	  och	  Lin	  (2007)	  och	  Schaltegger	  och	  Burritt	  

(2010)	  uppfattar	  TBL	  bokstavligt	  som	  uträknandet	  av	  sociala	  och	  miljömässiga	  slutresultat	  jämte	  det	  

finansiella	  slutresultatet.	  Övriga	  författare	  (utöver	  Perrini	  (2005)	  som	  ej	  definierar	  begreppet)	  

utvecklar	  inte	  några	  sådana	  resonemang	  utan	  uttrycker	  helt	  enkelt	  att	  TBL	  innebär	  redovisningen	  av	  

sociala,	  miljömässiga	  och	  ekonomiska	  aspekter.	  Huruvida	  dessa	  aspekter	  skall	  räknas	  ut	  till	  

slutresultat	  nämns	  ej.	  Noteringsvärt	  är	  att	  samtliga	  artiklar	  som	  har	  ett	  högt	  fokus	  på	  begreppet	  TBL	  

anser	  att	  begreppet	  innefattar	  kalkylerade	  slutresultat	  medan	  begreppen	  som	  inte	  uttalar	  sig	  om	  

detta	  främst	  är	  artiklar	  med	  ett	  lågt	  fokus	  på	  TBL	  samt	  en	  artikel	  med	  mellanfokus.	  Detta	  motiverar	  

att	  ett	  uträknande	  av	  slutresultaten	  ingår	  i	  begreppet	  då	  de	  artiklar	  med	  ett	  högt	  fokus	  har	  lagt	  

större	  möda	  på	  att	  definiera	  och	  utvärdera	  begreppet	  varvid	  en	  större	  trovärdighet	  kan	  ges	  till	  dessa	  

artiklars	  definitioner.	  Den	  höga	  förekomsten	  av	  TBL	  i	  de	  olika	  artiklarna	  utan	  att	  vidare	  utveckla	  

begreppet	  som	  exempelvis	  i	  Perrinis	  (2005)	  artikel	  antyder	  att	  begreppet	  i	  dessa	  artiklar	  används	  

som	  ett	  modeord.	  

	  

De	  författare	  som	  menar	  att	  TBL	  innebär	  uträknandet	  av	  slutresultat	  anser	  även	  att	  samtliga	  företag	  i	  

praktiken	  inte	  lever	  upp	  till	  denna	  form	  av	  redovisning,	  utan	  att	  TBL	  i	  dagsläget	  ser	  ut	  som	  

traditionell	  finansiell	  redovisning	  med	  sociala	  och	  miljömässiga	  influenser.	  Slutsatsen	  av	  detta	  

konstaterande	  varierar	  dock.	  Majoriteten	  av	  författare	  är	  kritiska,	  exempelvis	  tycks	  Norman	  och	  

MacDonald	  (2004)	  mena	  att	  TBL	  utgör	  ett	  tomt	  modeord	  och	  att	  begreppet	  saknar	  funktion	  då	  

begrepp	  som	  SEAAR	  och	  CSR	  bättre	  fångar	  upp	  TBLs	  syfte.	  Wang	  och	  Lin	  (2007)	  är	  ensamma	  om	  en	  

optimistisk	  syn	  och	  menar	  att	  det	  finns	  goda	  förutsättningar	  för	  förbättring	  och	  utveckling	  genom	  

implimenteringen	  av	  deras	  eget	  utformade	  ramverk.	  Detta	  ramverk	  lanserades	  dock	  för	  fem	  år	  sedan	  

och	  har	  inte	  uppmärksammats	  i	  några	  av	  de	  i	  denna	  studie	  lästa	  artiklar	  som	  publicerats	  efter	  2007.	  

Detta	  antyder	  att	  ramverket	  inte	  fått	  önskad	  genomslagskraft	  och	  att	  det	  finns	  anledning	  att	  inta	  en	  

kritisk	  syn	  på	  TBL.	  

	  

Gray	  och	  Milne	  (2002)	  och	  Schaltegger	  och	  Burritt	  (2010)	  menar	  att	  TBL	  och	  sustainability	  reporting	  

ej	  är	  synonyma,	  medan	  Lamberton	  (2005)	  menar	  att	  TBL	  är	  en	  del	  av	  sustainability	  accounting.	  

Schaltegger	  och	  Burritt	  (2010)	  uttrycker	  sig	  istället	  gällande	  TBL	  och	  environmental	  accounting	  och	  

hävdar	  att	  dessa	  ej	  är	  synonyma.	  Norman	  och	  MacDonald	  (2004)	  menar	  att	  TBL	  går	  under	  SEAAR-‐

paraplyet	  samt	  att	  TBL	  och	  CSR	  ej	  är	  synonymer	  i	  teorin,	  men	  tangerar	  varandra	  i	  praktiken.	  Reynolds	  
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och	  Yuthas	  (2008)	  menar	  vidare	  att	  TBL	  ej	  är	  synonymt	  med	  CSR	  reporting	  samtidigt	  som	  Perrini	  ser	  

TBL	  som	  en	  del,	  eller	  teori	  inom,	  CSR	  reporting.	  Enligt	  Lamberton	  (2005)	  är	  TBL	  ej	  synonymt	  med	  FCA	  

eller	  sustainable	  cost.	  Även	  Atkinson	  (2000)	  menar	  att	  TBL	  och	  FCA	  ej	  är	  synonyma.	  

	  

Även	  inom	  TBL	  kan	  problematiken	  med	  användandet	  av	  övergripande	  termer	  skönjas.	  Även	  om	  TBL	  

ses	  som	  en	  egen	  metod,	  tycks	  författare	  som	  Lamberton	  (2004)	  och	  Norman	  och	  MacDonald	  (2005)	  

vilja	  klassificera	  TBL	  under	  en	  större	  rubrik	  som	  täcker	  upp	  hela	  området,	  i	  detta	  fall	  sustainability	  

accounting/reporting	  alternativt	  SEAAR.	  Mot	  denna	  bakgrund	  kan	  slutsatsen	  dras	  att	  TBL	  är	  ett	  

fristående	  begrepp	  men	  som	  tillhör	  ett	  större	  område	  som	  rör	  redovisning	  av	  andra	  aspekter	  jämte	  

de	  finansiella.	  Enligt	  Wang	  och	  Lin	  (2007)	  består	  begreppet	  av	  en	  mängd	  olika	  metoder.	  Detta	  är	  inte	  

något	  som	  uttrycks	  av	  övriga	  artiklar,	  dock	  får	  det	  förefalla	  sannolikt	  att	  olika	  metoder	  på	  området	  

har	  inspirerat	  och	  på	  någon	  nivå	  agerat	  delmängder	  i	  varandra.	  Gällande	  Perrinis	  (2005)	  syn	  på	  TBL	  

som	  någon	  form	  av	  teori	  inom	  CSR	  ges	  denna	  betydelse	  mindre	  vikt	  då	  Perrini	  (2005)	  uttrycker	  sig	  

vagt	  och	  dessutom	  ej	  har	  definierar	  begreppet	  TBL.	  

	  

TBL	  påminner	  i	  sin	  utformning	  om	  sustainability	  accounting/reporting	  då	  båda	  metoderna	  bygger	  på	  

definitioner	  kring	  hållbarhet	  och	  strävar	  efter	  att	  redovisa	  sociala,	  miljömässiga	  och	  ekonomiska	  

dimensioner.	  Det	  som	  skiljer	  sig	  i	  definitionerna	  av	  begreppen	  är	  att	  TBL	  fokuserar	  uträknandet	  av	  tre	  

lika	  viktade	  slutresultat	  medan	  sustainability	  accounting/reporting	  inte	  uttrycker	  någon	  sådan	  

målbild	  utan	  strävar	  efter	  att	  på	  bästa	  sätt	  redovisa	  hållbarhet.	  Begreppen	  får	  således	  ses	  som	  två	  

olika	  metoder	  som	  dock	  tangerar	  varandra	  och	  har	  liknande	  bakgrund. 
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4.3. CSR	  reporting/CSR/Social	  responsibility	  reporting	  
Författare	   Begrepp	   Definition	   Praktisk	  

innebörd	  

Inbördes	  relationer	  

Knox,	  

Maklan	  &	  

French	  

CSR	  reporting	  

(HF)	  

Företagens	  sätt	  att	  

kommunicera	  deras	  CSR-‐

aktiviteter	  

Bristfällig	  

kommunikation	  

av	  företags	  CSR-‐

aktiviteter	  

Synonymt	  med	  social	  reporting	  

Perrini	   CSR	  reporting	  

(HF)	  

Icke	  finansiell	  redovisning	  och	  

kommunikation	  av	  konceptet	  

CSR	  där	  företag	  integrerar	  

sociala	  och	  miljömässiga	  

hänsynstaganden	  i	  sin	  

operationella	  verksamhet	  och	  

i	  sin	  kommunikation	  med	  

intressenter	  

Redovisningen	  

tar	  i	  dagsläget	  

endast	  hänsyn	  

till	  specifika	  

teman	  inom	  CSR	  

Synonymt	  med	  corporate	  social,	  

environmental	  and	  sustainability	  

reporting,	  social	  and	  

environmental	  reporting,	  social	  

and	  environmental	  disclosure	  och	  

social	  disclosure	  

Reynolds	  &	  

Yuthas	  

CSR	  reporting	  

(HF)	  

Social,	  miljömässig	  och	  etisk	  

redovisning	  

	   Övergripande	  term,	  synonymt	  

med	  social	  responsibility	  

reporting,	  corporate	  social,	  

ethical,	  and	  environmental	  

reporting	  samt	  social	  and	  

environmental	  reporting	  

Norman	  &	  

MacDonald	  

CSR	  

(LF)	  

Hänsyn	  till	  miljömässiga,	  

sociala	  och	  finansiella	  

aspekter	  

	   Skiljer	  sig	  från	  TBL	  i	  teorin	  men	  

tangerar	  varandra	  i	  praktiken.	  

Dock	  har	  CSR	  ett	  mindre	  fokus	  på	  

rapportering	  och	  ingår	  inte	  

nödvändigtvis	  i	  SEAAR	  

Reynolds	  

och	  Yuthas	  

Social	  

responsibility	  

reporting	  

(MF)	  

Social,	  miljömässig	  och	  etisk	  

redovisning	  

	   Övergripande	  term,	  synonymt	  

med	  CSR	  reporting,	  corporate	  

social,	  ethical,	  and	  environmental	  

reporting	  samt	  social	  and	  

environmental	  reporting,	  ej	  

synonymt	  med	  TBL	  

 

Majoriteten	  av	  artiklarna	  i	  tabellen	  ovan	  behandlar	  begreppet	  CSR	  reporting.	  Norman	  och	  

MacDonald	  (2004)	  behandlar	  CSR	  där	  det	  framgår	  att	  CSR	  har	  ett	  mindre	  fokus	  på	  rapportering	  än	  

vad	  TBL	  har,	  dock	  klargörs	  inte	  huruvida	  CSR	  i	  Norman	  och	  MacDonalds	  (2004)	  fall	  är	  rapportering	  av	  

CSR-‐aktiviteter	  eller	  endast	  utförandet	  av	  CSR-‐aktiviteter.	  Då	  Norman	  och	  MacDonald	  (2004)	  dock	  

uttrycker	  sig	  i	  termer	  om	  mindre	  fokus	  istället	  för	  avsaknad	  av	  rapportering	  får	  det	  antas	  att	  ett	  visst	  

mått	  av	  redovisning	  ingår	  i	  deras	  tolkning	  av	  begreppet.	  Den	  andra	  termen	  som	  nämns	  är	  social	  

responsibility	  reporting	  vilken	  används	  synonymt	  med	  CSR	  reporting.	  
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Artiklarna	  är	  överens	  om	  att	  CSR	  och	  CSR	  reporting	  inkluderar	  sociala	  och	  miljömässiga	  aspekter.	  

Dock	  finns	  det	  viss	  oenighet	  gällande	  vad	  som	  mer	  ingår	  i	  begreppet.	  Reynolds	  och	  Yuthas	  (2008)	  

menar	  att	  CSR	  reporting	  även	  inkluderar	  etiska	  aspekter,	  medan	  Norman	  och	  MacDonald	  (2004)	  

lägger	  till	  finansiella	  aspekter	  som	  en	  tredje	  komponent.	  Perrini	  (2005)	  nämner	  istället	  enbart	  sociala	  

och	  miljömässiga	  aspekter.	  Den	  kritik	  som	  riktas	  mot	  CSR	  reporting	  kommer	  ifrån	  Knox,	  Maklan	  och	  

French	  (2005)	  samt	  ifrån	  Perrini	  (2005)	  och	  består	  i	  att	  rapporteringen	  är	  bristfällig	  och	  bara	  tar	  

hänsyn	  till	  vissa	  delar	  av	  företagets	  CSR.	  
	  

Gällande	  relationerna	  till	  andra	  begrepp	  så	  tycks	  CSR	  ha	  en	  mängd	  olika	  synonymer.	  CSR	  reporting	  är	  

enligt	  Knox,	  Maklan	  och	  French	  (2005)	  synonymt	  med	  social	  reporting.	  Enligt	  Perrini	  (2005)	  är	  det	  

synonymt	  med	  corporate	  social,	  environmental	  and	  sustainability	  reporting,	  SER,	  social	  and	  

envrionmental	  disclosure	  och	  social	  disclosure.	  Enligt	  Reynold	  och	  Yuthas	  (2008)	  är	  det	  en	  

övergripande	  term	  som	  används	  synonymt	  med	  social	  responsibility	  reporting,	  corporate	  social,	  

ethical,	  and	  environmental	  reporting	  samt	  SER.	  Enligt	  Norman	  och	  MacDonald	  (2004)	  skiljer	  sig	  CSR	  

från	  TBL	  i	  teorin	  men	  tangerar	  begreppet	  i	  praktiken.	  	  

	  

CSR	  reporting	  tycks	  användas	  som	  en	  övergripande	  term	  för	  utvidgad	  redovisning.	  Reynolds	  och	  

Yuthas	  (2008)	  benämner	  exempelvis	  GRIs	  och	  ISOs	  standarder	  som	  ramverk	  inom	  CSR	  reporting.	  De	  

talar	  dessutom	  om	  olika	  tillvägagångssätt	  för	  social	  och	  miljömässig	  redovisning	  som	  de	  säger	  sig	  

klassificera	  ”under	  the	  umbrella	  of	  CSR	  reporting”	  (Reynolds	  &	  Yuthas,	  2008,	  s.50).	  Knox,	  Maklan	  och	  

French	  (2005)	  gör	  en	  studie	  av	  företag	  på	  Londonbörsen	  och	  säger	  sig	  undersöka	  CSR	  reporting	  hos	  

dessa	  företag.	  Norman	  och	  MacDonald	  (2004)	  definierar	  CSR	  brett	  som	  hänsyn	  till	  miljömässiga,	  

sociala	  och	  finansiella	  aspekter.	  Från	  denna	  breda	  definition	  och	  användning	  av	  begreppet	  tycks	  CSR	  

reporting	  användas	  som	  en	  bred	  paraplyterm.	  Paralleller	  kan	  dras	  till	  Schaltegger	  och	  Burritt	  (2010)	  

som	  menar	  att	  samma	  problematik	  finns	  inom	  sustainability	  accounting	  vilket	  tyder	  på	  okunskap	  och	  

är	  en	  felanvändning.	  Att	  användandet	  av	  CSR	  reporting	  som	  paraplyterm	  över	  utvidgad	  redovisning	  

är	  felaktigt	  understöds	  av	  en	  rad	  faktum	  som	  visats	  av	  denna	  studie.	  CSR	  reporting	  tycks	  i	  första	  hand	  

fokusera	  på	  icke	  finansiell	  redovisning	  vilket	  skiljer	  sig	  från	  TBL	  som	  har	  som	  mål	  att	  kalkylera	  sociala	  

och	  miljömässiga	  slutresultat.	  Metoder	  som	  FCA	  och	  sustainability	  cost	  har	  även	  de	  ett	  finansiellt	  

fokus.	  Sustainability	  accounting/reporting	  är	  starkt	  knutet	  till	  debatten	  kring	  hållbar	  utveckling	  och	  

bygger	  på	  redovisning	  för	  att	  öka	  planetens	  hållbarhet	  medan	  CSR	  reporting	  grundar	  sig	  på	  CSR-‐

debatten,	  sociala	  kontrakt	  och	  en	  ansvarsskyldighet	  som	  sträcker	  sig	  till	  ett	  intressentansvar	  men	  ej	  

till	  ett	  ansvar	  för	  hela	  planetens	  hållbarhet.	  CSR	  reporting	  ses	  således	  i	  denna	  studie	  inte	  som	  någon	  

form	  av	  övergripande	  term	  utan	  som	  en	  separat	  metod.	  
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4.4. Environmental	  accounting	  and	  reporting/Environmental	  

accounting/Corporate	  environmental	  reporting	  
Författare	  

	  

Begrepp	   Definition	   Praktisk	  

innebörd	  

Inbördes	  relationer	  

Reynolds	  och	  

Yuthas	  

Environmental	  

accounting	  and	  

reporting	  

(MF)	  

Miljömässig	  redovisning	   	   Delmängd	  i	  social	  responsibility	  

reporting,	  CSR,	  corporate	  social,	  

ethical,	  and	  environmental	  

reporting,	  social	  and	  

environmental	  reporting	  

Lamberton	   Environmental	  

accounting	  

(MF)	  

Grund	  för	  sustainability	  

accounting	  

	   Grund	  för	  sustainability	  

accounting	  

Schaltegger	  

och	  Burritt	  

Environmental	  

accounting	  

(LF)	  

Grunden	  för	  extern	  

miljöredovisning	  

	   Ej	  synonymt	  med	  sustainability	  

accounting,	  reporting,	  TBL	  

accounting/reporting	  eller	  

environmental	  reporting	  

Atkinson	   Corporate	  

environmental	  

accounting	  

(MF)	  

Redovisning	  av	  miljömässig	  

information	  baserad	  på	  

definitionen	  för	  hållbarhet,	  

det	  vill	  säga	  redovisning	  av	  

hållbarhet	  

Innefattar	  en	  

mängd	  olika	  

aktiviteter	  med	  

en	  låg	  nivå	  av	  

standardisering	  

och	  

existerande	  

praxis	  

Övergripande	  term	  som	  täcker	  in	  

FCA	  och	  TBL	  

Wang	  och	  Lin	   Environmental	  

accounting	  

(MF)	  

Innebär	  definition,	  

utvärdering	  och	  

fördelning	  av	  

miljökostnader	  med	  fokus	  

på	  hur	  kostnader	  och	  

resurser	  förvaltas,	  hur	  

budgetering	  och	  

rapportering	  görs	  samt	  

planering	  och	  

operationellt	  

beslutsfattande	  

Outvecklad	   Beståndsdel	  i	  TBL	  

	  

De	  begrepp	  som	  nämns	  är	  environmental	  accounting	  and	  reporting,	  environmental	  accounting	  och	  

corporate	  environmental	  accounting.	  Begrepp	  får,	  till	  följd	  av	  likheter	  både	  inom	  

begreppsuppbyggnad	  och	  i	  definitioner,	  antas	  vara	  synonyma.	  
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Reynolds	  och	  Yuthas	  (2008)	  ser	  environmental	  accounting	  and	  reporting	  som	  den	  miljömässiga	  

redovisning	  som	  utgör	  en	  del	  av	  CSR	  reporting.	  Wang	  och	  Lin	  (2007)	  ser	  istället	  environmental	  

accounting	  som	  en	  beståndsdel	  i	  TBL	  medan	  Lamberton	  (2005)	  ser	  det	  som	  den	  grund	  ur	  vilken	  

sustainability	  accounting	  har	  vuxit	  fram.	  Atkinson	  (2000)	  placerar	  begreppet	  ännu	  närmare	  

hållbarhet	  och	  menar	  att	  corporate	  environmental	  accounting	  redovisar	  hållbarhet.	  Han	  menar	  

dessutom	  att	  begreppet	  är	  en	  övergripande	  term	  som	  innefattar	  både	  FCA	  och	  TBL.	  Schaltegger	  och	  

Burritt	  (2010)	  menar	  att	  environmental	  accounting	  utgör	  grunden	  för	  extern	  miljörapportering	  och	  

separerar	  istället	  begreppet	  ifrån	  de	  andra	  i	  artikeln	  berörda	  termerna	  på	  området.	  	  

	  

Att	  begreppet	  innebär	  miljömässig	  rapportering	  är	  artiklarna	  överens	  om.	  Dock	  finns	  det	  en	  stark	  

oenighet	  kring	  begreppets	  relation	  med	  andra	  termer.	  Redovisningsformen	  framställs	  av	  olika	  

författare	  som	  grundstommen	  till	  sustainability	  accounting,	  en	  del	  av	  CSR	  reporting,	  en	  del	  i	  TBL,	  

något	  som	  innefattar	  hela	  hållbarhetsbegreppet,	  en	  övergripande	  term	  som	  rymmer	  andra	  

redovisningsmetoder	  samt	  som	  en	  fristående	  metod	  som	  helt	  enkelt	  ägnar	  sig	  åt	  extern	  

miljörapportering.	  Vad	  som	  kan	  konstateras	  är	  dels	  att	  environmental	  accounting	  uppkom	  innan	  

begrepp	  som	  sustainability	  reporting	  och	  TBL	  och	  av	  den	  anledningen	  kan	  anses	  vara	  en	  föregångare	  

till	  sådana	  redovisningsformer.	  Detta	  begrepp	  skulle	  rimligtvis	  ha	  inneburit	  en	  separat	  redovisning	  av	  

miljöaspekter	  som	  trots	  att	  den	  kan	  ses	  som	  grund	  för	  senare	  begrepp	  var	  och	  förblir	  en	  fristående	  

metod.	  Rapporterande	  av	  miljöaspekter	  är	  utöver	  något	  som	  företag	  kan	  ägna	  sig	  åt	  separat	  även	  en	  

del	  både	  av	  CSR	  reporting,	  TBL	  och	  andra	  metoder	  inom	  området.	  Environmental	  accounting	  är	  

således	  en	  redovisningsform	  som	  funnits	  länge	  och	  inspirerat	  uppkomsten	  av	  andra	  metoder.	  

Redovisningsformen	  är	  något	  som	  företag	  kan	  ägna	  sig	  åt	  dels	  separat	  eller	  som	  en	  delmängd	  av	  en	  

metod	  som	  även	  inkluderar	  andra	  aspekter.	  	  

	  

Atkinsons	  (2000)	  förhållningssätt	  att	  diskutera	  hela	  hållbarhetsbegreppet	  inom	  environmental	  

accounting	  kan	  diskuteras	  dels	  till	  följd	  av	  det	  faktum	  att	  övriga	  artiklar	  även	  lägger	  en	  social	  

dimension	  i	  begreppet	  hållbarhet	  samt	  att	  även	  Atkinson	  (2000)	  själv	  medger	  ett	  uteslutande	  av	  den	  

sociala	  aspekten	  i	  artikeln,	  får	  detta	  anses	  vara	  en	  snedvriden	  användning	  av	  begreppet.	  En	  åsikt	  som	  

delas	  av	  Schaltegger	  och	  Burrit	  (2010)	  som	  menar	  att	  användandet	  av	  environmental	  accounting	  

synonymt	  med	  sustainability	  accounting	  tyder	  på	  okunskap	  och	  är	  felaktigt.	  
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4.5. FCA	  
Författare	   Begrepp	   Definition	   Praktisk	  

innebörd	  

Inbördes	  relationer	  

Bebbington,	  

Brown	  &	  

Frame	  

FCA	  

(MF)	  

Ett	  samlingsnamn	  för	  de	  

verktyg	  som	  tagits	  fram	  för	  att	  

underlätta	  utvärderandet	  av	  

hållbar	  utveckling	  samt	  fånga	  

informationen	  gällande	  de	  mer	  

utbredda	  effekterna	  av	  

organisationers	  aktiviteter	  

	   Verktyg	  för	  sustainability-‐

teknologier.	  Ej	  synonym	  med	  

CBA	  

Atkinson	   FCA	  

(HF)	  

Integrationen	  av	  ett	  företags	  

alla	  interna	  och	  externa	  

kostnaderna	  av	  dess	  aktiviteter	  

	   Ej	  synonom	  med	  TBL,	  har	  ett	  

synsätt	  som	  ligger	  närmare	  

nationalekonomin	  än	  andra	  

metoder	  inom	  området	  

Lamberton	   FCA	  

(MF)	  

FCA	  försöker	  fånga	  den	  totala	  

kostnaden	  från	  ett	  företags	  

ekonomiska	  aktivitet,	  inklusive	  

sociala	  och	  miljömässiga	  

kostnader	  för	  att	  försöka	  

värdera	  dessa	  i	  monetära	  

termer	  	  

	   Inte	  nödvändigtvis	  synonym	  

med	  sustainable	  cost.	  Del	  av	  

sustainability	  accounting	  

Wang	  &	  Lin	   FC	  

(LF)	  

Tar	  hänsyn	  till	  såväl	  interna	  som	  

externa	  kostnader	  i	  

kalkylerandet	  av	  vinst	  

	   Ej	  synonym	  med	  TBL	  eller	  

med	  environmental	  

accounting	  	  

	  

Aktinsons	  (2000)	  och	  Lambertons	  (2005)	  definitioner	  rör	  båda	  två	  önskemålet	  om	  att	  fånga	  upp	  alla	  

kostnader	  inom	  företaget.	  Bebbington,	  Brown	  och	  Frame	  (2007)	  uttrycker	  sig	  något	  annorlunda	  och	  

menar	  att	  syftet	  är	  att	  underlätta	  utvärderandet	  av	  hållbar	  utveckling	  och	  fånga	  informationen	  

gällande	  de	  mer	  utbredda	  effekterna	  av	  organisationers	  aktiviteter.	  Detta	  är	  dock	  inte	  nödvändigtvis	  

oförenligt	  med	  de	  övriga	  två	  definitionerna.	  Att	  fånga	  information	  gällande	  de	  mer	  utbredda	  

effekterna	  av	  organisationers	  aktiviteter	  kan	  innebära	  att	  fånga	  upp	  externa	  kostnader	  för	  en	  

komplett	  kostnadsbild.	  Lamberton	  (2005)	  nämner	  sociala	  och	  miljömässiga	  kostnader	  som	  

komponenter	  i	  FCA,	  medan	  Bebbington,	  Brown	  och	  Frame	  (2007)	  skriver	  om	  utvärdering	  av	  hållbar	  

utveckling	  vilket	  rimligtvis	  bör	  innefatta	  de	  två	  aspekterna.	  De	  tre	  definitionerna	  anses	  således	  vara	  
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förenliga.	  Även	  Wang	  och	  Lins	  (2007)	  sätt	  att	  uttrycka	  sig	  genom	  att	  mena	  att	  FC	  innebär	  

hänsynstagande	  till	  såväl	  interna	  som	  externa	  kostnader	  vid	  kalkylering	  av	  vinst	  får	  anses	  vara	  i	  syfte	  

att	  få	  en	  fullständig	  kostnadsbild	  och	  är	  således	  förenlig	  med	  övriga	  metoder	  vilket	  innebär	  att	  FC	  

och	  FCA	  är	  synonymer.	  

	  

Bebbington,	  Brown	  och	  Frame	  (2007)	  ser	  FCA	  som	  ett	  samlingsnamn	  för	  verktyg	  för	  sustainability-‐

teknologier.	  Atkinson	  (2000)	  menar	  att	  begreppet	  ej	  är	  synonymt	  med	  TBL.	  Lamberton	  (2005)	  menar	  

att	  FCA	  är	  en	  del	  av	  sustainability	  accounting	  men	  ej	  nödvändigtvis	  synonymt	  med	  sustainable	  cost.	  

FCA	  får	  således	  ses	  som	  en	  fristående	  metod.	  Gällande	  Lambertons	  (2005)	  syn	  på	  FCA	  som	  en	  del	  av	  

sustainability	  reporting	  så	  får	  detta	  anses	  ingå	  i	  tidigare	  problematik	  gällande	  behovet	  av	  ett	  

samlingsnamn	  för	  utvidgad	  redovisning.	  FCA	  får	  således	  likt	  TBL	  anses	  falla	  under	  ett	  övergripande	  

begrepp	  för	  utvidgad	  redovisning.	  FCA	  söker	  redovisa	  en	  fullständig	  kostnadsbild	  baserad	  på	  

konceptet	  hållbar	  utveckling	  och	  får	  således	  anses	  ha	  vissa	  likheter	  med	  sustainability	  accounting	  

som	  anses	  vara	  utgöra	  kulmen	  av	  hållbar	  redovisning.	  FCA	  har	  dock	  ett	  större	  inflytande	  från	  ett	  

nationalekonomiskt	  tänkesätt	  och	  CBA.	  Begreppen	  är	  således	  inte	  synonyma	  men	  får	  anses	  ha	  

kopplingar	  eller	  tangeringspunkter.	  
	  

Målet	  för	  metoden	  tycks	  vara	  att	  den	  fullständiga	  kostnadsbilden	  som	  avses	  fångas	  upp	  skall	  

integreras	  i	  företagets	  finansiella	  redovisning	  och	  påverka	  företagets	  vinst.	  Detta	  uttrycks	  tydligt	  av	  

Wang	  och	  Lin	  (2007)	  och	  visas	  även	  av	  Lamberton	  (2005)	  som	  menar	  att	  FCA	  skall	  motverka	  social	  

och	  ekologisk	  förstörelse	  till	  följd	  av	  felallokering	  av	  resurser.	  Således	  kalkyleras	  den	  för	  resursen	  

fullständiga	  kostnaden,	  inklusive	  den	  externa	  vilken	  påförs	  företagets	  resultaträkning	  och	  således	  

ligger	  till	  grund	  för	  företagets	  resursanvändning.	  Detta	  understöds	  även	  om	  Bebbington,	  Brown	  och	  

Frame	  (2007)	  som	  drar	  tydliga	  paralleller	  mellan	  FCA	  och	  CBA.	  
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4.6. Social	  and	  ethical	  accounting,	  auditing	  and	  reporting	  

(SEAAR)/corporate	  social,	  environmental	  and	  sustainability	  reporting,	  

social	  and	  environmental	  reporting	  (SER)/corporate	  social	  

disclosure/social	  disclosure/social	  reporting	  
Författare	   Begrepp	   Definition	   Praktisk	  

innebörd	  

Inbördes	  relationer	  

Norman	  och	  

MacDonald	  

Social	  and	  ethical	  

accounting,	  

auditing	  and	  

reporting	  

(SEAAR)	  

(LF)	  

En	  bred	  rörelse	  som	  gett	  

upphov	  till	  en	  rad	  olika	  

standarder	  och	  som	  

identifierar	  indikatorer	  för	  

social	  prestation	  samt	  tar	  fram	  

metoder	  för	  att	  mäta	  och	  

granska	  dessa	  prestationer	  

	   Övergripande	  term	  som	  

täcker	  en	  TBL	  men	  inte	  

nödvändigtvis	  CSR	  

Perrini	   Corporate	  social,	  

environmental	  

and	  sustainability	  

reporting	  

(MF)	  

Icke-‐finansiell	  redovisning	  av	  

företagets	  CSR	  

Icke-‐finansiell	  

redovisning	  av	  

specifika	  

teman	  i	  CSR	  

Synonymt	  med	  CSR	  reporting,	  

SER,	  social	  disclosure	  och	  

social	  and	  environmental	  

disclosure	  	  

Perrini	   Social	  and	  

environmental	  

reporting	  (SER)	  

(MF)	  

Icke-‐finansiell	  redovisning	  av	  

företagets	  CSR	  

Icke-‐finansiell	  

redovisning	  av	  

specifika	  

teman	  i	  CSR	  

Synonymt	  med	  corporate	  

social,	  environmental	  and	  

sustainability	  reporting	  och	  

CSR	  reporting,	  social	  

disclosure	  och	  social	  and	  

environmental	  disclosure	  

Reynolds	  och	  

Yuthas	  

Social	  and	  

environmental	  

reporting	  (SER)	  

(MF)	  

Social,	  miljömässig	  och	  etisk	  

rapportering	  

	   Övergripande	  term,	  

synonymt	  med	  CSR	  reporting	  

och	  dess	  övriga	  synonymer	  

Spence	   Social	  and	  

environmental	  

reporting	  (SER)	  

(HF)	  

Redovisning	  av	  företagets	  CSR	   Utöver	  att	  

sända	  

risksignaler	  till	  

investerare	  är	  

SER	  främst	  ett	  

sätt	  för	  

företaget	  att	  

kommunicera	  

med	  sig	  självt	  

Övergripande	  term	  
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Perrini	   Social	  and	  

environmental	  

disclosure	  

(MF)	  

Icke-‐finansiell	  redovisning	  av	  

företagets	  CSR	  

Icke-‐finansiell	  

redovisning	  av	  

specifika	  

teman	  i	  CSR	  

Synonymt	  med	  corporate	  

social,	  environmental	  and	  

sustainability	  reporting	  och	  

social	  and	  environmental	  

reporting,	  social	  disclosure	  

och	  CSR	  reporting	  

Reynolds	  och	  

Yuthas	  

Corporate	  social	  

disclosure	  

(MF)	  

Social	  redovisning	  som	  har	  sin	  

bakgrund	  i	  synen	  på	  att	  

företaget	  har	  ett	  socialt	  

kontrakt	  med	  samhället	  

	   Har	  överensstämmande	  

element	  med	  CSR	  reporting	  

Perrini	   Social	  disclosure	  

(MF)	  

Icke-‐finansiell	  redovisning	  av	  

företagets	  CSR	  

Icke-‐finansiell	  

redovisning	  av	  

specifika	  

teman	  i	  CSR	  

Synonymt	  med	  corporate	  

social,	  environmental	  and	  

sustainability	  reporting	  och	  

social	  and	  environmental	  

reporting	  och	  social	  and	  

environmental	  disclosure	  och	  

CSR	  reporting	  

Knox,	  

Maklan	  &	  

French	  

Social	  reporting	  

MF	  

Företagens	  sätt	  att	  

kommunicera	  deras	  CSR-‐

aktiviteter	  

	   Synonymt	  med	  CSR	  reporting	  

	  

Perrini	  (2005)	  menar	  att	  corporate	  social,	  environmental	  and	  sustainability	  reporting,	  SER,	  social	  and	  

environmental	  disclosure	  och	  social	  disclosure	  alla	  innebär	  icke-‐finansiell	  redovisning	  av	  företagets	  

CSR.	  Även	  enligt	  Spence	  (2009)	  innebär	  SER	  redovisning	  av	  företagets	  CSR	  och	  enligt	  Knox,	  Maklan	  

och	  French	  (2005)	  gäller	  det	  samma	  för	  termen	  social	  reporting.	  Reynolds	  och	  Yuthas	  (2008)	  menar	  

att	  social	  and	  environmental	  reporting	  redovisar	  sociala,	  miljömässiga	  och	  etiska	  aspekter	  och	  är	  

synonymt	  med	  CSR	  reporting.	  Reynolds	  och	  Yuthas	  (2008)	  använder	  sig	  även	  av	  termen	  corporate	  

social	  disclosure	  som	  utgår	  ifrån	  synen	  att	  företag	  har	  ett	  socialt	  kontrakt	  med	  samhället.	  Metoden	  

antas	  vara	  överensstämmande	  med	  CSR	  reporting.	  	  

	  

Det	  begrepp	  som	  tycks	  ange	  minst	  koppling	  med	  CSR	  är	  SEAAR	  som	  ses	  som	  en	  bred	  rörelse	  för	  att	  

granska	  och	  rapportera	  social	  prestation.	  Det	  framgår	  av	  tidigare	  analys	  att	  begreppet	  inte	  

nödvändigtvis	  innefattar	  CSR.	  Detta	  kommer	  sig	  dock	  av	  att	  Norman	  och	  MacDonald	  (2004)	  använder	  

begreppet	  CSR	  istället	  för	  CSR	  reporting	  och	  det	  är	  den	  tveksamhet	  gällande	  förekomsten	  av	  

redovisningselement	  inom	  CSR	  som	  gör	  att	  begreppet	  eventuellt	  hamnar	  utanför	  SEAAR.	  Något	  som	  

innebär	  att	  SEAAR	  ändå	  skulle	  kunna	  vara	  en	  redovisningsform	  för	  sådana	  aspekter	  som	  faller	  inom	  

området	  för	  CSR.	  Dock	  nämns	  i	  definitionen	  av	  SEAAR	  endast	  mätning	  av	  sociala	  aspekter	  ej	  

miljömässiga	  samtidigt	  som	  TBL	  av	  samma	  författare	  anses	  innehålla	  miljömässiga	  aspekter	  och	  

samtidigt	  gå	  under	  rubriken	  SEAAR.	  Dessutom	  anses	  SEAAR	  ha	  gett	  upphov	  till	  exempelvis	  
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utformandet	  av	  GRI	  som	  inkluderar	  miljömässiga	  aspekter.	  Därmed	  kan	  definitionen	  som	  Norman	  

och	  MacDonald	  (2004)	  ha	  gett	  SEAAR	  vara	  oöverensstämmande	  med	  den	  innebörd	  som	  samma	  

författare	  gett	  begreppet.	  	  

	  

Kritik	  som	  riktas	  mot	  begreppen	  ovan	  är	  till	  största	  del	  densamma	  som	  den	  kritik	  som	  riktats	  mot	  

begreppet	  CSR	  reporting,	  nämligen	  den	  att	  endast	  vissa	  teman	  inom	  CSR	  redovisas.	  Spence	  (2009)	  

menar	  även	  att	  företag	  misslyckas	  i	  sina	  försök	  att	  rikta	  informationen	  mot	  externa	  intressenter	  utan	  

istället	  främst	  kommunicerar	  med	  sig	  självt.	  	  

	  

4.7. Övriga	  begrepp	  
Författare	   Begrepp	   Definition	   Praktisk	  

innebörd	  

Inbördes	  relationer	  

Bebbington,	  

brown	  &	  

frame	  

SAM	  

(HF)	  

En	  utvärderingsmodell	  som	  tar	  

hänsyn	  till	  finansiella,	  sociala,	  

miljömässiga	  och	  

resurspåverkande	  aspekter	  

	   En	  FCA-‐metod.	  Ingår	  i	  

sustainability	  accounting	  

Lamberton	   Sustainable	  

cost	  

(MF)	  

Den	  hypotetiska	  kostnaden	  av	  att	  

återställa	  jorden	  till	  det	  skick	  den	  

var	  i	  innan	  den	  blev	  utsatt	  för	  

organisatorisk	  påverkan	  

	   Inte	  nödvändigtvis	  

synonym	  med	  FCA.	  Del	  av	  

sustainability	  accounting	  

	  

De	  två	  ovanstående	  begreppen	  nämns	  endast	  i	  var	  sin	  artikel	  varför	  innebörden	  i	  brist	  på	  övrig	  

information	  får	  antas	  vara	  den	  som	  angetts	  i	  tabellen	  ovan.	  SAM	  har	  stora	  likheter	  med	  FCA	  vilket	  är	  

föga	  förvånande	  då	  den	  benämns	  som	  en	  FCA-‐metod.	  Även	  sustainable	  cost	  har	  likheter	  med	  FCA.	  
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5. Slutsats	  
I detta avsnitt definieras fem huvudbegrepp som genom ovanstående analys kan urskönjas 
och som anses representera huvuddragen i vad hållbarhetsredovisning är. Även övriga ur 
studien framkomna begrepp kartläggs och begreppens inbördes relationer illustreras 
slutligen.	  

	  

5.1. Sustainability	  accounting/reporting	  
Sustainability	  accounting/reporting	  innebär	  redovisning	  av	  hur	  företagets	  aktiviteter	  relaterar	  till	  

hållbar	  utveckling	  och	  bygger	  på	  en	  modifikation	  av	  Brundtlandskommissionens	  definition	  av	  hållbar	  

utveckling.	  Begreppet	  består	  av	  sociala,	  miljömässiga	  och	  ekonomiska	  dimensioner.	  Redovisningen	  är	  

i	  dagsläget	  mer	  utvecklat	  i	  teorin	  än	  i	  praktiken.	  Dock	  bör	  sustainability	  accounting	  utevcklas	  till	  ett	  

pragmatiskt	  och	  måldrivet	  set	  av	  verktyg	  för	  att	  kunna	  hantera	  redovisning	  av	  det	  komplexa	  

begreppet	  hållbarhet.	  Trots	  utvecklingsbehov	  ses	  sustainability	  acconting/reporting	  som	  kulmen	  av	  

utvidgad	  redovisning.	  Begreppet	  används	  ibland	  som	  en	  paraplyterm	  vilket	  är	  felaktigt	  då	  

sustainability	  accounting/reporting	  utgör	  en	  fristående	  metod.	  Begreppet	  är	  således	  inte	  synonymt	  

med	  varken	  TBL,	  FCA,	  environmental	  accounting	  eller	  CSR	  reporting.	  Dock	  kan	  tangeringspunkter	  

anses	  finnas	  med	  TBL	  och	  FCA	  samt	  med	  environmental	  accounting	  som	  har	  influerat	  begreppet.	  	  
	  

5.2. Triple	  bottom	  line	  (TBL)	  reporting/accounting	  
TBL	  är	  en	  tredelad	  redovisningsform	  som	  bygger	  på	  uträknandet	  av	  lika	  viktade	  sociala,	  miljömässiga	  

och	  ekonomiska	  slutresultat.	  Dock	  har	  detta	  inte	  uppnåtts	  i	  praktiken	  utan	  TBL	  tar	  sig	  istället	  uttryck	  

som	  traditionell	  finansiell	  redovisning	  med	  sociala	  och	  miljömässiga	  influenser	  vilket	  medför	  en	  stark	  

kritik	  mot	  metoden.	  Gällande	  relationer	  med	  andra	  begrepp	  så	  anses	  TBL	  vara	  en	  fristående	  metod	  

som	  går	  under	  en	  odefinierad	  övergripande	  term	  för	  metoder	  som	  redovisar	  andra	  aspekter	  jämte	  

de	  finansiella.	  Begreppet	  tangerar	  men	  är	  inte	  synonymt	  med	  sustainability	  accounting/reporting.	  

TBL,	  TBL	  accounting	  och	  TBL	  reporting	  anses	  vara	  synonyma.	  

	  

5.3. CSR	  reporting	  
CSR	  reporting	  är	  redovisning	  av	  företagets	  CSR	  och	  inkluderar	  sociala	  och	  miljömässiga	  aspekter.	  

Metoden	  bygger	  på	  en	  intressentsyn	  och	  en	  (om	  än	  begränsad)	  ansvarsskyldighet	  till	  samhället	  men	  

inte	  på	  hela	  hållbarhetskonceptet.	  Kritik	  mot	  metoden	  finns	  i	  form	  av	  att	  endast	  vissa	  delar	  av	  

företagets	  CSR	  redovisas.	  Begreppet	  är	  synonymt	  med	  social	  reporting,	  corporate	  social,	  

environmental	  and	  sustainability	  reporting,	  SER,	  social	  and	  environmental	  disclosure,	  corporate	  

social	  disclosure,	  social	  responsibility	  reporting	  samt	  corporate	  social,	  ethical,	  and	  environmental	  

reporting.	  	  
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5.4. Environmental	  accounting	  

Environmental	  accounting	  innebär	  miljömässig	  redovisning	  och	  är	  en	  delmängd	  i	  metoder	  så	  som	  

CSR	  reporting	  och	  TBL	  men	  kan	  även	  utföras	  separat.	  Begreppet	  har	  även	  agerat	  inspirationskälla	  för	  

andra	  metoder	  så	  som	  sustainability	  accounting/reporting.	  Environmental	  accounting	  är	  dock	  varken	  

synonymt	  med	  dessa	  tre	  begrepp	  eller	  med	  FCA.	  

	  

5.5. Full	  cost	  accounting	  (FCA)	  
FCA	  är	  en	  fristående	  form	  av	  utvidgad	  redovisning	  med	  nationalekonomiska	  influenser	  som	  avser	  att	  

fånga	  upp	  företagets	  totala	  kostnad.	  Det	  vill	  säga	  både	  interna	  och	  externa,	  inklusive	  sociala	  och	  

miljömässiga	  kostnader	  i	  finansiella	  termer	  som	  påförs	  företagets	  resultaträkning.	  Termen	  har	  

kopplingar	  till	  sustainability	  accounting/reporting	  men	  är	  varken	  synonym	  med	  detta	  begrepp	  eller	  

med	  TBL,	  environmental	  accounting	  eller	  CSR	  reporting.	  

	  

SAM	  är	  en	  utvärderingsmodell	  och	  en	  FCA-‐metod	  som	  tar	  hänsyn	  till	  finansiella,	  sociala,	  miljömässiga	  

och	  resurspåverkande	  aspekter.	  

	  

5.6. Övriga	  begrepp	  
SEAAR	  är	  en	  bred	  rörelse	  och	  en	  samlingsterm	  som	  inkluderar	  olika	  metoder	  för	  utvidgad	  

redovisning.	  Begreppet	  anses	  innehålla	  sociala,	  etiska	  och	  miljömässiga	  aspekter.	  Begreppet	  tycks	  

dock	  ha	  en	  låg	  genomslagskraft	  då	  det	  endast	  nämns	  i	  en	  artikel.	  

	  

Sustainable	  cost	  är	  den	  hypotetiska	  kostnaden	  av	  att	  återställa	  jorden	  till	  det	  skick	  den	  var	  i	  innan	  

den	  blev	  utsatt	  för	  organisatorisk	  påverkan.	  Begreppet	  är	  inte	  nödvändigtvis	  synonymt	  med	  FCA	  men	  

går	  under	  en	  samlingskategori	  för	  utvidgad	  redovisning.	  
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Figur	  8.	  Olika	  begrepps	  relation	  till	  varandra.	  
	  

Figuren	  ovan,	  figur	  8,	  visar	  hur	  de	  olika	  begreppen	  relaterar	  till	  varandra.	  Sustainability	  

accounting/reporting,	  FCA	  och	  TBL	  härrör	  alla	  ifrån	  debatten	  kring	  hållbar	  utveckling.	  Sustainability	  

accounting/reporting	  har	  vissa	  kopplingar	  eller	  tangeringspunkter	  med	  FCA	  och	  TBL	  vilket	  

representeras	  av	  de	  streckade	  linjerna.	  Från	  FCA	  har	  SAM	  utvecklats.	  Sustainable	  cost	  har	  likheter	  

med	  FCA	  men	  metoderna	  är	  inte	  nödvändigtvis	  synonyma	  vilket	  visas	  av	  den	  sträckade	  dubbelsidiga	  

pilen.	  TBLs	  synonymer	  visas	  av	  den	  dubbelsidiga	  pilen.	  CSR	  reporting	  har	  utvecklats	  ur	  CSR-‐rörelsen.	  

Begreppets	  synonymer	  visas	  av	  den	  dubbelsidiga	  pilen.	  Environmental	  accounting	  ligger	  emellan	  

sustainability	  accounting/reporting,	  CSR	  reporting	  och	  TBL	  med	  enkelsidiga	  pilar	  som	  representerar	  

att	  begreppet	  utöver	  att	  vara	  en	  fristående	  metod	  dessutom	  utgör	  en	  delmängd	  i	  dessa	  metoder.	  

Även	  här	  visas	  synonyma	  begrepp	  av	  en	  dubbelsidig	  pil.	  Den	  övergripande	  term	  som	  påfunnits	  i	  

denna	  studie	  är	  SEAAR.	  Dock	  tycks	  inte	  detta	  begrepp	  ha	  någon	  större	  genomslagskraft	  då	  den	  

endast	  nämnts	  i	  en	  artikel.	  Därmed	  kan	  ett	  behov	  skönjas	  av	  ett	  allmänt	  accepterat	  övergripande	  

begrepp	  som	  skulle	  ersätta	  felanvändningen	  av	  såväl	  sustaianbility	  accounting/reporting	  som	  CSR	  

reporting	  som	  övergripande	  termer.	  

	  

	  



	  

94	  

Studiens	  kartläggning	  visar	  de	  begrepp	  som	  anses	  utgöra	  grunden	  för	  hållbarhetsredovisning.	  

Användandet	  av	  den	  svenska	  termen	  ”hållbarhetsredovisning”	  som	  ett	  övergripande	  begrepp	  i	  

denna	  studie	  kan	  för	  övrigt	  också	  diskuteras	  och	  kartläggas,	  detta	  ligger	  dock	  utanför	  denna	  studies	  

gobalt	  inriktade	  syfte	  men	  kan	  utgöra	  en	  grund	  för	  vidare	  forskning.	  Utöver	  ovanstående	  

kartläggning	  kan	  av	  denna	  studie	  även	  urskönjas	  att	  hållbarhetsredovisning	  är	  ett	  komplext	  och	  

spretigt	  område	  som	  i	  hög	  grad	  är	  i	  behov	  av	  vidare	  utveckling.	  Oavsett	  vilket	  begrepp	  som	  

diskuterades	  fanns	  det	  en	  genomgående	  åsikt	  i	  artiklarna	  gällande	  att	  vad	  redovisningen	  verkligen	  

var	  och	  vad	  den	  borde	  vara	  ej	  sammanföll.	  Hållbarhetsredovisning	  i	  den	  globala,	  akademiska	  

hållbarhetslitteraturen	  får	  således	  anses	  vara	  ett	  relativt	  abstrakt	  och	  teoretiskt	  koncept	  bestående	  

av	  ovan	  presenterade	  begrepp.
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