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Sammanfattning	  
Titel: Etiskredovisning – En jämförande litteraturstudie inom tre olika branscher 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

Författare: Amanda Schedin och Laura Robarth 

Handledare: Arne Fagerström  

Examinator: Stig Sörling 

Datum: 2014-03-02 

Problem & bakgrund: Den grundläggande problematiken med etisk redovisning är att den inte är 

lagstadgad, därför kan företagen själva styra hur de väljer att redovisa den samt hur de värderar 

informationen.   

Etisk redovisning är ett viktigt och aktuellt ämne som succesivt bör utvecklas i näringslivet. Detta 

eftersom intressenter har börjat ställa högre krav på företagen att ta sitt miljömässiga, moraliska och 

etiska ansvar och inte bara fokusera på den ekonomiska aspekten av företaget. 

 

Syfte: Syftet med uppsatsen är förklara vad etisk redovisning är samt att undersöka vilka faktorer 

som kan påverka hur företag använder sig av etisk redovisning. 
 

Metod: Undersökningen är en litteraturstudie som bygger på en abduktiv forskningsmetod med en 

kvalitativ ansats. 
 

Resultat & slutsatser: Efter att ha granskat lagar och rekommendationer, den insamlade teoretiska 

grunden, tidigare forskning och tre olika branscher inom Sverige, textilindustrin, gruvindustrin och 

konsultbranschen som alla har sina egna risker och krav. Slutsatsen är att de faktorer som påverkar 

hur företagen redovisar etisk redovisning och varför de gör detta är storleken på företaget, 

trovärdighet hos intressenterna samt att de andra företagen inom samma bransch väljer att redovisa 

etisk redovisning likvärdigt det största företaget inom branschen. 
 

Det sista målet med uppsatsen var att ta reda på vad etisk redovisning är. Etisk redovisning är en 

icke-finansiell redovisning som företag väljer att redovisa frivilligt för att skapa förtroende hos 

intressenter. Med icke-finansiell redovisning menas frivillig information som inte anses mätbar i 

pengar som visar hur företaget arbetar på ett etiskt och moraliskt sätt för att exempelvis förbättra 

arbetsvillkoren för sina anställda. 
 

Nyckelord: Etisk redovisning, hållbarhetsredovisning, frivillig redovisning och icke-finansiella 

mått. 
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Abstract 

Title: Ethical accounting - A literature study comparing three different industries 

Level: Final assignment for bachelor degree in business administration 

Authors: Amanda Schedin and Laura Robarth 

Supervisor: Arne Fagerström 

Examiner: Stig Sörling 

Date: 2014-03-02 

Problem & Background: The fundamental problem of ethical accounting is that it is not statutory, 

thereby allows companies to control how they choose to present it and how they value the 

information.  

Ethical accounting is an important and timely subject, which should gradually become more 

important in business. This is because stakeholders have begun to place greater demands on the 

companies to take their environmental, moral and ethical responsibility, and not just focus on the 

financial aspect of the company. 
 

Purpose: The purpose of this paper is to explain what ethical accounting is and to investigate the 

factors that can influence how companies choose to use ethical reporting. 
 

Method: The study is a literature study that is based on an abductive research method with a 

qualitative approach. 
 

Results & Conclusions: After reviewing laws and recommendations, the collected theoretical 

basis, previous research and three different industries in Sweden, the textile industry, mining and 

consulting industry who all have their own risks and requirements. The conclusion is that the 

factors affecting how companies report ethical accounting and why they do this is the size of the 

company, credibility with stakeholders and the other companies within the same industry chooses to 

report ethical accounting equivalent to the largest company in the industry. 
 

The last objective of this thesis was to find out what ethical accounting is. Ethical accounting is a 

non -financial reporting that companies choose to report voluntarily to build trust among 

stakeholders. With non -financial reporting means volunteer information that is not considered 

measurable in money, that shows how the company operates in an ethical and moral manner, for 

example to improve working conditions for their employees. 
 

Keywords: Ethical Accounting, Sustainability reporting, Voluntary reporting and Non-financial 

Information. 
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1. Inledning 

 
I detta kapitel ges bakgrunden till uppsatsen om etisk redovisning följt av den problemdiskussion 

som definierar syftet med uppsatsen. Uppsatsen utgår från etisk redovisning som redovisning av 

icke-ekonomiska termer som kan öka förståelsen för hur ett företag agerar ur etisk synvinkel. I 

uppsatsen förfinas detta begrepp succesivt.  

 

1.1. Bakgrund	  

Etisk redovisning har funnits under lång tid, men det är först nu under slutet på 1990-talet och 

början på 2000-talet som etisk redovisning har börjat tas upp alltmer i media och intressenterna har 

börjat efterfråga denna typ av information mer. Etisk redovisning utvecklas ur etiska principer, 

dessa principer kan beskrivas som universella normer som i sin tur förklarar vad som anses vara rätt 

eller fel. Detta kan hjälpa personer och företag att undvika att de engagerar sig i företag som inte 

arbetar utifrån samma etiska principer. Med andra ord utgör de etiska principerna en guide för att 

beslutsfattarna, samt för att forma kriterier som gör att andra företag kan fatta sina beslut utifrån 

respektive företags principer. För ett företag kan det vara avgörande om de fattar ett beslut som gör 

att de skadar kundernas förtroende gentemot företaget. Kundens förtroende och dess uppfattning 

gällande företagets trovärdighet kan vara två viktiga faktorer för hållbar framgång (Josephson 

institute, 2013).  

 

Etisk redovisning kan även speglas i Corporate Social Responsibility (CSR) som är ett koncept av 

hållbarhetsredovisning. CSR delar in företagets samhällsansvar i tre delar: det ekonomiska-, legala- 

och det etiska ansvarstagandet (Jaakson, Vadi och Tamm, 2009). Hans De Geer professor i 

företagsetik har under den senaste tiden arbetat hårt för att höja moralen och förbättra framtida 

företagsledares kunskap gällande hållbarhetsredovisning genom att starta en ny etikutbildning på 

Handelshögskolan i Stockholm. De Geer menar att företag skulle påverkas positivt genom att arbeta 

mer med etisk redovisning och kombinera den med den ekonomiska redovisningen.  

 

”För att företagens nya intresse för etik och socialt ansvar ska fungera krävs en etisk redovisning 

som har samma styrka som den ekonomiska”. – Hans De Geer, professor på Handelshögskolan i 

Stockholm.  

 

Detta indikerar att etisk redovisning är ett viktigt och aktuellt ämne som succesivt bör utvecklas i 
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näringslivet. Företagsledare som tar till sig denna typ av kunskap kan senare tillämpa den för att 

främja företagets utveckling. När företag mäter sina prestationer är det vanligt att de fokuserar på de 

finansiella måtten, dvs. företagens händelseförlopp samt på tidigare års prestationer. Att bara arbeta 

med finansiella mått gör att det kan bli svårt att lyckas med de strategiska målen på långsikt. (Ax, et 

al., 2007) Företag kan enklare nå sina strategiska mål genom att ge de anställda mer information 

och göra dem mer involverade i företagets utveckling. För att de anställda ska vara intresserade av 

att hjälpa till och göra ”det lilla extra” är det viktigt att de trivs på sin arbetsplats. Det är även 

viktigt för de anställda att få känna sig uppskattade av ledningen samt att känna sig betydelsefulla. 

Vissa anställda menar att det är lönen som är deras motivation att går till arbetet. De gör då endast 

det som förväntas av dem utan att vilja vara mer delaktiga. Förtagens problem kan grundas i att de 

anställda inte känner motivation att anstränga sig om de inte känner att de kan påverka sin 

arbetssituation (Ittner och Larcker, 2013). 

 

Forskning visar att allt fler företag använder sig av icke-finansiella mått och att de intresserar sig för 

av att se hur de anställdas inställning till företaget påverkar företagets lönsamhet. Coram, Mock och 

Monroe (2011) menar att vikten av icke-finansiella mått blir viktigare för företagen eftersom 

intressenterna vill få en bättre och bredare överblick över företagets utveckling och framtidsutsikter. 

Intresset för etisk redovisning har vuxit fram då de inte finns några lagar eller bestämmelser för hur 

etisk redovisning får användas.  

 

1.2. Problemdiskussion	  

För några år sedan uppdagades det att Hennes & Mauritz tillverkat och sålt kläder av bomull som 

plockats av barn som fått minimilön i ersättning. Försäljningen av kläderna stoppades och H & M:s 

agerande ifrågasattes av såväl media som kunder och intressenter. I Sverige är det förbjudet med 

barnarbete vilket ledde till att kunder och intressenter började ifrågasätta företagets etiska 

ställningstagande. Frågorna diskuterades i en debatt i SVTs program Agenda, och konsekvensen 

blev att H & M underleverantör lovade att sluta importera bomullen (di.se, 2013).  

 

I Sverige kan de anställda ofta förlita sig på anställningsavtal och har vanligtvis fördelaktiga villkor 

att falla tillbaka på. För att få information om arbetsförhållanden i produktionsländerna kan den 

etiska redovisningen vara ett sätt att offentliggöra information till kunder och intressenter. Frågan är 

dock om den etiska redovisningen kan ge kunder och intressenter den information de behöver för att 

säkerställa att företagen och dess samarbetspartners lever upp till deras etiska krav? Ställs det högre 

krav på att företag tar sitt samhällsansvar, då intressenterna har blivit mer medvetna om 

hållbarhetsredovisning och i sin tur börjat ställa högre krav? Har etisk redovisning uppkommit mer 
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och mer då befintliga intressenter efterfrågar denna information i större utsträckning än tidigare 

eller på grund av att företagen vill nå en bredare marknad? Eller är det en kombination av båda? En 

annan fråga som uppstår är om samhället själva har skapat dessa värderingar och åsikter eller om 

det är media som har format allmänhetens värderingar (Brown och Deegan, 1998). 

 

Under de senaste åren har det intresset för etisk redovisning ökat bland företag och konsumenter 

och intressenter har kunnat ta del av företagens information. Denna information har både 

välkomnats och ifrågasatts då allmänheten och intressenter vill förstå syftet med denna ökade 

rapportering. Adams (2002) undersöker interna organisatoriska faktorer som påverkar företagens 

sociala och etiska rapportering och har uppmärksammats att företag tenderar att ha mer fokus på 

miljörapportering än på den etiska rapporteringen. Detta är något som dock sägs variera mellan 

olika företag och inom olika industrier (ibid). 

 

Ett följdproblem för såväl stora och små företag kan vara de kostnader som tillfaller vid upprättande 

av en årsredovisning. Att samla finansiell information till årsredovisningen påtvingar företag 

ökande kostnader menar Cooke (1989) samtidigt som han påtalar rimligheten att ett 

offentliggörande av den frivilliga informationen kan tänkas inbringa intäkter som kan komma att 

överstiga dessa kostnader. Ett problem kring detta är företagens ovisshet om vilken information 

finansiärer, kunder och intressenter önskar och intresserar sig av. På grund av denna ovisshet får 

företagen själva välja vilken information de vill redovisa. Risken med det är att företagen kan 

tänkas försköna bilden av sig själva genom att välja att delge omgivningen positiv information och 

avstå från att redovisa information som kan ge negativ publicitet. Cooke (1989) tror att företag kan 

locka fler kunder med hjälp av en större mängd information. Han menar att då utbildningsgraden 

ökat bland befolkningen har det lett till att de idag är mer mottagliga för avancerad information än 

förut. Att nå ut med information och vinna kundernas förtroende kan göra att företagen skapar sig 

konkurrensfördelar gentemot andra företag (Aaker och Keller, 1990). Mellan år 1993 och 1999 

gjorde Adams (2004) en studie om i vilken grad företagen är skyldiga att redovisa etisk redovisning 

till sina intressenter. Det Adams kom fram till var att företagen fokuserar på det samhällsansvar de 

gör bra, det samhällsansvar de försöker uppnå samt det samhällsansvar de kämpar för. Adams 

upptäckte även att företagen valde att inte fullt ut publicera sitt sociala, legala och etiska 

samhällsansvar för intressenterna. Genom att undanhålla information försvårar företagen 

investerares möjlighet att bedöma företagets värde (Myburgh, 2001).  

 

Ett användbart sätt att presentera information kan vara Corporate Social Responsibility (CSR) som i 

dagsläget används flitigt av företag för att ge dess intressenter säkrare information huruvida de 
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arbetar med det ekonomiska-, sociala-, och miljömässiga ansvaret (Holme och Watts, 2010). Carroll 

(1979) menar att CSR är ett koncept som ständigt förändras och uppdateras. Frågan är om CSR 

räcker till för att uppfylla intressenternas högre krav?  

 

Ytterligare en svårighet som uppkommer för intressenterna och företagen vid producering och 

publiceringen av etisk redovisning är att det är svårt att mäta med de traditionella 

redovisningsmåtten. Collier (2001) menar att det kan uppstå en begränsning i redovisningsmåtten 

som finns. Han menar att de företag som endast använder sig av den traditionella redovisningen 

löper risk att gå miste om värdefull information då de genom den traditionella redovisningen utgår 

ifrån tidigare resultat, samt vad som skett inom företagen föregående år. Genom att mäta och 

redovisa icke-finansiell information skulle företagen kunna presentera politiska-, sociala- och etiska 

frågor som annars negligeras då de anses omätbara i pengar (Myburgh, 2001). Detta skulle kunna 

bringa djupare förståelse för hur och varför de fått det resultat de fått. Subjektiviteten är ett annat 

problem då människor värderar och prioriterar olika, vissa företag kanske inte anser att det är 

nödvändigt att tillämpa etisk redovisning medan andra anser att användningen är av stor vikt för 

företaget. Studier visar att problem kan uppstå då företag lägger olika vikt av användandet att etisk 

redovisning vilket kan göra att det blir svårt att jämföra dem med andra företag de Franco et al., 

(2013). 

 

Jämförbarhet är även viktigt ur ett intressentperspektiv då det är viktigt att kunna säkerställa 

redovisningens kvalité. Som tidigare nämnts finns det inte några särskilda regler för hur företagen 

ska värdera och redovisa denna information, vilket innebär att intressenten inte med säkerhet kan 

veta att värdena är jämförbara (Smith, 2006). Hur ska företag gå tillväga för att ge intressenterna 

etisk redovisning som går att jämföra företag sinsemellan? Finns det lagar som företagen måste 

följa vid publicering av denna typ av redovisning?  
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1.3. Forskningsfrågor	  

Problemformuleringen ledde fram till dessa frågeställningar: 

- Vad är etisk redovisning? 

- Hur använder sig företagen av etisk redovisning? 

 

1.4. Syfte	  

Syftet med uppsatsen är förklara vad etisk redovisning är samt att undersöka vilka faktorer som kan 

påverka hur företag producerar och publicerar etisk redovisning.  

 

1.5. Avgränsning	  

I denna uppsats har författarna avgränsat undersökningen genom att inte söka information från 

företag utanför Sverige eller deras interna redovisning utan kommer att fokusera på företagens 

externa redovisning. Datan i uppsatsen är hämtad från börsnoterade företag inom tre olika branscher. 

Årsredovisningarna från åren före år 2012 kommer inte att ta tas med i uppsatsen och inte heller år 

2013 då årsredovisningarna inte upprättats ännu.  
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2. Metod 

Detta kapitel redogör tillvägagångssättet för att besvara de forskningsfrågor som uppsatsen bygger 

på. Först redogörs val av forskningsmetoder följt av vilken typ av information som undersökningen 

bygger på.  

 

2.1. Forskningsmetoder 

2.1.1. Induktiv, deduktiv och abduktivforskningsmetod 

Sohlberg (2002) förklarar att en induktivmetod skapar validitet då den bygger på en neutral 

observation som analyseras för att sedan jämföra och bygga på tidigare teorier. När forskaren 

använder en induktivmetod brukar den styrkas av kvalitativforskning vilket innebär att forskaren 

via intervjuer fördjupar sig i ett mindre område. Induktivmetod utgår ifrån empiri till teori medan 

deduktivmetod är den vanligaste av de tre metoderna och utgår ifrån befintlig teori som grund för 

den empiriska undersökningen (Bryman och Bell, 2011).  

 

Gummesson (2000) menar att abduktivmetod är en kombination av induktiv- och deduktivmetod 

och fungerar som en iterativ process, alltså att teorin och empirin bearbetas iterativt för att öka 

förståelsen. De menar även att förståelsen härleds från egna erfarenheter och den teoretiska 

referensramen (ibid). Abduktivmetod har utvecklats på grund av att induktiv och deduktivmetod 

inte räckte till för att förklara hur en person resonerar (Gold et al., 2011). De beskriver även att 

abduktivmetod fokuserar på syftet, motiv och avsikten som personen har. Som forskare ska man 

lägga en grund för ökad förståelse för konceptet i hur personens avsikter är (ibid). För att kunna 

svara på uppsatsens frågeställning tillämpades den abduktivaforskningsmetoden med syfte att söka 

information gällande företagens tillämpning av etisk redovisning. Med hjälp av den 

abduktivaforskningsmetoden finns även möjlighet att finna förståelse kring företagens motiv med 

att redovisa etiskt genom att upprätta en hållbarhetsrapport.  

 

2.1.2. Kvalitativ- och kvantitativmetod 

Det finns två typer av ansatser som kan användas vid datainsamling. Den ena ansatsen innebär att 

en insamling av kvantitativ data görs och den andra ansatsen innebär insamling av kvalitativ data. 

 

Vid kvantitativ forskning betonar man kvantifiering när det kommer till insamling av data, vilket 

innebär att forskaren fokuserar på siffror, mätinstrument och beräkningar för att förklara och visa 

olika samband (Bryman och Bell, 2011) Det är forskaren som styr hela processen genom att styra 
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sina frågor och intressen. Vid insamling av data utifrån en kvalitativ forskning är det vanligt att 

använda sig av enkätundersökningar. Insamlingen sker då ofta på distans och det är då ovanligt att 

forskaren träffar personerna som deltar i studien. Bryman och Bell (2011) skriver att kvalitativa 

forskare anser detta positivt då de anser att det finns risk att de blir allt för engagerade i deltagarna i 

studien.  

 

Den kvalitativa forskningen lägger vikt vid ord och inte kvantifiering när det gäller insamling av 

data. Relationen mellan teori och forskning ses med ett induktivt synsätt och tyngden läggs enligt 

Bryman och Bell (2011) på genereringen av teorier.  Vidare menar de att fokus bör ligga på att se 

hur individerna uppfattar och tolkar sin sociala verklighet samt ta till sig deras åsikter och 

värderingar. I denna metod är det till skillnad från den kvantitativa forskningen respondenterna som 

styr processen då forskaren är intresserad av att utgå ifrån deras perspektiv. Forskaren arbetar nära 

de personer som deltar i studien för att få en så nära relation som möjligt i hopp om att han ska få 

”se världen med deras ögon” (ibid). Vid insamling av data till denna uppsats har författarna valt att 

tillämpa en kvalitativmetod då det inte är av intresse att mäta mängden av etisk redovisning utan att 

istället finna förståelse kring vad som påverkar företagen att tillämpaetisk redovisning. Valet av 

kvalitativmetod känns därför relevant då de fokuserar på ord istället för siffror.  

 

2.1.3 Val av forskningsmetod  

Denna uppsats byggs utifrån ett hermeneutiskt synsätt, en abduktiv forskningsmetod samt med en 

kvalitativ ansats. Valet av den hermeneutiska vetenskapstraditionen anses lämplig då den syftar till 

att skapa förståelse kring ämnet och vidareutveckla det. Eftersom uppsatsen syftar till att hitta 

faktorer som påverkar företagens val vid tillämpning av etisk redovisning har uppsatsen fått växa 

fram från teorin för att sedan succesivt utvecklas för att ge ökad förståelse till det material som 

använts i empirin.  Då uppsatsen krävt en viss förkunskap hos författarna har informationen arbetats 

fram genom en ömsesidig process mellan teori och empiri. Utifrån detta valde författarna att 

tillämpa den abduktiva forskningsmetoden då den är en kombination av deduktivmetod och 

induktivmetod. Den kvalitativa ansatsen valdes då uppsatsen syftar till att öka förståelse genom att 

beskriva vad etisk redovisning är samt att belysa vilka faktorer som påverkar varför och hur företag 

arbetar med etisk redovisning. En annan anledning till att den kvalitativa ansatsen används är den 

begränsade kunskapen som finns gällande etisk redovisning. Begränsningen är något som kan ses 

positivt då intresset för utökad kunskap har gjort att undersökningen drivits framåt.  Då 

forskningsperioden är tidsbegränsad anses den kvalitativa metoden vara lämplig eftersom den inte 

anses vara lika omfattande och storskalig som den kvantitativa metoden. Den kvalitativa metoden 

anses även ge mer detaljrik information än den kvantitativa (Holme, 1997). För att kunna identifiera 
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påverkansfaktorer används en a priorimodell. En a priori kan förklaras som ”det som görs före” 

vilket i detta fall innebär att först skaffa kunskap inom ämnet sedan utföra den empiriska 

granskningen av årsredovisningarna. Användningen av denna modell syftar till att upptäcka faktorer 

i den empiriska undersökningen.  

 

2.2. Empirisk data 

Studien består av primär- och sekundärdata som samlats in med målet att se sambandet mellan teori 

och empiri. Uppsatsen kommer att ses ur företagens perspektiv då information hämtas från 

företagens hållbarhets- och årsredovisningar, vilket är den sekundärdata som används i arbetet. 

Företagens årsredovisning anses vara sekundärdatat då den upprättats av företaget och den har som 

uppgift att tillgodose såväl externa- som interna intressenter. 

 

2.3. Urval 

Denna uppsats bygger på en litteraturstudie som framarbetats utifrån en kvalitativ undersökning. 

Uppsatsen syftar till att beskriva och belysa faktorer som påverkar varför och hur företag inom olika 

svenska branscher arbetar med etisk redovisning.  

 

2.3.1 Population 

För att göra undersökningen mer intressant har urvalet skett utifrån vilken bransch företagen är 

verksamma inom. En del branscher har tuffare förutsättningar och högre krav på etisk redovisning 

redan från början, exempelvis inom textilindustrin då Sverige årligen importerar mängder av varor 

och produkter från länder världen över. Denna bransch har granskats i stor utsträckning av media 

under de senaste åren då det framkommit att företag dragit nytta av den billiga arbetskraft som finns 

i mindre utvecklade länder. Det har även uppdagats att företag anställt barn, vilket är emot svensk 

lagstiftning och anses etiskt fel i Sverige.  

 

Den andra branschen som kommer att granskas i uppsatsen är gruvindustrin. Det är en bransch som 

har höga krav på sig att arbeta miljömässigt, etiskt och moraliskt. En anledning till de höga kraven 

kan bero på att många företag inom industrin arbetar med miljöfarliga ämnen.  

 

Den tredje branschen som kommer granskas är konsult-branschen. Detta är en relativt ny bransch 

som har ökat kraftigt de senaste åren, både mängden konsultföretag och omsättningsmässigt. Även 

denna bransch har blivit väl granskad av media på senare år på grund av dess hårda arbetsklimat för 

konsulter. För att maximera företagens vinst betalar de låga löner till sina anställda och har i 
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genomsnitt hög personalomsättning, detta har skett i många av de Svenska konsultföretagen då 

konkurrensen är hård.  

 

Dessa tre branscher lägger därmed grunden till uppsatsens empiri. Det finns förhoppningar om att 

kunna hitta likheter kring hur företag i olika branscher väljer eller inte väljer att använda sig av etisk 

redovisning. Det vore intressant att hitta liknande påverkansfaktorer trots att de inte är verksamma 

inom samma bransch.  

 

2.4. Källkritik 

För att en uppsats ska anses trovärdig är det viktigt att vara källkritisk då det kan uppstå fel vid 

tolkning och analys vid informationssökning. Ett annat ord för trovärdighet är reliabilitet, det 

innebär de undersökningar och mätningar som gjort har utförts korrekt. Något annat som också är 

av betydelse för att få en uppsats trovärdig är dess giltighet. För att en uppsats ska anses giltig är det 

viktigt att forskarna mäter rätt saker (Bryman och Bell, 2011).  

 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) tar upp tre olika källkritiska kriterier som de anser vara 

viktiga att tänka på vid insamling av information. Det första kriteriet är samtidskrav vilket innebär 

att källan skall vara aktuell. Då lagar och förordningar ständigt uppdateras valdes information från 

senaste upplagan av FARs samt väl utvalda och betrodda Internetkällor så som regeringens- och 

statistiska centralbyråns hemsidor som ständigt granskas vilket innebär att det bör vara 

kontrollerade av företaget.  

 

För att undvika källor som kan ha påverkats av sin omgivning menar Eriksson och Wiederheim-

Paul (2001) att det är viktigt att betrakta deras andra kriterium tendensteknik. Tendensteknik är ett 

sätt att arbeta kritiskt till källornas information. En källa kan vara vinklad och präglad av 

skribentens egna åsikter vilket gör att den inte kan anses vara objektiv.  

 

Eriksson och Wiederheim-Pauls (2001) tredje kriterium är beroendekritik, dvs. hur beroende de 

olika källorna är av varandra. Källor som är beroende av varandra kan även vara relaterade genom 

att de hämtat information från varandra. För att undvika att felaktig information sprids betonar 

Eriksson och Wiederheim-Paul vikten av att kontrollera källorna där information hämtas ifrån.  

 

Grundtanken i denna uppsats var att utgå ifrån originalkällor, alternativt de mest citerade källorna 

för att få en validitet och trovärdighet i arbetet. Informationen har därför huvudsakligen hämtas från 

vetenskapliga artiklar då de granskats före det publicerats, artiklar från välkända tidskrifter och 
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betrodda internetkällor såsom regeringen och FASB m.fl. Det förekommer även viss kurslitteratur 

som anses tillföra ett bidrag till uppsatsen grundförståelse. 

 

2.5. Alternativt tillvägagångssätt 

Fokus i uppsatsen är att försöka förklara begreppet etisk redovisning samt hur och varför företag 

använder sig av detta fenomen. Det har diskuterats mellan handledare och författare om det borde 

genomförts intervjuer istället för en ren litteraturstudie, men då problem uppstått under uppsatsen 

gång fattades beslutet att avstå intervjuer på grund av tidsbrist. Företagen som använder sig av 

denna typ av redovisning använder troligtvis redan etisk redovisning i sin årsredovisning. Denna 

uppsats avser därför istället att försöka ge en förklaring till hur och varför företagen använder sig av 

fenomenet genom att utgå ifrån befintlig etisk redovisning sett ur ett externt perspektiv. 
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3. Allmänreferensram 

I Allmänna referensramen presenteras internationella och nationella lagar och förordningar för att 

ge läsaren grundläggande kunskaper om vilka krav som ställs på företagen samt vad som anses 

vara frivilligt att redovisa. 

 

Begreppet redovisning är uppdelad i två delar, extern- och intern redovisning. Den externa 

redovisningen (även kallat affärsredovisning) är obligatorisk för företag och utformas utifrån de 

lagar och rekommendationer som finns i Sverige.  

 

Det finns regler som säger att företag är skyldiga att upprätta någon form utav bokslut eller 

årsredovisning. Aktiebolag är till exempel skyldiga upprätta en årsredovisning som skall 

offentliggöras för allmänheten. De är även skyldiga att upprätta en årsredovisning bestående av 

balans- och resultaträkning, noter, förvaltningsberättelse samt en finansieringsanalys för större 

företag (ÅRL 2:1§).  

 

Intern redovisningen är i dagsläget frivillig och utformas därför efter företagets egna behov. Denna 

redovisning är till för intressenter inom företaget och ger betydande information till ledningen och 

andra beslutsfattare. Med hjälp av intern redovisningen kan företagen få ett bra underlag för 

framtida beslutsfattanden och vid upprättandet av en budget då den är mer detaljrik än den externa 

redovisningen (Ax et al., 2007). 

 

3.1. Global Reporting Intiativ  

Global Reporting Intiativ (GRI) grundades i Boston år 1997 av Dr. Robert Massie, VD för Coalition 

for Environmentally Responsible Economics (CERES) och Dr. Allen White, tillförordnad VD för 

CERES. Till en början bestod GRI endast av en avdelning hos företaget CERES som arbetat med 

miljörapportering sedan i början av 1990-talet med målet att skapa en ansvarstagande mekanism för 

att garantera företags miljömässiga agerande.  

 

Global Reporting Initiativ (GRI) är en icke-vinstdrivande organisation som har utvecklat ett 

ramverk för hållbarhetsredovisning. GRI:s globala ramverk syftar till att få företag och 

organisationer att öppet rapportera hur de tar ansvar för sociala- och miljömässiga frågor. GRI:s 

ramverk är ett rapporteringssystem som hjälper företag och organisationer att mäta, förstå och 

kommunicera dess information. GRI:s uppdrag är att göra hållbarhetsrapportering praxis för alla 
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företag och organisationer, vilket skulle kunna tänkas underlätta vid en jämförelse för företagen 

sinsemellan. Förhoppningen är även att det ska hjälpa företag att göra förändringar som kan 

resultera i en hållbar global ekonomi. GRI påtalar fyra nyckelområden som företag bör tänka på att 

arbeta med och integrera i sitt arbete: dess ekonomiska-, miljömässiga-, sociala- och 

styrningskonsekvenser. Dessa kan ingå i företagets rapport dvs. dess hållbarhetsredovisning då 

dessa orsakas av företagets dagliga verksamhet. Hållbarhetsredovisningen innehåller även en 

presentation av företagets värdering och styrelseformer samt visar sambandet mellan sin strategi 

och sitt engagemang för en hållbar global ekonomi. Ramverket inkluderar även Reporting 

Guidelines vilket betyder att företag får riktlinjer att följa vilket ger dem en viss ansvarsskyldighet. 

Ansvarsskyldigheten kan anses vara positiv då den signalerar ansvarstagande vilket kan leda till att 

företag genom det kan vinna intressenternas förtroende (globalreporting.org, 2013).  

 

3.2. FN:s Global Compact 

FN:s Global Compact bildades i slutet av 1990-talet på uppmaning av FN:s generalsekreterare Kofi 

Annan. Global Compact upprättar internationella principer gällande mänskliga rättigheter, miljö 

och arbetsrättsliga frågor i arbetslivet. FN:s Global Compact har en vision om en hållbar global 

ekonomi som kan leda till bestående fördelar för människor samhällen och marknader och har 

därför har upprättat 10 principer. Principerna kan ses som ett ramverk för de företag som deltar i 

FN:s Global Compact i syfte att få kunskap och erfarenhet hur just deras företag kan arbeta med 

hållbarhets- och utvecklingsfrågor. Global Compact innehåller även en öppenhets- och 

ansvarstagande politik som kallas Communication on Progress (COP). De företag som deltar i FN:s 

Global Compact är skyldiga att följa COPs policy för att visa dess deltagandeengagemang och 

öppenhet (unglobalcompact.org, 2013).  

 

3.3. International Accounting Standards Board  

International Accounting Standards Board (IASB) är en organisation som startades för att utveckla 

standardiseringen inom redovisning. I dag är det enklare för företag att agera utanför sina 

landsgränser än för några år sedan, detta har lett till att företag har börjat efterfråga ett regelverk 

som gäller gemensamt för alla företags redovisningar. I och med detta behov skapades 

grundstommen av IASB:s regelverk, International Accounting Standards (IAS) och International 

Financial Reporting Standards (IFRS) (Smith. D, 2006). IASB:s regelverk har från år 2005 varit en 

del av EU:s gemensamma bestämmelser på redovisningens område. Grunden i IASB:s regelverk är 

”Föreställningsramen för utformning av finansiella rapporter”. Föreställningsramen syftar till att 

visa de grundförutsättningar och riktlinjer för hur övriga bestämmelser i IAS och IFRS ska 
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utformas. Med hjälp av dessa regelverk finns det möjlighet för företag från i olika länder inom EU 

att jämföra sig med varandra (IAS-förordningen). För IASB är det viktigt att ha ett nära samarbete 

med dess intressenter och ser dem som en komponent i dess arbete. De arbetar med intressenter 

över hela världen t.ex. myndigheter, investerare analytiker, revisorer, och redovisningsnormgivare 

(ifrs.org, 2013). 

 

3.4. International Financial Reporting Standards  

International Financial Reporting Standards (IFRS) är en internationell standard för redovisning 

som används av börsnoterade företag. IFRS är en oberoende icke-vinstdrivande organisation som 

arbetar i för allmänhetens intresse och är verksamma inom den privata sektorn. De har utvecklats 

genom IASB som är dess normgivande organ. IFRS syftar till att utveckla standarder av hög kvalité 

som är begripliga, verkställbara och globalt accepterade genom IASB (ifrs.org, 2013). 

 

IFRS har en kommittee som är grundstommen av IASB och består av 14 röstberättigade ledamöter. 

Ledamöterna kommer från olika länder och yrkesbakgrunder och väljs ut av fullmäktige för IFRS 

Interpretations Kommitteen. Ledamöternas arbete går ut på att utveckla tolkningar och utbredda 

redovisningsfrågor som ligger till grund för IFRS standarder (ibid). 

 

3.5. Svensk lagstiftning  

Sedan november 2007 är det obligatoriskt för alla företag med statligt ägande i Sverige att 

presentera en hållbarhetsredovisning enligt GRI:s internationella riktlinjer. Kravet innebär att 

företagen är skyldiga att redovisa hur de arbetar med ekonomiskt, socialt, och miljömässigt ansvar. 

Genom att ställa högra krav på de statligt ägda företagen hoppas regeringen att underlätta 

möjligheten att följa upp rapporterna för att se om styrelsen tagit sitt ansvar utifrån de riktlinjer som 

ställs (regeringen.se, 2014). 

 

Redan år 2010 kom en rapport från Uppsala Universitet som visade att kravet om att 

hållbarhetsredovisa lett till ökat ansvarstagande och ett förbättrat hållbarhetsarbete. Forskningen 

visade att företagen arbetat mer med hållbarhetsfrågorna, visat ett större intresse och engagemang 

för rapporten.  Det visade sig att företagens kunskapsnivå kring hållbarhetsfrågor hade ökat både 

hos de företag som var ovana att arbeta med hållbarhetsredovisning och hos de som redan var 

bekanta med ämnet. Studien menar därför att hållbarhetsredovisning kan ses som en lärprocess. Ett 

problem som framkom var dock att vissa företag haft svårt med tillämpningen av GRI:s riktlinjer då 
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de anses vara komplicerade beroende på vilken bransch företagen är verksamma inom (Borglund 

et., al, 2010). 

 

3.5.1. Arbetsmiljölagen  

Arbetsmiljölagen (AML) syftar till att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt förespråkar att 

de i övrigt ska uppnå en god arbetsmiljö. Arbetsmiljölagen gäller i varje verksamhet i vilken en 

arbetstagare utför arbete för en arbetsgivares räkning. Arbetsmiljön skall vara tillfredställande med 

hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället. Det framkommer 

även att arbetsförhållandena ska anpassas utifrån människors olika förutsättningar samt att 

arbetstagaren ska ha möjlighet att kunna påverka sitt förändrings- och utvecklingsarbete. Lag är 

utformad för att arbetstagaren ska få en så bra och säker arbetsplats som möjligt. Det finns regler 

kring ljus, ljud, säkerhet samt för minderåriga (AML, Sveriges rikes lag, 2012). 

 

3.5.2. Bokföringslagen  

Bokföringslagen (BFL) innehåller bestämmelser om bokföringsskyldighet för vissa fysiska och 

juridiska personer. Inledningsvis finns det definitioner som tydliggör vissa ord och begrepp. Vidare 

finns det bestämmelser kring kretsen av bokföringsskyldiga, följt regler för räkenskapsår. 

Bokföringslagen innehåller även lagar kring bokföringsskyldigheten och påtalar bland annat vikten 

av att den ska fullgöras på så sätt som överensstämmer med god redovisningssed. Lagarna kan även 

vägleda företagen och visa hur de ska gå tillväga vid löpande bokföring och hur den ska avslutas. 

Den löpande bokföringen kan avslutas genom att upprätta ett förenklat bokslut, ett årsbokslut eller 

en årsredovisning beroende på företagets storlek och omsättning (FARs, 2013). 

 

3.5.3. Årsredovisningslagen 

Årsredovisningslagen (ÅRL) innehåller bestämmelser om upprättande och offentliggörande av 

årsredovisning, koncernredovisning och delårsrapport. I årsredovisningslagen framkommer det att 

alla företag utom de allra minsta är skyldiga att offentliggöra sina årsredovisningar. En 

årsredovisning ska bestå av en balansräkning, resultaträkning, noter och en förvaltningsberättelse. 

Större företag är även skyldiga att upprätta en kassaflödesanalys i samband med årsredovisningen. 

Årsredovisningslagen tar också upp att arbete ska ske enligt god redovisningssed, ge en 

överskådlighet samt en rättvisande bild över företagets ställning (FARs, 2013). 
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4. Teoretisk referensram 

I detta kapitel ges en överblick av de teorier och tidigare forskning som kan ligga till grund för 

ämnet. Samt en undersökningsmodell som visar påverkningsfaktorer för ämnet etisk redovisning. 

4.1. Accountability 

Accountability bygger på ett grundkrav, någon efterfrågar informationen och någon måste ta fram 

och redovisa informationen. För att redovisning ska kunna användas som grund för goda 

investeringsbeslut av investerare, kreditgivare och andra intressenter krävs det att den följer vissa 

kvalitativa egenskaper och normer som Financial Accounting Standards Board (FASB) menar har 

viktig betydelse för redovisningens funktionsduglighet. Det som redovisningen bör uppfylla är: 

relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet. En viktig utgångspunkt i redovisning är att företagen inte 

kan tillgodose alla enskilda parters behov utan för istället fokusera på att tillgodose allmänna krav 

som kan vara ömsesidigt för alla intressenter (Smith, 2006). 

 

4.1.1. Relevans 

Redovisning är relevant om den är användbar som beslutsunderlag. Relevans kan delas upp i två 

grupper prognos- och återföringsrelevans. Prognosrelevans innebär att den information som 

framkommer av redovisningen ska användas som underlag till prognoser. Prognoserna är i sin tur 

underlag för intressenters beslut. Återföringsrelevans är ett medel för att kontrollera och verifiera 

tidigare prognoser, för att kunna skapa och förbättra underlaget för framtida prognoser (ibid).  

 

4.1.2. Tillförlitlighet 

Att redovisning ska vara tillförlitlig innebär att den information som används i redovisningen ska 

överensstämma med verkligheten. I FASB (2013) framgår det att informationens tillförlitlighet 

beror på två viktiga delar: 

 

- Att åtgärden är tillförlitlig innebär att informationen är betrodd att göra den uppgift för vilken den 

ska användas för. 

- En annan åtgärd för tillförlitlighet är att den ska ge en korrekt kvantitativ beskrivning av det 

faktiska förhållandet, objekt eller händelsen den representerar. 

Tillförlitlighet har tre undergrupper som är verifierbarhet, neutralitet och fullständig samt 

trovärdighet. Trovärdighet är den svåraste delen av tillförlitlighet då den fokuserar på förbindelsen 

mellan en åtgärd och beskrivningen av den ekonomiska informationen den ska representera. 
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Neutralitet och fullständighet innebär att redovisningen ska visa för alla väsentliga ekonomiska 

aspekter och avbilda dessa på bästa tänkbara sätt. Den redovisade informationen ska även svara 

inför den verkliga innebörden av en ekonomisk aspekt och inte förvrängas av den formella juridiska 

betydelsen. Alltså att tillförlitligheten ska vara verifierbar. Med verifierbar menas att det ska gå att 

kunna kontrollera informationen och dess sanningshalt. Genom att ställa detta krav minskar risken 

för otillfredsställande olikheter (ibid, Smith, 2006). 

 

4.1.3. Jämförbarhet 

Jämförbarhet delas ofta upp i två grupper, jämförbarhet mellan företag och jämförbarhet över tiden. 

Då det tidigare har varit accepterat att företag använder olika redovisningsmetoder och därför 

skapar en svårighet att jämföra olika företag, har det vuxit fram ett behov att utveckla 

redovisningsstandarder (FASB 2013).  Det är dock inga regler utan mer riktlinjer för företagen att 

följa. Detta för att det ska bli lättare för intressenterna att jämföra olika företag. Har inte företaget 

följt dessa riktlinjer blir det en svårighet för intressenten att utläsa hur stor betydelse ett värde 

faktiskt har då det beror på hur företaget har använt sig av redovisningen. De Franco et al., (2013) 

menar att boksluts jämförbarhet sänker kostnaden för företaget för att ta fram informationen vilket 

också gör att den totala kvaliteten och kvantiteten ökar informationen som finns tillgänglig för 

analytiker i företaget. Denna information kan sedan leda till prognoser som görs för företaget och 

tack vare jämförbarheten skapas en bra validitet för den gjorda prognosen. 

 

För att undvika dessa svårigheter måste företagen standardisera det som ska undersökas och vara 

konsekventa i sin metod. Vid konsekvent användning blir det också lättare och ökar användbarheten 

vid jämförelse mellan olika räkenskapsår för att med hjälp av detta skapa analyser och prognoser. 

Dock kan för strikt användning av dessa prognoser som framkommer från tidigare räkenskapsår 

också hämma redovisningens utveckling (FASB 2013). 

 

4.2. Teoretisk definition av begreppet etik och etisk redovisning 

För ett ge en teoretisk definition av begreppet etisk redovisning måste en definition av etik göras 

först. Nationalencyklopedin (2013) definierar etik som någonting som stämmer överens med god 

moral. Franzén däremot menar att etik är ”en intrigerad del av våra önskningar” då han menar att 

”etik är värderingar som vi tycker ska styra våra liv” (De Geer och Trollestad, 2009).  

 

Eriksson och Wiederheim-Paul (2001) säger att många tror att etik är lika med känslor. Detta är 

något som författarna anser galet då de menar att känslomässiga reaktioner vanligen avviker från 
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vad som sägs vara etiskt. De har tagit del av en forskning där en sociolog frågat personer i 

näringslivet ”Vad innebär etik för dig?”. Sociologen fick, inte helt oväntat en mängd åtskilliga svar 

vilket innebär att frågan kvarstår, vad innebär egentligen etik? Sandahl et al., (2010) anser att det 

inte finns någon enighet beträffande begreppet etik. Enligt dem används etikbegreppet ofta när det 

är fråga om riktlinjer, etisk koder, begrepp och processer som antas leda fram till etiska beslut.  

 

Eriksson och Wiederheim-Paul (2001) nämner två saker som är etik för dem: 

- De menar att etik kommer från väl motiverade normer om vad människan anser vara rätt och fel. 

De tar upp exempel på handlingar som mord, stöld, bedrägeri och förtal, något som vore lämpligt 

att ta avstånd ifrån. De talar även om normer som dygder, till exempel att vara ärlig och lojal samt 

människans rätt till ett ostört privatliv. Eriksson och Wiederheim-Paul menar att det är viktigt att 

människor funderar och ser över sina normer så att det är rimliga och motiverade.  

- De talar även om att etik har ett samband med processen att utveckla sina etiska normer. 

Anledningen till att människor bör utveckla sina normer är på grund av att känslor, lagar och sociala 

normer kan anses avvika vad som är etiskt.  

 

Eriksson och Wiederheim-Paul säger att det finns människor som hävdar att det inte går att lära sig 

etik utan att det är en gåva från födseln eller så besitter människan inte den kunskapen. Detta är 

något som strider mot De Geers forskning och uppfattning som tidigare nämnts. De Geers forskning 

om etik är lik Sokrates ståndpunkt som var att ”Etik innebär att veta vad man ska göra och sådant 

kan man lära sig” (ibid).  

 

Forskare menar att det finns möjlighet att urskilja olika nivåer inom etik då de sett ett samband 

mellan utveckling och människors ålder. Första nivån finns under barns uppväxt då får lära sig 

gällande auktoritet samt styrning i form att belöningar eller bestraffningar. Nivå nummer två 

uppkommer i vuxen ålder då de får lära sig vad som anses vara rätt eller fel utifrån grupplojalitet 

dvs. familj, vänner, yrkesgrupper mm. Om människan vidare utvecklas finns en nivå där moraliska 

principer har en mer universell innebörd där etiken relateras till mänskliga rättigheter (Eriksson och 

Weiderheim, 2001). Författarna säger att vissa fastnar på första nivån medan andra tar sig vidare till 

den andra nivån. De menar att det finns olika faktorer som kan påverka människans utveckling 

genom dessa nivåer. En av påverkansfaktorerna sägs vara utbildning. Detta är i mening med De 

Geers åsikter vilket resulterade i den numer obligatoriska etikkursen för studenter vid 

Handelshögskolan i Stockholm. 
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Tännsjö (2000) beskriver att tillämpning av etik är att den ska lösa ett praktiskt problem med 

korrekta moraliska principer för att kunna tillämpa lösningen på det konkreta fallet. Tännsjö (2000) 

har valt att ställa upp tillämpningen på följande sätt: 

 

   Moralisk princip 

+ Redovisning av relevantfakta 

= Praktisk slutsats 

 

Utifrån dessa definitioner har etisk redovisning växt fram. Ett exempel är barnarbete, 

konsumenterna vill att varorna i affären ska vara till det mest förmånliga priset, men de vill ändå att 

produktionen ska ske på ett moraliskt och etiskt vis. Konsumenterna vill exempelvis att arbetarna 

ska ha bra villkor som lön och arbetstimmar, vilket sätter företagen i ett problematiskt dilemma. För 

att visa konsumenterna att de använder sig av bra villkor och försöker förbättra villkoren hela tiden 

genom att redovisa det som de gör och mål de ska uppnå i framtiden får de en praktisk slutsats.   

 

Etisk redovisningen kan även omfatta avtal för företagens leverantörer och underleverantörer. Där 

avtalen i sig kan vara etiska handlingar och åtaganden som kan hjälpa företagen att skapa goda 

långsiktiga relationer med både leverantörer och kunder. 

 

Media har under de senaste åren rapporterat om de eländiga förhållandena som råder i 

produktionsländerna. Det har visat sig att stora svenska kedjor betalar minimilöner till de anställda i 

andra länder vilket innebär att de knappt råd med mat för dagen trots att de är vanligt att de arbetar 

många fler timmar varje dag än vad som anses lagligt i Sverige. I Sverige finns det lagar som 

skyddar arbetarna och med hjälp av facket kan de få hjälp att driva igenom bättre arbetsvillkor. 

Företag kan därför välja att följa lagar som gäller för de länder de är verksamma i. I dagsläget finns 

det ett flertal länder som inte kommit lika långt med arbetsrättsliga frågor som Sverige vilken kan 

leda till att arbetarna i dessa länder inte har samma rättsligt skydd som arbetare i Sverige.  

 

Företagarnas agerande i denna fråga är något som denna uppsats bedömer vara etiskt fel, speciellt 

då aktie aktieutdelningar på Börsen bekräftar att företagen går med vinst medan människor kämpar 

för att försörja sin familj.  
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4.3. Frivillig redovisning 

Den frivilliga redovisningen har varit svår att definiera eftersom Sverige inte har någon lagstiftning 

som beskriver vad den ska innefatta. Företagens beslutfattare får därför själva avgöra vad som ska 

redovisas eller inte när det kommer till dessa rapporter (de Villiers, 2004). 

 

Enligt Meek et al., (1995) fanns det ett stort intresse för frivillig redovisning redan under 1990-talet. 

Redovisningsforskare hade då fått upp intresset för att undersöka vilka faktorer som påverkar 

användningen av den frivilliga redovisningen. Meek et al., (1995) beskriver frivillig redovisning 

som en rapport med ”upplysningar som överstiger krav” och menar att företagsledningen inte har 

några skyldigheter att tillhandahålla allmänheten med mer information än vad lagen kräver.  

 

Som tidigare nämnts finns det lagar och regler som säger att företag är skyldiga att upprätta en 

årsredovisning. Cooke (1989) säger att det är kostsamt för företagen att samla information och 

upprätta årsredovisningar och redogör en koppling mellan kostnaderna för årsredovisningen och 

den frivilliga redovisningen i sin undersökning. Enligt undersökningen är det vanligt att företagen 

upprättar en frivillig redovisning endast om den förväntas bidra till att intäkterna kommer att 

överstiga kostnaderna. Vidare menar Cooke (1989) att den frivilliga redovisningen kan skilja sig 

utifrån vilka företag som undersöks. En anledning till detta menar han är att mindre noterade-

/onoterade företag inte har samma rapporteringsmetoder som större företag vilket kan påverka 

offentliggörandet av företagens frivilliga redovisning.  

 

Den frivilliga redovisningen utvecklas i takt med företagens expandering mot utlandet då företagen 

får intressenter från olika länder vilket gör att de tillkommer kapital från nya marknader. Utländska 

intressenter tenderar att efterfråga en annan typ av information än de svenska intressenterna då de 

lyder under en annan lagstiftning Cooke (1989). Meek et al., (1995) menar att den frivilliga 

redovisningen kan vara avgörande för vilket företag investerare väljer att investera i. Genom den 

frivilliga informationen kan investerare skapa sig en bättre uppfattning om företaget och kan 

förhoppningsvis sedan välja att investera i det företag med bäst villkor.  

 

4.4. Institutionell teori 

Institutionell teori är en teori som inriktar sig på externa påtryckningar från företagets omgivning 

och andra organisationer (DiMaggio och Powell, 1991). Yrjö Collin et al., (2008) förklarar 

institutionell teori som en grundläggande förståelse som måste finnas för att förstå hur beslutsfattare 

påverkas av institutioner. Institutionell teori används också ofta för att förklara hur olika företag 

imiterar och efterliknar varandras beteenden och strukturer (Greenwood och Hinings, 1996). Hatch 
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(1997) menar att omgivningen är en faktor som tenderar att påverka företagens beslutsfattande. Han 

nämner även att företagens egna riktlinjer är viktiga för företaget då kan underlätta för ledningen. 

Vid situationer där företag tvingas göra olika val inom redovisning utgår de från sina egna riktlinjer, 

dock kan externa faktorer fortfarande påverka företagets val (ibid). Två andra faktorer som kan ha 

påverkat människans värderingar är redovisningsnormer och förordningar. Redovisningsnormer har 

med tiden vuxit fram med hjälp av institutionell teori (Artsberg, 2005).  Ofta ses dessa normer som 

självklara för många vilket innebär att många inte ens tänker på att de finns.  

 

Institutionell teori har utvecklats under tidens gång, forskarna menar att nu använder företag 

homogenitet för att konkurrera, speciellt företag i samma bransch. Medan företagen tidigare 

fokuserade mer på att vara rationella och sträva efter nyttomaximering för att konkurrera med andra 

företag (DiMaggio och Powell, 1983). Hur företag ska få homogenitet att uppstå i organisationen 

och varför företagen tar efter varandras strukturer förklaras genom begreppet isomorfism. 

Definitionen av begreppet är en omedveten process som skapas när företag försöker efterlikna 

varandra när de befinner sig i samma situation. Till exempel visar det hur ett företag följer ett visst 

mönster för att verka homogent (ibid). Författarna fortsätter att förklara att isomorfism även kan 

uppstå medvetet, detta genom att företaget vill och kan efterlikna ett annat företags struktur inom 

samma bransch för att påverka det egna företaget positivt.  

 

En central idé inom institutionell teori är enligt Eisenhardt (1988) företagens sätt att arbeta på. 

Arbetar en person med någonting under en längre period skapas ofta en rutin, vilket gör att det 

sedan går att urskilja ett mönster. Detta mönster kan succesivt övergå till ett legitimt 

tillvägagångssätt som inom organisationen vidare utvecklats till att det blir de enda accepterade 

sättet de vill arbeta på. 

 

Institutionell teori kan delas upp i två olika dimensioner: institutionell isomorfism och frikopplad 

isomorfism. (Deegan och Unerman, 2006; DiMaggio och Powell, 1983) Den institutionella 

isomorfismen bygger på att företag känner sig tvingade att hållbarhetsredovisa för att upprätthålla 

sin legitimitet i samhället och inför sina intressenter. Vidare bidrar processen inom institutionell 

isomorfism till att företag tar efter varandra och blir allt mer homogena (DiMaggio och Powell, 

1983). 

 

Den andra dimensionen inom institutionell teori är frikoppling. Det innebär att förtagen vill få 

samhället och omgivningen att tro att de engagerade men att de i själva verket egentligen bara 

upprättar en hållbarhetsrapport för syns skull. Det kan vara ett sätt att förbättra företagets image och 
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på så sätt förhoppningsvis vinna konsumenternas och intressenternas förtroende (Deegan och 

Unerman, 2006). Som tidigare nämnts har företag en tendens att ta efter andra företag inom samma 

bransch. Detta är något som DiMaggio och Powell (1983) påtalat i sin artikel där de benämner 

processen som Isomorfism. Det finns enligt dem tre olika processer inom isomorfism: tvingande 

isomorfism, härmande isomorfism och normativ isomorfism. 

 

Den tvingande isomorfismen är främst en beroende förklaring. Det som menas är att företag kan 

sätta press på sig att uppträda eller strukturera sig på ett visst sätt, för annars kommer företaget 

drabbas av sanktioner eller inte få ihop tillräckligt med resurser som krävs. Den normativa 

isomorfismen sägs uppstå främst genom yrkesgrupper som främjar deras kompetens i samhället. 

Några sätt är genom utbildning och medlemskap i nätverk och organisationer. Den härmande 

isomorfismen baseras delvis på samma sätt som den tvingande isomorfismen, den presenterar social 

innovation och presenterar kostnader för tänkande. Eftersom detta är en stor osäkerhet för företaget 

efterliknar de ofta andra företag i samma branschområde som har lyckats med just detta (Yrjö 

Collin et al., 2008). 

 

4.4.1. Tvingade isomorfism 

Tvingande isomorfismen är ett resultat från både formella och informella påtryckningar från externa 

faktorer, andra företag samt kulturella förväntningar. (DiMaggio och Powell, 1983) 

Påtryckningarna kommer bland annat ifrån behovet av resurser samt statens påtryckningar gällande 

lagar och förordningar. De företag som arbetar internationellt kan välja att tillämpa ett globalt 

redovisningssystem. Detta gör att deras intressenter får mer tillgänglig information samt att det på 

ett smidigt sätt går att jämföra utländska företag. Detta kan även anses vara till företagens fördel då 

företagsinformationen förbättras och de syns på en större marknad. Christiansen (2010). 

 

4.4.2. Härmande isomorfism 

Innebär att företag tar efter liknande företag som anses vara framgångsrika och värda att efterlikna. 

Detta kan förekomma då företag känner sig osäkra på vilken väg de bör välja vid beslutsfattanden 

och då kan det ibland vara enklare att kunna imitera ett framgångsrikt företag och hoppas på samma 

utfall. Det imiterade företaget kan då ses som en legitim modell för det andra företaget. (DiMaggio 

och Powell, 1983) 
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4.4.3. Normativ isomorfism 

Den normativa isomorfismen påverkas av företagens anställda med utgångspunkt ifrån att deras 

anställa utbildas inom samma utbildningsmiljö. menar att människan formas av det område de är 

ifrån samt av den ekonomiska- och kulturella miljö. De som kommer från samma område/företag 

kan ha utvecklat en gemensam förståelse om vad som är accepterat eller inte. (ibid) 

 

DiMaggio och Powell (1983) menar att de tre olika typerna av isomorfism kan påverka företags 

förändringsprocess var och en för sig men även tillsammans. Den tvingande isomorfismen kan ses 

som ett komplement till Legitimitetsteorin och Intressentteorin som i sin tur bidrar till att beskriva 

hur företag påverkas av förändringar som sker och hur de lever upp till omvärldens förväntningar. 

(Deegan och Unerman, 2006) Gällande etisk- och hållbarhetsredovisning kan antagande göras att 

företag känner sig mer eller mindre tvingande att ligga i framkant gällande denna typ av 

redovisning då samhället och konsumenterna kräver en hög standard av företagen. Dessa tre olika 

typer av isomorfism kan förklara varför företagen agerar som de gör och till exempel varför de 

försöker efterlikna varandra och hur de ska hantera samhällets förväntningar (ibid). 

 

Den institutionella teorin kan hjälpa till att förstå hur hållbarhetsredovisningen har utvecklats och 

skapar förståelse för hur företag arbetar med olika organisationsstrukturer och processer. DiMaggio 

och Powell (1983) Teorin anses vara intressant då den kan förklara företags frivilliga rapportering. 

Företag utgår ifrån sina egna riktlinjer och strategier men påverkas mycket av omvärlden, externa 

faktorer vilka påverkar företagens slutliga beslut. Hatch (2002) Den Institutionella teorin har fokus 

på de externa faktorerna, vad företag i dess omgivning gör och hur de agerar. (DiMaggio och 

Powell, 1991) Deegan och Unerman (2006) talar om en del av det centrala i teorin, att företag inom 

samma bransch har en tendens att vilja efterlikna varandra. Hårdkonkurrens påverkar inte företagen 

i samma utsträckning längre utan det är mer vanligt att företag försöker ta efter varandra gällande 

vad andra företag lyckats bra med. Den Institutionella teorin försöker tolka och förklara sociala 

fenomen, så som de externa faktorerna och med hjälp av den institutionella teorin finns det 

möjlighet att skapa förståelse om hur företag utvecklats och formats (DiMaggio och Powell, 1983). 

 

4.5. Corporate Social Responsibility 

Corporate Social Responsibility, (CSR) är ett begrepp som företag kan använda sig av för att visa 

intressenter hur de påverkar samhället. CSR delas upp i tre huvudgrupper det sociala/ legala, 

ekonomiska och miljömässiga perspektivet. Dessa tre områden kallas ”triple-bottom-line” och är ett 

begrepp för företagens frivilliga samhällsansvar, Moura-Leite och Padgett (2011). Graafland et al., 
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(2004) förklarar triple-bottom-line eller the ”triple P bottom line” som författarna kallar den. De 

bygger upp de tre områdena med tre olika P:n på detta sätt: 

 

Profit, det ekonomiska perspektivet visar att företaget skapar jobbmöjligheter. 

People, det sociala perspektivet visar effekterna på det interna och externa samhället. 

Planet, det miljömässiga perspektivet som visar hur företaget påverkar miljön. 

 

Företagen kan använda sig av CSR för att öka sin lönsamhet och samtidigt minska sin förbrukning 

av ekonomiska, miljömässiga och sociala/legala resurser, Jaakson, Vadi och Tamm (2009) CSR är 

ett koncept som ständigt förändras. (Carroll, 1979) Holme och Watts (2010) menar att CSR är en 

säkerhet för intressenter att företaget hela tiden fortsätter bidra till utvecklingen av 

företagsekonomi, både i samhället i allmänhet och företagets lokala samhälle.  

  

 
 

      Figur 1: Three-Domain Model of CSR – 

Carroll och Schwartz, 2003  

 

Schwartz och Carroll (2003) föreslog att en alternativ metod för CSR användning(Se figur 1)skulle 

användas för att förenkla förståelsen. Modellen de gjorde var att använda tre cirklar som 

grundelement istället och en ”venn1 modell ram”. Venn modellens ramverk skapar då sju CSR 

kategorier som uppbyggs genom att ramverket överlappar de tre cirklarna som är grunden. 

Modellen visar den ideala överlappningen som är mitt i modellen där företaget uppfyller alla tre 

krav, det ekonomiska, legala och etiska samhällsansvaret. I modellen (se figur 1) har de även gjort 

                                                
1 Venn diagram är ett diagram skapat för att visa alla möjliga logiska relationer mellan en uppsättning av en samling 
faktorer.	  
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så att den filantropiska domänen är inordnad i och under de etiska och ekonomiska domänerna. 

Även genom användandet av Venn modellen är det lätt att förstå att ingen av de tre grund 

domänerna är viktigare än den andra (ibid).  

 

4.5.1. Etiska samhällsansvaret 

Den etiska cirkeln innehåller det etiska ansvaret ett företag har, detta är även den del som denna 

uppsats fokuserar på. Dessa krav bygger på vad den allmänna befolkningen och intressenterna 

förväntar sig av företaget. Denna kategori har också lyhördhet för både inhemska och globala etiska 

krav i sig. Ett problem som uppstår dock är att samhällsnormer varierar beroende på vems eller 

vilken referenspunkt som utgås ifrån. För att minimera denna begräsning och för att förbättra 

standardens praktiska tillämpning hänvisar Carroll och Schwartz (2003) till att det bör göras 

formella förhållningsregler eller etik, exempelvis via industriella, yrkesmässiga eller internationella 

för att fastställa om ett företag agerar etiskt enligt konventionell standard eller inte. 

 

4.5.2. Ekonomiska samhällsansvaret 

Carroll och Schwartz (2003) menar att i modellens ekonomiska cirkel finnas allting som påverkar 

företaget direkt eller indirekt positivt ekonomiskt. Den positiva effekten är baserad på två stora 

kriterier att maximera aktievärdet eller maximering av vinsten. I den ekonomiska cirkeln så 

innefattas alltså all verksamhet som bedrivs för att förbättra vinster/ aktiekurs.   

 

4.5.3. Legala samhällsansvaret 

I denna cirkel innefattas företagets lyhördhet mot deras rättsliga åtaganden. Detta genom att följa 

lagarna som finns, undvika tvistemål och förutse och vara uppdaterade på lagförändringar som 

gäller företagets verksammaområde. I det legala samhällsansvaret innefattas också att företag inte 

ska tillverka farliga produkter, att de upphör med sina miljöovänliga aktiviteter eller att de frivilligt 

återkallar sina produkter (ibid). 

 

4.6. Tidigare forskning 

Inom redovisning finns det, som tidigare nämnts viss information som företagen är skyldiga att 

redovisa samt en del som är frivillig att redovisa. Enligt Inchasti (1997) kan påtryckningar från 

marknaden och påtryckningar från reglerande organ påverka omfattningen av information som 

redovisas för allmänheten. Företagens storlek, val av revisor och om företagen är börsnoterade eller 

inte sägs vara faktorer som påverka mängden av information som redovisas (ibid). 
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4.6.1. Intressenter 

Några av de stora intressentgrupperna för ett företag är de nuvarande och framtida investerarna, 

ägarna för företaget samt konsumenterna. I dagsläget strävar allmänheten mot att ha ett hållbart 

samhälle. Konsumenterna ställer högre krav på företags agerande gällande deras samhällsansvar. 

Företag är mer medvetna om att de måste vara miljömedvetna, ansvara för företagets finansiella 

ställning genom att bl.a. få aktieägarna att känna sig trygga samt värna om både deras och 

underleverantörernas anställda. (Grankvist, 2009) Allt detta på grund av att fortsätta vara attraktiva 

på marknaden och att inte förlora marknadsandelar. För att företaget ska ha konkurrensandelar 

krävs det förtroendet hos konsumenterna (Aaker och Keller, 1990). 

 

Stakeholders beskrivs enligt Donaldson och Preston (1995) som personer eller grupper med 

legitima intressen av företagens aktivitet. De identifieras genom sina intressen i företaget, oavsett 

om företaget har någon motsvarande funktionellt intresse för dem. Varje person eller grupp agerar 

utifrån sitt eget intresse och inte på grund av dess förmåga att främja anda gruppers intresse.  

 

Stakeholder teorin beskriver företagets nuvarande situation samtidigt som den förutspår orsaker 

som anses påverka företaget i framtiden. Den ger även förslag på metoder och struktureringar som 

kan underlätta i samband med intressenter påtryckningar (Donaldson och Preston 1995). 

 

Enligt Gray et., al. (1995a) utgår Stakeholder teorin ifrån ledningens perspektiv. De menar att 

Stakeholder teorin formar en strikt och centraliserad organisation där ledningen arbetar strategiskt 

för att hantera externa påtryckningar angående offentliggörande av information till intressenterna 

och att större intressenter har större möjlighet att kunna påverka mängden information som 

offentliggörs av företagen. Ledningen arbetar därför med att undersöka intressenternas storlek för 

att kunna förstå vilken omfattning av information de väntas lämna.  

 

Donaldson och Preston (1995) ser positivt på Stakeholder teorin då de anser att den ger en noggrann 

och beskrivande modell över hur företaget är utformat. De påpekar dock att det kan uppstå problem 

med Stakeholder teorin om teorin ses med kritiska ögon. Kritiken rikas mot definitionen av 

begreppen: intressenter, intressent teori och hantering av intressenter då de används olika av olika 

författare, vilket kan leda till att det kan uppstå motsägelsefulla bevis och argument.  
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Investerare 

Utbudet av finansiell- och icke-finansiell information är viktigt för investerare då de hjälper dem att 

bedöma det verkliga värdet av en investering. Samt att företagens policy påverkar kvalitén och 

omfattningen av den information som kommer offentliggörs. Forskning visar att investerare har 

möjlighet att påverka och ställa krav på företagens offentliggörande av såväl den obligatoriska som 

den frivilliga informationen (Myburgh, 2001). 

 

Enligt Tian och Chen (2009) syftar den frivilliga redovisningen till att ”introducera och förklara 

företagens potential för investerare” och menar att företagen försöker ge en så klar och tydlig bild 

av företaget som möjligt för att vinna investerarnas intresse och förtroende. Företagen kan därför 

komplettera den obligatoriska finansiella redovisningen med den frivilliga icke-finansiella 

redovisningen för att öka sin trovärdighet hos sina investerare. Den finansiella redovisningen 

innehåller främst historisk data och information som rör ekonomiska frågor medan den frivilliga 

redovisningen innehåller information som inte anses mätbar i pengar. Myburgh (2001) menar att 

den frivilliga informationen är betydelsefull för investerare eftersom den ger dem kompletterande 

information om företaget. 

 

Tian och Chen (2009) har även kommit fram till att den frivilliga- och obligatoriska informationen 

kan variera beroende på vilket land det gäller och företagens storlek. De menar att de större 

företagen redovisar mer frivillig information än de mindre företagen samt att mängden information 

kan variera mellan olika branscher.  

 

Beattie och Pratts (2002) har analyserat tidigare forskning och har hittat en undersökning som visar 

vilken nytta den frivilliga redovisningen har för investerare. Undersökningen visar att olika typer av 

kostnader kan ses som påverkans faktorer. De har även kommit fram till att informativa avslöjanden 

av information kan ses som en fördel för företagen. Till exempel kan ett offentliggörande av en 

minskning av företagens kapitalkostnader hjälpa investerare att få ökad förståelse för företagets 

ekonomiska risk. De tar även upp att offentliggörande av företagets strategi, verksamhet och 

innovation kan vara en konkurrensnackdel för företaget. För att se det från den positiva sidan kan 

företaget å andra sidan få konkurrensfördelar om andra företag offentliggör liknande information. 

Enligt Beattie och Pratts (2002) undersökning väljer ibland företagsledningen att hålla tillbaka med 

information på grund av sekretesskäl. Lagar och regler varierar i olika branscher vilket innebär att 

vissa företag inte har samma möjlighet att offentliggöra frivillig information som företag inom 

andra branscher.  
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Företagsledning 

Företagsledningen har en betydande roll för företagen eftersom det är de som beslutar om vilken 

mängd frivillig redovisning som ska offentliggöras. Som tidigare nämnts har de Geer, professor på 

Handelshögskolan i Stockholm sedan några år tillbaka startat en etikutbildning för studenter med 

syftet att främja etiskt företagande. Tidigare forskning visar att företagskollapser runt om i världen 

har påverkat företag och lärosäten att efterfråga etikutbildningar för att utbilda blivande 

företagsledare att agera etiskt för att vinna allmänhetens förtroende (Jackling et al., 2007) Enligt en 

undersökning av Welton et al., (1994) har etik utbildningen haft en positiv effekt på elever då de 

enligt studien visat ett etiskt och moraliskt agerande över det förväntade. Vidare tyder forskning på 

att företagsledningen bör implementera etisk tänkande i organisationskulturen så att även dess 

anställda lär sig agera etiskt (Jackling et al., 2007) 

Iyer och Lulseged (2013) har undersökt om det finns skillnader i den frivilliga redovisningen inom 

familje- och icke familjeföretag. De har utgått från tidigare forskning som säger att det skiljer sig 

familjeföretag tenderar att ge blandade resultat gällande mängden frivillig redovisning som 

offentliggörs. En anledning till detta skulle enligt dem vara att företagsledningen inom ett 

familjeföretag har större kontroll över deras verksamhet och har större möjlighet att övervaka och 

hantera intern information. De menar att företagens kontroll och medvetenhet leder till att det inte 

ställs lika höga krav på offentliggörande av frivillig information hos familjeföretag. 

 

4.6.2. Redovisning inom olika branscher 

Inchausti (1997) säger att intressenter, investerare och allmänheten kan ha delade meningar om 

vilken information som bör redovisas. Informationen som redovisas kan vara fördelaktig för en 

grupp men samtidigt skadlig för en annan. Forskning visar att mängde information som delges kan 

påverkas av olika faktorer. Några av dessa faktorer sägs vara storlek på företag, bransch, 

noteringsstatus (ibid). 

 

I Inchausti (1997) undersökning framkommer att företag inom samma bransch redovisar likvärdigt. 

Hon menar att denna hypotes försöker förklara huruvida företag avslöjar liknande information 

genom att följa de företag som är verksamma inom samma bransch.  Wallace et., al, (1994) försöker 

också förklara vilka faktorer som påverkar företagens informationsflöde i årsredovisningen och 

företagens redovisningskultur. En av faktorerna är enligt dem är industrin varpå det ges förslag om 

att företagen inom samma bransch borde införa en obligatorisk redovisningsmodell att redovisa mer 

likvärdigt. Andra saker som sägs påverka företagens information i årsredovisningar är storleken på 

företagen och huruvida de är börsnoterade eller inte. Dessa två faktorer ökar enligt Wallace et., al, 
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(1994) informationen i årsredovisningar medan mängden likviditet i företagen kan göra att de väljer 

att inte offentliggöra samma mängd information. Meek et., al, (1995) har kommit fram till att större 

företag, och då mer specifikt multinationella företag inom prospekteringsindustrin redovisar mer 

frivillig information.  

 

4.7. Undersökningsmodell 

Undersökningsmodell som valts grundar sig i de följande faktorerna som nämnts tidigare under 

tidigare forskning: Bransch, lagar och rekommendationer, intressenter samt företagsledningen. 

Utifrån tidigare forskning har en a priori modell utvecklats med hjälp av dessa faktorer som kan 

tänkas påverka användning av etisk redovisning.  

 

 
Ovanstående a priori modell försöker visa några av de faktorer som kan påverka om och hur företag 

väljer att använda etisk redovisning. I den allmänna referensramen har denna uppsats tagit upp och 

förklarat de olika regler och rekommendationer som kan påverka företag att använda etisk 

redovisning. De teorier som används i uppsatsen är accountability, etik, frivillig redovisning, 

institutionell teori och corporate social responsibility (CSR), dessa teorier är utvalda då de skapar en 

överskådlighet över hur ämnet som etisk redovisning är en del av.  

 

Teorierna förklarar även vad etik är och vad som kan påverka att etisk redovisning används, vad 

tidigare forskare och undersökningar kommit fram till. Etisk redovisning är till stor del frivilligt att 

redovisa för företagen, därför tar uppsatsen upp accountability, frivillig redovisning och CSR för att 

visa vad intressenterna förväntar sig av att företagen ska redovisa. Accountability tar fram 

redovisningens kvalitativa egenskaper och påpekar de grundkrav som redovisningen måste uppfylla 

E.sk	  
redovisning	  

Bransch	  

Lagar	  och	  
rekommenda.oner	   Intressenter	  

Företagsledning	  
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för att vara användbar.  Institutionell teori har tre indelningar som tidigare nämnts. Den tvingande 

isomorfismen är inte den mest lämpliga teorin för etisk redovisning då den är frivillig och inte 

lagstiftad. Däremot är härmande isomorfismen lämplig för etisk redovisning eftersom de menar att 

företag efterliknar andra företag som anses framgångsrika och värda att efterlikna. Även den 

normativa isomorfismen är aktuellt att använda då den grundar sig i att de anställda påverkar 

företaget och utvecklar en gemensam förståelse vad som är accepterat och vad som inte är. Det 

kommer en mer ingående beskrivning av dessa teorier och deras påverkan i analysen som kommer 

senare i denna uppsats.  
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5. Empiri 

I detta kapitel följer en sammanställning av den insamlade empirin från sexton olika företag från 

tre olika branscher.  

 

De branscher som kommer granskas i uppsatsen är textilindustrin, gruvindustrin och 

konsultbranschen. Dessa tre branscher har alla stort moraliskt och etiskt ansvar och har haft mycket 

skriverier om sig i media de senare åren bland annat om barnarbete, dåliga avtal för anställda och 

liknande.  

 

5.1. Textilindustrin  

Genom Nasdaq OMX Nordic:s hemsida har vi via deras sector index valt retail GI Index och genom 

detta fått fram textilindustrin som granskats. Vid granskning av årsredovisningarna inom 

detaljhandeln med inriktning mot textilindustrin upptäcktes att företagen på 

Stockholmsbörsen(OMX) redovisar hur många kvinnor och män som finns i företagen, annars 

väljer företagen istället att via sina hemsidor lägga upp en egen rapport om deras 

hållbarhetsredovisning och etiska ansvar.  Företagen som har granskats inom textilindustrin: 

Etisk redovisning/ 

Företag 
H & M KappAhl Hemtex 

MQ 

Holding 

RNB 

Retail 

and 

Brands 

Anställda 

(medelantal) 
72276st 3188st 547st 719st 1419st 

Nettoomsättning 

(msek) 
120799 4586,8 941,1 1534 2791 

Balansomslutning 

(msek) 
60173 3303,5 560,3 1669 1802 

      

Hållbarhetsrapport Ja Ja Ja Ja Ja 

Etisk redovisning Ja Ja Ja Ja Ja 

Tillämpning av GRI Ja Nej Nej Nej Ja 

Sidor 

årsredovisning 
110st 79st 78st 86st 100st 

Varav etisk 0st 0st 0st 0st 0st 
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redovisning 

Sidor extern 

hållbarhetsrapport 
93st 32st 26st 34st 20st 

Varav etisk 

redovisning 
19st 0,75st 0,75st 1st 0,5st 

(0= finns ingenting, 0,25= finns mindre än en halv sida, 0,5= en halvsida,  

0,75= lite mer än en halv sida. 1= en helsida) 

5.1.1. Extern hållbarhetsrapport 

H & M har valt att dela in sitt ansvarstagande för 2012 i sju olika åtaganden. Erbjuda mode för 

medvetna kunder, välja och belöna ansvarstagande partners, vara etisk, vara klimat smart, minska, 

återanvända och återvinna, använda naturreserver ansvarsfullt och det sista åtagandet de valt att 

använda och redovisa är att stärka samhällen (H & M, hållbarhetsrapport, 2012).  

 

KappAhl är den första miljöcertifierade modekedjan och de använder sig av bland annat av sitt 

hållbarhetskoncept ”Future Friendly Fashion” för att skapa ökad försäljning och lönsamhet. 

Hållbarhetsredovisningen är uppdelad i tre huvudrubriker future, friendly och fashion. I future 

fokuserar företaget på miljöfrågor och hur de arbetar med detta. Friendly innebär förtagets 

relationer i hela kedjan och hur de arbetar med att förbättra för människor och samhällen som bidrar 

till verksamheten. Samt fashion påvisar företagets hållbarhetsarbete med sina produkter (KappAhl 

hållbarhetsrapport, 2012). 

 

Hemtex redovisar i sin hållbarhetsrapport siffror och data som framställts genom interna 

uppföljningssystem och information från leverantörer. Syftet med deras hållbarhetsrapport är att 

öka kunskapen och förståelsen för deras arbete kring miljö, etik, kvalitet och sociala ansvar hos sina 

kunder och intressenter (Hemtex hållbarhetsrapport, 2012). 

 

MQs hållbarhetsrapport syftar till att ”ge företagets intressenter en transparant redovisning av 

arbetet med dessa frågor”. De vill skapa förståelse och kunskap för deras kontinuerliga arbete och 

utveckling som sker under året och redovisar därför med- och motgångar öppet för att visa hur de 

arbetar med CSR och hållbarhetsfrågor. De strävar efter att ha en ansvarsfull produktion med hjälp 

av engagerade medarbetade för att kunna leva upp till de förväntningar som finns hos deras 

medvetna kunder. MQ vill göra kunden framgångsrik, och de vill skapa mervärden för kunderna 

genom hållbarhetsarbetet. För att vara framgångsrika på marknaden arbetar MQ bland annat för att 

förbättra arbetsvillkor, arbetsmiljö och kvalitet (MQ:s hållbarhetsrapport, 2012). 
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RNB Retail and Brands gjorde under hösten 2011 en omorganisering där de centraliserade 

styrningen för att effektivisera deras hållbarhetsarbete. RNB and Retail and Brands arbetar ständigt 

för att utvecklas inom etik- och miljöfrågor för att kunna ge kunderna den ultimata 

shoppingupplevelsen. De menar att det är viktigt att leva upp till de krav och förväntningar som 

ställs från kunder, intressenter och medarbetare inom mode- och skönhetsbranschen (RNB 

hållbarhetsrapport 2012, RNB årsredovisning, 2012). 

 

5.1.2. Etisk redovisning 

H & M har i sin hållbarhetsrapport ett kapitel som handlar specifikt om etik. H & M har ett starkt 

åtagande till mänskliga rättigheter och har startat upp ett projekt kallat ”Group-wide human rights” 

och projektet är baserat på UN Guiding principle on Business and Human Rights. De har även sett 

till att 60 % av deras anställda har kollektivavtal och jobbar på att öka detta antal. Ett annat etiskt 

mål är att 100 % av deras producenter och 47 % av de anställda som påverkas har utbildning i H & 

M:s etiska ställningstagande och i slutet på 2013 förväntar H & M att de ska ha nått 100 %. Här 

nedan i tabellen visas alla H & M:s etiska mål och hur långt de har kommit för att uppnå målet 

(ibid). 

 
- Tabell från H & M:s hållbarhetsrapport 

 

KappAhl försöker förbättra arbetsvillkoren för de anställda och ser därför till att leverantörerna 

följer deras Uppföljnings kod. Leverantörerna granskas under året genom inspektioner och 

sammanträden för att se om de följer KappAhls krav. Koden ses som en del av KappAhls ramavtal 
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med leverantörer och innefattar bland annat förbud mot barnarbete, förenings-och 

organisationsfrihet, löner och arbetstider. (KappAhls hållbarhetsrapport, 2012). 

 

Hemtex försöker förbättra de dåligt arbetsförhållandena som finns inom textilbranschen. De är 

medvetna om att fabriksarbetare arbetar för minimilöner under osäkra arbetsvillkor samt att de 

förekommer både tvångs- och barnarbete och har därför valt att följa ett Uppträdande kod.  Med 

hjälp av Uppträdandekoden kan Hemtex ställa krav på leverantörer och andra samarbetspartners för 

att sedan följa upp genom kontroller och oanmälda besök. Uppförandekoden är viktigt för de 

anställda och ställer krav på att de har rätt till facklig anslutning och kollektiv förhandling (Hemtex 

hållbarhetsrapport, 2012). 

 

MQ har inga egna fabriker för att producera varor utan använder sig av externa tillverkare i Europa 

och Asien. För att kunna kontrollera produktionen har MQ etablerat ett inköpskontor i Dhaka och 

Shanghai som bemannas av medarbetare från Sverige. MQ ställer krav på sina leverantörer och 

arbetar efter en Uppförandekod. Uppförandekoden syftar till att skaffa bättre arbetsvillkor och 

påtalar bland annat ett förbud mot barnarbete, rätt till facklig anslutning och reglering av arbetstid. 

De anställda på kontoret gör kontroller på fabrikerna där varorna produceras och upprättar 

åtgärdsplaner om det visar sig att kraven inte uppfylls (MQ:s hållbarhetsrapport, 2012). 

 

RNB ser värde i att arbeta med etik och hållbarhetsfrågor och strävar efter att förbättra arbetsvillkor 

för leverantörer och villkoren för fabriksanställda. RNB äger inga egna fabriker men har ett ansvar 

att deras varor ska produceras under acceptabla villkor. De är medvetna om att fabriksanställda har 

svårt att få ekonomin att gå ihop samt att de arbetar fler timmar än vad som anses ”normalt” i 

Sverige. RNB utmanar sig själva att försöka förbättra dessa villkor tillsammans med de anställdas 

arbetsgivare.  Fabrikerna är även skyldiga att följa RNB:s Uppförandekod som bygger på FN:s 

deklaration om mänskliga rättigheter. Uppförandekoden fastställer bland annat att de är emot 

barnarbete, att löner ska betalas ut enligt regler och att arbetstiden inte får överstiga gällande regler 

(RNBs hållbarhetsrapport, 2012). 
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5.2. Gruvindustrin 

Företagen som har fått sina årsredovisningar granskade är tagna från Nasdaq OMX Stockholm 

Mining GI index och finns nedan i tabellen. Tabellen nedan visas även olika poster som har 

specifikt granskats i årsredovisningarna. De tre första posterna anställda, nettoomsättning och 

balansomslutning är för att ge en bra överblick av företagets storlek. De andra åtta posterna är för 

att dessa punkter är aktuella inom etisk redovisningen. Även om företaget har valt att ta med någon 

form av hållbarhetsrapport. 

 

Etisk redovisning/ 

Företag 
Boliden SEMAFO Endomines 

Nordic 

Mines AB 

Anställda (medelantal) 2440st 1458st 75st 109st 

Nettoomsättning (msek) 40001 2701 234,5 247,1 

Balansomslutning (msek) 40035 4794 503,1 1434,5 

     

Hållbarhetsrapport Ja Ja Nej Nej 

Etisk redovisning Ja Ja Ja Ja 

Tillämpning av GRI Ja Ja Nej Nej 

Tillämpning av SveMin Ja Nej Nej Ja 

Sidor årsredovisning 132st 96st 80st 60st 

Varav etisk redovisning 0,25st 0st 0,75st 0,5st 

Sidor extern 

hållbarhetsrapport 
26st 28st 0st 0st 

Antal sidor 

hållbarhetsredovisning i 

årsredovisningen 

0st 0st 0st 0st 

Varav etisk redovisning 2st 0,5 0st 0st 
(SEMAFO:s nettoomsättning är omräknad från USD till SEK med hjälp av aktuell valutakurs forex.se 2014-01-16) 

(0= finns ingenting, 0,25= finns mindre än en halv sida, 0,5= en halvsida,  

0,75= lite mer än en halv sida. 1= en helsida) 

 

 

5.2.1. Extern hållbarhetsrapport 

Bolidens årsredovisning 2012 är den första finansiella rapport de gjort som även innefattar 

information gällande hållbarhetsfrågor. Boliden anser att denna rapport är viktigt då styrning och 
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hantering av relevanta hållbarhetsfrågor i högsta grad påverkar lönsamhet, risk och därmed 

möjlighet till värdeskapande. Företaget vill utveckla hållbarhetsarbetet genom att försöka överträffa 

sina egna interna mål. De strävar efter att vara ett attraktivt företag för nästa generations 

medarbetare. Boliden har tagit fram hållbarhetsfrågor där frågorna inkluderar såväl sociala- som 

miljömål för att på långsikt nå lönsam tillväxt. Under 2012 blev Boliden världsledande inom 

elektronikåtervinning, det bidrar till ett hållbart samhälle genom att de återvinner miljöfarlig 

elektronik (Bolidens årsredovisning, 2012).  

 

SEMAFO använder en separat hållbarhetsrapport för deras intressenter och dotterföretag där de 

visar upp hur de arbetar med sitt miljömässiga-, sociala- och ekonomiska ansvar. Informationen 

som ges är vad företaget anser relevant i förhållande till sin verksamhet och rapporten är 

sammanställd efter GRI:s riktlinjer. SEMAFO har även utvecklat andra rapporter för att redovisa 

hur det arbetar med hållbar utveckling. Den första är hur de arbetar med Corporate Responsibility 

och den andra är ett avsnitt ur årsredovisningen som kallas ”Moving Forward” och handlar om 

ansvarstagande och framtidsutsikter. De har även förnyat sitt avtal med FN:s Global Compact och 

Communication on Progress (COP) och har därför upprättat en rapport efter deras tio principer där 

bland annat mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och bekämpning av korruption tas upp 

(SEMAFOs Hållbarhetsredovisning, 2012, Moving Forward, 2012). 

 

Endomines menar att vid prospektering och gruvdrift är det oundvikligt att miljön påverkas, därför 

arbetar de för att begränsa detta problem genom att undvika cyan och syror vid dess 

anrikningsprocess. Endomines arbetar med hållbar utveckling eftersom deras verksamhet riskerar 

att påverka samhället. Då mineraler och metaller används flitigt i dagens samhälle arbetar 

Endomines med metaller som är möjliga att återvinna. Företagets arbetssätt och gruvverksamhet 

grundar sig på hållbara värderingar med fokus på att minimera miljöpåverkan (Endomines 

årsredovisning, 2012). 

 

Nordic Mines har inte upprättat någon hållbarhetsrapport utan arbetar istället efter deras 

miljöpolicy. Deras miljöpolicy inkluderar deras fokus på omsorg för människor och miljö. Ett av 

företagets kärnvärden är att all verksamhet ska planeras och bedrivas utifrån miljömässiga 

överväganden. Detta arbetssätt kalla Gröna Gruvor. Nordic Mines arbetar även efter SveMins etiska 

regler för att ta utveckla deras miljöskyddsarbete (nordicmines.com/sv). 
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5.2.2. Etisk redovisning  

Boliden arbetar med att förbättra den etiska standarden inom företaget och även generellt i 

branschen. I årsredovisningen framkommer det att Boliden sedan 2012 är anslutna till FN:s Global 

Compact. Detta innebär att de valt att stödja och främja tio principer om mänskliga rättigheter, 

arbetsförhållanden, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Dessa principer gäller även för de externa 

intressenter som Boliden har en arbetsrelation med. Frågor om antikorruption och affärsetik är 

också aktuella och bearbetas med hjälp av en ny svensk mutlagstiftning och ny kod mot mutor. 

Företaget arbetar med att risk kartlägga aktuella korruptionsrelaterade risker och baserat på utfallet 

uppdateras företagets uppförandekod. De anställda på Boliden har genom företagets intranät 

tillgång till ett styrdokument som utgör ett internt ramverk för att effektivisera styrningen inom 

organisationen.  Till dokumenten tillhör bland annat en Uppförandekod, Kommunikationspolicy, 

Miljö- och Hälso- och säkerhetspolicy. (årsredovisning, 2012) Boliden har även valt att upprätta en 

GRI-bilaga där detaljerat presenterar resultat av koncernens hållbarhetsarbete strukturerat efter 

GRI:s-riktlinjer. De tar upp hur de arbetar för mänskliga rättigheter, beskriver hur de tar ställning 

gällande frågor om personalomsättning, löneskillnader mellan kvinnor och män, kollektivavtal, 

barnarbete, minimilöner med mera (GRI-bilaga, 2012). 

 

SEMAFO anser att det är viktigt att värna om mänskliga rättigheter och specifikt tar de avstånd 

från barnarbete.  Vid samarbete med andra företag och leverantörer följer de en upphandlingspolicy 

för att vara säkra på att deras handlande inte förknippas med något brott mot mänskliga rättigheter. 

(SEMAFOS årsredovisning, 2012) Under 2012 täcktes över 85 % av SEMAFOs fackliga anställda 

av kollektiv avtalet. SEMAFO lät under året genomföra en undersökning gällande deras anställdas 

löner. Genom att jämföra deras anställdas löner med lönerna hos nio andra företag som var 

verksamma i gruvan i Burkina Faso under samma period visade det sig att SEMAFOs anställda 

hade de högsta lönerna bland de undersökta företagen (SEMAFOs hållbarhetsrapport, 2012). 

 

Endomines är medlemmar i finska FinnMin (Finnish Association of extractive Resources Industry) 

som är den finska motsvarigheten till SveMin. Anledningen till att de är medlemmar är att de vill 

arbete efter samma rekommendationer som de övriga företagen i deras bransch. De arbetar efter 

deras riktlinjer för att informera investerare, media och aktiemarknaden. De rekommenderas även 

att följa dessa riktlinjer vid sammanställande av årsredovisningar, broschyrer och vid andra publika 

dokument. Eftersom Endomines är verksamma i Kanada är tvungna att följa CSA (Canadina 

Securities Administratiors) vilket är den Kanadensiska motsvarigheten till Finansinspektionen 

(Endomines årsredovisning, 2012).  
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Nordic Mines strävar efter att lämna öppen, snabb och korrekt information till aktiemarknaden, 

myndigheter och allmänheten. De är medlemmar i SveMin som är arbetsgivar- och branschförening 

för gruvor, mineral-, och metallproducenter i Sverige samt i FinnMin som är Finlands motsvarighet 

till SveMin. SveMin har etiska regler och vägledningar för medlemmarna och tar upp hur de ska 

arbeta med utveckling, miljö, ge öppen och saklig information till anställda, myndigheter och 

allmänheten för att nämna några.(svemin.se, 2014).  
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5.3. Konsultbranschen 

Företagen som har fått sina årsredovisningar granskade är tagna från Nasdaq OMX Stockholm 

support services GI index och finns nedan i tabellen. Tabellen nedan visas även olika poster som 

har specifikt granskats i årsredovisningarna. De tre första posterna anställda, nettoomsättning och 

balansomslutning är för att ge en bra överblick av företagets storlek. De andra sex posterna är för att 

dessa punkter är aktuella inom etisk redovisningen. Även om företaget har valt att ta med någon 

form av hållbarhetsrapport och etisk redovisning. 

Etisk 

redovisning/ 

Företag 

ÅF 
BTS 

Group 
eWork Poolia Proffice Rejlers Uniflex 

Anställda 

(medelantal) 
4808st 365st 150st 1699st 8285st 1429st 3622st 

Nettoomsättning 

(msek) 

 

5796,4 

 

770,5 

 

3525,1 

 

981,3 

 

4876 

 

1328,5 

 

1577,6 

Balansomslutning 

(msek) 

 

7515,9 

 

518,5 

 

1092,6 

 

266,4 

 

1795 

 

702 

 

368,7 

Hållbarhetsrappor

t 
Ja Nej Nej Nej Nej Ja Nej 

Etisk redovisning Ja Nej Nej Nej Nej Ja Nej 

Tillämpning av 

GRI 
Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Sidor i 

årsredovisning 
46st 56st 71st 51st 56st 93st 63st 

Varav etisk 

redovisning 
0st 0st 0st 0st 0st 1,25st 0st 

Sidor extern 

hållbarhetsrapport 
1,25st 0st 0st 0st 0st 0st 0st 

Varav etisk 

redovisning 
0,5st 0st 0st 0st 0st 0st 0st 

 (0= finns ingenting, 0,25= finns mindre än en halv sida, 0,5= en halvsida, 

0,75= lite mer än en halv sida. 1= en helsida) 
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5.3.1. Extern hållbarhetsrapport 

ÅF har en hållbarhetsredovisning externt på sin hemsida. Hållbarhet är grundläggande för ÅF och 

en del av deras företags vision. År 2010-2015 har ÅF satt upp tre mål att alltid kunna erbjuda sina 

kunder en hållbar lösning för kundens utmaning, minska CO2 utsläpp med 50 % per medarbetare 

jämfört med CO2 utsläppen från 2009. Samt att vara den teknikkonsult som är bäst rustad för 

kommande hållbarhetsutmaningar. (ÅF hållbarhetsredovisning, 2012) I sin hållbarhetsrapport väljer 

ÅF att ta upp ekonomiska hållbarhetsindikationer, ekologiska hållbarhetsindikatorer, sociala 

hållbarhetsindikationer. Under ekonomiska hållbarhetsindikatorer beskriver ÅF sina förutsättningar 

för att arbeta och utvecklas till ett hållbart företag och att vara ett lönsamt företag. Utmaningen de 

står för att skapa lönsamhet på ett långsiktigt balanserat sätt med hänsyn till människor, miljö och 

ekonomi. Under ekologiska hållbarhetsindikatorer tar företaget upp utmaningarna med att på 

långsikt bevara ekosystemens produktionsförmåga och den ekologiska mångfalden, samt hur de kan 

bidra till en ansvarsfull användning av naturresurser. Samt under sociala hållbarhetsindikatorer tar 

de upp sina utmaningar ur ett socialt hållbarhetsperspektiv ÅF ska bidra till varje människas rätt till 

ett värdigt liv och samhällen där mänskliga rättigheter och behov uppfylls (ÅF.se, 2014). 

 

BTS Group. har ingen hållbarhetsrapport i sin årsredovisning däremot har de en kortare 

beskrivning angående deras arbete inom Corporate Social Responsibility på sin hemsida (BTS 

Group CSR, 2012). 

 

I eWork årsredovisningen finns ingen hållbarhetsrapport, det finns inte heller någon extern 

hållbarhetsrapport. Däremot arbetar de med ideellt arbete och deras anställda får använda 3timmar i 

veckan att arbeta med ett projekt som kallas mentor där de ger ungdomar motivation och positiv 

utveckling (eWork årsredovisning, 2012). 

 

Poolia, Proffice och Uniflex har ingen hållbarhetsrapport, varken i sin årsredovisning eller externt. 

Däremot har Proffice en gren som kallas Proffice Green Jobs där de hittar rätt kompetens för 

miljömedvetna företag (Proffice årsredovisning, 2012).  

 

Rejlers tar i sin årsredovisning upp att de uppmuntrar till aktiviteter som har en positiv inverkan på 

medarbetare, miljö och samhälle. De har höga krav gällande ekologiska, etiska och 

samhällsekonomiska aspekter när de gör affärer. De engagerar sig också i olika ideella projekt runt 

om i världen. Men de har ingen extern hållbarhetsrapport (Rejlers, årsredovisning, 2012). 
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5.3.2. Etisk redovisning 

ÅF väljer att redovisa sin personalomsättning, sjukfrånvaro och arbetsskador, utbildningstimmar 

per anställd, totalt anställda och sammansättning av ledningen och styrelsen. Dessa poster redovisas 

i hållbarhetsrapporten men är en del av etisk redovisningen (ÅF årsredovisning, 2012).  

 

Rejlers använder sig även av etisk redovisning i sin årsredovisning, de tar upp de olika 

organisationer de arbetar med för att förbättra mänskliga rättigheter och hur dessa organisationer 

arbetar (Rejlers årsredovisning, 2012).  

 

BTS Group, eWork, Poolia, Proffice och Uniflex har inte använt sig av någon etisk redovisning. 

5.4. Sammanfattning av empiri 

I diagrammet under är en sammanställning av de tre olika branscherna och hur mycket etisk 

redovisning de valt att redovisa branschmässigt, både i årsredovisningen och i den externa 

hållbarhetsrapporten.   

 
Som framgår av diagrammet använder sig textilindustrin av flest sidor i årsredovisningarna, de 

externa hållbarhetsrapporterna samt etisk redovisning, mycket detta tack vare H & M som ligger i 

framkant av textilindustrin när det gäller hållbarhet och etisk redovisning. Totalt innehåller 

453	  

0	  

205	  

22	  

368	  

1,5	  

54	  

2,5	  

436	  

1,25	   1,25	   0,5	  

Årsredovisningar	  totalt	  
sidantal	  (alla	  bolag	  inom	  
branschen	  gemensamt)	  

varav	  sidor	  e.sk	  
redovisning	  (totalt	  per	  

bransch)	  

Extern	  hållbarhetsrapport	  
totalt	  sidantal	  (alla	  bolag	  

inom	  branschen	  
gemensamt)	  

varav	  sidor	  e.sk	  
redovisning	  (totalt	  per	  

bransch)	  

	  
	  

Tex.lindustrin	   Gruvindustrin	   Konsultbranschen	  
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textilindustrins årsredovisningar 0 sidor etisk redovisning därför att de istället använder sig av 

externa hållbarhetsrapporterna inom textilindustrin innehåller 22 sidor sammanlagt för industrin. 

Gruvindustrin hade minst företag som ingick i industrin men de har använt sig av 2,5 sidor etisk 

redovisning i de externa hållbarhetsrapporterna(sammanlagt) samt 1,5 sidor etisk redovisning i 

årsredovisningarna (sammanlagt). Konsultbranschen däremot som hade mest företag inom sin 

bransch har många sidor årsredovisningar tillsammans däremot har de företagen knappt använt sig 

av externa hållbarhetsrapporter eller någon etisk redovisning. I årsredovisningarna hade 

konsultbranschen sammanlagt 1,25 sidor etisk redovisning och i de externa hållbarhetsrapporterna 

fanns 0,5 sida etisk redovisning sammanlagt.  

 

5.4.1. Textilindustrin 

Företagens nettoomsättningar, balansomslutningar och medelantal anställda varierar kraftigt mellan 

de olika företagen men alla är börsnoterade företag inom samma branschindex enligt Nasdaq OMX 

Stockholm Retail GI Index. Det största företag enligt medelantalanställda är H & M med 72276st, 

de har även högst nettoomsättning och balansomslutning. Medan det företaget med minst 

medelantalanställda är Hemtex med 547st och de har även lägst nettoomsättning och 

balansomslutning av de granskade företagen. 

 

Av de fem företag som granskats inom textilindustrin har alla tillämpat någon form av etisk 

redovisning. Etik och hållbarhetsfrågor är viktigt för textilbranschen varpå alla granskade företag 

valt att upprätta en extern hållbarhetsrapport där de valt att ta upp etisk redovisning. Alla företag 

inom textilbranschen har rörlig ersättning som baseras på olika prestationsmått och de får olika 

ersättningar beroende på befattning inom företagen.  

 

5.4.2. Gruvindustrin 

Företagens nettoomsättningar, balansomslutningar och medelantal anställda varierar mellan de 

granskade företagen men alla är börsnoterade företag inom samma branschindex enligt Nasdaq 

OMX Stockholm Mining GI Index. Det största företag enligt medelantalanställda är Boliden med 

2440st, de har även högst nettoomsättning och balansomslutning. Medan det företaget med minst 

medelantalanställda är Endomines med 75st och de har även lägst nettoomsättning och 

balansomslutning av de granskade företagen. 

 

Av de fyra företag som granskats inom gruvindustrin har alla tillämpat någon form av etisk 

redovisning. Boliden, Endomines och Nordic Mines har valt att ta upp etisk redovisning i deras 
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årsredovisning. Boliden och SEMAFO har även valt att upprätta en separat hållbarhetsrapport efter 

GRI:s riktlinjer där de redovisar etisk redovisning. Boliden och Nordic Mines har även valt att följa 

SveMins etiska regler och vägledningar för att ge öppen och saklig information till anställda och 

allmänheten. Alla fyra företagen inom gruvindustrin använder sig av rörlig ersättning till ledningen 

och även en viss typ av incitamentsprogram används för att behålla och förvärva kompetens. 

 

5.4.3. Konsultbranschen 

Företagens nettoomsättningar, balansomslutningar och medelantal anställda varierar kraftigt mellan 

de olika företagen men alla är börsnoterade företag inom samma branschindex enligt Nasdaq OMX 

Stockholm support services GI Index. Det största företag enligt medelantalanställda är Proffice med 

8285st och det företag med minst medelantalanställda är eWork med 150st. Däremot har ÅF högst 

nettoomsättning och balansomslutning och Poolia har lägst nettoomsättning och balansomslutning 

av de granskade företagen. 

 

Av de sju företag som granskades inom konsultbranschen har två stycken valt att använt sig av etisk 

redovisning. Dessa två företag Rejlers och ÅF har gått tillväga på två olika sätt, Rejlers valde att 

redovisa etisk redovisning i sin årsredovisning medan ÅF redovisade etisk redovisning i sin 

hållbarhetsrapport som de publicerat på sin hemsida. De andra företagen har kort nämnt i sina 

årsredovisningar att de inte gör någonting extra i miljöfrågor och etiska frågor än vad lagen kräver 

av dem. Alla företagen använder sig av någon form av prestationssystem för att dela ut rörlig 

ersättning till ledningen. 

 

 

 

 

 

 

  



 51 

6. Analys	  

I detta kapitel analyseras den insamlade empirin med tidigare forskning och den teoretiska 

bakgrunden.  

 

Etisk redovisning är när företag redovisar vad de gör nu och vad de tänker göra i framtiden för att 

driva verksamheten framåt på ett etiskt och moraliskt sätt. Detta kan vara genom att inte använda 

barnarbete, ha bra arbetsförhållanden för de anställda, samt ta hand om miljö och närsamhället som 

företaget kan tänkas påverka på ett eller annat sätt. Den etiska redovisning som granskats i empirin 

kommer att analyseras enligt svenska normer då etik kan definieras på många olika sätt beroende på 

olika länders och intressenters normer. Corporate Social Responsibility(CSR) är ett begrepp som 

tidigare nämnts att företag kan använda sig av för att visa intressenter hur de påverkar samhället. 

CSR delas upp i tre huvudgrupper det sociala/ legala, ekonomiska och miljömässiga perspektivet.  
 

Branscherna som granskades har alla sina egna etiska risker och åtaganden. Upptäckten som 

gjordes i studien är att alla tre branscherna använder sig av etisk redovisning på olika sätt. Inom 

textilindustrin har alla företagen detaljerade externa hållbarhetsrapporter med etisk redovisning i, 

men ingen etisk redovisning i sina årsredovisningar för 2012. Medan gruvindustrin har använt sig 

av etisk redovisning både i årsredovisningen och externa hållbarhetsrapporter. Men de fokuserar 

mer på miljön än den etiska redovisningen. Konsultbranschen har knappt använt sig av någon etisk 

redovisning i årsredovisningen eller externa hållbarhetsrapporter av sju olika företag inom 

branschen har bara två stycken företag valt att använda sig av etisk redovisning. 

 

Ett företag som tagit till sig etisk redovisning är speciellt H & M som fått utstå mycket kritik i 

media då deras leverantörers anställda haft dåliga villkor, barnarbetare och många av de fabriker 

som producerar H & M:s varor ligger i länder där utvecklingen om mänskliga rättigheter inte 

kommit långt jämfört med andra länder. Genom att ha en extern hållbarhetsrapport på 93sidor visar 

företaget sitt ansvarstagande både gentemot intressenten men även mot de anställda och H & M:s 

underleverantörers anställda. 

 

Som intressent för ett företag ingår investerarna, ägarna samt konsumenterna.  Nuförtiden strävar 

majoriteten av allmänheten mot ett mer hållbart samhälle vilket lett till att konsumenterna ställer 

högre krav på företagen och hur de agerar gällande etiska och miljömässiga frågor. Företagen har 

blivit mer medvetna om att dessa krav ställs, något som blev tydligt i den empiriska insamlingen 

och kan verkligen styrkas när man tittar på textil- och gruvindustrin och hur dessa företag valt att 

redovisa etisk redovisning. Enligt Aaker och Keller (1990) är detta ett sätt för företagen att skapa ett 
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förtroende hos sina konsumenter och även vinna konkurrensandelar mot andra företag som inte 

använder sig av etisk redovisning. Företagen redovisar dock varken sina strategier, eller 

innovationer då detta kan leda till konkurrensnackdelar (Beattie och Pratts, 2002). 
 

Konsultbranschen använder sig inte av mycket etisk redovisning. Vilket förvånade eftersom det är 

en väldigt konkurrensutsatt bransch och det enda andra konkurrensfördelarna företagen kan ha är 

kompetens och pris på uthyrningen av konsulter. Aaker och Keller (1990) menar att företag som 

använder sig av etisk redovisning eller frivillig redovisning kan vinna stora konkurrensandelar mot 

de andra företagen som inte valt att använda sig av etisk redovisning. ÅF AB var ett av de två 

företagen inom konsultbranschen som valt att använda sig av etisk redovisning. ÅF var också det 

företaget med störst nettoomsättning och balansomslutning, enligt Tian och Chen (2009) kan en 

faktor vara företagets storlek eller det land som företaget är aktivt inom. Att företagets storlek har 

betydelse styrker även gruv- och textilindustrin. Inom gruvindustrin har Boliden störst 

nettoomsättning och balansomslutning de är även ett av två företag som valt att använda en extern 

hållbarhetsrapport. Samt inom textilindustrin är H & M störst och de har även den externa 

hållbarhetsrapport med flest sidor och även så hade H & M de mest detaljerade planerna för 

framtiden och de målsättningar som företaget satt för sig själva både miljömässigt och etiskt. 
 

En annan anledning till att företagen använder sig av etisk redovisning tros vara för att företagen 

vill ge en så klar och tydlig bild för att vinna investerares intresse och förtroende samt öka 

företagets egen trovärdighet. Den etiska redovisningen kan vara lämplig att använda då den 

finansiella redovisningen innehåller främst historisk data och information som rör de ekonomiska 

frågor medan den frivilliga, etiska redovisningen innehåller information som inte anses mätbar i 

pengar. Därför menar Myburgh (2001) att den frivilliga informationen är ett betydelsefullt 

komplement för företagen och dess intressenter. Det har även visat sig att företag som redovisar 

frivillig redovisning och väljer att exempelvis offentliggöra en minskning av företagets 

kapitalkostnader kan få investerare att vara mer förstående för företagets ekonomiska risker (Beattie 

och Pratts, 2002). 

 

Företagsledningen är en betydande faktor för företagen eftersom det är de som bestämmer om de 

ska använda sig av etisk redovisning eller inte, de fattar även det slutgiltiga beslutet om vad som 

företaget väljer att offentliggöra. Enligt Gray et., al. (1995a) utgår Stakeholder teorin ifrån 

ledningens perspektiv. De menar att Stakeholder teorin formar en strikt och centraliserad 

organisation där ledningen arbetar strategiskt för att hantera externa påtryckningar angående 

offentliggörande av information till intressenterna.   
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Som tidigare nämnts så kan storleken på ett företag vara av betydelse för om de valt att redovisa 

etisk redovisning. Av den insamlade empirin visade det sig att de största företaget inom respektive 

bransch använt sig av etisk redovisning. Det visade sig även att de övriga företagen inom respektive 

bransch använt sig av liknande redovisning som det största företaget, om de valt att använda sig av 

etisk redovisning. Detta kan stämma med DiMaggio och Powells (1983) forskning inom 

institutionell teori och den härmande isomorfismen, att företag tar efter liknande företag som anses 

vara framgångsrika och värda att efterlikna. Det imiterade företaget kan då ses som en legitim 

modell för det andra företagen att följa.  
 

Sedan november 2007 är det obligatoriskt för alla företag med statligt ägande i Sverige att 

presentera en hållbarhetsredovisning enligt GRI:s internationella riktlinjer. Kravet innebär att 

företagen är skyldiga att redovisa hur de arbetar med ekonomiskt-, socialt-, och miljömässigt 

ansvar. (regeringen.se, 2014) De stora riktlinjerna inom etisk redovisning är GRI:s och FN:s Global 

Compact som upprättar internationella principer gällande mänskliga rättigheter, miljö och 

arbetsrättsliga frågor i arbetslivet. Utöver detta finns det inga lagar som säger hur de privatägda 

företagen ska redovisa etisk redovisning. Detta gör att företagens beslutsfattare själva får avgöra 

vad som ska redovisas eller inte när det kommer till dessa rapporter (de Villiers, 2004). Inom 

konsultbranschen har företagen använt sig av detta argument för att inte redovisa sitt etiska, 

samhälls- och miljöansvar. Företagen nämnt kort i sina årsredovisningar att de valt att inte göra mer 

än vad lagen säger att de behöver göra inom miljö och etikfrågor då de menar att företagets 

verksamhet inte har någon påverkan på samhället eller miljön.   

 

6.1. Redovisning inom olika branscher  

Av den insamlade empirin kan det utläsas att skillnaderna mellan de granskade branscherna är stora. 

Men att inom branscherna är likheterna mellan det företagen valt att redovisa eller inte redovisa 

väldigt snarlika. I en undersökning som nämnts tidigare som är gjord av Inchausti (1997) visade att 

företag redovisar etisk redovisning likvärdigt beroende på konkurrenter och branschen som de är 

aktiva inom. Wallace et., al, (1994) menar att en av faktorerna är typen av industri varpå det ges 

förslag om att företagen inom samma bransch borde införa en obligatorisk redovisningsmodell för 

att redovisa mer likvärdigt.  

 

Detta förvånade oss då vi trodde att företagen skulle försöka använda sig av etisk redovisning för att 

sticka ut ur mängden från företagen inom samma bransch. Men det kan även utläsas ur den 

insamlade empirin gällande textilindustrin där inget av de granskade företagen använt sig av etisk 
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redovisning i årsredovisningarna Alla företagen har dock använt sig av detaljerade externa 

hållbarhetsrapporter där det framgår både vad de gör i dagsläget och vilka målsättningar de har 

gällande etiska och miljöfrågor i framtiden.  Inom gruvindustrin ingick det fyra stycken företag där 

alla hade använt sig av etisk redovisning och två av de fyra företagen hade externa 

hållbarhetsrapporter. 

 

Däremot av de sju granskade företagen inom konsultbranschen hade bara två företag använt sig av 

etisk redovisning. En anledning till detta kan vara, som nyare forskning som visar att företag och 

marknaderna själva kan ansvara för, samt reglera att utlämnandet av den frivillig redovisning sker 

på en rimlig nivå (Inchausti, 1997). Det finns olika anledningar till att företagen ska använda sig av 

etisk redovisning, till exempel för att sticka ut bland konkurrenterna samt för att möta intressenterna 

efterfrågan av denna typ av redovisning. Detta är ett sätt för företagen att redovisa dess 

ansvarstagande för de anställda och människor i närsamhället. 
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7. Slutsats 

I detta kapitel framkommer vad uppsatsen kommit fram till genom empiri, teori samt analysen och 

svarar på de två frågeställningarna som uppkom i början på uppsatsen. 

 

När uppsatsen påbörjades uppkom två frågeställningar, vad är etisk redovisning? hur använder 

företagen sig av etisk redovisning? För att ta reda på dessa frågor gjordes en litteraturstudie med 

fokus på tre olika branscher i Sverige, textilindustrin, gruvindustrin och konsultbranschen och 

likheterna mellan hur branscherna valt att redovisa etisk redovisning.  

 

Under uppsatsens gång insamlades teorier relevanta för ämnesområdet, tidigare forskning, samt 

lagar och rekommendationer för att skapa en förståelse och grund för ämnet etisk redovisning. 

Utifrån den teoretiska grunden har sedan empirisk data insamlats från 16 stycken olika börsnoterade 

bolags årsredovisningar och i vissa fall externa hållbarhetsrapporter från år 2012. Dessa företag är 

som tidigare nämnt aktiva inom tre olika branscher som alla har olika risker och krav på sig från 

bland annat intressenter, företagsledningen samt lagar och rekommendationer som finns för 

branschen, landet och bolagen själva.   

 

I de granskade branscherna hade företagen med störst nettoomsättning och balansomslutning använt 

sig av etisk redovisning antingen i årsredovisningen eller via en extern hållbarhetsrapport. Detta 

visar att storlek av företaget är en stor påverkningsfaktor för användandet av etisk redovisning. 

Även Tian och Chen (2009) påpekar att en faktor för att använda sig av icke-finansiell redovisning 

kan vara beroende av storleken på företaget. Detta styrker även den härmande isomorfismen, att 

andra företag tar efter ett framgångsrikt företag (DiMaggio och Powell, 1983). I den 

undersökningsmodell som uppsatsen från början utgick ifrån fanns dessa fyra påverkningsfaktorer. 

Det som uppkommit under uppsatsens process är nu att alla påverkningsfaktorerna har betydelse 

men kanske inte av den storlek som antogs från början. Storleken på företaget (företagsledning), 

bransch och intressenter hade stor påverkan medan lagar och rekommendationer hade mindre 

påverkan eftersom den etiska redovisningen är frivillig och inte lagstadgad. Däremot finns 

rekommendationer och riktlinjer som vissa företag använder sig av men då är det företagsledningen 

som tar beslutet om användandet. Förutom detta har alla tre branscherna använt en egen variant för 

att redovisa etisk redovisning.  
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7.1. Vad är etisk redovisning? 

Etisk redovisning är en icke-finansiell redovisning som företag väljer att redovisa frivilligt för att 

skapa förtroende hos intressenter. Med icke-finansiell redovisning menas information som inte 

anses mätbar i pengar (Myburgh, 2001). Redovisningen visar hur ett företag arbetar etiskt och 

moraliskt både just nu och vad de planerar för framtiden. Det kan röra ämnen som miljö, 

barnarbete, arbetsförhållande för de anställda och hur företaget gör en påverkan på sitt närsamhälle.  

 

Etisk redovisning kan även beskrivas som en del under hållbarhetsredovisning eller en del i 

Corporate social responsibility (CSR). Etisk redovisning kan ses som ett komplement till den 

finansiella redovisningen för att skapa förtroende hos intressenterna genom att företaget väjer att 

redovisa mer information än de behöver och visa att företaget bedriver sin verksamhet på ett 

moraliskt och etiskt korrekt sätt.  
 

7.2. Hur använder sig företagen av etisk redovisning? 

Hur företagen väljer att använda etisk redovisning beror på företagets storlek och även vilken 

bransch företaget är verksamma i. I branscherna som granskats har företagen använt sig av olika 

tillvägagångssätt när de redovisat sin etiska redovisning. I textilindustrin har de fem börsnoterade 

företagen valt att redovisa den etiska redovisningen i en extern hållbarhetsrapport tillsammans med 

vad de gör med sitt miljö- och samhällsansvar. Detta var någonting som förvånade eftersom när 

uppsatsen påbörjades antogs att om företagen valde att redovisa etisk redovisning skulle de gjort 

detta i sin årsredovisning. När textilindustrin valt att använda etisk redovisning tar de bland annat 

upp hur de arbetar med mänskliga rättigheter, könsfördelning inom företaget och ledningen, vad de 

gör för att förbättra anställningsvillkoren och att de inte använder sig av barnarbete.  

 

Gruvindustrin som hade fyra stycken börsnoterade företag, varav tre har valt att ta upp en liten del 

etisk redovisning i årsredovisningen. SEMAFO och Boliden har även redovisat externa 

hållbarhetsrapporter med etisk redovisning i. Könsfördelningen inom företagen är majoriteten män 

förutom i SEMAFO som valt att inte ta upp någon redovisning om detta. Boliden, Nordic Mines 

och Endomines har alla valt att redovisa etisk redovisning med hjälp av riktlinjer som GRI, SveMin 

och FinnMin. Gruvindustrins företag fokuserar även dem mot mänskliga rättigheter och att hålla en 

hög etisk standard och öppenhet inom företaget och branschen.  

 

Konsultbranschen hade sju börsnoterade företag som granskades och bara två stycken av företagen 

valde att redovisa etisk redovisning, dessa var ÅF och Rejlers. De två företagen valde att ta upp hur 



 57 

de arbetar med mänskliga rättigheter och ÅF redovisar även etisk information om de anställda inom 

företaget som personalomsättning och arbetsskador.  

 

Sammanfattningsvis fanns det inte så mycket etisk redovisning som vi hade trott det skulle finnas 

när uppsatsen påbörjades. De företag som hade valt att använda etisk redovisning hade bara använt 

sig av några rader eller sidor per företag om ens det. Förutom H & M som hade 19sidor men detta 

var ingen stor del om man tittar på att företagets externa hållbarhetsrapport var på hela 93sidor. 

Men en likhet mellan alla branscher kan utläsas som de väljer att redovisa under etisk redovisning 

och det är mänskliga rättigheter. Företagen inom textilindustrin publicerar etisk redovisning då de 

är medvetna om att media och deras intressenter granskar deras produktionskedja från början till 

slut. Företagen har till exempel valt att öppet rapportera om saker de gör för att agera etisk, så som 

att ha skärpta kontroller vid produktionsfabrikerna och redogöra hur de arbetar för mänskliga 

rättigheter.  Ett flertal företag arbetar med etiska Uppförande koder eftersom de hjälper företagen att 

ställa krav på underleverantörer och andra samarbetspartners. Detta är ett bra sätt för företagen att 

undvika oseriösa samarbetspartners.  
 

Företagen inom gruvindustrin anser att det är viktigt att arbeta etisk då deras verksamhet påverkar 

miljön och samhället. De vill visa att de är en attraktiv arbetsgivare och vill därför gärna redogöra 

hur de arbetar etiskt. Genom arbeta etiskt och vidareutbilda sina anställda inom miljö-, etik- och 

säkerhetsfrågor har företagen insett att de kan nå hållbar framgång på långsikt.  Det visade sig att 

företagen inom gruvindustrin generellt arbetar med att förbättra den etiska standarden inom 

branschen då de bland annat anser att det är viktigt för att stå upp för mänskliga rättigheter och ta 

avstånd från barnarbete.  
 

Granskningen av konsultbranschen visade att endast två av sju stycken granskade företag 

rapporterade någon form av etisk redovisning. De två företag som valde att publicera etisk 

redovisning var ÅF och Rejlers. ÅF var det största företaget sett via nettoomsättningen och 

balansomslutningen inom branschen. Vi blev förvånade att inte fler företag hade tagit till sig och 

använt etisk redovisning eftersom detta är en chans för företagen att sticka ut och vinna 

konkurrensandelar som tidigare nämnts i uppsatsen. Företagens andra verktyg, som de har för att 

vinna konkurrensandelar och förtroende hos intressenter kan vara kompetens hos sina anställda 

konsulter och prisnivå. Inom konsultbranschen fanns det inte någon riktigt förklaring varför de 

flesta företagen valt att inte redovisa etisk redovisning. Däremot nämnde vissa av företagen kort i 

sina årsredovisningar att då företagets verksamhet inte har någon större påverkan på samhället eller 

miljön har de valt att inte rapportera mer än vad lagen kräver inom miljö- och ansvarsfrågor. 
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7.3. Sammanfattning 

Genom att redogöra sitt arbetssätt och ställningstagande angående olika etiska frågor rapporterar 

företagen etisk redovisning för att vinna såväl kundernas som intressenterna förtroende. Ett motiv 

för detta tros vara för att kunna upprätthålla försäljningssiffror och dess verksamhet på långsikt. 

Undersökningen visar att företag är villiga att redovisa etiskt och lämna frivillig information, 

mängden av information visade sig dock variera beroende vilken bransch företagen är verksamma i. 

Detta skulle kunna kopplas samman med att redovisningspraxis varierar mellan olika branscher.  

 

Av de undersökta företagen tyder det på att företagen inom textilbranschen är de som arbetar mest 

med etisk redovisning, följt av gruvindustrin och konsultbranschen.  
 

Företagen använder sig av etisk redovisning för att skapa konkurrensfördelar gentemot andra 

företag. Det kan även vara ett sätt att visa god moral och ett ansvarstagande för dess anställda. 

Förtagen är medvetna om att de kan förlora kunder om de inte arbetar etiskt. Flera textilföretag har 

därför resonerat att det är bättre att redovisa för mycket än för lite, det utan kunder finns någon 

anledning att producera varken varor eller tjänster. 
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8. Förslag på vidare forskning 

 
Denna uppsats är gjord som en litteraturstudie och en av tankarna med den är att andra ska kunna ta 

vid från vår insamlade teori, empiri och analys för att sedan använda denna forskning till en 

empiriskstudie. Eftersom etisk redovisning är en frivillig redovisning för företagen att använda sig 

av, skulle det vara intressant att se vad redovisningen av denna typ av information ger företaget i 

praktiken. I exempelvis konkurrensandelar, om den verkligen bygger upp trovärdigheten hos 

företaget och om den ökar intressenternas förståelse för företagets ekonomiska situation.  

 

Ett annat förslag på vidare forskning som skulle vara intressant att titta på är om land är en 

påverkningsfaktor av den etiska redovisningen. Hur och om det skiljer sig mellan länder och hur 

företagen redovisar etisk redovisning. Samt om intressenterna ställer olika krav beroende på land 

vilket land företaget är verksamt inom. 

 

 
 

Anledningen till att denna påverkansfaktor inte togs upp i denna litteraturstudie är på grund av att 

den är utanför uppsatsens avgränsning. 

 

 

E.sk	  
redovisning	  

Lagar	  och	  
rekommenda.oner	  

Intressenter	  

Företagsledning	  

Bransch	  

Land?	  
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