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Sammanfattning 

Samhällets ökande medvetenhet om klimatförändringar, naturkatastrofer och miljö-

samhällsfrågor har medfört att det idag ställs större krav på att företag ska ta ett socialt ansvar. 

Genom att upprätta en hållbarhetsrapport kan företag visa på att de tar ett samhällsansvar och 

på ett lättare sätt kommunicera ut sitt sociala- och miljömässiga arbete till sina intressenter. I 

samband med att allt fler företag väljer att hållbarhetsrapportera så stärks också kraven på att 

rapporterna bör vara trovärdiga och tillförlitliga. Företag kan öka hållbarhetsrapportens 

trovärdighet och tillförlitlighet genom att anlita en externt oberoende part som granskar och 

bestyrker rapporten. Syftet med studien är att öka förståelsen för vad företag väljer att redovisa 

för hållbarhetsindikatorer utifrån GRIs riktlinjer samt hur revisorer och andra granskare går 

tillväga för att bestyrka redovisningen av dessa indikatorer.  

 

Denna undersökning gjordes utifrån en kvalitativ forskningsmetod som grundade sig på två 

delar. För att svara på studiens syfte utfördes dels en dokumentstudie om hållbarhetsindikatorer 

samt intervjuer om bestyrkande där fokus legat på revisorer och andra professionella bestyrkare. 

Teorin inleddes sedan med en allmän- och teoretisk referensram. I den allmänna referensramen 

redogjordes det för allmän bakgrundsfakta och i den teoretiska referensramen presenterades 

olika teorier som var av betydelse för det empiriska resultatet.  

 

Studiens resultat visade att företag ofta väljer att hållbarhetsrapportera då de känner 

påtryckningar från intressenterna att ta ett större samhällsansvar samt för att vinna legitimitet 

från samhället. Det framgick även att hållbarhetsrapporten bidrar till en mer heltäckande bild 

av hur företaget arbetar inom sociala, miljömässiga samt ekonomiska områden. En anledning 

till att företag väljer att anlita en externt oberoende part till att bestyrka sin hållbarhetsrapport 

är för att säkerställa hållbarhetsinformationen samt öka trovärdigheten och tillförlitligheten.  

 

Studien bygger på en deduktiv ansats och avslutas med en empiri- och analys del samt en 

fördjupad analys där teorin kopplas ihop med det empiriska materialet för att se hur dessa 

stämmer överens med varandra. Avslutningsvis diskuteras studiens resultat samt svaret på dess 

syfte. 

Nyckelord: Sustainability Reporting, CSR, Corporate responsibility reporting, assurance, 

assurance service, GRI, Global Reporting Initiative och indicators 

 



 

 

 
 

Abstract 

Society’s increasing awareness of climate change, natural disasters and environment-society 

issues has led to higher demands when it comes to companies taking social responsibility. By 

drawing up a sustainability report companies can show that they are taking social responsibility 

and can more easily communicate their social and environmental work to its stakeholders. As 

more and more companies choose to report on sustainability the requirements of the reports 

being credible and reliable are increased. Companies can increase the credibility and reliability 

of the sustainability report by engaging an external and independent party to review and certify 

the report. The aim of the study is to increase understanding of what companies chooses to 

report on sustainability indicators based on GRIs guidelines and also how accountants and other 

surveyors proceed to authenticate them. 

 

The survey was carried out using a qualitative research method based on two parts. In order to 

answer the aim of the study a document study of sustainability indicators as well as interviews 

regarding assurances were conducted, where focus has been on accountants and other 

professional vindicators. The theory was initiated with a general and a theoretical framework. 

In the general frame of reference the general background facts were accounted for and in the 

theoretical frame of reference different theories relevant to the empirical results were presented. 

 

The results of the study showed that companies often choose to report on sustainability when 

pressured by stakeholders to take greater social responsibility as well as to gain legitimacy from 

society. The results also showed that the sustainability report contributes to a more 

comprehensive picture of how the company works in the social, environmental and economic 

areas. One reason that companies choose to engage an external independent party to certify its 

sustainability report is to ensure the sustainability information as well as to increase the 

credibility and reliability. 

 

The study is based on a deductive approach and ends with an empiric and analysis part as well 

as a deeper analysis where the theory is linked to the empirical material in order to see how 

these two correlate. Finally the result of the study and the answer to its purpose are discussed. 

Keywords: Sustainability Reporting, CSR, Corporate responsibility reporting, assurance, 

assurance service, GRI, Global Reporting Initiative and indicators 
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1. Inledning 
I detta kapitel ges en bred bakgrund till uppsatsens problemformulering. Problemet beskrivs 

och mynnar sedan ut i ett syfte och ett antal forskningsfrågor. Vidare redogörs det för de 

avgränsningar som gjorts i samband med studien samt uppsatsens struktur. 

 

1.1 Bakgrund 

Samhällets ökande medvetenhet om klimatförändringar, naturkatastrofer och miljö- och 

samhällsfrågor har bidragit till att hållbarhetsarbeten och hållbarhetsfrågor har fått en allt 

viktigare betydelse i samhället och inom företagandet (Junior, Best och Cotter, 2014). Även 

Finkbeiner, Schau, Lehmann och Traverso (2010) förklarar att hållbarhet med tiden fått en 

större betydelse och acceptans inom företagens beslutsfattande och strategier. 

 

Begreppet hållbarhet beskrevs för första gången 1987 av Världskommissionen kring miljö och 

utveckling med ledning av den tidigare norska statsministern Brundtland (Finkbeiner et al., 

2010). Enligt Finkbeiner et al. (2010) handlade utvecklingen om att täcka dagens behov samt 

att öka framtida generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Det är därför viktigt att ta 

hänsyn samt hitta en balans till hållbarhetsaspekterna miljö, ekonomi och social välfärd inom 

både nationella och internationella områden. 

 

I det moderna samhället har begreppet hållbarhet utvecklats till en ”strategisk nödvändighet” 

då de tre hållbarhetsaspekterna avser att öka organisationers långsiktiga ekonomiska, sociala 

och miljömässiga resultat (Galpin, Whitttington och Bell, 2015). Enligt Galphin et al. (2015) 

har betydelsen av hållbar utveckling ökat allt mer hos organisationer samt dess positiva 

inverkan på prestanda. Det finns även industriledare och forskare som hävdar att hållbarhet är 

en avgörande faktor för både företagens och samhällets långsiktiga framgång. Även om många 

organisationer redan har satt sin strategiska inriktning kring hållbarhet så krävs det också ett 

framgångsrikt genomförande av dessa strategier. Då företag vill vara konkurrenskraftiga på 

längre sikt ställs det krav på systematiska metoder. Många chefer ställer sig även frågan kring 

hur de ska leda företagen till att verka hållbara på lång sikt. 

 

Under de senaste fyra decennierna har ansvaret kring företags rapportering varit ett föremål för 

den empiriska forskningen (Fifka, 2011). Fifka (2011) menar att det inte var förrän under de 

senaste två decennierna som forskningen genomfördes i tillväxt- och utvecklingsländerna och 

då företag blev skyldiga att följa redovisningspraxis. Det finns många studier kring ämnet idag, 
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där flertalet undersökt de avgörande faktorerna för rapporteringen. Det kan vara interna faktorer 

som storlek och bransch samt externa faktorer som intressenters krav på upplysningar. 

 

Junior et al. (2014) menar att hållbarhetsrapportering gör det möjligt att kommunicera ut 

företagets hållbarhetsarbete till sina intressenter. Genom hållbarhetsrapporterna skapas ett 

viktigt verktyg för företagen att kunna lämna information om företagens sociala- och 

miljömässiga arbete. Företagen kan med hjälp av detta verktyg visa att det tar ett socialt- och 

miljömässigt ansvar, som i sin tur bidrar till att företagen skapar legitimitet ut mot sina 

intressenter, kunder, anställda och aktieägare (Gomes, Eugénio och Branco, 2015). Tanken med 

hållbarhetsrapporten är att företagen ska kunna visa hur de arbetar för att uppnå målet om en 

hållbar utveckling. Enligt Junior et al. (2014) bör rapporten visa en rimlig och balanserad 

presentation över företagets hållbarhetsarbete och innehålla både negativa och positiva bidrag 

som företaget har på samhället och miljön.  

 

Hållbarhetsrapportering har enligt Smith, Haniffa och Fairbrass (2010) varit en del av företags 

rapportering i nästan 30 år och har under de senaste åren genomgått en period av snabb tillväxt. 

Till exempel utfärdade nästan fyra femtedelar av världens största 250 företag fristående sociala 

rapporter under 2007. Det framgår att bestyrkandet kring hållbarhetsrapportering länge varit ett 

kontroversiellt fält men att det har vuxit med åren (Smith et al., 2010). Ett annat sätt för 

företagen att visa att de tar ett socialt- och miljömässigt ansvar är att arbeta med Corporate 

social responsibility (CSR) (Amran, Ping Lee och Devi, 2013). Enligt Isaksson och Steimble 

(2009) handlar CSR om att företag tar hänsyn till det sociala, ekonomiska, etiska och 

miljömässiga i sin verksamhet. Målet med CSR är att uppnå en hållbar utveckling.   

 

Cho, Michelon, Patten och Roberts (2014) menar att marknadsaktörer och intressenter runt om 

i världen märkt en kraftig ökning i utfärdande av CSR rapporter hos börsnoterade företag. 

Medan ca 500 företag publicerade en CSR rapporter år 1998 har det med tiden skett en stegring 

till nästan 6000 företag under 2011. Denna ökning beror enligt Cho et al. (2014) på att företag 

har kommit till insikt om att CSR-aktiviteter och rapportering kan ses som en nödvändig del av 

företagsstrategin samt att rapporteringen kan vara betydande vid förbättring av företagets rykte. 

Wilburn och Wilburn (2013) förklarar att CSR även har fått en större betydelse hos 

företagsledare och framförallt för de som har fabriker och leverantörer i andra länder. Det 

växande intresset har bidragit till att många organisationer använder sig utav GRIs 

resultatindikatorer i hopp om att spåra förbättringar inom CSR och dess hållbarhetsarbete.  
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Global reporting initiative (GRI) är en framträdande organisation som anses ha utvecklat det 

mest använda ramverket bland företag världen över (Junior et al., 2014; Gomes et al., 2015; 

Wilburn och Wilburn 2013). Ramverket består av riktlinjer som kan hjälpa och vägleda 

företagen i deras uppgift att skriva en rapport gällande hållbarhet och hållbarhetsutveckling 

oavsett deras storlek, bransch eller plats. Riktlinjerna har också till uppgift att erbjuda företag 

redovisningsprinciper, standardupplysningar och en implementeringsmanual för 

framställningen av hållbarhetsrapporten. Den senaste versionen av GRI kallas för G4 och 

lanserades i maj år 2013. G4 innehåller sammanlagt 149 hållbarhetsindikatorer varav 91 är 

fördelade under miljömässiga, sociala och ekonomiska förhållanden (Global Reporting, u.å). 

 

Idag är upprättandet av en hållbarhetsrapport i de flesta länder frivilligt men ett förslag från EU 

på ett lagkrav gällande hållbarhetsrapportering har diskuterats (Habek och Wolniak, 2016). I 

Sverige beslutade regeringen år 2007 att samtliga statliga företag ska upprätta en 

hållbarhetsrapport enligt GRI (Borglund, Frostensen och Windell, 2010). Dock väljer många 

icke-statliga företag ändå att upprätta en hållbarhetsrapport och ännu fler kommer att behöva 

göra det om EUs förslag träder i kraft. Förslaget från EU handlar om att alla stora företag, 

företag av allmänt intresse och sådana moderföretag i stora koncerner ska upprätta en 

hållbarhetsrapport med icke-finansiell information (Regeringskansliet, 2015). I och med detta 

lagkrav ökar vikten av hållbarhetsrapportering.   

 

1.2 Problemdiskussion 

GRI är enligt Isaksson och Steimle (2009) den mest framträdande och använda riktlinjerna 

bland företag världen över. Riktlinjerna är frivilliga att följa och lämnar utrymme för företag 

att själva bestämma över vad de vill redovisa. Enligt Global Reporting (2015) är det de 

hållbarhetsindikatorer som företag och dess intressenter själva har klassificerat som väsentliga 

för verksamheten som ett företag måste redovisa. GRI ger också möjligheten för företag att 

välja i vilken omfattning riktlinjerna ska tillämpas. Från att vara tvungna att redovisa alla 

indikatorer som härrör från de identifierade väsentliga aspekterna till att bara behöva välja ut 

minst en av aspektens indikatorer att rapportera enligt. 

 

I Dumay, Frost och Beck (2015) studie diskuteras problemet som ligger i förmågan hos företag 

att kunna bedöma vilka aspekter som är väsentliga och huruvida dessa aspekter bör redovisas. 

Dumay et al. (2015) menar på att de ”väsentliga aspekterna” har en tendens att presenteras på 

ett manipulativt sätt genom att i huvudsak fokusera på det positiva och därmed tona ner det 
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negativa. Detta är dock inget häpnadsväckande eftersom det inte är av bästa intresse för företag 

att redovisa deras negativa påverkan. Friheten som ges inom hållbarhetsrapporteringen bidrar 

därför till att hållbarhetsrapporten får en avsaknad av tillförlitlighet och trovärdighet.  

 

För att en hållbarhetsrapport ska vara av värde är det viktigt att rapporten innehåller relevant 

information. Habek och Wolniak (2016) menar att problem uppstår när företagen inte ger 

komplett information eller den information som den sökande vill ha. Detta bidrar till svårigheter 

att jämföra och värdera resultaten som presenteras i rapporterna mellan företag. Finkbeiner et 

al. (2010) menar också att en stor utmaning för många företag är att mäta hållbarheten för olika 

indikatorer. Enligt Junior et al. (2014) anlitar vissa företag externa oberoende revisorer för att 

bestyrka deras hållbarhetsrapporter och på så vis öka trovärdigheten och tillförlitligheten. 

Eftersom bestyrkande av hållbarhetsrapporter är relativt nytt finns det inga direkta lagar och 

regler på hur detta ska ske. Inom de flesta länder används därför olika typer av tekniker, metoder 

och sätt för att bestyrka rapporterna vilket problematiserar jämförelser och värderingar. 

 

Bestyrkande av hållbarhetsrapporter är också en oreglerad marknad vilket gör att det inte enbart 

är revisorer som får utföra detta (Simnett, Vanstraelen och Chua, 2009). Enligt Perego och Kolk 

(2012) utfärdar allt från professionella revisionsbyråer, konsultfirmor med specialister samt 

certifierade organisationer bestyrkande av hållbarhetsrapporter. Variationen i bestyrkandet av 

hållbarhetsrapporter och teknikerna som används har kritiserats av en del forskare (Hodge, 

Subramaniam och Stewart, 2009; Smith et al., 2010). Forskarna ifrågasätter om det verkligen 

finns något mervärde i hållbarhetsrapporten genom en revisors bestyrkande.  En del hävdar att 

bestyrkandet är meningslöst medan andra menar att trovärdigheten av bestyrkandet minskar på 

grund av det inkonsekventa tillvägagångssättet. För att kunna lösa denna problematik menar 

Hodge et al. (2009) att det är viktigt att riktlinjer vad gäller bestyrkande skapas samt att 

standarder och praxis utvecklas och antas.   

 

Enligt Marx och van Dyk (2011) tillämpas idag huvudsakligen två standarder vid bestyrkandet 

och granskningen av hållbarhetsrapporter: Assurance Standards 1000 (AA1000AS) och 

International Standard on Assurance Engagements 3000 (ISAE 3000). 

Revisionsrekommendationen 6 (RevR 6) används ofta i Sverige enligt FAR (2016) som en 

vägledning vid bestyrkande av hållbarhetsrapporter. RevR 6 är en svensk tillämpning av ISAE 

3000. Trots den stora osäkerheten och debatten kring vilka standarder som bör antas för att 

granska en hållbarhetsrapport kommer det enligt Marx och van Dyk (2011) att vara 
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omfattningen av revisionsarbetet och granskningen som blir avgörande för vilken nivå av 

bestyrkande som revisorerna kan uttala sig om på hållbarhetsrapporten. Enligt Junior et al. 

(2014) handlar ett bestyrkande om att erhålla tillräckliga och lämpliga revisionsbevis för att 

kunna göra ett slutligt uttalande som syftar till att öka graden av tillförlitlighet gentemot 

företagets intressenter. Ett revisionsbevis kan enligt Yoshihide (1975) till exempel vara ett 

kontoutdrag från en bank eller ett protokoll.  

 

Enligt Manetti och Becatti (2009)  är det svårt och nästintill omöjligt för revisorerna att lämna 

en hög grad av bestyrkande på en hållbarhetsrapport. Detta då rapporterna är komplexa att 

granska och innehåller både kvalitativ och kvantitativ information. Vissa revisorer kan sakna 

den professionella kompetensen av att utvärdera all information och genomföra alla nödvändiga 

kontroller. Detta i sin tur leder till att revisorerna kan behöva ha med sig expertkompetens från 

andra områden. 

 

I samband med att allt fler företag väljer att upprätta en hållbarhetsrapport stärks också kraven 

på att rapporterna är trovärdiga och tillförlitliga. De flesta företag väljer att rapportera utifrån 

GRI men riktlinjerna är frivillig att följa och lämnar utrymme för företag att själva bestämma 

vilka väsentliga aspekter och hållbarhetsindikatorer som ska redovisas. Problem finns även 

kring förmågan hos företag att kunna bedöma vilka frågor som är väsentliga för deras 

verksamhet och huruvida dessa frågor bör redovisas. En väg för att lösa dessa problem är att be 

en externt oberoende part granska och bestyrka företags hållbarhetsrapporter. Dock är 

bestyrkandet av hållbarhetsrapporter relativt nytt vilket gör att det idag inte finns några direkta 

lagar och regler för hur detta ska utföras. I och med denna frivilliga redovisning och brist på 

standarder och praxis kring bestyrkning finns det behov av att undersöka vad företag väljer att 

redovisa för hållbarhetsindikatorer utifrån GRIs riktlinjer samt hur revisorer och andra 

granskare går tillväga för att bestyrka redovisningen av dessa indikatorer.   
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1.3 Syfte och avgränsningar 

Syftet med studien är att öka förståelsen för vad företag väljer att redovisa för 

hållbarhetsindikatorer utifrån GRIs riktlinjer samt hur revisorer och andra granskare går tillväga 

för att bestyrka redovisningen av dessa indikatorer. 

 

– Vilka hållbarhetsindikatorer väljer företagen att redovisa utifrån GRI? 

– Vilka revisionsbevis behöver granskarna ha för att kunna bestyrka en hållbarhetsrapport? 

– Hur samlar granskarna in revisionsbevis för att kunna göra ett bestyrkande? 

 

Ett antal avgränsningar har i denna studie vidtagits som till exempel att enbart fokusera på 

noterade företag på Stockholmsbörsen som hållbarhetsrapporterar, följer GRI G4 och är 

bestyrkta av en externt oberoende part.  Studien riktar även in sig på vilka revisionsbevis 

revisorer och de professionella bestyrkare behöver ha för att säkerställa 

hållbarhetsindikatorerna och därmed utesluts revisionsbevisen som berör finansiella rapporter. 

 

I denna studie har förklaringsvariablerna bransch och storlek använts för att besvara syftet och 

frågeställningarna som handlar om vad företag väljer att redovisa samt vilka 

hållbarhetsindikatorer som redovisas. 

 

1.4 Disposition 

För att tydliggöra uppsatsens struktur har vi valt att illustrera strukturen med hjälp av figur 1. 

Figuren visar de olika kapitel som uppsatsen innehåller. 

 

 

Figur 1. Studiens disposition. 

 

I kapitel 1 ges en bred bakgrund till uppsatsens problemformulering. Problemet beskrivs och 

mynnar sedan ut i ett syfte och ett antal forskningsfrågor. I detta kapitel redogörs det även för 

de avgränsningar som gjorts i samband med studien. I nästföljande kapitel 2 beskrivs metoden 

och det vetenskapliga tillvägagångsättet som har använts för att genomföra studiens två olika 
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delar. Här diskuteras och motiveras de val som har gjorts angående dokumentstudien och 

intervjuerna samt vilka resultat det kan komma att medföra för studien.  

 

I kapitel 3 redogörs det för relevanta teorier som härrör till de två perspektiven, 

hållbarhetsindikatorer och bestyrkande samt tidigare studier som har gjorts kring dessa två 

delar. Därefter återges i kapitel 4 en sammanfattning av dokumentstudiens erhållna empiriska 

resultat om hållbarhetsindikatorer samt det insamlade empiriska materialet som har mottagits 

från de intervjuade revisorerna och professionella bestyrkarna. Resultaten som erhållits kring 

de två perspektiven har sedan analyserats med hjälp av tidigare forskning.  

 

I kapitel 5 görs en djupare analys gällande de två perspektiven med hjälp av olika teorier. 

Teoridelen och empiridelen vävs samman och återkopplar till studiens problem, syfte och 

forskningsfrågor. Slutligen görs en slutdiskussion i kapitel 6 där studiens syfte och 

frågeställningar besvaras. Här presenteras också det teoretiska och praktiska resultatet som de 

två perspektiven i studien har uppbringat. Avslutningsvis görs det en metodreflektion och 

diskussion kring framtida studier. 
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2. Metod 
I detta kapitel beskrivs det vetenskapliga tillvägagångssättet och vilka val som har gjorts i 

samband med studien. Studiens trovärdighet, källkritik och etiska frågeställningar kommer 

slutligen också att beröras. 

 

2.1 Forskningsmetod inom redovisning och revision 

Forskningen inom redovisning bygger enligt Ryan, Scapens och Theobald (2002) till stor del 

på frågor som rör samhällsvetenskaplig forskning. Den samhällsvetenskapliga forskningen 

fokuserar på att få en djupare förklaring och förståelse för människan och samhället i stort (Ryan 

et al., 2002; Trost, 2014). För att få en ökad förståelse så krävs det enligt Trost (2014) att 

uppgifterna (relevant data) analyseras och tolkas till dess att forskaren fått en bättre förklaring 

och förståelse för det som ska undersökas.  

 

Bryman, Becker och Sempik (2008) belyser triangulering som när forskaren använder sig av 

fler metoder. Dock framgår det att triangulering kan ses som problematiskt då olika typer av 

bevis kan producera olika bilder, olika analyser samt olika sanningar. Om två bevis ger radikalt 

olika bilder så kan det vara svårt att integrera dessa med varandra och därför är det viktigt att 

forskaren är medveten om hur detta ska hanteras.  

 

Denna studie grundade sig på samhällsvetenskaplig forskning då önskan var att få en djupare 

förklaring och förståelse för människan och samhället. Studiens forskningsmetod är en form av 

triangulering då den baserade sig på två olika typer av kvalitativ forskning. Först en 

dokumentstudie om hållbarhetsindikatorer och sedan intervjuer med revisorer och andra 

professionella bestyrkare. Intervjuerna med revisorer och andra professionella bestyrkare 

medförde en djupare inblick i det som undersöktes.  

 

2.2 Val av ansats 

Syftet med studien är att öka förståelsen för vad företag väljer att redovisa för 

hållbarhetsindikatorer utifrån GRIs riktlinjer samt hur revisorer och andra granskare går tillväga 

för att bestyrka redovisningen av dessa indikatorer. Studien riktar in sig på ett praktiskt 

utrednings- och forskningsarbete och har därmed inspirerats av den deduktiva ansatsen. En 

fördjupning kring det valda ämnesområdet var naturligt att börja med och enligt Patel och 

Davidsson (2011) är det en fördel om den som ska genomföra intervjuer har förkunskaper och 
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är förberedd inom det aktuella området. Detta för att kunna ställa relevanta frågor samt veta var 

den insamlade datan kan införskaffas.  

 

En person som följer det analytiska synsättet måste börja med att fråga sig vad hans eller hennes 

allmänna teori säger om utvecklingen (Arbnor och Bjerke, 1994). Det är därför vanligt att 

antingen använda den deduktiva eller induktiva ansatsen för att koppla teorin med det empiriska 

materialet i en kvalitativ forskningsstudie. Denna studie tar sin utgångspunkt utifrån en teoretisk 

referensram vilket Johansson (2014) karaktäriserar som en deduktiv ansats. Forskaren har med 

andra ord kopplat ihop teorin med verkligheten.  

 

2.3 Kvalitativ forskningsdesign 

Den kvalitativa forskningsdesignen bygger enligt Bryman (2006) mer på ord än på siffror och 

utgörs av en mer detaljerad undersökning (Bjereld, Demker och Hinnfors, 2002). Denna studie 

har utgått från en kvalitativ forskningsdesign för att skapa en djupare förståelse kring det valda 

ämnesområdet. Genom att följa den kvalitativa forskningsmetoden så har en ökad förståelse 

och bredare kunskap kring ämnet skapats. Den har även bidragit med betydande information 

till studiens empiriska del. Enligt Scerri och James (2010) skiljer sig den kvalitativa forskningen 

på flera områden jämfört med den kvantitativa forskningen. 

 

Kvalitativ forskning berör förhållandet mellan teori och praktik då den kvalitativa forskningen 

vanligtvis har en induktiv syn, vilket betyder att teorin genereras på grundval av den insamlade 

datan (Arbnor och Bjerke, 1994). I denna studie har en deduktiv ansats tagits, detta då 

kunskapen inom hållbarhetsrapportering och bestyrkande var relativt begränsad. Genom att öka 

förståelsen för det studerade ämnet skapas en större möjlighet att kunna täcka in alla viktiga 

aspekter innan den empiriska datainsamlingen genomförs. Intervjuerna som gjordes var 

semistrukturerade intervjuer. 

 

Den kvalitativa forskningen handlar också om den kunskapsteoretiska ståndpunkten som brukar 

beskrivas som tolkningsinriktad, vilket innebär att en förståelse skapas kring den sociala 

verkligheten med hjälp av hur deltagare i en specifik miljö tolkar denna verklighet (Arbnor och 

Bjerke, 1994). Revisorer och andra professionella bestyrkare har i denna studie varit deltagarna 

som har hjälpt till att öka förståelsen för den sociala verkligheten som har studerats. 
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Kvalitativ forskning handlar om att sociala egenskaper är resultatet av samspelet som sker 

mellan individer och deras kontextuella miljö. Detta innebär att den kvalitativa forskningen har 

en ontologisk- och epistemologisk ståndpunkt. 

 

Den kritik och de brister som har riktats mot kvalitativ forskning handlar om svårigheterna att 

kunna replikera en undersökning, problem med generalisering och bristande transparens 

(Bryman et al., 2008).  I denna studie har en detaljerad beskrivning getts över hur studien har 

genomförts, detta för att skapa tillförlitlighet. Dock finns en medvetenhet om att studien kan 

vara svår att replikera då den kvalitativa undersökningen är ostrukturerad och forskarna själva 

är det viktigaste redskapet. De tolkningar som gjorts och de slutsatser som har dragits är heller 

inte säkert att någon annan identiskt kommer att göra. 

 

Svårigheten med att kunna generalisera bygger ofta på att det är ett litet urval som studeras och 

att forskaren gör deltagande observationer eller ostrukturerade intervjuer (Bryman et al., 2008). 

I denna studie var inte målet att erhålla ett resultat eller en slutsats som går att generalisera. 

Målet var istället att skapa en djupare förståelse inom det studerade ämnet. 

 

Bristande transparens handlar om att inte tillräcklig information har beskrivits av hur en 

undersökning planerats och genomförts (Bryman et al., 2008). I denna studies metoddel har en 

noggrann beskrivning gjorts över hur studien har planerats och genomförts. I studiens empiri 

och analysdel samt i den fördjupade analysen redogörs det på ett överskådligt sätt hur 

slutsatserna har dragits. 

 

2.4 Primär- och sekundär datainsamling 

Det finns två olika typer av datainsamling, primär och sekundär datainsamling såsom direkta 

observationer och intervjuer (Saunders, Lewis och Thornhill, 2012). Det sker med andra ord 

ingen form av experiment i studien. Primär datainsamling eller förstahandskälla bygger enligt 

Saunders et al. (2012) på den information som forskaren själv samlat in. Inom den primära 

forskningen kommer data direkt från den ursprungliga informationskällan. Sekundär 

datainsamling kallas även för andrahandskälla och är den information som tas från tidigare 

forskning. 

 

I denna studie har det använts både primär- och sekundärdata. Att börja med att fördjupa sig i 

den sekundära forskningen, dvs. litteratur och vetenskapliga artiklar som innehåller existerande 
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information från andra forskare, gjorde att en ökad förståelse kring ämnet skapades. I denna 

studie ses även intervjuerna med revisorer och professionella bestyrkare som sekundärdata 

eftersom att det inte är revisorerna och bestyrkarna i sig som studeras utan sättet de arbetar på. 

Därefter användes primär datainsamling genom att studera de företags hållbarhetsrapporter 

redovisas enligt GRI G4 och är bestyrkta. 

 

2.5 Litteraturinsamling 

Genom en litteraturinsamling kan en teoretisk referensram byggas upp. Saunders et al. (2012) 

ser det som betydande att i ett tidigt stadium samla in existerande och relevant litteratur. Det 

förklaras även att litteraturinsamling är nästa steg efter att studiens forskningsfrågor har 

utformats och att det i denna process är viktigt att samla in den viktigaste forskningen kring det 

valda intresseområdet. Tidigt börjades en insamling och fördjupning av litteratur som visar på 

tidigare kunskap kring ämnet. Här upptäcktes bland annat att hållbarhet är ett ämne som fångat 

många författares intresse. Genom att samla in litteratur ökade förståelsen för ämnet som sedan 

utmynnade i en teoretisk referensram. Förutom att samla in litteratur gjordes även en 

fördjupning i ett flertal vetenskapliga artiklar. 

 

De flesta artiklarna som har legat till grund för studien är “peer reviewed”, vilket betyder att de 

är granskade av flera olika forskare inom samma ämne, för att stärka tillförlitligheten. De 

databaser som använts för att få fram de akademiska artiklarna är Discovery och Google 

Scholar. Dessa databaser har ställts till förfogande av Gävle Högskolas bibliotek. De sökord 

som har legat till grund för artiklarna har varit; Sustainability Reporting, CSR, Corporate 

responsibility reporting, assurance, assurance service, GRI, Global Reporting Initiative och 

indicators. Orden har också kombinerats för att hitta artiklar som behandlar en kombination av 

de båda orden samt för att reducera antalet sökträffar. 

 

2.6 Dokumentstudie 

Kvalitativa forskare fokuserar enligt Burden och Roodt (2007) på skriftliga och muntliga 

framställningar av mänsklig erfarenhet. En sådan undersökning kan göras med hjälp av olika 

metoder och datakällor som kan samlas upp genom att exempelvis analysera dokument. En 

dokumentanalys handlar om att forskaren studerar befintliga dokument, såsom offentliga 

handlingar t.ex. årsredovisningar, mötesprotokoll, artiklar på interna publikationer i en 

organisation, media samt formella brev och personliga dokument som dagböcker och 

fotografier (Burden och Roodt, 2007).  
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I denna studie har en dokumentstudie gjorts som rör företags hållbarhetsrapporter samt 

information om GRIs riktlinjer. GRI har studerats för att få en bild av dess 

hållbarhetsindiktatorer samt vad det är som företagen förväntas redovisa enligt riktlinjerna. De 

företag som sedan har upprättat en hållbarhetsrapport studerades med hjälp av 

hållbarhetsrapporten för att ta reda på vad företagen har redovisat och om de har följt GRIs 

riktlinjer. Avslutningsvis studerades också om rapporten hade blivit bestyrkt av en revisor eller 

annan professionell bestyrkare. 

 

2.7 Källkritik 

För att kunna förbättra och ge ett klart uttryck för en studie krävs det ett källkritiskt 

förhållningssätt (Eriksson och Hultman, 2014; Trost, 2014). Det är därför viktigt att forskare 

reflekterar över sitt arbete och de källor som de har använt sig av. Enligt Thurén (2007) finns 

det en mängd olika bedömningspunkter att beakta när en forskare ska vara källkritisk. 

 

I denna studie har källkritiken beaktats då de källor som valts uppfyller kvalitetskravet 

trovärdighet.  För att styrka detta så har hänsyn tagits till om den sekundära källan har använts 

förut, hur kända forskarna varit, om de är “peer reviewed”, vilket årtal den publicerades samt 

hur många citeringar källan har. När de sekundära källorna har valts ut så har stor vikt lagts på 

om de intervjuade personerna innehaft erfarenhet, utbildning samt arbetat aktivt med revision 

av hållbarhetsrapporter. Det har endast använts källor som kunnat bidra med betydande 

information till studien. För att ytterligare stärka studien så har det främst diskuterats kring den 

information som erhållits från det teoretiska och empiriska materialet och därmed minimerat 

egna tankar och åsikter kring ämnet. 

 

2.8 Trovärdighet 

För att kunna bedöma kvaliteten i en studie är det viktigt att ta hänsyn till kriterierna reliabilitet, 

replikerbarhet och validitet (Bryman et al., 2008; Yin, 2006). Det är utifrån dessa kriterier som 

studiens trovärdighet kan avgöras. Begreppen värderas olika vad gäller kvalitativa- och 

kvantitativa studier. Reliabilitet handlar om hur tillförlitlig och trovärdig en mätning är, vilket 

oftast är aktuellt när det gäller kvantitativa forskningar. Replikerbarhet handlar om möjligheten 

att kunna upprepa eller “replikera” en studie och erhålla samma resultat som en annan forskare. 

Validitet handlar om att mäta det som är relevant och avsett att mäta i en studie. 
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Campbell och Cowton (2015) menar att det finns olika sätt att bedöma kvaliteten i kvalitativa 

studier. Reliabilitet och validitet handlar om trovärdighet och kan diskuteras utifrån 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering (Bryman et al., 2008). Enligt 

Justesen och Mik-Meyer (2011) innehåller kvalitetskriterierna de bedömningskategorier som 

säkerställer att det material som anskaffats är av hög kvalitet och tillförlitlighet. Anledningen 

till kritiken som har riktats mot att använda reliabilitet och validitet inom kvalitativa forskningar 

grundar sig i skepticism mot uppfattningen om att det finns en absolut sanning om den sociala 

verkligheten (Bryman et al., 2008). I stället menas att det kan finnas flera hållbara beskrivningar 

av den sociala verkligheten. 

 

Tillförlitligheten handlar om att studien har gjorts i enlighet med de regler som finns och att de 

erhållna resultaten som fåtts i studien återkopplats till de individer som deltagit i studien och 

som är en del av den sociala verkligheten. Detta för att säkerställa att forskaren har uppfattat 

verkligheten på ett korrekt sätt (Bryman et al., 2008). I denna studie har de deltagande 

personerna fått ta del av det erhållna resultatet och haft möjlighet att kommentera om något inte 

varit riktigt eller har missförståtts. Detta gör att det empiriskt insamlade materialet är säkerställt 

och bekräftat. Dock kan detta medföra att deltagarna vill ta tillbaka sina svar och efterkonstruera 

dem. I denna studie har inte de intervjuade personerna velat göra några korrigeringar utan 

samtyckt till det redovisade resultatet. Det har även funnits en kritisk hållning till revisorer och 

bestyrkare då studien inte fullkomligt kan säkerställa att den sekundära datan i form av 

intervjuer är sann och tillförlitlig. Informatörernas svar är förklarande information av hur de 

arbetar, det går därmed inte att urskilja om det verkligen är så de arbetar. Studien har ändå valt 

att förlita sig på den framkomna informationen då det visat sig att informatörernas svar varit 

samstämmiga.   

 

Överförbarhet handlar om i vilken utsträckning det går att överföra det erhållna resultatet till en 

annan miljö (Bryman et al., 2008). Kvalitativa studier fokuserar oftast på mindre grupper eller 

vissa individer med specifika egenskaper vilket bidrar till att forskningen fokuserar på djupet 

istället för bredden. Detta i sin tur leder till problem med generalisering eftersom att det oftast 

handlar om relativt små urval. Dock var inte målet med denna studie att kunna generalisera 

resultatet, vilket heller inte var möjligt eftersom det empiriskt insamlade materialet inte var 

statistiskt fastställt. Målet med studien var istället att skapa en djupare förståelse kring studiens 

syfte och ämne. 

 



 

 

14 

 

Pålitlighet kan jämföras med kvantitativa studiers reliabilitet. Här antas ett granskande synsätt 

som innebär att det finns en tillgänglig och fullständig redogörelse av forskningsprocessens alla 

delar (Bryman et al., 2008). Enligt Bryman et al. (2008) kan kollegor fungera som granskare 

för att bedöma kvaliteten på de procedurer som valts och tillämpats. Denna studie har under 

hela studieprocessens gång haft andra studenter och lärare som har granskat och kommenterat 

denna studie. Med hjälp av seminarium och handledning har studien under hela processen blivit 

granskad och kvalitetsbedömd. 

 

Konfirmering handlar om att forskaren inte medvetet ska låta sina personliga värderingar eller 

teoretiska inriktning låta påverka utförandet och slutsatsen av studien (Bryman et al., 2008). 

Dock är det viktigt att ha en insikt om att det inte går att ha en fullständig objektivitet i en 

samhällelig forskning. För att uppnå detta har, under hela forskningsprocessen, det funnits i 

åtanke att agera objektivt samt hela tiden reflektera över de val som har gjorts och de slutsatser 

som har dragits.    

 

Enligt Bryman et al. (2008) är det viktigt att i detalj beskriva studiens tillvägagångssätt för att 

studien ska kunna replikeras av någon annan. För att uppnå replikerbarheten har denna studie 

försökt att visa i detalj på tillvägagångssättet. Tillvägagångssättet kan främst utläsas i 

uppsatsens metoddel och resultatet som har erhållits kan ses i studiens resultatdel. 

 

2.9 Urval och population  

Denna studie utgår från stora och medelstora företag på Stockholmsbörsen vilket uppgår till 

281 företag. Därefter gjordes ett urval av de företag som valt att hållbarhetsrapportera enligt 

GRI G4, vilket visade sig vara 68 stycken. Efter detta avgränsades det ytterligare till de företag 

som har valt att bestyrka sina hållbarhetsrapporter med hjälp av tredje part. Dessa visade sig 

vara 25 hållbarhetsrapporter och alla rapporter är från år 2015. Ur den grupp företag som 

bestyrkt sina rapporter har ett bekvämlighetsurval gjorts på 6 informatörer. Ett 

bekvämlighetsurval förklaras av Bryman och Bell (2013) som att intervjupersonerna valts ut 

efter det som var mest tillgängligt vid just den tidpunkten. Vidare bör urvalet av de intervjuade 

personerna vara representativt för studien. Ett begränsat utbud av intervjuade individer kan 

innebära en påverkan på det empiriska materialets trovärdighet. Eisenhardt och Martin (2000) 

menar också att urvalet har en stor påverkan på studiens utgångspunkt, eftersom de utvalda 

intervjupersonerna kommer att representera det valda forskningsområdet. 
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2.10 Intervjuer 

Intervjuer är vanligt förkommande inom systemsynsättet (Arbnor och Bjerke, 1994). Arbnor 

och Bjerke (1994) lyfter i denna diskussion fram aktörsynsättet, där tanken är att fånga logiken 

i form av dialoger. Det handlar helt enkelt om att samtala, lyssna, agera, registrera, fråga, 

observera och diskutera. 

 

I denna studie har kvalitativa intervjuer utförts med revisorer och andra professionella 

bestyrkare som besitter den kunskap som studien efterfrågar. Då en aktiv diskussion kring 

ämnet var önskvärd, blev det naturligt att använda dialoger med de utvalda informatörerna. Då 

studien har omfattats av tidsbrist så har intervjuerna både utförts genom verkliga möten, 

telefonintervjuer och genom mailkonversationer. 

 

Den intervjumetod som har använts i denna studie är semistrukturerade intervjuer vilket är en 

metod som förhåller sig till en intervjuguide (bilaga 1) men där frågornas ordningsföljd kan 

variera (Bryman et al., 2008). Genom att göra en semistrukturerad intervju kan en mer 

djupgående information av det studerade ämnet erhållas. Detta till skillnad från en 

enkätundersökning som många gånger är begränsade i sina svarsalternativ. 

 

Innan skapandet av intervjuguiden var det viktigt att läsa in sig på studiens ämne för att kunna 

skapa ett tydligt syfte (Trost, 2010). Genom att erhålla förkunskaper och vara förberedd inför 

intervjuerna skapas en större möjlighet att kunna ställa relevanta frågor och på så sätt samla in 

det material som behövdes (Patel och Davidsson, 2011). De intervjufrågor som fanns med i 

intervjuguiden är så kallade teoretiska frågor vilket har till uppgift att fånga avsikter och orsaker 

bakom olika handlingar (Johannessen och Tufte, 2003). Enligt Johannessen och Tufte (2003) 

ska frågorna vara enkla och korta för att kunna erhålla ett så bra och tydligt svar från 

informatörerna som möjligt. Är frågorna för invecklade och komplicerade ökar risken för att 

informatörerna missuppfattar frågan och forskaren erhåller ett dåligt och otydligt svar. 

 

För att försöka göra intervjuguiden så enkel och tydlig som möjligt och på så sätt erhålla bra 

svar har kollegor och andra personer läst igenom guiden och kommit med tips och 

förbättringsförslag. Innan intervjuerna genomfördes hade också de utvalda informatörerna fått 

frågorna skickade till sig, detta för att de i lugn och ro skulle hinna läsa igenom frågorna samt 

tänka igenom bra svar. 
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Nackdelen med att utföra intervjuer är att det har en låg replikerbarhet vilket gör det svår att 

upprepa och erhålla samma resultat (Bryman et al., 2008). En annan nackdel är att det finns en 

risk att den intervjuade personen misstolkar intervjuarens frågor, och att intervjuaren misstolkar 

den intervjuade personens svar. Detta har dock kontrollerats eftersom de intervjuade personerna 

har fått det sammanställda empiriska resultatet skickat till sig för att bekräfta att allt har 

uppfattats korrekt. 

 

2.11 Bearbetning av data 

Dokumentstudie 

För att öka förståelsen för vad företag väljer att redovisa för hållbarhetsindikatorer utifrån GRIs 

riktlinjer så har fokus legat på förklaringsvariablerna storlek och bransch. Syftet med detta var 

att ta reda på företagets storlek genom en undersökning på Retriever utifrån antalet anställda år 

2014. De 25 utvalda företagen, se bilaga 2, klassades sedan efter stora, medelstora och små 

företag enligt Svenskt Näringslivs klassificering. Sedan användes Nasdaqs OMX klassificering 

för att dela in företagen i olika branscher. Nasdaq OMX använder Industry Classification 

Benchmark (ICB) för att klassificera de börsnoterade företagen i 10 olika sektorer. Därefter 

studerades och analyserades de olika hållbarhetsrapporterna för att ta reda på varför företag valt 

att hållbarhetsrapportera samt vad företag valt att hållbarhetsrapportera. Frågan varför företag 

hållbarhetsrapporterar återfanns oftast i hållbarhetsrapportens inledning eller under kapitlet 

”om hållbarhetsredovisningen” och illusteraras i denna studie med citat tagna från några av de 

25 utvalda företagen.  

 

Informationen om vad företag valt att hållbarhetsrapportera gick tydligt att utläsa från 

hållbarhetsrapportens GRI index där alla företag tydligt redovisar vilka indikatorer som är 

presenterade i rapporten. Indikatorerna specificeras med olika benämningar exempelvis G4- EC 

för ekonomiska aspekter, G4-EN för miljömässiga aspekter och G4-LA, G4-HR, G4-SO samt 

G4-PR för sociala aspekter vilket gör att det lätt går att se vilken kategori som indikatorn tillhör. 

Genom att ta reda på vilka indikatorer som alla 25 företag (indelade efter bransch och storlek) 

valt att redovisa skapades en helhetsbild över vad studiens företag valt att redovisa i sina 

hållbarhetsrapporter under år 2015.   

 

Intervju med revisorer och bestyrkare 

I denna uppsats gjordes intervjuer, telefonintervjuer och mailkonversationer för att samla in det 

empiriska materialet från revisorer och professionella bestyrkare. Intervjuguiden (bilaga 1) 
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skickades ut i god tid till studiens informatörer för att de skulle få en möjlighet att hinna läsa 

igenom frågorna och vara väl förberedda inför samtalet. Intervjuerna utfördes sedan i möjligaste 

mån av uppsatsens båda författare. Samtliga intervjuer spelades in och antecknades för att fånga 

upp så mycket information som möjligt och för att på så vis också kunna ställa följdfrågor om 

något var oklart kring informatörernas svar. Sedan jämfördes anteckningarna med 

inspelningarna för att erhålla ett så trovärdigt empiriskt material som möjligt. Därefter 

sammanfattades alla intervjuer och skickades ut via email till studiens informatörer för att 

kontrollera om det empiriska materialet stämde överens med de svar informatörerna gav.  

 

2.12 Etiska frågeställningar 

Inom den företagsekonomiska forskningen är det viktigt att ta hänsyn till de etiska 

frågeställningarna. Enligt Bryman et al., (2008) är det viktigt att beakta hur forskare ska 

behandla individer som ska studeras samt fundera på vilka aktiviteter som bör och inte bör ingå 

i studien. Det är också viktigt att ta hänsyn till det etiska som rör frivillighet, integritet, 

konfidentialitet och anonymitet för de personer som är inblandade i studien. Trost (2010) menar 

vidare att det är viktigt att beakta de etiska frågeställningarna under hela forskningsprocessen, 

från första kontakten med de intervjuade personerna till det slutliga empiriska resultatet. För att 

ta hänsyn till de etiska frågeställningarna har de etiska principerna som Bryman et al., (2008) 

diskuterar beaktats. 

 

Den första principen som har beaktats handlar om informationskravet, som innebär att alla de 

personer som har blivit intervjuade eller på annat sätt varit involverade i denna studie har fått 

studiens syfte presenterat för sig samt information om vilka moment som ingår. Den andra 

principen, samtyckeskravet, har beaktats genom att allt deltagande i denna studie har varit 

frivilligt, och de har när som helst haft möjlighet att avbryta deltagandet om de så önskat. En 

förfrågan om deltagande skickades ut till de berörda personerna som de aktivt själva valde att 

svara på. Den tredje principen, nyttjandekravet, har uppnåtts genom att all den information som 

har samlats in i samband med studien endast har använts för att kunna uppnå och fullfölja 

studiens mål. Den sista och fjärde principen som har beaktats handlar om falska förespeglingar. 

I samband med denna studie har ingen falsk, felaktig eller vilseledande information 

förekommit. Under studieprocessen har det varit en öppen dialog med deltagarna som också 

har haft möjligheten att kontrollera de uppgifter som insamlats och ge kommentarer på dessa. 
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3. Referensram 
I detta kapitel beskrivs teorin med hjälp av en allmän- och teoretisk referensram. I den allmänna 

referensramen redogörs allmänna bakgrundsfakta som ligger till grund för studien och i den 

teoretiska referensramen presenteras olika teorier som är av betydelse för att sedan kunna 

analysera det erhållna empiriska resultatet. Avslutningsvis presenteras tidigare forskning som 

har gjorts kring det studerade ämnet. 

 

3.1 Allmän referensram hållbarhetsindikatorer 

I detta avsnitt redogörs det för allmänna bakgrundsfakta som utgör grunden i den första delen 

av studien. Här presenteras övergripande fakta om hållbarhet, hållbarhetsrapportering samt 

skillnaden mellan hållbarhetsrapportering och hållbarhetsredovisning. Därefter beskrivs 

ramverket GRI och den senaste utgåvan G4.  

 

3.1.1 Hållbarhet 

Begreppet hållbarhet har enligt Marx och van Dyk (2011) fått en allt större betydelse och är 

idag en av de viktigaste källorna för ett företags möjligheter och risker. Företag kan ses som en 

integrerad del av samhället och därför är det viktigt att de ser till att skydda, stärka och investera 

inom det verksamma området. I samband med den ökade uppmärksamheten för hållbarhet och 

kraven om företagens ansvar har det vuxit fram ett behov av en relevant och trovärdig 

hållbarhetsrapportering om organisationers ekonomiska, sociala och miljömässiga resultat. Det 

råder nämligen enligt Isaksson och Steimble (2009) en hög förväntan om att företagen 

rapporterar kring hur de arbetar med hållbarhet. 

 

Under de senaste åren har intressenter uppmuntrat företag att satsa mer på företagens sociala 

ansvar Corporate social responsibility (CSR) för att på så sätt nå hållbar utveckling (Amran et 

al., 2013; Isaksson och Steimble, 2009). Många chefer har svarat medan andra har ignorerat 

trycket från intressenterna (McWilliams och Siegel, 2000). Cho et al., (2014) förklarar att 

företag har kommit till insikt om att CSR-aktiviteter och rapportering är positivt för företagets 

rykte samt en nödvändig del för företagsstrategin. 
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3.1.2 Hållbarhetsrapportering  

Idag är det allt flera företag som väljer att dela information om hållbarhetsarbetet i allmänt 

tillgängliga rapporter för att visa att de tar ansvar gentemot sina intressenter (Kozlowski, Searcy 

och Bardecki, 2015; Junior et al., 2014). I detta arbete är det enligt Kozlowski et al. (2015) 

många som väljer att följa de mest förekommande riktlinjerna för ett företags 

hållbarhetsrapportering. Riktlinjerna har som syfte att fungera som vägledning i ett företags 

processer samt att spåra förbättringar inom hållbarhetsarbetet. Hållbarhetsrapportering är 

viktigt då det hjälper företag att sätta upp mål, mäta prestanda samt hantera förändringar som 

på sikt kan leda till hållbar utveckling. Kozlowski et al. (2015) menar att hållbarhet kan mätas 

med hjälp av hållbarhetsindikatorer. Hållbarhetsindikatorerna medför att den kvalitativa 

informationen blir mer jämförbar och mätbar. Rapporteringen upplyser företag om dess positiva 

och negativa effekter på ekonomin, samhället och miljön. Företag måste med andra ord upprätta 

offentliga rapporter för att ge externa och interna intressenter en tydligare inblick kring deras 

nuvarande ställning. Det framgår även att hållbarhetsrapportering kan ske genom olika 

processer som via företagens webbplats, årliga finansiella rapportering eller fristående 

rapportering (Kozlowski et al., 2015). 

 

Junior et al. (2014) förklarar att hållbarhetsrapporter kan fungera som ett hjälpande 

kommunikationsverktyg mellan organisationer och dess intressenter. Med tiden har det även 

blivit viktigare att företag ökar trovärdigheten och tillförlitligheten i sina hållbarhetsrapporter 

och därför inkluderar många extern granskning i sina rapporter. 

 

Enligt Mio och Venturelli (2013) är det inte bara viktigt att kunna kommunicera ut 

hållbarhetsinformationen till företagets intressenter. Att redovisa information om företagets 

hållbarhetsarbete kan också ses som en strategi. Inom vissa branscher kan 

hållbarhetsrapporteringen vara nödvändig för att visa att företaget tar ett samhällsansvar. 

Framförallt gäller detta företag med särskilda produktionsmetoder (med exempelvis en 

betydande mängd CO utsläpp eller en överdriven konsumtion av energi från icke-förnybara 

källor), som är verksamma inom plantage (där arbetstagarnas hälsa är särskilt utsatta för risker) 

eller i sektorer som anses kritiska ur ett miljömässigt och socialt perspektiv (exempelvis borr- 

och gruvindustrin). Ur detta perspektiv är det uppenbart att frågor som berör miljö- och socialt 

ansvar bör bli obligatoriskt för alla företag oavsett storlek att ta hänsyn till. Mio och Venturelli 

(2013) menar att det kan vara nödvändigt att främja en konsekvent och rimlig utveckling av 

nya lagförslag som främjar rapporteringen kring miljömässiga och sociala frågor. 
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3.1.3 Skillnaden mellan hållbarhetsrapportering och hållbarhetsredovisning 

Hållbarhetsfrågor har enligt Fagerström och Hartwig (2016) fått en ökad betydelse för företagen 

och redovisningen har därmed utvecklats genom olika ramverk som exempelvis Global 

Reporting Initiative (GRI). Många påstår att hållbarhetsrapportering och hållbarhetsredovisning 

är samma sak, dock anser Fagerström och Hartwig (2016) att det råder en väsentlig skillnad 

mellan dessa. Redovisningen är nämligen systematiskt uppbyggd av lagar, regler och praxis 

medan rapporteringen är mindre systematiserad. Det framgår även att det finns en möjlig 

utveckling från en icke-standardiserad hållbarhetsrapportering och bestyrkande till en 

standardiserad hållbarhetsredovisning och efterföljande revision. Denna utveckling påstås 

utgöra en betydande grund för revision av hållbarhetsindikatorer då revisorn är i starkt behov 

av verifikationer och underlag i arbetet med att finna revisionsbevis. 

 

3.1.4 Global Reporting Initiative (GRI) 

Enligt Isaksson och Steimle (2009) har många olika rekommendationer och riktlinjer för 

hållbarhetsrapportering publicerats. Den organisation, standardsättare och normgivare som har 

varit mest framträdande och använd bland företag värden över är Global Reporting Initiative 

(GRI). GRI grundades år 1997 av Coalition for Environmentally Responsible Economies 

(CERES) och the United Nations Environmental Programme (UNEP). Syftet med riktlinjerna 

är att få företag att skapa en hållbarhetsrapport som integrerar sociala, miljömässiga och 

ekonomiska aspekter.  

 

Organisationen GRI har för avsikt att skapa ett ramverk med riktlinjer och rekommendationer 

som är internationellt accepterade och kan ses som en standard. GRIs första utgåva av riktlinjer 

publicerades år 2000 (Isaksson och Steimle, 2009). Efter det har riktlinjerna uppdaterats i flera 

omgångar och den senaste utgåvan av riktlinjer är G4 som publicerades år 2013. Från och med 

år 2016 måste alla hållbarhetsrapporter vara upprättade efter G4 för att vara i enlighet med GRI 

och därför ersätter G4 den tidigare utgåvan G3 som har funnits sedan år 2006 (Global 

Reporting, 2015). 

 

Enligt Wilburn och Wilburn (2013) har GRI utvecklat sina riktlinjer och rekommendationer i 

samarbete med intressenter från näringslivet, myndigheter, arbetare samt professionella 

yrkesgrupper. De har också samarbetat med aktörer och organisationer som UN Global 

Compact, Intertational organization for standardization och OECD (Global Reporting, u.å). 

Detta för att skapa en harmonisering med andra viktiga globala ramverk.  
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Syftet med att samarbeta med olika grupper var att säkerställa trovärdighet och relevans. GRIs 

riktlinjer ska kunna användas av alla företag oavsett storlek och bransch för att mäta och 

rapportera hållbarhetsarbetet. Genom att ha en transparent rapportering över företagets 

hållbarhetsrapportering menar Wilburn och Wilburn (2013) att företagen har större möjlighet 

att öka förtroendet hos sina intressenter och indirekt på den globala ekonomin. De riktlinjer och 

hållbarhetsindikatorer som GRIs ramverk tillhandahåller har inte bara som syfte att öka 

förtroendet hos företagets intressenter utan kan också hjälpa företaget att redovisa och bedöma 

deras framsteg mot egna uppsatta mål inom sitt hållbarhetsarbete. Ramverket visar också tydligt 

på vad företagen är tvungna att redovisa i enighet med lagar och regler samt vad som är frivilligt 

(Wilburn och Wilburn, 2013).    

 

3.1.5 GRIs G4 

GRIs senaste utgåva av riktlinjer är G4 och har som syfte att få företag att analysera det 

grundläggande sambandet mellan företagets hållbarhetseffekter, affärsstrategi och verksamhet 

(Global Reporting, 2015). Att upprätta en hållbarhetsrapport enligt G4 börjar med att definiera 

väsentliga aspekter och avgränsningar. När företaget identifierar de väsentliga aspekterna är det 

viktigt att veta och avgöra om aspekten ligger innanför eller utanför företaget. G4 innehåller 

instruktioner och vägledning som hjälper företag att definiera och identifiera dessa aspekter. På 

så vis uppmuntras företag att skapa en hållbarhetsrapport som ger en heltäckande bild över 

företagets ekonomiska, miljömässiga och sociala konsekvenser både direkt och indirekt. 

 

Strukturen i GRIs ramverk bygger på ett antal principer som ska följas vid framställningen och 

redovisningen av hållbarhetsrapporten (Global Reporting, 2015). Detta för att skapa transparens 

i hållbarhetsrapporteringen. Principerna är indelade i två grupper, principer för att definiera 

redovisningens innehåll och principer för att definiera redovisningens kvalitet.  Principerna för 

definition av innehållet ska beskriva processen som skall tillämpas för att identifiera vad 

hållbarhetsrapporten ska innehålla genom att beakta företagets aktiviteter, effekter och 

intressenter. Principerna för att definiera redovisningens kvalitet handlar om att företagen måste 

beskriva de val som har gjorts för att säkerställa kvaliteten på informationen i 

hållbarhetsrapporten samt presentationen av rapporten. Kvaliteten på informationen är av stor 

vikt för att intressenterna ska kunna göra rimliga bedömningar och fatta rätt beslut. 
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I G4 är hållbarhetsrapporten uppdelad i två delar där den första delen General Standard 

Disclosures ska innehålla övergripande information om företaget och dess rapporteringsprocess 

(Global Reporting, u.å). Denna del ska också innehålla information om företagets strategiska 

perspektiv på hållbarhetsfrågor, relevanta intressenter samt hur de hanterar frågor som styrning, 

etik och integritet. Den andra delen Specific Standard Disclosures är indelad i två områden, där 

det första ger företaget möjlighet att beskriva hur de hanterar sina väsentliga aspekter. Det andra 

området handlar om företagets hållbarhetsindikatorer där indikatorerna har som syfte att 

tillhandahålla jämförbar information om företagets ekonomiska, miljömässiga samt sociala 

konsekvenser. De hållbarhetsindikatorer som företaget och dess intressenter har klassat som 

väsentliga för verksamheten är de indikatorer som företaget måste redovisa. En stor del av dessa 

indikatorer presenteras i siffror och är av en kvantitativ art. G4 innehåller en mängd olika 

indikatorer för hållbarhetsfrågor som till exempel vattenförbrukning, hälsa och säkerhet och 

mänskliga rättigheter (Global Reporting, u.å). Totalt innehåller GRIs ramverk 149 indikatorer 

varav 58 är generella och 91 tillhör ekonomi, social och miljö (Global Reporting, 2015). 

 

För att ett företag ska få kalla sin rapport “i enlighet med GRI” är det upp till företaget att 

förklara hur riktlinjerna har tillämpats vid framställningen av hållbarhetsrapporten (Global 

Reporting, u.å). Eftersom att alla riktlinjer och rekommendationer inte är one-size-fits-all, 

tillåter ramverket G4 att företagen själva får välja mellan två “i enlighets-alternativ”. Dessa två 

alternativ benämns som “Core” och “Comprehensive” och ska inte skilja sig vad gäller 

kvaliteten eller utförandet av rapporten utan spegla i vilken omfattning företaget har tillämpat 

riktlinjerna (Global Reporting, 2015). Alternativet “Core” kräver att företagets fokuserar på 

hållbarhetsrapportens mest väsentliga aspekter och väljer sedan ut minst en av aspektens 

indikatorer att rapportera enligt. Alternativet “Comprehensive” har sin grund i “Core” 

alternativet men kräver ytterligare information kring företagets strategi, styrning, etik och 

integritet. Detta alternativ kräver dessutom att företaget kommunicerar ut resultatet i en mycket 

större utsträckning än vad som förväntas i “Core”. Här krävs det också att företaget rapporterar 

alla indikatorer som härrör från de identifierade väsentliga aspekterna.  

 

Enligt Global Reporting (u.å) är en extern granskning av hållbarhetsrapporten inte ett krav för 

att kunna klassas som “i enlighet” med G4. Dock anser GRI att en extern granskning av 

företagets hållbarhetsrapport bidrar till ökad trovärdighet. GRI ser därför positivt på att företag 

utför en extern granskning för att erhålla en extern revisionsförklaring. 
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3.2 Allmän referensram bestyrkande 

I detta avsnitt redogörs det för allmänna bakgrundsfakta som utgör den andra delen av studien. 

Här presenteras övergripande fakta som handlar om bestyrkande av hållbarhetsrapporter och de 

standarder som revisorer och professionella bestyrkare använder sig av. 

 

3.2.1 Bestyrkande av hållbarhetsrapporter 

Westermark (2012) skiljer på begreppen revision och bestyrkande. Författaren menar att en 

revision sker av ett företags finansiella rapport och utförs av en revisor. Denna process är för 

större företag lagstadgad och resulterar i en revisionsberättelse som företaget inkluderar i sin 

årsredovisning. En bestyrkning sker av ett företags icke-finansiella rapport (exempelvis 

hållbarhetsrapport) och sker av såväl både revisorer och professionella bestyrkare. Processen är 

frivillig och resulterar i en bestyrkanderapport som företaget kan inkludera i sin 

hållbarhetsrapport. I figur 2 nedan åskådliggörs skillnaden mellan revision och bestyrkning. 

 

Figur 2, Skillnaden mellan revision och bestyrkande. 

Ett företag är idag en del av samhället och förväntas bete sig som ansvarstagande medborgare, 

vilket innefattar att skydda, stärka och investera i samhället, miljön och ekonomin. Hållbarhet 

har en affärsmässig aspekt och är direkt relaterat till värdet för aktieägare och intressenter (Marx 

och van Dyk, 2011). Utifrån detta menar Marx och van Dyk (2011) att det finns ett behov av 

en relevant, korrekt, tillförlitlig och trovärdig rapportering för inte endast det ekonomiska 

resultatet utan också för det sociala, miljömässiga och bolagsstyrda resultatet. De menar vidare 

att de företag som upprättar en hållbarhetsrapport som är transparent och innehåller korrekt och 

tillförlitlig information kommer att få ett ökat förtroende och legitimitet hos sina intressenter. 
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För att uppnå detta finns det ett behov av oberoende granskning och extra kontrollinsatser. 

Smith et al. (2010) menar att kärnan i en oberoende granskning utförd av tredje part, är att 

informationen anses mer trovärdig. Detta ger också en form av bekvämlighet och trygghet för 

sådana som annars skulle vara sårbara för en ofördelaktig redovisning från företagsledningen. 

 

Hållbarhetsrapportering ger en större frihet i vad företagen måste redovisa, vilket gör att 

företagen inte alltid ger komplett information eller den information som den sökande vill ha. 

En svårighet skapas då att kunna jämföra och värdera den information som företagen 

presenterar i sina rapporter (Habek och Wolniak, 2016). Manetti och Toccafondi (2012) menar 

också att hållbarhetsrapporter är mycket komplexa och komplicerade att utreda på grund av 

kombinationen av både kvalitativ- och kvantitativ information. Junior et al. (2014) poängterar 

att granskning av hållbarhetsrapporter är relativt nytt och att det därför inte finns direkta lagar 

och regler på hur det ska ske. Detta bidrar till att ett flertal standarder, tekniker och metoder är 

tillämpliga, vilket i sin tur leder till svårigheter vad gäller jämförbarheten. 

 

På grund av bristande regelverk, standarder samt komplexiteten i hållbarhetsrapporterna 

kommer det inte att bli möjligt för en granskare att garantera en hög tillförlitlighet (Manetti och 

Toccafondi, 2012).  Junior et al. (2014) diskuterar två olika nivåer för bestyrkande av 

hållbarhetsrapporter. Dessa två nivåer är rimlig och begränsad. Enligt Junior et al. (2014) 

handlar ett bestyrkande om att erhålla tillräckliga och lämpliga revisionsbevis för att kunna göra 

ett slutligt uttalande som syftar till att öka graden av tillförlitlighet gentemot företagets 

intressenter. Uttalandet görs på resultat av mätningarna och utvärderingar i enighet med 

föreliggande kriterier och metoder. 

 

Manetti och Toccafondi (2012) menar att hållbarhetsrapporternas komplexitet är orsaken till att 

många granskare utesluter en rimlig försäkran av hållbarhetsrapporter och istället föredrar att 

lämna en begränsad försäkran. De kan också ge en kombination av rimlig försäkran för de delar 

som är objektiva och lätta att granska (exempelvis finansiella indikatorer) och begränsad 

försäkran för de delar som är mer komplicerade att kontrollera (exempelvis de sociala 

konsekvenserna från verksamheten). 
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3.2.2 Revisorernas standarder 

Enligt Hodge et al. (2009) och Smith et al. (2010) finns det olika standarder och tekniker som 

kan användas vid bestyrkning. De två vanligaste standarder som används vid bestyrkandet och 

granskningen av hållbarhetsrapporter är Assurance Standards 1000 (AA1000AS) och 

International Standard on Assurance Engagements 3000 (ISAE 3000) (Marx och van Dyk, 

2011). I Sverige används ofta RevR 6 som en rekommendation och vägledning vid bestyrkande 

av hållbarhetsrapporter. RevR 6 är en svensk tillämpning av ISAE 3000 (FAR, 2016).   

 

AA1000 Assurance Standard 

AA1000AS är den enda internationella standarden som är specifikt utformad för bestyrkande 

av hållbarhetsrapporter. Den första utgåvan av AA1000AS publicerades år 2003 som världens 

första standard för bestyrkning av hållbarhetsrapporter (AccountAbility, 2008). Standarden har 

som syfte att vara en plattform för att kunna anpassa icke-finansiella aspekter av hållbarhet med 

finansiell rapportering och bestyrkning. AA1000AS tillhandahåller hjälpmedel för bestyrkare 

att utvärdera hur företag hanterar sina hållbarhetsfrågor. Standarden är också kompatibelt med 

ISAE 3000. AA1000AS ger verktyg för bestyrkare att utvärdera hur ett företag efterlever 

AA1000AS principer. Bestyrkarna kan på så sätt säkerställa kvaliteten på den information som 

företagen redovisar (AccountAbility, 2008). Standarden har även som mål att ge ett brett utbud 

av kontrollmetoder och certifieringssystem som behandlar specifika dimensioner av hållbarhet 

såsom utsläpp av växthusgaser och miljöledningssystem. 

 

Den information som företagen redovisar i sina hållbarhetsrapporter ligger till grund för 

AA1000AS (2008) och målet med hållbarhetsrapporten är att förse intressenter med tillräcklig 

information för att de ska kunna förstå och värdera företags hållbarhetsarbete (AccountAbility, 

2008). Enligt Marx och van Dyk (2011) har AA1000AS som syfte att behandla 

hållbarhetsrapportens trovärdighet genom att bygga på principerna om fullständighet, 

väsentlighet och lyhördhet. 

 

ISAE 3000 

ISAE 3000 är utvecklat i samråd med International Auditing and Assurance Standards Board 

(IAASB). Standarden har som syfte att vara vägledande för professionella revisorer i 

granskningsprocessen av icke-finansiella rapporter (Marx och van Dyk, 2011). De har också 

som mål att förbättra kvaliteten och praxis i hela världen och på så sätt stärka allmänhetens 
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förtroende för den globala revisionen och bestyrkningen (International Federation of 

Accountants, 2013). 

 

För att tillämpa ISAE 3000 krävs det att bestyrkaren uppfyller och efterlever de etiska 

principerna och kravet på oberoende (International Federation of Accountants, 2013). I ISAE 

3000 finns det två typer av assurance engagemang som syftar till att få tillräckligt med 

revisionsbevis för att kunna uttala en slutsats om den granskade rapporten. De två assurance 

engagemang är: Reasonable assurance engagement och Limited assurance engagement 

(International Federation of Accountants, 2013). Reasonable assurance engagement är en rimlig 

säkerhet som betyder att bestyrkaren inte funnit något i rapporten som tyder på att det finns 

anledning att misstänka att den inte innehåller väsentliga felaktigheter. Limited assurance 

engagement är en begränsad säkerhet och innehar en lägre nivå av säkerhet än den förstnämnda. 

Detta kan bero på att bestyrkaren uppmärksammat revisionsbevis som det finns anledning att 

tro innehåller väsentliga felaktigheter. Även omfattningen av granskningen som vidtagits kan 

vara begränsad och inte tillräcklig för att kunna uttrycka en rimlig säkerhet. 

 

Revisionsrekommendation 6 (RevR 6) 

RevR 6 är en rekommendation och en svensk tillämpning av ISAE 3000 (FAR, 2016). Syftet 

med RevR 6 är att ge revisorer vägledning vid granskning av hållbarhetsrapporter. 

Rekommendationen kan användas när en revisor ska göra en revision och lämna en rimlig 

säkerhet eller en översiktlig granskning och lämna en begränsad säkerhet. RevR 6 omfattar även 

en kombination av dessa två bestyrkningsuppdrag. Målet med granskningen av en 

hållbarhetsrapport är att en revisor fastställer om informationen i rapporten uppfyller de 

relevanta kriterierna som krävs (FAR, 2016). 

 

Kriterierna som beskrivs i RevR 6 omfattas av relevanta principer och riktlinjer som företagen 

som hållbarhetsrapporterar efterföljer (FAR, 2016). De principer och riktlinjer som företaget 

följer ska antingen vara etablerade lagar, förordningar och riktlinjer eller specifika kriterier som 

företaget själv har skapat. Det är dock viktigt att de specifika kriterierna anses vara lämpliga, 

vilket betyder att de måste vara relevanta, fullständiga, tillförlitliga, neutrala och begripliga 

(FAR, 2016). Oavsett om företaget väljer etablerade eller specifika kriterier att bygga sin 

hållbarhetsrapport på, måste kriterierna vara tillgängliga för användarna så att användarna kan 

skapa sig en egen uppfattning kring dessa. I RevR 6 anges GRIs riktlinjer som lämpliga kriterier 

för företag att använda sig av. 
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3.3 Teoretisk referensram hållbarhetsindikatorer 

I detta avsnitt presenteras de teorier som är av betydelse för att senare kunna göra en fördjupad 

analys av det empiriska resultatet som har erhållits från dokumentstudien. Först beskrivs den 

institutionella teorin och sedan den normativa teorin som omfattas av de kvalitativa 

egenskaperna hos redovisningen enligt IASB. 

 

3.3.1 Institutionell teori 

För att belysa och öka förståelsen för ämnet så kan olika teoretiska konstruktioner som 

exempelvis den institutionella teorin som uppmärksammar mänskliga konstruktioner användas. 

Den institutionella teorin har enligt Baxter och Chua (2003) vuxit fram som en reaktion av 

kollektiva beteenden i samhället och fokuserar därför på socialt genererade regler som en 

förklaring till det kollektiva beteendet. Det framgår även att den påverkats starkt av 

organisationsteorin och sociologin som riktar in sig på kognitiva och kulturella förklaringar av 

institutioner. 

 

Institutionell teori handlar enligt Ragland, Brouthers och Widmier (2015) om samhällen som 

utgörs av formella och informella institutionella miljöer. De formella miljöerna består av lagar, 

riktlinjer och kodifierade procedurer medan informella miljöer istället består av kulturella 

normer, trossystem, metoder och seder. Det framgår att de två delarna tillsammans utgör en mer 

komplett bild av samhällets affärsmiljö. Samhällen börjar därför med att utforma strukturer i 

form av scheman, regler, normer och rutiner för att på ett enklare sätt kunna kontrollera och 

påverka samhället. Varje land skapar sin egen unika institutionella miljö som består av formella 

och informella strukturer. 

 

Den institutionella teorin handlar också om hur externa påtryckningar påverkar organisationer 

och deras organisatoriska utförande. Det är nämligen viktigt att företag uppmärksammar det 

som sker utanför organisationen och därför utgör denna teori en tydlig ram för dessa tryck 

(Stanger, Wilding, Hartmann, Yates och Cotton, 2013). Teorin bygger enligt Stanger et al. 

(2013) på sociala strukturer som består av kulturhistoriska kognitiva, normativa och reglerande 

element som tillsammans med aktiviteter och resurser ger stabilitet och mening till det sociala 

livet. 
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Det är vanligt att organisationer som använder sig utav den institutionella teorin implementerar 

affärsmetoder för att vinna legitimitet från samhället (Kauppi, 2013). Kauppi (2013) förklarar 

att teorin är användbar då den hjälper organisationer att få en bättre insikt för de framgångsrika 

verktyg och metoder som finns inom institutionell forskning. Det finns två centrala kraftkällor 

inom den institutionella teorin som används inom denna forskning och som vanligtvis benämns 

som sociologiska och ekonomiska argument. Inom sociologiska argument motiveras 

”mimickern” av legitimitet medan den inom ekonomiska argument istället söker sig till 

effektivitet. Den institutionella forskningen fokuserar även på orsakerna till isomorfism som 

handlar om hur organisationer försöker efterlikna varandra. Isomorfism är viktigt då det kan 

öka en organisations legitimitet vilket kan ses som en nödvändig förutsättning för att konkurrera 

och driva organisationer framåt. Företag tenderar därför att vidta liknande strukturer, strategier 

och processer. Det finns tre faktorer inom det organisatoriska fältet som driver fram processen 

mot likformighet. Dessa beskrivs som tvingande, mimetisk och normativ isomorfism. 

 

Tvingande isomorfism handlar enligt Kauppi (2013) om formella och informella krav som 

tvingar organisationer att bli alltmer lika varandra. Intressenterna pressar företagen att 

exempelvis ta ett större ansvar för det sociala, miljömässiga samt ekonomiska för att vinna 

legitimitet från samhället och uppnå en hållbar utveckling. Mimetisk isomorfism handlar om 

organisationer som härmar, kopierar och efterliknar de organisationer som uppfattas som mer 

lyckade. Organisationer använder sig av detta för att upprätthålla sin legitimitet och för att ta 

efter redan framgångsrika strategier. Den tredje och sista dimensionen av isomorfism kallas för 

normativ isomorfism och handlar om hur organisationer försöker vinna legitimitet genom att 

bli alltmer lika genom till exempel professionalisering, liknande utbildningar och gemensamma 

nätverk. 

 

Den institutionella teorin användes i denna studie för att förstå hur företag påverkas av sin 

omgivning och av externa påtryckningar samt hur detta leder till att företag följer socialt 

genererade regler och riktlinjer. Några regler och riktlinjer inom redovisningen och som är av 

intresse för denna studie är GRI, revisorernas standarder och de kvalitativa egenskaperna enligt 

IASB. 
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3.3.2 Normativ teori 

Den normativa teorin riktar enligt Tresch (2014) in sig på frågor om hur något bör vara, vad 

som är rätt och fel samt hur dessa frågor kan besvaras. Det handlar om hur en person eller 

organisation bör fatta beslut för att handla på ett rationellt sätt. Teorin pekar bland annat på vad 

regeringar bör göra i enlighet med de normer som är allmänt accepterade av samhället. I det 

normativa beslutet utgås det från agenterna och deras bedömning av regeringspolitiken. De 

kvalitativa egenskaperna enligt IASB är ett exempel på vad som kan ses som en del av den 

normativa teorin.  

 

International accounting standard board (IASB) bildades den 1 april 2001 som en efterföljande 

organisation till international accounting standard commitee (IASC) (Sacho och Oberholster, 

2008). Organisationen består av noggrant utvalda experter som besitter tidigare praktisk 

erfarenhet av redovisningsstandarder. Organisationens medlemmar är ansvariga för 

utvecklingen och offentliggörandet av IFRS (IFRS, u.å.). IASB:s huvudsakliga syfte är enligt 

Sacho och Oberholster (2008) att i första hand tillgodose de informationsbehov som användare 

av den finansiella redovisningen har. För att förstå användarnas behov måste de lyssna och ta 

hänsyn till användarnas åsikter. Organisationen satsar även på att utveckla förståeliga, 

genomförbara och globalt accepterade redovisningsstandarder. Det är därför viktigt att IASB 

samarbetar med intressenter runt om i världen som exempelvis investerare, analytiker, 

myndigheter, företagsledare, redovisning normgivare och bokföringsbyråer (IFRS, u.å.).  

 

Kvalitativa egenskaper hos redovisning enligt IASB 

Redovisningen har som syfte att förmedla information om företaget till dess ägare, investerare, 

långivare, intressenter och samhället i stort. Meningen med redovisning är att ge samtliga 

aktörer information som kan vara till nytta vid ekonomisk beslutsfattning och vid utvärdering 

av företagsledningens lämplighet (Eccles och Holt, 2005). Dock är det praktiskt omöjligt för 

företag att tillgodose alla intressenters enskilda behov, vilket leder till att avgränsningar kring 

vad som ska redovisas måste göras. IASB har därför utformat kvalitativa krav som företagens 

redovisningar bör uppfylla. De allmänna kraven ska gälla alla företag för att uppnå kvalitet och 

ska anses vara gemensamma för samtliga intressenters användbarhet. IASB (2010) menar att 

om finansiell information ska vara användbar måste den vara relevant och trovärdigt 

representerad. Nyttan av den finansiella informationen förbättras om den finansiella rapporten 

också är jämförbar, verifierbar, aktuell och begriplig. Dessa begrepp utgör också IASBs (2010) 

kvalitativa egenskaper: 
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Relevans 

Relevant ekonomisk information har som syfte att göra skillnad i beslut som fattas av 

intressenter även om inte intressenterna väljer att dra nytta av informationen eller redan känner 

till den. Den finansiella informationen bör ha ett förutsägbart värde och ett bekräftande värde. 

Det förutsägbara värdet kan vara till nytta för att hjälpa intressenterna att göra en bedömning 

av framtida utfall medan det bekräftande värdet bekräftar tidigare utvärderingar (IASB, 2010; 

Eccles och Holt, 2005). 

 

Trovärdigt representerad 

De finansiella rapporterna är tänkta att presentera ekonomiska fenomen i både ord och siffror 

och för att denna information ska vara användbar måste rapporten vara trovärdigt representerad. 

För att utgöra en perfekt rättvisande bild bör tre aspekter beaktas: fullständig, neutral och fri 

från fel. Dock är fullständig perfektion inte möjlig att uppnå men målsättningen med den 

finansiella rapporten bör vara att försöka maximera dessa aspekter i möjligaste mån (IASB, 

2010). 

 

Jämförbarhet 

En användbar information ska kunna jämföras med liknande information från andra företag och 

liknande information om samma företag men i en annan tid och period. Detta för att intressenter 

ska kunna välja mellan olika besluts alternativ som exempelvis sälja eller hålla kvar en 

investering. Jämförbarheten är ett kvalitativt kännetecken som gör det möjligt för intressenter 

att kunna förstå och identifiera likheter och skillnader mellan olika tidsaspekter och företag 

(IASB, 2010; Eccles och Holt, 2005). 

 

IASB (2010) menar att det finns en sannolikhet att en viss grad av jämförbarhet går att uppnå 

om de grundläggande kvalitativa egenskaperna efterlevs. En trovärdig representation av ett 

relevant ekonomiskt fenomen bör kunna jämföras i en viss utsträckning med ett annat trovärdigt 

representerat likartat och relevant ekonomiskt fenomen. 

 

Verifierbarhet 

Verifierbarheten hjälper intressenter att säkra den trovärdiga representationen av det 

ekonomiska fenomenet. Det innebär att olika kunniga och oberoende granskare gör en 

bedömning om att informationen är korrekt avbildad och presenterad. Verifieringen kan både 

vara direkt och indirekt där den direkta verifieringen kan innebära en kontroll genom en direkt 
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observation som exempelvis att räkna pengar. En indirekt verifiering innebär istället en kontroll 

av själva modellen, formeln eller tekniken som använts för att få fram den aktuella 

informationen genom att kontrollera resultatet med hjälp av samma metod (IASB, 2010). 

 

Aktuell 

Aktualiteten innebär att ha informationen tillgänglig för beslutsfattarna vid den tidpunkt då de 

kan påverka deras beslut. Oftast anses äldre information vara av mindre värde i jämförelse med 

nyare information. Däremot kan viss information vara viktig en lång tid efter utgivandet för att 

intressenter ska kunna identifiera och bedöma en utveckling över tid (IASB, 2010; Eccles och 

Holt, 2005). 

 

Begriplig 

Genom att klassificera, karaktärisera och presentera informationen i de finansiella rapporterna 

på ett klart och tydligt sätt bidrar det också till att rapporterna blir begripliga. Vissa ekonomiska 

fenomen är komplicerade och går inte att göra lättförståeliga. Trots detta är det viktigt att ta 

med sådan information och inte välja bort den för att få rapporten mer lättbegriplig. Ett 

uteslutande av sådan information skulle medföra att rapporten blev ofullständig och 

vilseledande. Den finansiella rapporten har som syfte att upprättas till intressenter med rimliga 

kunskaper om affärsverksamheter samt ekonomi och ibland kan även flitiga användare behöva 

söka hjälp av rådgivare för att skapa en förståelse för vissa komplicerade ekonomiska fenomen 

(IASB, 2010). 

 

De kvalitativa egenskaperna som finns i IASB bör finnas med i den finansiella rapporten men 

är inte obligatorisk. Dock inkluderas dessa i vad som anses vara god redovisningssed (Eccles 

och Holt, 2005). Syftet med de kvalitativa egenskaperna är att de ska uppmuntra de finansiella 

rapporterna till att ge en rättvisande bild av företagets finansiella ställning och resultat. 

Studerandet av de kvalitativa egenskaperna enligt IASB är också intressant och till nytta när 

studier rörande hållbarhetsrapportering görs. Eftersom att hållbarhetsrapporter till största del 

består utav kvalitativ information är de kvalitativa egenskaperna av stor vikt inom detta område 

(Manetti och Becatti, 2009). 
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3.4 Teoretisk referensram bestyrkande 

I detta avsnitt presenteras den teori som är av betydelse för att senare kunna göra en fördjupad 

analys av det empiriska resultatet som har erhållits från intervjuer med revisorer och andra 

bestyrkare. Teorin som förklaras är revisionsteorin. 

 

3.4.1 Revisionsteori 

Ett bestyrkande av en hållbarhetsrapport skiljer sig från en revision av en finansiell rapport men 

har fortfarande ett gemensamt syfte om att öka trovärdigheten och tillförlitligheten 

(Westermark, 2012). Enligt Junior et al. (2014) handlar ett bestyrkande om att erhålla 

tillräckliga och lämpliga revisionsbevis för att kunna göra ett slutligt uttalande som syftar till 

att öka graden av tillförlitlighet gentemot företagets intressenter. Uttalandet görs på resultat av 

mätningarna och utvärderingar i enighet med föreliggande kriterier och metoder. 

 

Enligt Flint (1988) framställs revision som ett praktiskt ämne med en avsaknad av teoretiskt 

innehåll. Tyngdpunkten läggs istället på vad det är revisorer verkligen gör. Revision är enligt 

Flint (1988) ett socialt fenomen som inte har något syfte eller värde, förutom för dess praktiska 

användbarhet. Funktionen av en revisor kan beskrivas som nödvändig när en ansvarsskyldighet 

mellan två parter eller en part och flera andra parter uppstår. Revisionsfunktionen anser Flint 

(1988) har utvecklats på grund av behovet som uppstått från individer och grupper i samhället 

som söker information eller försäkran vad gäller andras agerande och där de själva har ett erkänt 

och legitimt intresse. Revisionen är en form av granskningsfunktion och ett medel för social 

kontroll eftersom den fungerar som en mekanism för att övervaka beteenden och utföranden 

samt att säkerställa och tvinga fram ett ansvarstagande.  

 

För att utveckla en struktur för revisionsteorin och kunskap kring revisionsfenomenet måste 

observationer av dess utveckling göras samt hypoteser om karaktären av revision som utgörs 

av sociala förväntningar och den nuvarande funktionen (Flint, 1988). Flint (1988) menar att det 

finns sju grundläggande postulat eller så kallade antaganden som ligger till grund för 

revisionsteorin och revisionens praktiska principer. Dessa olika postulat följer nedan: 

 

1.   En huvudsaklig förutsättning för att revision föreligger är om det finns en relation av 

ansvarighet: 

 

A. Ett förhållande av ansvarsskyldighet mellan två eller flera parter. 
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B. Ett behov att en viss part ska fastställa tillförlitligheten och trovärdigheten i den 

information som de är ansvariga för. 

 

C. En offentlig intressedimension för kvaliteten av beteendet eller utförandet av någon 

part som resulterar i en situation av offentligt ansvarstagande. 

 

D. Ett behov eller en önskan av att fastställa tillförlitligheten av den givna informationen 

eller uttalanden från någon part som är avsedd att eller sannolikt kommer att påverka 

handlingarna. 

 

2.   Ansvarsskyldigheten är alltför avlägsen, komplex eller av alltför stor betydelse för 

fullgörandet av skyldigheten att påvisa utan revision.   

 

3.   Revisionen ska vara opartisk och fri från utrednings och rapporterings begränsningar. 

 

4.  De föremål som ligger till grund för revisionen i form av beteende, prestation, uttalanden, 

tillstånd eller fakta är mottagliga för verifiering i form av revisionsbevis.    

 

5.  Standarder för ansvarsskyldighet i form av uppförande, prestanda, prestation och kvalitet 

av information kan mätas och jämföras. Det framgår att processen för mätning och 

jämförelse kräver skicklighet. 

 

6. Meningen, betydelsen, och avsikten med uttalanden som granskas är tydliga och 

trovärdigheten som skapas av granskningen ska också vara klart uttryckt och 

kommunicerade. 

 

7.   En revisor ska ge en ekonomisk eller social nytta. 

 

 

Utifrån dessa sju grundläggande postulat definieras och tolkas revisionen som ett socialt 

fenomen och utgör grunden för en teoretisk utveckling (Flint, 1988). I denna studie används 

revisionsteorin för att skapa förståelse för ämnet revision och meningen med revisionen. Denna 

förståelse användas sedan för att förstå granskning och bestyrkning av hållbarhetsrapporter.  
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3.5 Tidigare forskning hållbarhetsindikatorer 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som har gjorts kring storlek, bransch, frivillig 

redovisning, redovisningsval och redovisning av icke finansiell information. Den tidigare 

forskningen kommer senare i denna uppsats att användas för att kunna göra en första analys av 

de erhållna empiriska resultaten. 

 

Många forskare har studerat varför företag väljer att arbeta med hållbarhet samt att 

hållbarhetsrapportera och resultaten som framskridit är många. Galpin et al. (2015) studerade 

sambandet mellan hållbarhet och företagskultur. Resultatet som erhölls visade att en rad 

fördelar kunde uppstå när företag valde att arbeta med hållbarhet. Bland annat ansågs företagets 

rykte förbättras vilket gjorde företaget attraktivt för nya medarbetare, kunder och investerare. 

Resultatet visade också att företagets varumärke stärktes och att de ökade sina 

marknadsandelar, hade lojalare kunder samt mer engagerade medarbetare.    

 

3.5.1 Storlek 

Dangelico och Pujari (2010) framhåller i sin studie att ”grön produktutveckling” är en av de 

viktigaste faktorerna för att uppnå hållbar tillväxt, miljömässig hållbarhet och bättre 

livskvalitet. Undersökningen har förhållit sig till 12 små- och medelstora tillverkande företag 

belägna i Italien och Canada.  Syftet med deras studie var att öka förståelsen för varför och hur 

de utvalda företagen svarar på miljömässiga hållbarhetsutmaningar samt hur dessa integreras i 

företagets produktstrategi samt utveckling. Eftersom studien grundar sig på en kvalitativ 

forskningsmetod har Dangelico och Pujari (2010) använt sig av djupgående intervjuer för att 

analysera företagens motiv till att utveckla ”gröna produkter”, fastställande av miljöpolitik och 

produkters mål, olika dimensioner av grön produktutveckling samt de utmaningar som finns 

med att utveckla och marknadsföra miljövänliga produkter. Resultatet visade sedan att olika 

typer av miljövänliga produkter behöver olika metoder för att kunna integrera miljömässig 

hållbarhet. Det finns även möjlighet till att minska på de risker och utmaningar som 

förekommer med grön produktutveckling där bland annat ”offentlig policy” kan ha stark 

inverkan på att stimulera efterfrågan hos miljövänliga produkter.  

 

En annan studie syftar till att undersöka hur små- och medelstora företag engagerar sig i de 

strategier som förbättrar företagets sociala och miljömässiga hållbarhet (Stubblefield Loucks, 

Martens och Cho, 2010). Denna undersökning utfördes enligt Stubblefield Loucks et al. (2010) 

med hjälp av litteraturen för att kunna sammanfatta de affärsmässiga argument som krävs för 
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att små- och medelstora företag ska kunna uppnå en hållbar utveckling. Studiens resultat visade 

att små- och medelstora företag behöver få särskild uppmärksamhet när det gäller 

affärsstrategier, eftersom de affärsmässiga argumenten inte riktigt är desamma som för stora 

företag.  För att kunna nå en hållbar utveckling så krävs det även förståelse för att små- och 

medelstora företag inte har samma resurser och profiler som de större företagen.  

 

O’Gorman (2001) har utfört en studie som undersöker de avgörande faktorerna för hållbarhet 

inom små- och medelstora företag samt dynamiken mellan två motstridiga förklaringar. Den 

ingående fallstudien utfördes på två små- och medelstora företag inom grossistsektorn, som 

sedan granskades för att kunna identifiera de viktigaste aktörerna. Därefter kontaktades de två 

ledande företagen som kom att samarbeta med projektet. Utifrån studiens resultat konstaterades 

det att hållbar tillväxt är konsekvensen av de strategiska val och/eller branschstrukturer som 

företagen gör. Enligt O’Gorman (2001) måste de små- och medelstora företagens chefer ställa 

sig frågor som ”var och när de ska konkurrera” och sedan ”hur de ska konkurrera” då en 

kombination av sådana frågor kan öka möjligheten till att uppnå en hållbar tillväxt. 

 

3.5.2 Bransch  

Enligt Tagesson et al. (2009) har bransch och storlek varit de vanligaste variablerna för att 

förklara omfattningen och innehållet av frivillig redovisning. Tidigare forskningsresultat tyder 

på att företag med negativt inflytande på miljön har en förmåga att visa och rapportera mer 

information än vad andra företag i andra branscher. En anledning till detta menar Tagesson et 

al. (2009) är att investerare och konsumenter sätter en större press på branscher med en negativ 

miljöpåverkan. Studier visar att företag inom gruv-, olja- och kemiska branscher ofta redovisar 

information om miljö, hälsa och säkerhetsfrågor medan branscher inom finansiell- och 

tjänstesektorn istället redovisar information kring sociala frågor och välgörenhetsarbeten. 

Många tidigare studier visar därmed på att branscher skiljer sig åt med hänsyn till vad och hur 

mycket social och miljömässig information företag väljer att redovisa.   

 

I Tagesson et als. (2009) studie var syftet att förklara omfattningen och innehållet av den 

information som presenteras i företags frivilliga rapporter och på hemsidor. Det empiriska 

materialet bestod av årliga finansiella rapporter och information från hemsidor publicerat av 

svenska företag. Resultatet som erhölls stödjer tidigare forskning om att det finns ett positivt 

samband mellan storlek, lönsamhet, ägande och bransch samt den information som presenteras 

i frivilliga rapporterna och på hemsidor. Resultatet visar tydligt att det finns en väsentlig 
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skillnad mellan olika branschers omfattning och innehåll av frivillig information som företag 

väljer att presentera.   

 

Brammer och Pavelins (2006) studie visar på ett liknande resultat som Tagesson et als. (2009) 

studie erhöll. Brammer och Pavelins (2006) studie syftade till att undersöka mönster i frivillig 

miljörapportering där urvalet bestod av stora brittiska företag. Analysen skilde mellan beslutet 

att ge ut frivillig miljöinformation och kvaliteten på den utelämnade informationen. Därefter 

undersöks hur varje beslut togs i egenskap av företagskaraktär och bransch. Brammer och 

Pavelins (2006) fann att större företag var betydligt mer benägna att lämna frivillig 

miljöinformation. Kvaliteten på informationen hade också ett positivt samband med företagets 

storlek och miljöpåverkan. Dock fann studien att frivillig miljöinformation skilde sig åt mellan 

olika branscher både vad det gällde förekomsten och kvaliteten av miljöinformationen.  

 

Några exempel på branscher som i stor utsträckning tenderade att delge frivillig 

miljöinformation av hög kvalitet var branscher verksamma inom högteknologi, kemikalier, 

konsumentprodukter, teknik, finans, detaljhandel och transport. Branscher inom entreprenad 

visade i stor utsträckning på att ge ut frivillig miljöinformation men informationen var sällan 

av hög kvalité. Avslutningsvis visade branscher inom publicering, naturresurser och 

allmännyttiga tjänster att i stor utsträckning rapportera information av hög kvalité dock 

offentliggjordes sällan denna information (Brammer och Pavelin, 2006). 

 

3.5.3 Frivillig redovisning 

Frivillig redovisning är information som företagen väljer att lämna utöver den information som 

företagen måste lämna. Kravet på att företag ska lämna frivillig information kommer från 

intressenter, analytiker och investerare. Dessa aktörer anser sig behöva frivillig information om 

företag för att kunna göra värderingar och investeringsbeslut. Det är också ett sätt att 

överbrygga informationsasymmetri som kan uppstå mellan företagets ledning och intressenter. 

Företags incitament att lämna frivillig information till investerare har därför studerats av många 

forskare (Einhorn, 2004; Ben-Amar och Mcllkenny, 2015). 

 

Einhorns (2004) studie syftar till att undersöka interaktionen mellan den frivilliga 

informationen och den obligatoriska informationen. Den visar även på den avgörande rollen 

som företagets obligatoriska information har för att bestämma företagets strategi vid 

redovisningen av den frivilliga informationen genom att analysera hur olika funktioner av 
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redovisningsregleringar påverkar företags incitament att redovisa frivillig information. Studiens 

resultat visar att det inte går att studera enbart den frivilliga redovisningen utan en interaktion 

mellan den frivilliga och den obligatoriska är nödvändig för att få en fullständig 

förståelse.            

 

Ben-Amar och Mcllkenny (2015) förklarar att det på senare tid har skett en ökad 

uppmärksamhet kring frivillig redovisning om hållbarhetsfrågor som klimatförändringar och 

koldioxidutsläpp. Flera intressenter såsom kunder, regeringar, analytiker och institutionella 

investerare kräver att fler företag lämnar upplysningar om deras påverkan på den globala 

uppvärmningen och dess tillhörande risker. Syftet med Ben-Amar och Mcllkenny (2015) studie 

är att undersöka sambandet mellan ledningens effektivitet och frivillig redovisning av 

information om klimatpåverkan. Studien fokuserade på tidsperioden 2008-2011 och omfattade 

559 företag som redovisade om sin klimatpåverkan. Resultatet av studien visade ett positivt 

samband mellan ledningens effektivitet och företagets benägenhet att redovisa frivillig 

information. Resultatet visade även en överensstämmelse med tidigare forskning som också 

visat på en positiv relation mellan företagets storlek, verksamhet och den frivilliga 

redovisningen av klimatinformation. 

 

3.5.4 Redovisningsval 

Enligt Fields, Lys och Vincent (2001) skulle redovisningen inte behöva finnas i en värld med 

perfekta marknader. Dock är inte världens marknader perfekta vilket medför att redovisningen 

och dess val av metoder spelar roll. Detta för att minska inflytandet av egenintresse hos de 

människor som har makt inom företaget. Enligt Fields et al. (2001) är redovisningen ett viktigt 

fenomen av flera anledningar. En anledning är att redovisningen ger en vägledning där 

ledningen är tvingad att redovisa information till sina intressenter. Här kan dessutom valet av 

redovisningsmetod vara av stor vikt i kommunikationsprocessen mellan ledningen och 

företagets intressenter. Flertalet forskare har studerat företagens val av redovisningsmetod och 

försökt att ta reda på varför företag väljer att redovisa som de gör (Dichev och Feng, 2013). 

 

I Dichev och Fengs (2013) studie undersöktes tillväxtens påverkan på företagets 

redovisningsval. Syftet med studien var att se om tillväxten påverkade aggressiviteten i 

redovisningsvalen. Det empiriska testet bestod av 260 000 observationer över de senaste 50 

åren. Resultatet visade att det inte fanns någon relation mellan tillväxt och aggressivt 

redovisningsval utan de redovisningsval som företagen gör härleds främst från rutiner.    
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Valet att redovisa hållbarhetsinformation menar Cho, Freedman och Patten (2012) beror på att 

företag ser ett strategiskt värde i att hållbarhetsrapportera. Syftet med Cho et als. (2012) studie 

var att undersöka möjliga förklaringar till varför företag väljer att lämna miljöinformation. 

Studien gjordes genom att studera 500 amerikanska företag som verkade i olika branscher. 

Resultatet av studien visade bland annat att företagets storlek och verksamhet har ett samband 

med valet av vad företaget kommer att redovisa. Det visade sig bland annat att företag med 

sämre miljöprestanda är mer benägna att redovisa miljöinformation än de med bättre 

miljöprestanda.  

 

3.5.5 Redovisning av icke finansiell information 

Icke-finansiell information är oftast frivilligt för företagen att redovisa och som de kan redovisa 

i en separat rapport eller tillsammans med en finansiell rapport. Enligt Mio och Venturelli 

(2013) har ett flertal vetenskapliga studier gjorts som handlar om redovisning av icke-finansiell 

information och hållbarhetsinformation. Författarna menar att vissa studier har analyserat 

effekterna av redovisad hållbarhetsinformation i form av marknadsvärdet på företag, 

utvecklingen över tid, företagskulturen och samspelet med faktorer inom den ekonomiska 

sektorn. 

 

Orens och Lybaert (2007) studerade relevansen av icke-finansiell information inom den 

belgiska kapitalmarknaden. Tidigare studier har dokumenterat att den icke-finansiella 

information som ett företag ger gör det lättare att bedöma värdet av företaget. Enligt Orens och 

Lybaert (2007) kräver kapitalmarknadens aktörer att företag redovisar mer frivillig information 

så som icke-finansiell. Studiens resultat visar på att företag har redovisat mer icke-finansiell 

information över tiden. Trots den ökade redovisningen tenderar finansiella analytiker att inte 

använda den icke-finansiella informationen förutom till framåtblickande information och för 

att förstå den interna strukturen i företaget. Studien tyder också på att gapet har minskat mellan 

den informationen som de finansiella analytikerna kräver och den information som 

företagsledningen tillhandahåller. Orens och Lybaert (2007) utvärderar användandet av icke-

finansiell information genom att granska finansiella analytikers rapporter med företags 

årsredovisningar. Resultatet visar också att den framåtblickande informationen och 

informationen om internstruktur är positivt relaterade till analytikers prognosers exakthet.  

 

Dumay, Frost och Beck (2015) gjorde en fallstudie över hur två stora australiensiska börsföretag 

hanterade redovisningen av icke-finansiell information. Företagen valdes ut på grund av sin 
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storlek och långa historia av förbättrad extern rapportering av icke-finansiell information. 

Uppgifterna som studerades hämtades från offentligt tillgängliga årsrapporter, CSR rapporter 

och pressmeddelanden. Genom den studerade informationen kunde Dumay et al. (2015) 

identifiera olika trender inom den externa icke-finansiella redovisningen. Detta låg sedan till 

grund för intervjuer med företagens nyckelpersoner som var direkt ansvariga och involverade i 

framställandet av rapporterna. Dumay et al. (2015) studie syftade till att definiera begreppet 

”väsentlig legitimitet”. Studien visar att många företag antar en strategi som speglar en 

samstämmighet mellan beteenden hos företagen och uppfattningarna hos samhället. 

 

Resultatet i Dumays et al. (2015) studie visar att definitionen av ”väsentlig legitimitet” bör 

handla om att göra det möjligt för företag att reda ut vad som är viktigt för själva företaget med 

ett primärt mål som även tar hänsyn till de viktigaste aktörerna. Detta bidrar då till en ”win-

win” situation för både företaget och dess intressenter. Problemet ligger dock i att bedöma vilka 

frågor som är väsentliga och huruvida dessa frågor bör redovisas. Studien visar att de 

”väsentliga frågorna” har en tendens att presenteras på ett manipulativt sätt genom att i 

huvudsak fokusera på de positiva och därmed tona ner det negativa vilket Dumay et al. (2015) 

kallar för en reducerad form av greenwashing. Detta är dock inte ett häpnadsväckande resultat 

av studien eftersom det inte är av bästa intresse för företag att redovisa deras negativa påverkan. 

Ett annat resultat som erhölls från studien var hur båda företagen använde sina uppfattningar 

om ”väsentliga frågor” som grund för den offentliga rapporteringen. Båda företagen använde 

sig av GRI vid rapporteringen. Det visade sig dock inte vara den drivande kraften för att 

rapportera. Snarare var det en form av likformat beteende för att rättfärdiga bland jämlikar som 

företaget gör det rätta genom att följa en standard.    

 

Mio och Venturelli (2013) utförde en annan studie som fokuserade på en jämförelse mellan 

redovisad hållbarhetsinformation (med fokus på miljö och anställda) för 50 olika företag. 

Företagen valdes ut efter storlek (antal anställda) och var listade på Italian Stock Exchange och 

London Stock Exchange. Resultatet av Mio och Venturellis (2013) studie visade att processen 

för rapportering av icke-finansiell information innehar vissa brister, framför allt i Italien. 

Bristen ligger i förmågan att kunna kommunicera ut väsentlig hållbarhetsinformation till 

intressenter och aktörer utanför företaget. Det visade sig att trots att företagen hade ett aktivt 

hållbarhetsarbete inom företaget fanns svårigheter att rapportera de uppnådda resultaten inom 

miljömässiga, sociala och ekonomiska förhållanden.  
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Ett annat problem sågs vara den interna kommunikationen mellan de som ansvarade för 

företagets miljö- och sociala frågor samt de som ansvarade för den finansiella rapporteringen 

(Mio och Venturelli, 2013). Svårigheterna med rapporteringen medför också en avsaknad 

möjlighet att kunna befästa en positiv bild för företagets intressenter. Den senaste utvecklingen 

inom en integration av finansiella- och icke-finansiella rapporter visar också på ett akut behov 

av att överbrygga avskildheten mellan den finansiella rapporteringen och 

hållbarhetsrapporteringen. Detta för att öka nyttan för de olika interna och externa 

intressenterna som använder informationen (Mio och Venturelli, 2013). 
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3.6 Tidigare forskning bestyrkande 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som har gjorts kring skillnaden mellan en revision 

av en finansiell rapport och ett bestyrkande av en hållbarhetsrapport samt revisionsbevis. Den 

tidigare forskningen kommer senare i denna uppsats att användas för att kunna göra en första 

analys av de erhållna empiriska resultaten.  

 

3.6.1 Skillnaden mellan en revision av en finansiell rapport och ett bestyrkande av en 

hållbarhetsrapport 

Enligt Moroney och Trotman (2016) studie har det ökade intresset för hållbarhetsrapportering 

lett till att allt fler företag väljer att granska och bestyrka sina rapporter. En stor del av den 

tidigare forskningen kring hållbarhetsrapportering har handlat om vilken typ av uppgifter som 

lämnats i hållbarhetsrapporterna samt meningen med bestyrkandet av dessa rapporter. 

Uttalandet som revisorerna och bestyrkarna gör på en hållbarhetsrapport är därför av stor 

betydelse. Dock har det inte funnits någon tidigare forskning kring frågan om hur revisorers 

bedömning skiljer sig åt vid ett bestyrkande av en hållbarhetsrapport och en revision av en 

finansiell rapport. Det blir därför viktigt för revisorer och bestyrkare att ställa sig frågan om vad 

som anses väsentligt. Tidigare forskning om begreppet väsentlighet har enligt Moroney och 

Trotman (2016) enbart diskuterats kring finansiella rapporter och mycket lite vad gäller 

kvalitativa faktorer och bestyrkande av hållbarhetsrapporter.    

 

Syftet med Moroney och Trotman (2016) studie var att skapa en bättre förståelse för revisorers 

väsentlighetsbedömningar vid säkerställandet av hållbarhetsinformation. Fokus låg framför allt 

på vilka väsentlighetsbedömningar som förväntades vara lika eller olika vid finansiella 

rapporter och hållbarhetsrapporter, samt hur de kvalitativa faktorernas 

väsentlighetsbedömningar förväntades vara annorlunda mellan de olika rapporterna. För att 

svara på studiens syfte deltog 82 revisorer från tre av de fyra största revisionsföretagen. 

Deltagarna bestod av 48 chefer och 34 pensionärer som hade en varierad erfarenhet av revision 

(mellan 1,5 år upp till 15 år). Av de 82 revisorerna var det fjorton deltagare som hade erfarenhet 

av bestyrkande av hållbarhetsrapporter.  

 

Resultatet av Moroney och Trotman (2016) studie visar att revisorer bedömer väsentligheten 

av en finansiell rapport signifikant högre än vad som görs i en hållbarhetsrapport. Vidare visar 

resultatet från studien att kvalitativa faktorer har en större inverkan på 

väsentlighetsbedömningen av hållbarhetsuttalanden än på finansiella uttalanden. Moroney och 



 

 

42 

 

Trotman (2016) menar att förståelsen för de faktorer som påverkar väsentligheten i 

hållbarhetsrapporteringen är viktig eftersom att dessa faktorer har en stor effekt på 

tillförlitligheten. 

 

Moroney och Trotman (2016) poängterar också i sin studie att det råder en stor skillnad mellan 

information som lämnas i den finansiella rapporten och i hållbarhetsrapporten. I 

hållbarhetsrapporten finns det en annan typ av information som exempelvis förekomsten av 

andelen skador, procentandelen anställda som utbildats i antikorruption, antalet incidenter som 

arbetsrelaterade dödsfall och andelen utsläpp av växthusgaser, energianvändning, vatten och 

avfallshantering. Denna typ av information kommer sedan under revisionen att bedömas, 

värderas och ligga till grund för bedömningen som revisorn kommer att göra på 

hållbarhetsrapporten. Dock menar Moroney och Trotman (2016) att ett uttalande även påverkas 

av de personer som utför revisonen och granskningen. Till exempel kan teamet för bestyrkande 

av hållbarhetsrapporter inkludera både revisorer och ämnesexperter (t.ex. ingenjörer, geologer, 

miljöforskare) där ämnesexperterna i jämförelse med revisorerna kan besitta större skillnader 

vad gäller tekniker, utbildningar, erfarenhet och yrkesmässig skepticism. 

 

3.6.2 Revisionsbevis 

Enligt många forskare handlar revision om att samla och utvärdera revisionsbevis om 

ekonomiska händelser för att fastställa graden av överensstämmelse mellan de faktiska 

händelserna och de redovisade händelserna (Yoshihide, 1975; Janvrin, Caster och Elder, 2010; 

Hackenbrack, 1992). Det ultimata målet med revisionen är att formulera en rimlig slutsats med 

hjälp av de erhållna revisionsbevisen. Revisionsbevis kan definieras som: 

 

”as the basis on which one ought to fashion one´s belief or draw some conclusion with respect 

to the proposition established” (Yoshihide, 1975) 

 

Yoshihide (1975) delar i sin studie upp revisionsbevis i två olika delar; bekräftande 

revisionsbevis och stödjande revisionsbevis. Bekräftande revisionsbevis är bevis som hjälper 

till att fastställa ett ultimat påstående. Det stödjande revisionsbeviset hjälper inte till att fastställa 

ett påstående utan gör bara påståendet mer välgrundat. 
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Revisionsbevisen erhålls genom att bland annat granska företagets interna kontroller samt att 

kontrollera att företagets transaktioner har utförts på ett korrekt sätt. För att kontrollera det 

sistnämnda måste revisorn göra en detaljerad revision som innebär att kontrollera och bekräfta 

företagets transaktioner så som inkomster och utgifter, inbetalningar och utbetalningar, inköp, 

lager osv. (Yoshihide, 1975). Janvrin et al. (2010) menar i sin studie att revisionsbevis även är 

information som erhålls från tredje part. Genom att erhålla revisionsbevis från tredje part som 

bestyrker relevanta påståenden om kontosaldon, transaktioner och avslöjanden ökar 

möjligheterna att upptäcka felaktigheter och bedrägeri (Janvrin et al., 2010).   

 

Enligt Shenkir (1971) är det viktigt att de revisionsbevis som en revisor samlar in är trovärdiga. 

Olika revisionsbevis kan ha olika grad av trovärdighet och därför är det viktigt att kunna 

bedöma och utvärdera trovärdigheten på revisionsbevisen innan revisorn låter bevisen påverka 

bedömningen. Yoshihide (1975) menar att revisionsbevisen ligger till grund för vilken 

bedömning revisorn kommer göra om ett företags finansiella rapport. 

 

En annan studie utförd av Gillet (2012) syftar till att studera tillämpningen av tredje parts 

granskningar på företags hållbarhetsrapporter. För att svara på studiens syfte analyseras 

bestyrkanderapporter från 40 franska börsnoterade bolag som hållbarhetsrapporterar och har en 

tredje parts granskning. Gillet (2012) utför också semistrukturerade intervjuer med 

hållbarhetschefer och bestyrkare samt revisorer. 

 

Enligt Gillet (2012) kommer revisorn och bestyrkarna att använda olika tekniker för att samla 

in och analysera den information som fås från en hållbarhetsrapport. Författaren menar vidare 

att de flesta tekniker som används vid ett bestyrkande av en hållbarhetsrapport kommer från 

den traditionella finansiella revisionen. En vanlig teknik som revisorer brukar tillämpa är 

intervjuer med personer som ansvarar för upprättandet av hållbarhetsrapporten eller andra 

berörda parter som är delaktiga i ett företags hållbarhetsarbete. Andra moment som ingår i 

revisonen handlar om att göra analysprocedurer och testa detaljer som tillexempel att 

kontrollera siffror och jämföra data med olika revisionsbevis. Som tidigare nämnts poängterar 

Gillets (2012) studie att traditionella revisionstekniker ofta används vid granskning av en 

hållbarhetsrapport så som förfrågningar, observationer, inspektioner, beräkningar och analyser. 

Dock kan även andra tekniker vara tillämpliga vid en granskning av en hållbarhetsrapport så 

som undersökningar av fokusgrupper och information från expertkommentarer.  
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Resultatet av studien visar att intresset av att anlita en tredje part för att bestyrka en 

hållbarhetsrapport hänger ihop med hur företag hanterar och utvecklar sitt hållbarhetsarbete.    

Dessutom är syftet med granskningen att försäkra intressenterna att hållbarhetsinformationen 

är tillförlitlig. Gillet (2012) menar att ett bestyrkande av en hållbarhetsrapport främst handlar 

om en strävan efter legitimitet. Behovet av ansvar är framträdande i dagens samhälle och 

kontroller och granskningar kan vara ett verktyg som gör det möjligt att nå tillförlitlighet. 

Samhällets förväntningar handlar om öppenhet, pålitlighet och ansvar och därför uppstår ett 

ökat behov av att kontrollera den information som redovisas i hållbarhetsrapporterna. 

Revisionen och bestyrkandet blir alltså ett sätt att styra och uppfylla detta behov. 
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3.7 A priori modeller 

I de två egenarbetade modellerna (figur 3) tydliggörs det för vilka teorier och tidigare forskning 

som hör till respektive forskningsområde. Den gröna ovalen till vänster belyser information 

som ligger till grund för undersökningen av hållbarhetsindikatorer medan den blå ovalen till 

höger rör information om bestyrkande.  

 

Figur 3. A priori modeller 

 

De teorier som ligger till grund för att studera hållbarhetsindikatorerna presenteras i den övre 

rektangeln till vänster och utgörs av institutionell teori och normativ teori. Den tidigare 

forskningen som härrör till hållbarhetsindikatorerna presenteras i den nedre rektangeln till 

vänster och innehåller information om storlek, bransch, frivillig redovisning, redovisningsval 

och redovisning av icke-finansiell information. 

 

Den teori som ligger till grund för att studera bestyrkande presenteras i den övre rektangeln till 

höger och innefattas av revisionsteorin. Den tidigare forskningen inom forskningsområdet 

presenteras i den nedre rektangeln till höger och handlar om revisionsbevis.  
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3.8 Undersökningsmodell 

I figur 4 redogörs det för viktiga begrepp inom denna studie samt hur information om respektive 

begrepp har inhämtats. De begrepp som presenteras i de gröna rutorna hör till studiens första 

perspektiv som rör hållbarhetsindikatorer och de begrepp som presenteras i de blå rutorna hör 

till studiens andra perspektiv bestyrkande. Det första begreppet hållbarhetsindikatorer har 

analyserats med hjälp av företagens hållbarhetsrapporter. För begreppen bransch och storlek 

har information hämtats från Nasdaq OMXs branschfördelning av listade företag på 

Stockholmsbörsen och genom Retriever. För begreppen revisionsbevis och revisionsstandarder 

har information hämtats med hjälp av intervjuer med revisorer och professionella bestyrkare 

inom hållbarhetsområdet. Intervjufrågorna kan ses i studiens bilaga 1.  

 

 

Figur 4. Undersökningsmodell 

 

Den teori som presenteras i den teoretiska referensramen kommer ligga till grund för framtida 

analys av det erhållna empiriska resultatet som redovisas i nästföljande kapitel. 
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4. Empiri och analys 
Detta kapitel presenterar det empiriska resultatet och gör en första analys med hjälp av tidigare 

forskning. Empiri- och analysdelen är uppbyggd enligt A priori modellerna som presenteras i 

teoridelen, figur 3 A priori modeller.  

 

4.1 Hållbarhetsindikatorer 

I den första delen av det empiriska och analytiska kapitlet presenteras resultatet som erhållits 

från dokumentstudien om hållbarhetsindikatorer. Först presenteras allmänt hur många företag 

som har valt att hållbarhetsrapportera. Sedan redogörs det för det empiriska resultatet inom 

kategorierna storlek, bransch, frivillig redovisning och redovisningsval samt icke-finansiell 

redovisning.  

 

4.1.1 Allmänt 

Inledningsvis gjordes en dokumentstudie för att ta reda på hur många stora, medelstora och små 

företag på Stockholmsbörsen som hållbarhetsrapporterar. Sammanlagt finns det 281 stora, 

medelstora och små företag listade på Stockholmsbörsen. Flertalet av dessa företag väljer att 

redogöra för företagets ståndpunkt vad gäller miljö-, kvalitet- och hållbarhetsfrågor. Det är dock 

inte alla företag som väljer att redovisa hållbarhetsfrågorna i en särskild hållbarhetsrapport utan 

inkluderar en kortare presentation om företagets hållbarhetsarbete och hållbarhetsståndpunkt i 

sin årsredovisning.  

 

Eftersom fokus har varit att ta reda på hur många företag som hållbarhetsrapporterar har det 

därför varit nödvändigt att göra en avgränsning till det som klassas som hållbarhetsrapportering. 

I denna studie har avgränsningar gjorts till de företag som i en särskild rapport eller integrerad 

rapport redovisat sitt hållbarhetsarbete. Dessa företag har i denna studie klassificerats som 

“företag som hållbarhetsrapporterar”. I figur 5 visas andelen av de företag som 

hållbarhetsrapporterar.  
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Figur 5. Andelen företag som hållbarhetsrapporterar. 

 

Av figur 5 framgår det att 83 företag av samtliga 281 listade börsnoterade företagen väljer att 

hållbarhetsrapportera vilket motsvarar 29 procent. 

 

Figur 6 visar fördelningen av hur företag väljer att hållbarhetsrapportera. Resultatet visar att 

företag väljer att rapportera antingen enligt den äldre versionen GRI G3, den nyare versionen 

GRI G4 eller enligt något annat system. 

 

 

Figur 6. Andelen företag som hållbarhetsrapporterar enligt G3, G4 och annat. 
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Av de 83 företag som hållbarhetsrapporterar följer 72 av dem GRIs riktlinjer och 68 av dessa 

rapporterar enligt GRI G4 vilket motsvarar ungefär 82 procent. Av dessa 68 rapporter 

rapporterar endast två företag “i enlighet med Comprehensive” och resterande företag 

rapporterar “i enlighet med Core”, som är en mildare omfattning av företagets tillämpning av 

riktlinjen.  

 

Figur 7 visar antalet i procent av de företag som väljer att granska sina hållbarhetsrapporter med 

hjälp av en externt oberoende part samt de företag som väljer att inte granska sina rapporter. 

  

 

Figur 7. Andelen företag som granskar sina hållbarhetsrapporter. 

 

Utifrån de 68 företag som hållbarhetsrapporterar enligt GRI G4 är 25 av dessa rapporter 

granskade av en extern oberoende part vilket motsvarar 37 procent, de resterande 63 procenten 

gjorde ingen externt oberoende granskning på hållbarhetsrapporten. Dock gjorde ett fåtal 

företag en översiktlig granskning av vissa delar av rapporten, men granskningen omfattade då 

inte hela hållbarhetsrapporten och därför är dessa inte inkluderade i de 37 procenten. De externt 

oberoende parterna består till största delen av revisorer men också av professionella bestyrkare. 

 

De hållbarhetsrapporter som har studerats närmare är de som är upprättade enligt GRI G4 samt 

de som är bestyrkta av en externt oberoende part. Antal rapporter som omfattas av denna studie 

är 25 stycken.  



 

 

50 

 

4.1.2 Storlek 

För att få en uppfattning om de hållbarhetsrapporterande företagens storlek gjordes en 

undersökning på Retriever utifrån antalet anställda år 2014. De företag som är listade på 

Stockholmsbörsen har sedan delats in i tre olika storleksklasser med hjälp av Svenskt 

Näringsliv, se nedanstående figur 8. Svenskt Näringsliv klassar företag efter antalet anställda 

där ett stort företag ska ha över 250 anställda, ett medelstort företag 50-250 anställda och ett 

litet företag mellan 10-49 anställda (Svenskt Näringsliv, u.å). 

 

Figur 8. Andelen stora-, medelstora-, och små företag som rapporterar enligt G4 och bestyrker sina 

rapporter. 

 

Studien visar att enligt klassificeringen av företagens storlek går det att tydligt se att majoriteten 

av de företag som väljer att hållbarhetsrapportera enligt GRI G4 samt bestyrka rapporterna är 

stora företag. Utifrån de företag som valdes ut för denna studie visade sig hela 23 stycken vara 

klassade som stora företag vilket motsvarar 92 procent av de 25 företagen, ett företag 

klassificerades som medelstort och ett som litet företag vilket motsvarar ungefär 4 procent var. 

 

Detta går i linje med tidigare forskning som gjorts kring sambandet mellan ett företags storlek 

och incitamenten att upprätta en hållbarhetsrapport. Isaksson och Steimble (2009) hävdar att 

det råder en hög förväntan om att företag rapporterar kring hur de arbetar med hållbarhet. En 

anledning till varför stora företag väljer att granska sina hållbarhetsrapporter kan vara att de 

känner större påtryckningar och förväntningar från samhället. Genom att låta en extern 

oberoende part granska hållbarhetsrapporten skapas tillförlitlighet och trovärdighet. Stora 
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företag har ofta ett stort inflytande i samhället och en förväntan på att de ska uppträda som goda 

samhällsmedborgare. Cho et al. (2012) tidigare studie visar att företagets storlek och 

verksamhet har ett samband med valet av vad företaget kommer att redovisa i sin 

hållbarhetsrapport.  

 

Tidigare forskning pekar likt denna studie på att små- och medelstora företag inte 

hållbarhetsrapporterar i samma utsträckning som stora företag. Stubblefield Loucks et al. 

(2010) och O’Gorman (2001) framhåller att det krävs en förståelse för att små- och medelstora 

företag inte har samma resurser och profiler som de större företagen för att kunna nå en hållbar 

utveckling. 

 

4.1.3 Bransch 

För att dela in de olika företagen i branscher användes Nasdaqs OMX klassificering. Nasdaq 

använder Industry Classification Benchmark (ICB) för att klassificera de olika börsnoterade 

företagen. ICB är en allmänt använd global standard för klassificering av företag som tar hänsyn 

till företagets huvudsakliga verksamhet eller det affärsområde som genererar den största 

andelen av intäkter till företaget. Klassificeringen är identisk på börser över hela världen och 

delas in i 10 olika sektorer, se nedanstående figur 9. Branschklassificeringen gör det möjligt för 

intressenter och investerare att jämföra och analysera olika branschers utveckling (Nasdaq, u.å).  

 

 

Figur 9. Fördelningen av studiens representerade branscher. 
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I denna studie fanns en mängd olika sektorer och branscher representerade. Av de 83 företag 

som valt att hållbarhetsrapportera och de 25 utvalda företag som rapporterar enligt GRI G4 samt 

bestyrker sina rapporter förekom det 8 av 10 olika sektorer. De mest representerade sektorerna 

som hållbarhetsrapporterar enligt GRI G4 och låter en externt oberoende part granska 

rapporterna för basic materials, financials, consumer services och industrials. I figur 9 

presenteras fördelningen av företagens olika branscher. 

 

Tidigare forskning har konstaterat att hållbarhetsrapportering är av betydelse för att visa att 

företag tar ett samhällsansvar (Mio och Venturelli, 2013). Detta gäller framför allt företag inom 

branscher med särskilda produktionsmetoder, t.ex. med betydande mängd utsläpp av koldioxid. 

Många branscher som har en stor miljöpåverkan (exempelvis industrials) har i denna studie valt 

att hållbarhetsrapportera. Dock är det många av dessa företag som inte valt att granska sina 

hållbarhetsrapporter vilket tydligt visas i figur 9. De branscher som bestyrker flest rapporter i 

förhållande till antal upprättade rapporter är basic materials där 5 av 8 rapporterande företag 

väljer att bestyrka sin rapport och technology där 2 av 3 väljer att bestyrka. Junior et al. (2014) 

menar att de företag som väljer att bestyrka sina rapporter gör det för att öka trovärdigheten och 

tillförlitligheten. Studien visar också att den bransch som bestyrker flest rapporter totalt är 

financials vilket ofta innefattar banker. En anledning till detta kan vara att de känner konkurrens 

samt påtryckningar från samhället (Junior et al., 2014). 

 

Den bransch som överlägset upprättar flest hållbarhetsrapporter i denna studie är industrials, 

där hela 23 företag hållbarhetsrapporterar, däremot är det endast 3 av dessa rapporter som är 

granskade av en extern oberoende part. Tagesson et al. (2009) förklarar att de sektorer som 

anses kritiska ur ett miljömässigt och socialt perspektiv ofta väljer att hållbarhetsrapportera och 

visa att de tar ett socialt ansvar. Ben-Amar och Mcllkenny (2015) förklarar också att det på 

senare tid har skett en ökad uppmärksamhet kring frivillig redovisning om 

hållbarhetsrapporteringar vilket Tagesson et al. (2009) menar till stor del beror på de krav som 

ställs från kunder och intressenter. Det kan därmed antas att branscher inom industrials har ett 

ökat krav på sig att rapportera om sina miljöpåverkningar, men eftersom granskning och 

bestyrkning av hållbarhetsrapportering är relativt nytt, så undviks detta ganska ofta.   

 

Inom sektorn consumer services innefattas branscher som klädesföretag och livsmedelsbutiker. 

Det är allmänt känt att dessa branscher har haft bristande miljömässiga och sociala förhållanden 

(SVT, 2015) vilket kan vara en stor anledning till att de satsar på att bestyrka sina 
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hållbarhetsrapporter för att öka legitimiteten i samhället. Genom bestyrkandet av 

hållbarhetsrapporten signaleras det att rapporten är korrekt och inte innehåller väsentliga fel. 

Klädesföretag kan på så sätt frigöra sig från den vanliga uppfattningen om att deras företag kan 

ha bristande miljömässiga- och sociala förhållanden.   

 

En intressant del i denna studie är att företag inom utilities och oil & gas inte 

hållbarhetsrapporterar överhuvudtaget trots att de är verksamma inom branscher med en negativ 

miljöpåverkan. Tidigare forskning indikerar enligt Brammer och Pavelin (2006) på att 

branscher inom naturresurser och allmännyttiga tjänster i stor utsträckning rapporterar 

hållbarhetsinformation av hög kvalitet men att informationen sällan offentliggörs. Deras studie 

visar också likt denna undersökning att branscher som i stor utsträckning hållbarhetsrapporterar 

är de som främst är verksamma inom konsumentprodukter, teknik, finans och detaljhandel.  

 

4.1.4 Frivillig redovisning och redovisningsval 

Ben-Amar och Mcllkenny (2015) menar att frivillig redovisning handlar om information som 

företagen väljer att lämna utöver den information som företagen är tvungna att lämna. Många 

av de som hållbarhetsrapporterar anger att orsaken till hållbarhetsrapporteringen grundar sig på 

affärsmässiga strategier och krav från intressenter. Wihlborgs är ett fastighetsbolag som anger 

att: 

 

“I omvärlden ser vi ökade krav från våra investerare att ha en tydlig hållbarhetsstrategi. Har 

man inte det är man inte en aktör att räkna med” (Wihlborgs, 2015)  

 

Detta går helt i linje med vad Finkbeiner et al. (2010) framhåller om hållbarhetsfrågors värde. 

Finkbeiner et al. (2010) förklarar att hållbarhet med tiden fått en större betydelse och acceptans 

inom företagens beslutsfattande och strategier. Cho et al. (2012) är en annan forskare som också 

menar att företag ser ett strategiskt värde i att hållbarhetsrapportera.  

 

Einhorn (2004) stödjer resonemanget om att kravet på att företag ska lämna frivillig information 

kommer från intressenter, analytiker och investerare. Aktörer anser sig behöva frivillig 

information om företag för att kunna göra värderingar och investeringsbeslut. En annan orsak 

till att företag hållbarhetsrapporterar är att de får en möjlighet att kunna visa hur de arbetar med 

sina hållbarhetsfrågor. ICA gruppen skriver i sin hållbarhetsrapport: 
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“Hållbarhetsredovisningen är ett av ICA Gruppens sätt att kommunicera med omvärlden kring 

hur arbetet med hållbarhet bedrivs och utvecklas” (ICA gruppen, 2015)  

 

Handelsbanken anser också att: 

 

“Hållbarhet i Handelsbanken handlar om att förstå bankens roll i samhället samt att agera 

ansvarsfullt och långsiktigt inom de områden där banken har möjlighet att påverka, direkt eller 

indirekt, genom vår egen verksamhet. Genom dialog, engagemang och öppenhet bygger vi 

långsiktiga relationer med våra kunder, medarbetare, ägare/investerare och samhället med ett 

finansiellt, socialt och miljömässigt perspektiv” (Handelsbanken, 2015) 

 

Redovisning generellt ses som ett viktigt fenomen av flera anledningar. En sådan är att 

redovisningen ger en vägledning om hur och vad ett företag är tvunget att redovisa till sina 

intressenter. Redovisningsvalet är därför av stor vikt i kommunikationsprocessen mellan 

företaget och dess intressenter (Fields et al., 2001).  

 

En del företag framhäver också möjligheten att få visa att de tar ett samhällsansvar. JM är ett 

företag som bygger bostäder och bostadsområden och anser att: 

 

“För oss är hållbarhet en viktig del av vårt arbete och ett ansvarstagande som sker i nära 

dialog med lokal- samhället. Vi eftersträvar att skapa långsiktiga värden och att bidra till en 

hållbar utveckling i samhället. Det gör vi genom att ta ansvar för den påverkan våra aktiviteter 

och beslut har på samhället och miljön” (JM, 2015) 

 

Detta styrks också av Marx och van Dyk (2011) som menar att företag kan ses som en integrerad 

del av samhället och därför är det viktigt att de ser till att skydda, stärka och investera inom sitt 

verksamhetsområde. 

 

4.1.5 Icke-finansiell information 

Enligt Mio och Venturelli (2013) är icke-finansiell information oftast frivillig för företag att 

redovisa och kan redovisas i en separat rapport eller tillsammans med en finansiell rapport. 

Vidare framgår det att icke-finansiell information kan inkludera information rörande företags 

hållbarhetsarbete. Den icke-finansiella informationen kan komma att påverka den finansiella 



 

 

55 

 

informationen i framtiden. Exempel på icke-finansiell information är företagsinformation, 

social information och miljöinformation. 

 

För att få en uppfattning om vad och hur företag väljer att redovisa för hållbarhetsinformation 

utifrån GRIs riktlinjer studerades de 25 företagens hållbarhetsrapporter. Med hjälp av 

hållbarhetsrapporterna kunde en studie göras kring vilka hållbarhetsindikatorer som företagen 

valt att presentera. De hållbarhetsindikatorer som företag valt att redovisa presenteras i GRI 

index som ofta är inkluderat i företagens hållbarhetsrapporter eller ligger som en bilaga till 

rapporten.  

 

Studien visar tydligt att företag inom branscher som basic materials, consumer goods och 

industrials redovisar avsevärt många fler indikatorer i jämförelse med företag inom branscherna 

consumer services, financials, health care, technology och telecommunications. Basic 

materials, consumer goods och industrials redovisar ofta många hållbarhetsindikatorer inom 

områdena ekonomi, miljö och social. 

 

Nedan presenteras ett flertal exempel på hållbarhetsindikatorer som olika företag har valt att 

redovisa i sina hållbarhetsrapporter. Dessa exempel visar tydligt att olika företag inom olika 

branscher väljer att fokusera på information som är av störst betydelse för deras verksamhet.         

 

Företagsinformation 

Företagsinformation är information som i princip alla företag inom alla branscher redovisar. Ett 

exempel på icke-finansiell information om företagsfakta som de flesta företag lämnar, är 

beskrivningar över organisationens värdekedja enligt hållbarhetsindikator G4-12, vilket är 

viktigt för att visa hänsyn till det som skapar värde för företaget så som kunder, intressenter, 

långivare och leverantörer. Synen på icke-finansiell information har förändrats med tiden och 

bidragit till att det blivit allt viktigare att ha bredare och större kundfokus. Detta går i linje med 

vad Orens och Lybaert (2007) dokumenterat kring icke-finansiell information. De menar att 

kompletterande icke-finansiell information gör det lättare att bedöma värdet av ett företag. 
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Social information 

Nedan följer några exempel på icke-finansiell information om sociala aspekter som företagen 

ofta väljer att redovisa i sina hållbarhetsrapporter.  

Nöjd kundindex   

Handelsbanken redovisar i sin hållbarhetsrapport information om kundnöjdhet enligt 

hållbarhetsindikatorn G4-PR5. Till bakgrund för detta har de använt sig av SKI (Svenskt 

kvalitetsindex) för undersökningen av deras kundnöjdhet som visade att Handelsbanken totalt 

sätt har Sveriges nöjdaste kunder. I rapporten framgår det att Handelsbanken sedan 1989 haft 

nöjdast privatkunder av de fyra stora bankerna i Sverige (Handelsbanken, Nordea, SEB och 

Swedbank) enligt SKI. Enligt nedanstående bild 1 framgår det att Handelsbanken har högsta 

kundnöjdhetindex 2015 hos privat- och företagskunder i alla länder.  

 

Bild 1. Kundnöjdhet Handelsbanken, källa: Handelsbanken, 2015. 

 

Bilden visar på ett tydligt sätt hur Handelsbanken valt att redovisa hållbarhetsindikatorn G4-

PR5 och den text som finns i hållbarhetsrapporten beskriver hur Handelsbanken har kommit 

fram till dessa siffror.  

 

Personalomsättning 

Handelsbanken och Stora Enso är två exempel på företag som redovisar företagets 

personalomsättning utifrån GRIs riktlinjer. Både Stora Enso och Handelsbanken redovisar 

enligt hållbarhetsindikatorn personalomsättning G4-LA1. Stora Enso har gjort mätningar på hur 

många nyanställda som tillkommit samt företagets personalomsättning.  I nedanstående bild 2 
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visas antal anställda män respektive kvinnor, personalomsättning, andelen nyanställda samt de 

anställda som lämnat företaget.  

 

 

Bild 2. Personalomsättning Stora Enso, källa: Stora Enso, 2015. 

 

Bild 2 visar också personalomsättningen mellan de länder som Stora Enso är verksam i och för 

hela koncernen.   

 

Mänskliga rättigheter 

Stora Enso är ett företag som arbetar med att minimera risken för barnarbete. De har valt att 

redovisa enligt hållbarhetsindikatorn G4-HR5 som rör mätningar för att eliminera barnarbete i 

riskfyllda områden där de är verksamma. De redogör i sin rapport om förhållandena och 

riskerna som finns med eventuella barnarbeten i Pakistan. Förhållandena i Pakistan präglas av 

fattigdom, brist på arbetstillfällen, ineffektiv brottsbekämpning och den allmänt bristande 

medvetenheten om mänskliga rättigheter. Stora Enso garanterar att deras samarbetspartner i 

Pakistan inte anställer barn och heller inte accepterar barnarbete i verksamheten. 

Samarbetspartnern har processer för att eliminera barnarbetet och alla direkta leverantörer i 

landet har undertecknat ett hållbarhetskrav för leverantörer.   

 

Miljöinformation 

Nedan följer några exempel på icke-finansiell information om miljö som företagen ofta väljer 

att redovisa i sina hållbarhetsrapporter. 

 

Energikonsumtion 

Sandvik är ett företag som prioriterar frågor om klimatförändringar och genom globala energi- 

och miljökrav drivs utvecklingen av nya energieffektiva lösningar med låg miljöpåverkan 

framåt. I Sandviks hållbarhetsrapport redovisas därför information kring energiförbrukning, 

klimatförändringar som är relaterade till deras råvaruförsörjning, produktion och transporter. 
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För att minska koldioxidutsläppen från elförbrukningen köper Sandvik bland annat el från 

Europa i enlighet med European Guarantees of Origin scheme.  

Sandvik redovisar elkonsumtionen med hjälp av hållbarhetsindikatorn G4-EN3 Energy 

consumption within the organization. I bild 3 nedan visas tydligt Sandviks energikonsumtion 

fördelat på ett antal komponenter.  

 

Bild 3. Energikonsumtion Sandvik, Källa: Sandvik, 2015. 

I bild 3 har Sandvik delat upp energikonsumtionen i sju olika grupper. Varje grupp visar sedan 

tydligt i procent hur mycket energi som är hänförligt till exakt den gruppen.  

 

Växthusgas 

Boliden är ett företag som producerar metaller för det moderna samhället som koppar, zink, 

guld, silver och bly. De satsar på att redovisa information om växthusgaser och redovisar därför 

enligt indikatorerna G4-EN15 och G4-EN16. G4-EN15 är en indikator som visar direkta 

utsläpp av växthusgaser (Scope 1). Enligt rapporten redovisar Boliden denna indikator för de 

enheter som de har operativ kontroll över. Direkta koldioxidutsläpp uppstår huvudsakligen av 

kolhaltiga reduktionsmedel som kommer från bränslen i metallutvinningsprocesser samt från 

gruvdrift och vägtransport inom Boliden. De direkta utsläppen beräknas i enlighet med 

förfaranden som anges i ett så kallat WBCSD GHG-protokoll, tillsammans med ytterligare 

riktlinjer från EU och/eller nationella myndigheter. Den andra indikatorn G4-EN16 (Scope 2) 

redovisar de indirekta koldioxidutsläppen utsläppen för de enheter som Boliden har operativ 

kontroll över. Dessa omfattas främst av produktionsrelaterade utsläpp.  Beräkningen görs 

genom att multiplicera den energi som används med produktionsmix för den specifika regionen. 

Produktionsmix bör vara så aktuell som möjligt, och Boliden använder emissionsfaktorer 

publicerade av International Energy Agency. 
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Alla exempel på hållbarhetsindikatorer som tagits upp ovan visar tydligt på vad företag väljer 

att hållbarhetsrapportera utifrån GRIs riktlinjer. Som tidigare nämnts har ofta företagets bransch 

en stor påverkan på vad företagen kommer att redovisa (Brammer och Pavelins, 2006; Tagesson 

et al., 2009). Företagens redovisning av icke-finansiell information och hållbarhetsindikatorer 

präglas därför av samhället och intressenternas förväntningar. Detta går i linje med tidigare 

forskning och vad Dumays et al. (2015) framhäver i sin studie. Studien visar att många företag 

antar en strategi som speglar samstämmigheten mellan beteenden hos företag och uppfattningen 

av samhället.  

 

Sammanfattningsvis går det att urskilja från dokumentstudiens resultat av 

hållbarhetsindikatorer att de företag som väljer att hållbarhetsrapportera ofta är klassificerade 

som stora företag och är verksamma inom branscher med sämre miljöprestanda. Anledningen 

till att de flesta företag väljer att hållbarhetsrapportera grundar sig på att de känner 

påtryckningar från intressenterna att ta ett större samhällsansvar och vinna legitimitet från 

samhället. Hållbarhetsrapporteringen gör det möjligt för företag att visa en mer heltäckande 

bild av hur de arbetar inom sociala, miljömässiga samt ekonomiska områden. Många företag 

väljer att redovisa sin icke-finansiella information med hjälp av GRIs riktlinjer. GRI innehåller 

en mängd olika hållbarhetsindikatorer som företagen själva fritt får välja utifrån vad som anses 

vara mest väsentligt för deras verksamhet. Denna studie visar att många företag väljer att 

redovisa hållbarhetsindikatorer inom sociala och miljömässiga områden som är av betydelse 

för deras verksamhet.  
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4.2 Bestyrkande 

Den andra delen av den empiriska studien består av intervjuer med både revisorer och 

professionella bestyrkare samt en första analys med hjälp av tidigare forskning. De intervjuade 

har varit tre revisorer och tre bestyrkare. Dessa kommer från revisionsbyråer som PwC, Grant 

Thornton, KPMG samt konsultbolagen Goodpoint och Ethos International.  

 

Informatörerna från de olika företagen har olika bakgrunder och erfarenhet av granskning av 

hållbarhetsrapporter. Många har jobbat inom olika områden men de flesta har arbetat med 

granskning av hållbarhetsfrågor omkring fem år. Antalet rapporter som granskas per år har 

varierat stort mellan de olika företagen. Vissa granskar ett fåtal medan andra granskar upp till 

20 rapporter om året. Enligt våra informatörer följer alla rapporter GRIs riktlinjer och de flesta 

följer den senaste versionen G4.  

 

Till revisorerna ställdes en allmän fråga om vad de ansåg vara den största skillnaden mellan att 

granska en finansiell rapport och en hållbarhetsrapport. Svaren som erhölls pekar främst på att 

den finansiella rapporten är mer standardiserad och lagstadgad. Revisor C förklarar att: 

 

“Hållbarhetsrapporten är en mer översiktlig granskning och är svårare att granska då den 

innehåller mjuka parametrar. Den finansiella rapporten innebär en hårdare granskning där 

bevisbördan är högre” 

 

Revisor B menar att det inte finns samma krav på hållbarhetsrapporter och att processerna 

fortfarande är omogna eftersom att granskning av hållbarhetsrapporter är relativt nytt. Revisor 

B menar likt Revisor C att det görs en översiktlig och en mycket mindre granskning av 

hållbarhetsrapporten i jämförelse med den finansiella granskningen som är mycket mer 

djupgående. Denna skillnad mellan finansiell revision och hållbarhetsbestyrkande är något som 

också Westermark (2012) belyser. Westermark (2012) menar att en revision av en finansiell 

rapport är mer djupgående och leder till en revisionsberättelse medan ett bestyrkande av en 

hållbarhetsrapport leder till en bestyrkanderapport som är betydligt mer ytlig och inte 

lagstadgad.  

 

Revisor A går i samma spår som de andra revisorerna men framhåller också att skillnaden 

mellan en hållbarhets- och finansiell rapport är att hållbarhetsrapporten är mer företagsspecifik 

och att de redovisade indikatorerna är specifika för företagets verksamhet. Eftersom den 
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finansiella informationen styrs av lagar och regler så kan inte företagen välja vilken information 

som ska tas med, en möjlighet man har i en hållbarhetsrapport. 

 

De informatörer som menar att granskning av hållbarhetsrapporter fortfarande är en omogen 

marknad stämmer överens med vad tidigare forskning också pekar på. Enligt Junior et al. (2014) 

och Simnett et al. (2009) är bestyrkande av hållbarhetsrapporter relativt nytt vilket gör att det 

finns en avsaknad av direkta lagar och regler för hur bestyrkande och granskning ska gå till. 

Därför används det idag en rad olika tekniker och metoder vid granskning av 

hållbarhetsrapporter. Vilka som får bestyrka en hållbarhetsrapport är även det en oreglerad 

marknad vilket gör att allt från revisionsbyråer, konsultfirmor till specialister utför 

bestyrkanden (Perego och Kolk, 2012).  

 

Enligt våra informatörer börjar ofta en granskningsprocess av en hållbarhetsrapport med ett 

uppstart- samt planeringsmöte. Därefter görs en riskanalys för att kunna göra en bedömning om 

var det finns risk för att flest väsentliga fel uppstår. Revisor A säger att likt en revision av en 

finansiell rapport, granskas företagets system och processer för att säkerställa att företaget 

fångar upp den information som är nödvändig. Bestyrkare A menar också att det i det första 

stadiet fokuseras på vilket format rapporten presenteras i, vilka budskap som förs fram, 

eventuella risker samt givna målgrupper.  

 

Alla informatörer förklarar att det är av stor vikt att kontrollera om företagen uppfyller givna 

kriterier samt hur dessa uppfylls. Bestyrkare B förklarar att som bestyrkare måste en rad olika 

frågor ställas vid granskning av en hållbarhetsrapport, detta för att skapa en så bra bild av 

rapporten som möjligt. Exempel på frågor som Bestyrkare B ofta brukar ställa är om 

rapporteringen är manuell eller automatiserad, hur många avdelningar som är involverade samt 

hur mycket och vad är det som ska granskas. Bestyrkare C förklarar att de i deras 

granskningsprocess: 

 

“Granskar all data som publiceras i rapporten samt går igenom varenda mening för att 

säkerställa att alla påståenden har belägg. Till exempel om ett företag säger att ”vi är nummer 

ett i vår bransch på miljöfrågor” ber vi om bevis för detta påstående” 
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Sedan gäller det att samla in revisionsbevis för att se att det som företagen rapporterar är korrekt. 

Insamlingen kan ske på olika sätt, men består ofta av intervjuer och platsbesök. Revisor B 

lägger även till att de ibland gör platsbesök ute i världen då det hos globala företag kan finnas 

andra samarbetsföretag som har stor påverkan på rapportens delar och är därför extra 

riskfyllda.  De är då ute och gör lokala bedömningar.  

 

De svar studiens informatörer givit på hur granskningsprocessen ser ut är relativt samstämmigt 

och bestyrkarna och revisorerna skiljer sig inte nämnvärt åt. Detta är något som skiljer sig mot 

Moroney och Trotman (2016) tidigare studie. Moroney och Trotman (2016) menar att 

granskningen och uttalandet om hållbarhetsrapporten kan påverkas av de personer som utför 

granskningen. Till exempel kan teamet för bestyrkande av hållbarhetsrapporter inkludera både 

revisorer och ämnesexperter (t.ex. ingenjörer, geologer, miljöforskare), där ämnesexperterna 

kan i jämförelse med revisorerna besitta större skillnader vad gäller tekniker, utbildningar, 

erfarenhet och yrkesmässig skepticism vilket leder till att andra processer och bedömningar kan 

erhållas (Moroney och Trotman, 2016).    

 

4.2.1 Revisionsbevis 

De revisionsbevis som samlas in kan vara väldigt olika beroende på vad det är som ska granskas. 

Enligt Bestyrkare B finns det heller inte några givna regler för vad som behöver vara ett 

revisionsbevis. Fokus ligger till största delen på att granska risker och väsentligheter och det är 

i huvudsak kring dessa områden som revisionsbevisen tas in. Oftast tas revisionsbevisen in 

genom intervjuer, platsbesök, inspektioner och dokumentering. Revisor C menar att intervjuer 

kan vara ett sätt för personalen att ta reda på vad de håller på med och på så sätt få en uppfattning 

om hur indikatorn är skapad. Vidare menar Revisor C att det är viktigt att veta om det går att 

lita på den insamlade informationen och därför är en kontroll av ett företags internkontroller 

viktig att göra. Vikten av att kontrollera ett företags interna kontroller stödjs av Yoshihides 

(1975) tidigare forskning. Enligt Yoshihide (1975) erhålls många gånger revisionsbevis genom 

att granska företagens interna kontroller. Bestyrkare B understryker också vikten av att det 

endast sker en översiktlig granskning av hållbarhetsrapporter och inte en revision vilket innebär 

en stor skillnad. 

 

”En översiktlig granskning består av analytisk granskning och förfrågningar. Man går alltså 

inte lika långt i en översiktlig granskning till skillnad från en revision” 
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Revisor A menar, att genom att titta på ett företags internkontroller, går det att få en bättre 

uppfattning om att företagets interna kontroller fångar upp rätt saker på rätt sätt. Utöver 

granskningen av internkontrollerna anser Revisor A att det är viktigt att testa olika detaljer i 

form av bekräftelser och underlag. Enligt Bestyrkare B kan faktiska revisionsbevis bestå av 

kopior på fakturor eller inköpsordrar. Revisor B säger att ett revisionsbevis också kan utgöras 

av både externa och interna rapporter och överlag är oftast externa rapporter bättre än interna 

rapporter. 

 

”Om en extern part har sagt något eller har räknat fram något så är det oftast mer tillförlitligt 

än om företaget själva har ställt upp något i Excel” 

 

Revisionsbevis i form av externa rapporter diskuterar även Janvrin et al. (2010) i tidigare 

forskning. Genom att erhålla revisionsbevis från tredje part kan relevanta påståenden bestyrkas 

och möjligheterna för att upptäcka felaktigheter ökar. 

 

Informatörerna anser att det finns skillnader i hur kvalitativa och kvantitativa revisionsbevis 

kring hållbarhetsindikatorer samlas in och granskas. De kvalitativa indikatorerna granskas 

oftast med hjälp av intervjuer, beslutsdokument och processbeskrivningar. Revisor B 

kompletterar gärna intervjuer och annan granskning med tidigare studier och undersökningar 

som stödjer det företagen redovisar. Vidare menar Revisor B att om ett företag inte har 

tillräckliga revisionsbevis för ett uttalande kan det krävas att uttalandet måste tas bort. 

Bestyrkare C kompletterar gärna sina insamlingar av revisionsbevis med olika typer av policys, 

tredjepartsrapporter eller andra interna dokument.  

 

Vad det gäller de kvantitativa indikatorerna består de oftast av mer faktiska revisionsbevis. 

Bestyrkare B menar att det oftast handlar om en kombination av revisionsbevis och beräkningar 

och ibland kan det röra sig om rena uppskattningar där det då är viktigt att ställa sig frågan om 

uppskattningen verkligen är rimlig. Revisor A menar att det många gånger görs 

rimlighetsbedömningar kring hur företagen har gjort sina beräkningar och efter det kan 

beräkningarna jämföras med andra branscher. Det kan också handla om externa bekräftelser 

som att en leverantör bekräftar innehållet i en produkt. Detta går också att jämföra med vad 

tidigare forskare poängterat kring finansiella revisionsbevis. Yoshihide (1975), Janvrin et al 

(2010) och Hackenbrack (1992) menar att revision handlar om att samla in och utvärdera 

revisionsbevis om ekonomiska händelser för att fastställa graden av överensstämmelse mellan 
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de faktiska händelserna och de redovisade. Syftet med att bestyrka en hållbarhetsrapport är likt 

revisionen av en finansiell rapport att fastställa graden av överensstämmelse mellan de faktiska 

händelserna och de redovisade samt formulera en rimlig slutsats kring detta. Gillets (2012) 

studie poängterar likt studiens informatörer att granskning av en hållbarhetsrapport består ofta 

av förfrågningar, observationer, inspektioner, beräkningar och analyser. 

 

4.2.2 Standarder och rekommendationer 

Idag är det vanligt att revisionsbranschen använder sig av den svenska granskningsstandarden 

Revisionsrekommendation 6 (RevR6) vid översiktlig granskning av hållbarhetsrapporter samt 

då företag önskar sig ett externt bestyrkande av sin rapport. Bestyrkare B har själv varit med 

och utformat RevR6 och betonar därför att det inte är en standard utan endast en 

rekommendation som företag kan välja att följa. Alla informatörer utom Bestyrkare C svarar 

att de använder sig av RevR6 vid granskning av hållbarhetsrapporter. Revisor A förklarar att: 

 

“De flesta som granskar använder sig av RevR6. Sedan ligger ISA i bakgrunden för att påverka 

hur man jobbar vid granskning av hållbarhetsrapporter. ISA ligger till grund för all revision.”  

 

Revisor B följer också RevR6 men är istället baserad av den internationella standarden ISAE 

3000. Bestyrkare C skiljer sig från de övriga informatörerna och använder sig av den renodlade 

standarden AA1000AS.  

 

De informatörer som använder RevR6 anser att rekommendationen är ett bra stöd vid 

granskning av hållbarhetsrapporter. Revisor A ställer sig positiv till rekommendationen och 

menar att den är bra då den bygger på ISA som grund. Vidare förklaras det att RevR6 inte är 

för specifik och detaljerad utan mer principiell utifrån en professionell bedömning av de som 

granskar. Därmed uppfattas rekommendationen som tillräckligt konkret och specifik för att 

användas som revisionsrekommendation och vid praktisk tillämpning. Även revisor C styrker 

att RevR6 är översiktlig och ett bra stöd för granskningen. Dock är den inte lika detaljerad som 

den finansiella. Bestyrkare A förklarar att rekommendationen är fördelaktig då den: 

 

“Sätter ramar för hur granskningen ska gå till. Det är en svensk standard som ofta används.” 
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Även om informatörerna ställer sig positiva till RevR6 så är det några som pekar på att det 

självklart finns saker i den som bör bli bättre. Enligt revisor A är granskningen av 

hållbarhetsrapporter fortfarande en omogen marknad hos dem som upprättar och granskar, 

vilket är anledning till att det alltid kan ske utveckling av exempelvis rekommendationens 

praxis. Revisor B går i samma spår och menar att rekommendationen varit lite rörig och att det 

därför pågår ett arbete för att förbättra tillämpliga hänvisningar. Även bestyrkare B förklarar att 

RevR6 uppdateras varje år och att man i nuläget arbetar för att göra den mer lättanvänd. Detta 

görs genom att hela tiden ställa frågor om vad som kan uppdateras och förtydligas med 

revisionsrekommendationen. Bestyrkare A har inga större synpunkter på RevR6 men anser att: 

 

”Det skulle finnas en internationell modell för hur GRI redovisningar ska gå till och att alla 

använder samma. Först då får granskningen ett riktigt värde. Jag hoppas att GRI utvecklar en 

granskningsstandard eller tar fram en ackreditering för granskare.” 

 

Revisor A och Bestyrkare B är de informatörer som ställer sig mest positiva till 

rekommendationen RevR6, då de anser att det är ett fungerande och tillräckligt verktyg vid 

granskning av hållbarhetsrapporter. Bestyrkare B lyfter i denna diskussion fram att:  

 

“Det är en rekommendation som ska ses och läsas tillsammans med andra bestyrkande 

ramverk. Ramverket är inte förtydligat utan hänvisar till andra ramverk. Till exempel 

riskbedömning hänvisas istället till det grundläggande ramverket.” 

 

Revisor B förklarar att de utvecklat sina egna verktyg som följer just den egna byråns interna 

kvalitetsprinciper. Det framgår att de även följer samma principer som tillämpas vid den 

finansiella rapporteringen. Denna rapporteringsprocess grundar sig på RevR6 men har med 

tiden utvecklats internt. Att tillämpa samma principer som vid en revison av en finansiell 

rapport diskuteras även av Gillets (2012). I Gillets (2012) tidigare forskning poängteras att 

traditionella revisionstekniker ofta används vid granskning av en hållbarhetsrapport.  

 

Det finns också informatörer som skiljer sig från ovanstående, då de menar att RevR 6 inte ska 

ses som ett tillräckligt verktyg. Revisor C framhåller att det måste finnas mer detaljerade 

program för hållbarhetsrapporter. I nuläget måste de ta hjälp av andra komplement som SRE 

2410, 2400 vid översiktlig granskning. Bestyrkare A ställer sig också tveksam till standarden, 

då den anses ge för stort tolkningsutrymme för hur saker och ting ska revideras. Därför föreslår 
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de flesta informatörer att standarden bör bli tydligare och visa mer på hur företag ska använda 

den. 

 

Tidigare forskning menar att ISAE 3000 och AA1000AS är de vanligaste standarderna vid 

bestyrkande av hållbarhetsrapporter (Marx och van Dyk, 2011; Simnett, 2012). Enligt FAR 

(2016) är RevR6 den mest förekommande tillämpningen i Sverige vilket tydligt framgår av 

denna studie när fem av sex revisorer och bestyrkare använder sig av RevR6 vid bestyrkande 

av hållbarhetsrapporter.  

 

4.2.3 Övrigt om hållbarhetsgranskning 

Informatörerna har även tagit del av övriga frågor som rör hållbarhetsgranskningen. De flesta 

anser att granskning av hållbarhetsrapporter ännu är outvecklat, och att det kan vara en 

bidragande orsak till att arbetet blir lite rörigt som i sin tur kan leda till att väsentliga fel uppstår. 

Dock hävdar Revisor A och B att det sällan är fel i de rapporter som är bestyrkta. Det framgår 

nämligen att företagen är relativt säkra på att den information som tas med i 

hållbarhetsrapporten är korrekt för att undvika onödiga diskussioner i efterhand. Revisor B 

förklarar att: 

 

“De rapporter som kommer ut och är bestyrkta innehåller inga större fel då dessa fångats upp 

i revisionsprocessen. Däremot finns det många rapporter som inte är granskade”.  

 

Även om de granskade rapporterna sällan innehåller fel, så lyfter samtliga informatörer ändå 

fram exempel på var det uppstår flest väsentliga fel i en hållbarhetsrapport. Ett vanligt problem 

som många tar upp är att företagen fokuserar på för många hållbarhetsindikatorer samtidigt. 

Revisor A förklarar, att det vore bättre att hitta en balans genom att satsa på färre indikatorer, 

och då på de som är mest relevanta för verksamheten. Detta problem är även något som tidigare 

forskning indikerar på. Dumay et al. (2015) menar att problem ligger i förmågan hos företag att 

kunna bedöma vilka frågor som är väsentliga för deras verksamhet och huruvida dessa frågor 

bör redovisas. 

 

Bestyrkare B framhåller även att det är viktigt att som företag vara tydlig med vad de väljer att 

redovisa utifrån de redovisningsprinciper som finns. I denna diskussion lyfter bestyrkare B fram 

ett exempel om att avgränsa sig till de antaganden som har gjorts, den så kallade 

“avgränsningsproblematiken”. Företag kan nämligen skriva att 100 procent av leverantörerna 
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har skrivit under uppförandekoden. Men när detta sedan granskas, så framhålls det att dessa 

100 procent endast är de leverantörer som företaget har koll på, och som ses som mest 

betydande för just den verksamheten. Bestyrkare B menar vidare att denna problematik kan 

bero på att företaget inte riktigt tänker efter. Företag kan vara medvetna om vad de själva menar, 

men är inte tillräckligt tydliga för att andra ska förstå vad som beskrivs. Bestyrkare A tar också 

upp ett exempel och förklarar att problemen främst uppstår när företag inte har gjort en gedigen 

väsentlighetsanalys och därmed inte förstått vilka frågor som är mest väsentliga för just den 

verksamheten. Detta går att jämföra med vad som framkommit i tidigare forskning. Mio och 

Venturellis (2013) studie visade att processen för hållbarhetsrapportering kan inneha vissa 

brister. Många gånger ligger bristen i förmågan att kunna kommunicera ut 

hållbarhetsinformationen till företagets intressenter. Bristen på kommunikation kan också 

förekomma internt inom företaget vilket kan leda till det som bestyrkare B påpekar att företagen 

inte riktigt får alla inom rapporteringsprocessen att förstå.  

 

Bestyrkare C skiljer sig något från de övriga i fråga om var flest väsentliga fel uppstår. 

Bestyrkare C menar att de flesta felen ligger i datainsamlingen och att det är en del manuella 

felberäkningar. Oftast handlar det om stora företag som ska samla in stora mängder data och 

som har utmaningar att få in rätt data från de lokala kontoren. Företagets storlek kan då göra 

processerna mer komplicerade. Många gånger handlar det om att få alla som samlar in data att 

förstå exakt vad som ska samlas in, och eftersom hållbarhet täcker många områden och 

involverar många personer, kan arbetet bli mer komplext.  

 

Även Revisor C pekar på att hållbarhetsrapporter är otydliga och svåra att hitta i. Några negativa 

aspekter är att de saknar information om långsiktighet, strategier och mål. Vidare tror revisor C 

att detta beror på att företag får göra lite som de vill. Det enda kravet som finns är att de ska ha 

med indikatorer som företagen ändå väljer ut på egen hand.  

 

Informatörerna fick även svara på frågor om vad som kan och bör utvecklas med 

hållbarhetsrapporten med avseende på avgränsning, måttenhet och jämförbarhet. Flera 

informatörer pekar på att företag bör koncentrera sig på de indikatorer som är mest väsentliga 

för verksamheten. Som tidigare nämnts innehåller hållbarhetsrapporterna ofta indikatorer som 

knappast är väsentliga. Revisor A är en av de informatörer som menar att företagen bör avgränsa 

sig till de mest relevanta indikatorerna och framhåller att: 
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“Det finns nästan 150 indikatorer men det är inte alla som är relevanta och kritiska för samtliga 

företag.” 

 

Även revisor B menar att det bör fokuseras mer på den faktiska avgränsningen och vem det är 

som påverkas av verksamheten. Det handlar om att få med hela värdekedjan såsom kunder, 

leverantörer, underleverantörer osv. Därför föreslås det att rapporteringen bör bli mer täckande 

och inte endast innefatta det som sker på en fabrik.  

 

De resterande informatörerna pekar främst på att hållbarhetsrapporten måste bli tydligare. I 

denna diskussion anser bestyrkare B att företag måste bli tydligare på hur de mätt, hur siffrorna 

kommit fram samt vilka aspekter och komponenter som använts vid mätningen. Bestyrkare B 

uttrycker att: 

 

“Det gäller att sätta in siffrorna i ett sammanhang. Detta är något som bolagen är olika bra 

på.” 

 

Revisor C menar också att företag är olika och att det därför inte får finnas för hårda standarder 

vid granskning av hållbarhetsrapporter. Dock bör det finnas minimistandarder som talar om hur 

det ska se ut, som exempelvis tydliga rubriker om vad som ska ingå i hållbarhetsrapporten.  

 

Många informatörer förklarar att måttenhet och jämförbarhet är svåra begrepp och områden 

som är under ständig diskussion hos företag idag. Bestyrkare C anser att konsekvens är ett 

viktigt begrepp att förhålla sig till när måttenhet diskuteras. Bestyrkare A ser det som tufft då 

de måste redovisa exakt enligt GRI för att undvika att bryta mot de givna riktlinjerna. Vidare 

menar Revisor B att GRI har standard enheter som de vill att företagen ska använda som till 

exempel att energi ska redovisas enligt gigajoule. Revisor B ställer sig kritisk till detta och 

föreslår i stället att företagen ska redovisa det som är relevant för bolaget och då räkna enligt 

megawatt, men även visa på hur de beräknat i gigajoule. Detta skulle öka möjligheten till att 

jämföra bolag samt att följa upp dessa. Dock anser bestyrkare B att GRI är bra riktlinjer vid 

måttenhet och förklarar i sin tur att: 
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“Sjukfrånvaro mäts enligt lagstiftning medan miljö mäts efter vad tillståndet föreskriver. 

Mätetalen blir olika och därför tillämpar företagen de riktlinjer som finns samtidigt som de 

måste köpa att de blir lite olika måttenheter vid hållbarhetsrapportering” 

 

De flesta informatörerna anser att jämförbarhet är svårt, då det inte finns några tydliga regler 

som talar om hur företag ska redovisa i sina hållbarhetsrapporter. Många pekar därför på 

betydelsen av att vara tydlig, så att andra kan förstå sig på arbetet med hållbarhetsrapporten 

samt dess bidragande resultat. Det ska även gå att urskilja om företagets hållbarhetsarbete har 

blivit bättre över tid. Revisor B anser att företag kan få öka jämförbarheten genom att använda 

sig av standardiserade indikatorer. Alla indikatorer är dock inte relevanta för alla bolag vilket 

bidrar till att de räknar på sitt eget sätt ändå. Det handlar om att vara tydlig med det som 

företagen väljer att redovisa samt visa de redovisningsmetoder som de använder sig av, hur de 

räknat och om dessa skiljer sig från GRI. Bestyrkare A förklarar att G4 främst fokuserar på 

väsentligheten och därför finns det heller inget minimikrav på vad som ska redovisas. Bristen 

på minimikrav bidrar till att det skapas en större valfrihet för dem som följer G4. Även 

bestyrkare B menar att företagen redovisar olika trots att de menar samma sak. Det konstateras 

att: 

 

“Rapporteringen kommer att se lite olika ut och det måste nog accepteras. Jag anser att 

revisorer och bestyrkare får göra en tolkning av den totala översikten”. 

 

Bestyrkare A tror att företag kan öka jämförbarheten genom att göra fler indikatorer 

obligatoriska som till exempel koldioxidutsläpp. 

 

4.2.4 Syftet med hållbarhetsrapporten 

Samtliga informatörer framhåller att hållbarhet är en viktig del för företagets långsiktiga 

utveckling. Idag måste även företag bidra med något mer än bara en resultat- och balansräkning. 

De flesta anser att det främsta syftet med en hållbarhetsrapport är att den bidrar med en 

transparent och rättvisande bild av hela verksamheten. Revisor B förklarar att företagen ska 

visa deras påverkan på omvärlden och vilka värden som skapas hos företaget.  

I denna diskussion framgår det att: 
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“Den finansiella rapporten ska visa en rättvisande bild av företaget och hållbarhetsrapporten 

ska komplettera den finansiella med ytterligare information för att på så sätt bidra till en 

rättvisande bild.”  

 

Revisor C menar att syftet är att visa vad företagen arbetar med utifrån ett affärsmässigt samt 

konkurrensmässigt perspektiv. Revisor C menar såsom Junior et al. (2014) att 

hållbarhetsrapportering gör det möjligt för företag att kommunicera ut sitt hållbarhetsarbete till 

sina intressenter. De företag som valt att hållbarhetsrapportera idag anses ha kommit långt i sin 

utveckling då arbetet med hållbarhetsfrågor tar tid. Även bestyrkare B förklarar, att det handlar 

om att visa vad företagen gör samt att de tar hänsyn till sociala, miljömässiga och ekonomiska 

områden. Bestyrkare B betonar även att syftet med den nya lagen (som kommer under 2016) är 

att företagen ska kunna göra en bedömning av helheten vad gäller det sociala, ekonomiska samt 

miljömässiga och inte enbart fokusera på det finansiella perspektivet. Revisor B tar upp att det 

idag inte finns krav på granskning av hållbarhetsrapporter men menar att granskningen bör få 

en större betydelse i framtiden om fler företag är skyldiga att hållbarhetsrapportera. 

 

Slutligen framhåller Revisor C att företag även måste våga visa sådan information som är 

mindre bra. Detta för att öka rimligheten i en hållbarhetsrapport. Likt det Dumays et al. (2015) 

betonar finns det risk för att företag väljer att i huvudsak fokusera på det positiva i sina 

hållbarhetsrapporter och därmed tona ner det negativa.  

 

Sammanfattningsvis går det att urskilja av de resultat som erhölls från intervjuerna om 

bestyrkande, att det råder en skillnad vad gäller att granska en finansiell rapport och en 

hållbarhetsrapport. Studien indikerar att tillvägagångssättet för att granska och bestyrka en 

hållbarhetsrapport skiljer sig åt mellan de intervjuade informatörerna. Skillnaderna i 

tillvägagångssätt beror många gånger på att företag skiljer sig åt och rapporterar på ett sätt som 

är anpassat för just deras verksamhet. Skillnaderna mellan företag medför att det även krävs 

olika former av revisionsbevis för att kunna bestyrka en hållbarhetsrapport. Det visade sig att 

beroende på vilken typ av information företagen rapporterar krävs det olika revisionsbevis. Vid 

kvalitativ information består revisionsbevisen ofta av intervjuer, beslutsdokument, policys, 

tredjepartsrapporter och processbeskrivningar. Kvantitativa revisionsbevis däremot består av 

mer faktiska bevis som beräkningar, externa bekräftelser och uppskattningar. 
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5. Fördjupad analys 
I detta kapitel analyseras det erhållna empiriska resultaten på ett djupare plan med hjälp av de 

teorier som beskrivs i teorikapitlet. Först görs en djupare analys av hållbarhetsindikatorerna och 

sedan görs en djupare analys av bestyrkande.  

 

5.1 Hållbarhetsindikatorer 

I detta avsnitt används teorierna institutionell teori och normativ teori för att analysera studiens 

empiriska resultat som erhållits från dokumentstudien och som handlar om 

hållbarhetsindikatorer. 

 

5.1.1 Institutionell teori 

Den institutionella teorin kan användas för att belysa och öka förståelsen för mänskliga 

konstruktioner. Det handlar enligt Baxter och Chua (2003) om socialt genererade regler som 

formar det kollektiva beteendet i samhället. Inom området för hållbarhet har intresset för 

hållbarhetsfrågor som rör miljömässiga, sociala samt ekonomiska förhållanden ökat kraftigt. 

Denna studies undersökning visar att hela 29 procent av de 281 listade svenska börsnoterade 

företag väljer att presentera sitt hållbarhetsarbete i en hållbarhetsrapport. Detta kan kopplas till 

Baxter och Chua (2003) resonemang om nya uppkomna regler i samhället då det ständigt sker 

ett ökat intresse för hållbarhetsarbetet. Stanger et al. (2013) förklarar att institutionell teori 

också handlar om organisationer som påverkas starkt av externa påtryckningar. Detta är något 

som tydligt går att urskilja från undersökningen då många företag tar upp att anledningen till 

hållbarhetsrapportering grundar sig på de påtryckningar som företaget får från intressenter som 

exempelvis investerare, kunder, leverantörer samt medarbetare. ICA Gruppen skriver i sin 

hållbarhetsrapport att: 

 

“Hållbarhetsredovisningen är ett sätt för ICA Gruppen att kommunicera med omvärlden kring 

hur arbetet med hållbarhet bedrivs och utvecklas” (ICA gruppen, 2015) 

 

Det framgår enligt Kauppi (2013) att företag tar hänsyn till den institutionella teorin då de vill 

vinna legitimitet från samhället. Rapportering om hållbarhet är ett sätt för företag att erhålla 

legitimitet från omgivningen. Hållbarhetsrapporten visar nämligen hur företag går tillväga när 

de arbetar med frågor inom hållbarhetsområdet. Vidare använder sig företag av extern 

oberoende granskning för att styrka och bekräfta att informationen som presenteras i rapporten 
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är korrekt. Denna granskning av extern part är av betydelse då den ökar möjligheten att erhålla 

legitimitet från samhället.  

 

Inom den institutionella teorin följer människor och organisationer de socialt genererade regler, 

riktlinjer och normer som utformats av samhället (Kauppi, 2013). GRI kan antas vara ett 

exempel på en sådan socialt genererad riktlinje som de flesta företag valt att följa, då den visat 

sig vara framgångsrik. Ramverket GRI skapar bland annat likformighet och struktur vid 

framställningen av en hållbarhetsrapport. Kauppi (2013) hävdar att det finns tre faktorer inom 

det organisatoriska fältet som driver fram processen mot likformighet. Dessa beskrivs som 

tvingande, mimetisk och normativ isomorfism.  

 

Enligt Kauppi (2013) bygger tvingande isomorfism på formella och informella krav som 

utformats av samhället. Ett formellt krav kan vara den regel som innebär att statliga bolag måste 

rapportera om sitt hållbarhetsarbete för att på så sätt frambringa värde samt se till så att de 

särskilt beslutade samhällsuppdragen utförs på ett bra sätt. Det informella kravet kan antas 

ställas på större företag och de branscher som har större påverkan på miljön. Dessa förväntas 

då arbeta och rapportera om sitt hållbarhetsarbete.  

 

Intressenterna förväntar sig idag att företag och branscher tar ett större samhällsansvar för att 

uppnå en hållbar utveckling. I samband med det ökade samhällsansvaret så framgår det från 

studiens undersökning att flera företag har valt att rapportera utifrån GRIs senaste version G4. 

Detta kan liknas med Kauppis (2013) beskrivning av mimetisk isomorfism som just handlar om 

att organisationer härmar, kopierar och efterliknar varandra. Icke-framgångsrika företag väljer 

ofta att härma de framgångsrika företagen för att uppnå samma nivå och starka utveckling. 

 

Ett annat exempel på mimetisk isomorfism kan vara, att företag väljer att rapportera om 

liknande hållbarhetsindikatorer som utifrån ett samhällsperspektiv anses som mest relevanta för 

just den verksamheten. Några hållbarhetsindikatorer som ofta förekommer i denna studie är 

indikatorerna om koldioxid, personalomsättning, könsfördelning osv.  Dock skiljer sig valet av 

hållbarhetsindikatorer åt mellan olika branscher eftersom GRI tillåter att företag rapporterar 

utifrån vad de själva anser som mest väsentligt. Detta medför en större variation av rapportens 

struktur och en ökad frihet vid val av indikatorer.  
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5.1.2 Normativ teori 

Enligt Tresch (2014) handlar den normativa teorin om hur något bör vara, vad som är rätt och 

fel samt hur dessa frågor kan besvaras. Teorin belyser de normer som beskriver hur en person 

eller organisation bör fatta beslut för att agera på ett rationellt sätt. Från studiens undersökning 

görs det tydligt att företag följer givna normer inom området för hållbarhet. Detta kan som 

tidigare nämnt förklaras av att de flesta företag följer GRIs riktlinjer för hållbarhetsrapportering. 

GRIs riktlinjer är allmänt känt för att vara internationellt gångbara vilket tydligt kan ses hos 

företag världen över. 

 

Kvalitativa egenskaper hos redovisningen enligt IASB kan ses som en del av den normativa 

teorin och syftar enligt Eccles och Holt (2005) på de kvalitativa krav som ökar redovisningens 

kvalité. Den finansiella rapporten bör enligt Eccles och Holt (2005) vara relevant, trovärdig, 

jämförbar verifierbar, aktuell och begriplig. I likhet med en finansiell rapport är det viktigt att 

hållbarhetsrapporten även uppfyller dessa krav, då den till stor del grundar sig på kvalitativ 

information. Det är väsentligt att företag tar hänsyn till de kvalitativa kraven för att få den givna 

informationen mer användbar. Syftet är att intressenterna ska förstå vad företaget vill förmedla 

och utifrån det fatta sina beslut.  

 

Stora Enso kan ses som ett exempel på ett företag som rapporterar om kvalitativ information 

som är särskilt relevant för just sin bransch. De fokuserar bland annat på sociala och 

miljömässiga frågor som rör barnarbete och utsläpp som är skadliga för miljön. Även Hennes 

och Mauritz är ett företag som arbetar för att eliminera barnarbete genom att utföra regelbundna 

kontroller för att säkerställa att det inte finns några minderåriga arbetare i fabrikerna. Från 

studiens undersökning framgår det att företag kan öka trovärdigheten och verifierbarheten i sina 

hållbarhetsrapporter genom att anlita en extern oberoende part till att granska rapporten. Utifrån 

de 83 företag som valt att hållbarhetsrapportera var det 25 stycken som lät granska sina 

rapporter. Den främsta anledningen till att företag låter en externt oberoende part granska 

rapporten är för att öka tillförlitligheten och trovärdigheten av den information som finns i 

rapporten (Junior et al., 2014).  

 

Utifrån undersökningen som gjordes med revisorer och andra professionella bestyrkare framgår 

det att jämförbarhet är svår att uppnå. Svårigheten med att uppnå jämförbarhet kan utgöra en 

anledning till att företag väljer att fokusera på liknande indikatorer för att de på ett lättare sätt 
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ska kunna jämföra sina indikatorer med varandra, exempelvis personalomsättning, 

könsfördelning och miljöindikatorer. 

 

Det är viktigt att företag väljer att ha med sådan kvalitativ information som är aktuell och 

tillgänglig för beslutsfattarna vid den tidpunkt då de kan ha påverkan på beslut (IASB, 2010; 

Eccles och Holt, 2015). Aktualiteten går att urskilja från studiens resultat då företag rapporterar 

om sitt hållbarhetsarbete varje år för att visa på nyare information och eventuellt årliga 

förbättringar. Detta ger också intressenterna möjligheten att kunna jämföra informationen över 

tid.  

 

Ett annat betydande kriterier av IASBs kvalitativa information är att den finansiella rapporten 

är begriplig. Begriplighet är även ett centralt begrepp inom hållbarhetsrapporteringen. Genom 

att klassificera, karaktärisera och presentera informationen i rapporterna kan företagen bidra 

med mer tydliga och begripliga rapporter (IASB, 2010). Vidare menar IASB (2010) att det trots 

allt är viktigt att inkludera sådan information som är komplicerad och svår, för att rapporterna 

inte ska bli ofullständiga och vilseledande. Av studiens resultat framgår det att företag på olika 

sätt har presenterat information av de beräkningar som gjorts på utvalda hållbarhetsindikatorer. 

För att tolka och förstå beräkningarna krävs det vanligtvis en djupare kunskap inom ämnet. 

Genom att företag väljer att redovisa sina beräkningar kan de bidra med en mer trovärdig 

rapport, då läsaren får tillgång till företagets underlag för resultatet. Vissa rapporter kan vara 

lättare att följa och förstå, vilket uppskattas av de som läser rapporten.  

 

5.2 Bestyrkande 

I detta avsnitt används revisionsteorin för att analysera studiens empiriska resultat som erhållits 

från de intervjuer som gjorts med revisorer och professionella bestyrkare. 

 

5.2.1 Revisionsteorin 

Enligt Flint (1988) kan en revisor anses som nödvändig då det uppstår ansvarsskyldighet mellan 

två eller flera parter. I samband med ansvarsskyldighet utvecklades en revisionsfunktion som 

uppstått från de individer och grupper som söker information eller försäkran för andras 

agerande. Revisionen är även en form av granskningsfunktion och ett medel för social kontroll. 

Inom området för hållbarhet finns det både revisorer och professionella bestyrkare som utför 

granskning av hållbarhetsrapporter. Detta är en väsentlig skillnad från revision av en finansiell 

rapport där endast revisorn är godkänd som granskare. Av studiens undersökning framgår det, 



 

 

75 

 

att de flesta informatörer hade liknande åsikter om hur granskningsprocessen för en 

hållbarhetsrapport går till. Dock är det tydligt att många har olika åsikter om GRIs riktlinjer för 

hållbarhet samt hållbarhetsrapportens utformning. De utvalda informatörerna arbetar i stor 

utsträckning likt hur Flint (1988) beskriver den traditionella finansiella revisorn.  

 

Enligt studiens informatörer är syftet med hållbarhetsrapporten en viktig del för företagets 

långsiktiga utveckling. Idag råder det en ökad förväntan på att företag bidrar med något mer än 

bara en resultat- och balansräkning (Junior et al., 2014). De flesta revisorer och bestyrkare anser 

att det främsta syftet med en hållbarhetsrapport är att bidra med en transparent och rättvisande 

bild av hela verksamheten. Revisorn roll inom hållbarhetsrapporteringen är att säkerställa att 

en korrekt och rättvisande bild uppnås.  

 

Flint (1988) tar upp sju postulat som ligger till grund för revisionsteorin. Det första postulatet 

berör förhållandet om ansvarsskyldighet mellan två eller flera parter. Detta kan liknas vid att 

företag vill ta ett samhällsmässigt ansvar och anlitar då en extern oberoende part som granskar 

hållbarhetsrapporterna. Denna granskningsprocess har som syfte att bidra till en ökad 

tillförlitlighet och trovärdighet som i sin tur kan leda till att företag vinner legitimitet från 

samhället. Majoriteten av informatörerna tar som exempel upp förslaget på det nya lagkravet 

som kommer i juli 2016 för att poängtera betydelsen av stora och offentliga företags 

ansvarstagande. Förslaget på det nya lagkravet är av betydelse då det förhoppningsvis kommer 

att leda till att fler företag kommer att ta ett större socialt ansvar och bidra till en mer hållbar 

utveckling.  

 

Av intervjuerna med revisorer och bestyrkare framgår det, att granskningen och bestyrkandet 

av hållbarhetsrapporten fortfarande är en relativt outvecklad process, då den inte följer givna 

regler och standarder. Det kan då antas att granskning och bestyrkning av hållbarhetsrapporter 

är av stor betydelse för företag och dess intressenter. Det kan bland annat bero på att valfriheten 

i exempelvis GRIs riktlinjer är relativt brett vilket gör det svårt och komplext för företag att 

välja ut det som är mest väsentligt för just den egna verksamheten. En extern oberoende part 

kan underlätta för företag genom att med andra ögon vägleda och korrigera företagens 

redovisningsval av indikatorer. 
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Flint (1988) menar att det ska finnas olika föremål för revisionen som är mottagliga för 

verifiering i form av revisionsbevis. Samtliga informatörer hävdar att revisionsbevis är av 

betydelse när den externa oberoende parten ska granska och bestyrka en hållbarhetsrapport. Det 

framgår även att revisionsbevisen oftast tas in i form av intervjuer, platsbesök, inspektioner 

samt dokumenteringar. Dock kan revisionsbevisen se olika ut beroende på om det är kvalitativ 

eller kvantitativ information. De kvalitativa indikatorerna granskas oftast med hjälp av 

intervjuer, beslutsdokument, process beskrivningar samt tidigare studier och undersökningar. 

Saknas tillräckliga revisionsbevis för det som uttalats och redovisats görs det tydligt att företag 

inte får ha med detta i hållbarhetsrapporten. Kvantitativ information kan istället vara 

beräkningar, uppskattningar, bedömningar samt bekräftelser.  

 

Enligt Flint (1988) är det även viktigt att det finns standarder för ansvarsskyldighet för sådan 

information som kan mätas och jämföras. Som tidigare nämnt går det att urskilja från resultatet 

att det inte finns några givna regler eller standarder för hur hållbarhetsrapporteringen ska gå till. 

Det vanligaste är att företag förhåller sig till GRI och flera informatörer anser därför att 

avgränsning, måttenhet samt jämförbarhet är begrepp som bör beaktas och bearbetas. 

Majoriteten av de intervjuade revisorerna och bestyrkarna pekar på att dessa områden är svåra 

att hantera och därmed ett aktivt diskuterat ämne idag. Har företag valt att redovisa enligt GRI, 

så måste de även följa dessa givna riktlinjer för att vara “i enlighet med GRI”. Den externa 

oberoende partens uppgift är att kontrollera att företag som valt att följa GRI verkligen gör det 

fullt ut och minska komplexiteten.  

 

Det framgår även från undersökningen att jämförbarhet är svårt att uppnå då det inte finns några 

tydliga regler som talar om vad företag ska redovisa i sina hållbarhetsrapporter. Ett sätt att öka 

jämförbarheten i hållbarhetsrapporten kan vara att standardisera vissa indikatorer som är 

gemensamma för samtliga bolag. Detta skulle möjliggöra för en ökad tydlighet och på så sätt 

göra det lättare att jämföra rapporterna mellan företag. Dock görs det tydligt att det kommer 

vara svårt att uppnå fullkomlig jämförbarhet mellan företags hållbarhetsrapporter. Detta då 

företag är olika och fokuserar på de indikatorer som ses som mest väsentliga för deras 

verksamhet. I samband med väsentlighetsaspekten måste det även finnas en acceptans för denna 

olikhet.  
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Flint (1988) menar vidare att det granskade materialet måste vara tydligt och trovärdigt samt 

klart uttryckt och kommunicerat. Detta kan knytas till det som informatörerna anser kan 

utvecklas med hållbarhetsrapporten med avseende på avgränsning. De flesta menar att företag 

bör fokusera på de indikatorer som är mest väsentliga för just deras verksamhet. Som tidigare 

nämnt råder det idag en svårighet av att urskilja vilka indikatorer som faktiskt är mest relevanta. 

Därför kan hållbarhetsrapporterna uppfattas som ostrukturerade och otydliga. De flesta 

informatörer hävdar dock att rapporterna bör bli tydligare och visa på hur företagen har 

exempelvis mätt, beräknat samt visa på vilka aspekter som använts vid mätningen. Det framgår 

även av undersökningen att det finns en önskan om att införa minimistandarder som talar om 

hur hållbarhetsrapporten ska se ut som exempelvis tydliga rubriker.  

 

Slutligen menar Flint (1988) att en revisor ska bidra med ekonomisk och social nytta. Detta kan 

kopplas ihop med vad som sägs om hållbarhetsrapportens syfte som ofta handlar om att företag 

vill fokusera på andra värden än endast de finansiella. Det handlar om att hitta en balans mellan 

sociala, miljömässiga samt ekonomiska förhållandena i samhället. Om företag lyckas med att 

hitta denna balans kan de skapa värden och uppnå en hållbar utveckling. 

 

Utifrån dessa sju grundläggande postulat definieras och tolkas revisionen som ett socialt 

fenomen och utgör grunden för en teoretisk utveckling (Flint, 1988). Revisionsteorin fungerar 

även vid studerande av bestyrkande och granskning av hållbarhetsrapporter. Enligt studiens 

informatörer görs det tydligt att det utförs en översiktlig granskning av hållbarhetsrapporter och 

en mer djupgående revision av finansiella rapporter. 
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6. Slutdiskussion 
I detta kapitel presenteras svaret på studiens delade syfte och frågeställningar. Därefter redogörs 

det teoretiska och praktiska resultatet. Avslutningsvis förs en diskussion kring metodreflektion 

och förslag till framtida forskning.   

 

6.1 Svar på syfte och forskningsfrågor 

Studiens syfte var att öka förståelsen för vad företag redovisar hållbarhetsindikatorer utifrån 

GRIs riktlinjer samt hur revisorer och andra granskare går tillväga för att bestyrka 

redovisningen av dessa indikatorer. Forskningsfrågor som har beaktats är: 

 

 Vilka hållbarhetsindikatorer väljer företagen att redovisa utifrån GRI? 

 Vilka revisionsbevis behöver granskarna ha för att kunna bestyrka en 

hållbarhetsrapport? 

 Hur samlar granskarna in revisionsbevis för att kunna göra ett bestyrkande? 

 

Utifrån studiens resultat kring hållbarhetsindikatorer görs det tydligt att det råder ett ökat 

intresse och en djupare insikt om hur viktigt det är för den långsiktiga utvecklingen att företag 

väljer att hållbarhetsrapportera (Kozlowski et al., 2015; Junior et al., 2014). Vidare går det att 

urskilja att de företag som väljer att hållbarhetsrapportera ofta är klassificerade som stora 

företag och är verksamma inom branscher med sämre miljöpåverkan vilket samstämmer med 

tidigare studier av Mio och Venturelli (2013), Tagesson et al. (2009) och Brammer och Pavelins 

(2006). Anledningen till att de flesta företag väljer att hållbarhetsrapportera grundar sig på att 

de får påtryckningar från intressenterna att ta ett större samhällsansvar och vinna legitimitet 

från samhället (Isaksson och Steimble, 2009; Kozlowski et al., 2015; Junior et al., 2014; Gomes 

et al., 2015 ). Det bidrar även till en mer heltäckande bild av hur företaget arbetar inom sociala, 

miljömässiga samt ekonomiska områden. Informationen i hållbarhetsrapporterna innefattar 

därför både finansiell och icke finansiell information (Mio och Venturelli, 2013).  

 

Denna studie visar att många företag väljer att redovisa sin icke-finansiella information med 

hjälp av GRIs riktlinjer. Enligt Isaksson och Steimle (2009) är GRI de mest framträdande och 

använda riktlinjerna bland företag världen över. GRI innehåller en mängd olika 

hållbarhetsindikatorer som företagen själva fritt får välja vad som anses som mest väsentligt för 

deras verksamhet (Global Reporting, 2015; Dumay et al., 2015). Denna studie visar likt tidigare 

studier att företag väljer att redovisa hållbarhetsindikatorer inom sociala och miljömässiga 
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områden som är av betydelse för deras verksamhet (Mio och Venturelli, 2013; Tagesson et al., 

2009; Brammer och Pavelins, 2006). Några tydliga exempel på detta är att Handelsbanken 

satsar stort på att redovisa hur nöjda deras kunder är, vilket är av stor vikt inom banksektorn. 

Ett annat exempel som utmärker sig är Stora Ensos arbete för mänskliga rättigheter som grundar 

sig på att eliminera barnarbete. Anledningen till detta kan vara att de är verksamma inom sådana 

områden där barnarbete förekommer och mänskliga rättigheter saknas. Genom att visa att de 

tar ansvar för mänskliga rättigheter kan de vinna samhällets legitimitet och bli 

konkurrenskraftiga gentemot liknande verksamheter (Isaksson och Steimble, 2009; Kozlowski 

et al., 2015; Junior et al., 2014; Gomes et al., 2015; Wilburn och Wilburn, 2013).        

 

Utifrån det resultat som erhölls från intervjuerna med revisorer och professionella bestyrkare 

angående bestyrkande går det att utskilja att det råder en skillnad vad gäller att granska en 

finansiell rapport och en hållbarhetsrapport. Westermark (2012) förklarar likt studiens 

informatörer att skillnaden ligger i att en revision av en finansiell rapport är mer djupgående 

medan en bestyrkning av en hållbarhetsrapport är mer översiktlig. Revisorerna och bestyrkarna 

menar att en anledning till att företag väljer att bestyrka sina hållbarhetsrapporter är för att 

säkerställa hållbarhetsinformationen samt öka trovärdigheten och tillförlitligheten vilket även 

går i linje med Junior et als. (2014, Gillets (2012) samt Manetti och Becattis (2009) studier.  

 

Revisorerna och bestyrkarna framhäver likt Simnett et al. (2009) att bestyrkande av 

hållbarhetsrapporter är en relativt oreglerad och outvecklad marknad vilket gör att det inte finns 

några givna regler och lagar att förhålla sig till. Studien indikerar även på att tillvägagångssättet 

för att granska och bestyrka en hållbarhetsrapport skiljer sig åt mellan de intervjuade 

informatörerna. Skillnaderna i tillvägagångssätten beror många gånger på att företag är olika 

och rapporterar på ett sätt som är anpassat för just deras verksamhet. Revisorerna och 

bestyrkarna menar också att skillnaderna kan bero på att olika tekniker och metoder används 

vid bestyrkandet av en hållbarhetsrapport vilket är något som även diskuteras av Junior et al. 

(2014), Simnett et al. (2009), Perego och Kolk (2012), Hodge et al. (2009), Smith et al. (2010), 

Marx och van Dyke (2011) och Moroney och Trotman (2016). Revisorerna och bestyrkarna 

menar att skillnaderna mellan företag medför att det även krävs olika former av revisionsbevis 

för att kunna bestyrka en hållbarhetsrapport. Detta eftersom att en hållbarhetsrapport innehåller 

både kvalitativ och kvantitativ information (Manetti och Toccafondi, 2012; Habek och 

Wolniak, 2016). Revisorerna och bestyrkarna poängterar likt Gillet (2012) att beroende på 

vilken typ av information som rapporteras krävs det olika revisionsbevis. Vid kvalitativ 
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information består revisionsbevisen ofta av intervjuer, beslutsdokument, policys, 

tredjepartsrapporter och processbeskrivningar. Kvantitativa revisionsbevis består däremot av 

mer faktiska bevis som beräkningar, externa bekräftelser och uppskattningar. 

 

Utifrån GRI ska företag definiera förekommande risker och väsentligheter i sina verksamheter 

(Global Reporting, 2015; Dumay et al., 2015) och därför förklarar revisorerna och bestyrkarna 

att det är viktigt att samlar in revisionsbevis kring dessa områden vilket även styrks av Moroney 

och Trotman (2016) tidigare forskning. Det framgår också av revisorerna och bestyrkarna att 

revisionsbevisen oftast tas in genom intervjuer, platsbesök, inspektioner och dokumentering, 

vilket också Gillet (2012) poängterar i sin studie.   

 

6.2 Teoretiskt och praktiskt resultat 

Denna studie har bidragit till dels ett teoretiskt resultat samt ett praktiskt resultat inom 

perspektiven hållbarhetsindikatorer och bestyrkande. Det teoretiska resultatet ger en 

redogörelse för hur studiens resultat har bidragit och utvecklat den tidigare forskning som finns 

inom ämnet för hållbarhetsrapportering och efterföljande revision.  

 

Studiens teoretiska resultat för hållbarhetsindikatorer har bidragit till en ökad förståelse för vad 

företag väljer att hållbarhetsrapportera. Det framgår av studien att det till största delen är större 

företag som väljer att hållbarhetsrapportera enligt GRI G4 och därefter bestyrka sina rapporter. 

Att det till största delen är stora företag som väljer att hållbarhetsrapportera är också något som 

går helt i linje med tidigare forskning (Stubblefield Loucks et al., 2010; O´Gorman, 2001; 

Tagesson et al., 2009; Brammer och Pavelins, 2006). De flest förekommande branscher som 

väljer att följa GRI G4 och bestyrka sina rapporter är de inom industrials, financials och 

customer services. Vidare framgår det att företag väljer att hållbarhetsrapportera för att möta 

intressenternas krav och ta ett större socialt ansvar, vilket även många tidigare studier också 

framhäver (Einhorns, 2004; Ben-Amar och Mcllkenny, 2015; Orens och Lybaert, 2007; 

Dumays et al., 2015; Mio och Venturelli, 2013; Gillet, 2012). Studien indikerar även att många 

företag väljer att redovisa hållbarhetsindikatorer som är av stor betydelse för deras verksamhet. 

Exempelvis redovisar företag med sämre miljöprestanda mer information och fler 

hållbarhetsindikatorer än vad andra företag gör. Detta resultat har även Mio och Venturelli 

(2013), Cho et al. (2012), Ben-Amar och Mcllkenny (2015), Brammer och Pavelin (2006) och 

Tagesson et al. (2009). 
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Studiens teoretiska resultat för bestyrkande visar att revisorer och professionella bestyrkare 

använder sig av olika typer av revisionsbevis beroende på vilken information som rapporteras. 

Detta är också något som Gillet (2012) poängterar i sin tidigare forskning. Denna studie visar 

även att revisorer och professionella bestyrkare måste ta hänsyn till de olika verksamheternas 

definierade risker och väsentligheter samt samla in revisionsbevis inom dessa områden för att 

minimera risken för väsentliga felaktigheter i hållbarhetsrapporten. Detta resultat går att koppla 

till Moroney och Trotman (2016) tidigare studie som menar att den hållbarhetsinformation som 

företaget redovisar kommer att under granskningen bedömas, värderas och ligga till grund för 

det uttalande som revisorn kommer att kunna göra på hållbarhetsrapporten.       

 

Det praktiska resultatet redogör för huruvida studiens resultat kan tillämpas i praktiken. Nedan 

presenteras två stycken praktiska resultat, ett inom perspektivet hållbarhetsindikatorer och ett 

inom bestyrkande. 

 

Studiens praktiska resultat för hållbarhetsindikatorer visar att hållbarhetsrapportens struktur och 

tydlighet är av stor vikt. Ett flertal exempel på tydliga och lättlästa rapporter har tagits upp i 

denna uppsats. Dessa exempel skulle kunna vara till användning av praktiker som både 

upprättar och granskar hållbarhetsrapporter. Studiens praktiska resultat för bestyrkande 

indikerar att revisorer och professionella bestyrkare måste acceptera att det finns olikheter i 

företags sätt att rapportera om hållbarhet. Företag ser olika ut och inkluderar olika typer av 

information i sina rapporter. Därmed krävs det även att revisor och bestyrkare samlar in och 

värderar olika former av revisonsbevis. Praktiker måste därför ta hänsyn till det enskilda 

företaget och utifrån det göra sin helhetsbedömning vid bestyrkandet av en hållbarhetsrapport.   

 

6.3 Metodreflektion 

Denna studie är uppdelad i två perspektiv, hållbarhetsindikatorer och bestyrkande. Som tidigare 

nämnts har det utförts en dokumentstudie för att ta reda på hur företag väljer att redovisa utifrån 

GRI och intervjuer för att ta reda på hur revisorer och granskare går tillväga för att bestyrka 

dessa rapporter. 

  

Dokumentstudien genomfördes för att ta reda på hur många företag på Stockholmsbörsen som 

år 2015 hållbarhetsrapporterade enligt GRI G4 samt bestyrkte sina rapporter. Metoden för att 

genomföra dokumentstudien ansågs vara den bästa för att få så uppdaterad information som 

möjligt om företags hållbarhetsarbete.  Ett alternativ hade varit att söka efter tidigare studier 
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som tagit fram samma information men eftersom att GRI har gett ut den senaste versionen G4 

relativt nyligen så var inte detta ett alternativ för denna studie då flera företag tidigare valt att 

redovisa enligt den tidigare versionen G3. Resultatet som erhållits från dokumentstudien visar 

vad företag väljer att redovisa under år 2015. Detta har bidragit till att studien förhållit sig till 

och gett en överblicksbild över enbart det senaste året.  

 

Det har funnits ett kritiskt förhållningssätt till de hållbarhetsindikatorer som redovisas i de 25 

utvalda företagens hållbarhetsrapporter. I denna studie har reflektioner tagits kring 

hållbarhetsrapporternas överensstämmelse med den verklighet som företagen befinner sig i. Det 

finns alltid en risk att den information som företaget lämnar i rapporten inte visar den aktuella 

situationen i företaget. Dessa rapporter anses dock ge en rättvisande bild av företagens 

hållbarhetsarbete då samtliga rapporter har blivit granskade och bestyrkta av en revisor eller 

professionell bestyrkare. Revisorer och bestyrkare kräver tydlighet och korrekthet i sin 

granskning av hållbarhetsrapporter. Därigenom säkerställs mättekniker, frekventhet och 

precision av redovisningen vilket annars kan skilja sig från de rapporter som inte är bestyrkta.        

 

Information om bestyrkande av hållbarhetsrapporter samlades in genom kvalitativa intervjuer 

med revisorer och bestyrkare. De kvalitativa intervjuerna som gjorts i denna studie kan ses som 

sekundärdata eftersom det inte är revisor och bestyrkare i sig som granskas utan deras arbetssätt 

och tillvägagångssätt. Detta bidrar till en ökad osäkerhet och minskad tillförlitlighet av den 

insamlade informationen då det inte är säkert att den information som återges är helt korrekt. 

Studiens informatörer kan undvika att redogöra för information som är av betydelse för det som 

ska undersökas. I denna studie anses ändå trovärdigheten på informationen vara hög, då 

samtliga informatörer angett likvärdiga svar på de frågor som ställts.  

 

6.4 Förslag till framtida forskning 

Idag är det fortfarande frivilligt för företag att hållbarhetsrapportera och därför skulle det vara 

intressant om framtida forskning analyserar vilka faktorer det är som driver företag att fortsätta 

rapportera om sitt hållbarhetsarbete. Det skulle även vara intressant att undersöka om kraven 

och påtryckningarna från samhället får allt fler företag att ta ett större socialt ansvar. 

Avslutningsvis skulle framtida forskning kunna handla om att undersöka hur 

hållbarhetsrapporteringen utvecklas och förbättras över tid, samt om det visar sig att fler väljer 

att bestyrka sina rapporter för att öka trovärdigheten och tillförlitligheten. 
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Bilaga 1, Intervjuguide 

All information som kommer fram under denna intervju kommer i uppsatsen att presenteras på 

ett anonymt sätt så att svaren på frågorna inte går att härleda till en specifik person. De enda 

personer som kommer att ha tillgång till fullständig information om vem som har sagt vad, är 

vi som utfört intervjun samt vår handledare Arne Fagerström. Under intervjun kommer vi att 

göra en ljudinspelning för att inte missa någon viktig information. Efter intervjun kommer vi 

att skriva en intervjusammanfattning som sedan skickas tillbaka till er för att få bekräftelse på 

att vi har uppfattat svaren på ett korrekt sätt. 

 

Vi vill tacka för er tid och ert engagemang till vår studie!  

 

Allmänt 

1. Namn, Titel, Företag?  

2. Hur länge har Ni arbetat som bestyrkare/revisor?  

3. Vilken erfarenhet har Ni av bestyrkande av hållbarhetsrapporter? 

4. Hur många företags hållbarhetsrapporter granskar Ni per år? 

5. Hur många av rapporterna är enligt GRI (G4)? 

6. Vad är den största skillnaden mellan att granska en finansiell rapport och en 

hållbarhetsrapport? 

7. Hur ser granskningsprocessen ut för att bestyrka en hållbarhetsrapport? 

 

Revisionsbevis 

8. Vilka revisionsbevis behövs för att kunna bestyrka indikatorerna i en 

hållbarhetsrapport? 

9. Hur samlas revisionsbevismaterial in? 

10. Hur granskas de kvalitativa indikatorerna och vilka revisionsbevis samlas in? 

(exempelvis, sociala konsekvenser från en verksamhet)  

11. Hur granskas de kvantitativa indikatorerna och vilka revisionsbevis samlas in?   

  

Revisionsstandarder 

12. Vilken revisionsstandard använder Ni er av mest vid bestyrkanden? 

13. Vad betyder RevR 6 för er?  

o Hur upplever Ni standarden?  

o Är det något som bör bli bättre i den?  
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o Är den tillräcklig som verktyg? 

Övriga frågor 

14. Var uppstår flest väsentliga fel i en hållbarhetsrapport? 

o Vad tror Ni att det beror på? 

15. Vad tycker Ni skulle behövas för att utveckla hållbarhetsrapporteringen avseende: 

o Avgränsning (Vad som ska ingå i en hållbarhetsrapport) 

o Måttenhet 

o Jämförbarhet 

16. Vad anser Ni är syftet med en hållbarhetsrapport?  

17. Något mer som Ni vill ta upp angående granskning av hållbarhetsrapporter? 
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Bilaga 2, Lista på de 25 företagen 
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Boliden 

Catena 

Electrolux 

Ericsson 

Fagerhult 

Hennes och Mauritz 

Hexpol 

Holmen 
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Nordea Bank 
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