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Abstract
Sustainability reports have during the last decade had a strong development. Both in terms of
establishing a sustainability assurance, in its form, and get it assured together with standards,
principles and regulations which organisations and accountants have utilized. The growth of
sustainability reports and the choice of getting them assured have in particular favoured the
accounting business. Due to this result, some critics have voiced that assuring a sustainability
report gain accounting firms more than it gains the actual organisation. Other say that it is
necessary in order to increase the credibility and the eligibility of the report, while it also has
become a requirement from stakeholders. A clash of opinions within this subject awoke our
interest and the results of this study will show the reality of assurance reports in Sweden. The
purpose with this paper is to find out how much companies pay to get their sustainability
report assured and to identify the factors that might affect the price. In this study, we ask:
-What is the cost/benefit of assuring a sustainability report?
The methodology used in this study was web surveys. The target group consisted of 41
organisations based all over Sweden. The web survey was answered by the contact person
confirmed as responsible for the organisations sustainability report. Further, to create a
foundation for the study we conducted a literature review from books, scientific articles and
other scientific papers covering this subject. Data which has gained focus are for example
sustainability reports, revisions and assurance of sustainability reports, framework and current
theories in the field. Other types of data we have used come from the respondents themselves.
It is significantly easier for organisations to calculate the cost as it is concrete while the
benefit is abstract and more difficult to identify. In general, organisations that took part in the
study feel that using assurance reports is beneficial. One of the reasons for this is because the
organisations claim they get knowledge, which is shown in that the internal audit is improved
and the credibility of the organisations is strengthened. The width was between 0 SEK- and
more than 300 000 SEK. We have been able to confirm through this study that large
organisations with a high turnover and a well designed sustainability report pay significantly
more than what a company with a lower turnover and a less well designed sustainability
report does. There was no compulsion to these two factors would occur at the same time. The
difference in cost we assumed could be connected to the number of revision points in the
assurance report, but this was not confirmed as such events proved to be unrelated.
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Sammanfattning
Hållbarhetsredovisning har under de senaste två decennierna haft en stark utveckling. Såväl
när det gäller att upprätta en hållbarhetsredovisning i dess form och att få den bestyrkt. Men
även när det gäller standarder, principer och lagförordningar som företag och revisorer använt
sig av. Framväxten av hållbarhetsredovisning och valet att få den bestyrkt har framförallt
gynnat revisionsbranschen. På grund av detta utfall uttalade sig en del kritiker om att bestyrka
en hållbarhetsredovisning gav mer nytta för revisionsbyråerna än för själva företagen. Andra
menar på att det var nödvändigt för att öka trovärdighet och legitimitet i rapporten samt att det
har blivit ett krav från intressenterna. Motsättningar kring detta ämne väckte vårt intresse.
Därför valde vi att genomföra en studie om hur det verkligen ligger till i Sverige gällande
bestyrkanderapporter. Syftet med uppsatsen var att ta reda på hur mycket företagen betalade
för att få sin hållbarhetsredovisning bestyrkt. Samt identifiera faktorer som eventuellt
påverkade priset. Uppsatsens frågeställning var följande; vilken kostnad/nytta kände företagen
av att ha låtit bestyrka sin hållbarhetsredovisning?
Tillvägagångssätt vid genomförandet av studien var genom webbenkäter. Urvalet var 41
företag som geografiskt sett befann sig över hela Sverige. Webbenkäten besvarades av den
kontaktperson som var angiven till företagets hållbarhetsredovisning. För att vidare bygga upp
uppsatsen skedde vår litteraturinsamling bland annat från böcker, artiklar och tidigare skrivna
uppsatser. Data som fick fokus var exempelvis hållbarhetsredovisning, granskning och
bestyrkande av hållbarhetsredovisning, ramverk samt teorier som var aktuella inom området.
Annan typ av data som användes var det som studien fick fram från respondenterna.
Det är betydligt enklare för företag att beräkna kostnaden då den är konkret medan nyttan är
abstrakt och svårare att identifiera. Överlag ansåg dock de företag som ingick i studien att
bestyrkanderapport gav nytta. Bland annat genom att företagen tycke att de fick lärdom, vilket
visades genom att företagets interna kontroll blev bättre samt att tillförlitligheten stärktes för
företaget. Hur mycket företag hade betalat för sin bestyrkanderapport var väldigt olika.
Spannet låg mellan 0 - över 300 000 kr. Vi konstaterade från studien att priset hade samband
med 2 faktorer, företagets storlek och hur välutformad företagets hållbarhetsredovisning var.
Det var dock inget tvång att dessa två faktorer skulle förkomma samtidigt. Att priset skiljde
sig åt trodde vi bland annat kunde bero på antalet granskningspunkter i en bestyrkanderapport.
Detta kunde vi dock inte konstatera eftersom inga sådana samband urskiljdes.
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Definitioner
Definitioner på centrala begrepp som används i uppsatsen.
Bestyrkanderapport

Det utlåtande som lämnas av en oberoende tredje
part efter granskning av hållbarhetsredovisning.

FAR SRS

Organisation för revisions- och
rådgivningsbranschen.

FAR SRS RevR6

Rekommendationen ”Bestyrkande av
hållbarhetsredovisning”.

Globe Awards

Är priset som delas ut för årets bästa
hållbarhetsredovisning.

GRI

Är en nätverksbaserad organisation som lagt grund
för utvecklingen av världens mest använda hållbara
ramverk för hållbarhetsredovisning.

Hållbar utveckling

Brukar definieras: att kunna tillfredsställa dagens
behov utan att för den skull försämra det för
kommande generationer och deras behov.

Hållbarhetsredovisning

Redovisning av de åtgärder som görs för att uppnå
hållbar utveckling.

The Big Four

Samlingsnamn för revisionsbyråerna
PricewaterhouseCoopers, KPMG, Deloitte och
Ernst & Young.

The market for lemons- theory

Ingen meddelad information tolkas som dålig
information.

The triple bottom line

Ett annat ord för de tre dimensionerna; miljö, social
och ekonomiskt ansvar inom hållbarhetsfrågor.

Förkortningar
ESRA

European Sustainability Reporting Association.

GRI

Global Reporting Initiative.

G3

Tredje generationen av GRI:s ramverk för
hållbarhetsredovisnings utformning.

IFAC

International Federation of Accountants.

ISAE 3000

International Standard on Assurance Engagements.

SER

Social and Environmental Reporting.

SERA

Social and Environmental Reporting Assurance.
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1 Inledning
Inledningen förklarar bakgrunden till val av ämne samt dess utveckling över de senaste två
decennierna. Kapitlet tar även upp delar som visar ämnets aktualitet, problemformulering,
syfte samt avgränsning.

1.1 Bakgrund
Hållbar utveckling innebär att dagens konsumtion för att tillfredsställa sina behov inte får
överdrivas. Det får nämligen inte äventyra följande generationers möjlighet att kunna
tillfredsställa sina behov (Agenda 21).
Hållbar utveckling har blivit ett övergripande samhällsmål och begreppet kan analyseras
utifrån tre aspekter enligt Wåhlstedt s.22 (2001).
-

”Hur hållbar utveckling kan definieras och förstås.”

-

”Hur hållbar utveckling kan redovisas och bedömas.”

-

”Hur hållbar utveckling kan uppnås.”

Det var det andra citatet som studien valde att fokusera sig på, det vill säga om hur
hållbarhetsredovisning bedöms och redovisas. Studien koncentrerade sig nämligen endast på
de hållbarhetsredovisningar som blivit bedömda av en oberoende tredje part.
Bedömningen eller rättare sagt granskningen av hållbarhetsredovisning från tredje part kallas
även för att redovisningen har blivit bestyrkt. Enligt IFAC (International Federation of
Accountants) innebär granskning av tredje parten en ökning av förtroende för företaget. Den
tredje parten ska kontrollera så att uppgifterna som bolaget gett ut i sin hållbarhetsredovisning
stämmer (Park & Brorson, 2005). Larsson (2005) säger att bestyrkandet har fått en allt större
betydelse i dagens samhälle eftersom det förväntas att företagen agerar på ett mer ansvarsfullt
sätt. Idag låter sig företag granskas frivilligt då de har upptäckt att det leder till fördelar såväl
internt som externt. Internt i det avseendet att det förbättrar och effektiviserar kontroll- och
rapporteringssystem och externt ökar företag sitt anseende.
I en intervju i Far:s tidskrift Balans (Lennartsson, 2010) säger Larsson att företagen idag blir
allt mer medvetna om hållbar utveckling och under de senaste åren har det skett
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attitydsförändringar i näringslivet. Idag möter Larsson företag med insikt istället för åsikt som
tidigare var en vanlig reaktion. Trenden är att allt fler företag producerar bestyrkta
hållbarhetsredovisningar. Vilket resulterar i att marknaden för revisionsbranschen ser allt
ljusare ut. Larsson tror att stora byråer kommer att klara av den växande efterfrågan på
hållbarhetstjänster eftersom dessa byråer har den kunskap som krävs. Detta medan mindre
byråer får det svårare då de byråerna ofta saknar den typ av kunskap. Larsson avslutar
intervjun med att berätta att EU håller på att arbeta fram förslag om att lagstifta
hållbarhetsredovisning och Larsson är övertygad om att det kommer att bli så på lång sikt
(Lennartsson, 2010).
I en annan artikel kommer liknande diskussioner upp, det vill säga om hur förhållandet kring
upprättandet av en hållbarhetsredovisning ska se ut. Under ett antal år har revisionsbranschen
diskuterat kring hur företagens hållbarhetsredovisningar ska kunna bestyrkas. Diskussionen
har ägt rum då bestyrkandeuppdraget har helt andra risker och är av en helt annan karaktär än
den vanliga finansiella revisionen. Granskningen försvåras då företag ofta saknar uppgifter
från hållbarhetsdata samt att den interna kontrollen ofta är bristfällig. En annan orsak som
bidrar till den komplicerade granskningen är att hållbarhetsredovisning kan bestå ut av såväl
kvantitativ som kvalitativ data. Detta medför faktorer som försvårar revisorernas
granskningsarbete då deras granskningsteknik måste kunna tillgodose sig med tillräckliga
bevis. Bevisen krävs för att revisorerna sedan ska kunna dra en slutsats som har en viss grad
av säkerhet (Eklöv, 2009).
Bestyrkanderapporter av hållbarhetsredovisningar har haft en positiv utveckling runt om i
världen sedan 1990-talet. Enligt KPMG:s studie som handlade om just detta och som hade sin
studiestart 1993 med en treårig studieintervall konstaterade också att de hade skett en
utveckling. KPMG presenterade i sin studie en ökning med 10 % som skedde mellan 1999
och 2002 i de 250 största företagen på Global Fortune-listan. Utvecklingskurvan för
bestyrkanderapporter av hållbarhetsredovisningar som KPMG presenterat har även fått stöd
av andra studier. En annan studie som gjordes 2002 visar att 68 % av världens bästa
hållbarhetsredovisningar fick sina rapporter bestyrkta av en oberoende tredje part. KPMG
förklarade denna ökning med att det blivit en större efterfråga på tillförlitlighet och
trovärdighet hos intressenterna. Samt så har granskning av ledningen blivit ett allt vanligare
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krav från intressenterna så att de verkligen vet att rapporten är företagens ansträngningar och
prestationer (O’Dwyer et al, 2005).
Ämnet hållbarhetsredovisning och dess bestyrkanderapport har även etablerat sig i Sverige
och Park & Brorson (2005) har skrivit en artikel om detta. De nämner precis som i artikeln av
O’Dwyer et al (2005) om hur utvecklingen skett både när det gäller själva utformningen och
kvalitén på företagens hållbarhetsredovisning. Vidare visade artikeln det ökande antal företag
som upprättar en hållbarhetsredovisning samt får den bestyrkt. Park & Brorson (2005)
presenterar siffror som visar att från 1990 till 2003 har det skett en ökning av att bestyrka sin
hållbarhetsredovisning med en tredjedel i Sverige.
Eklöv (2009) berättar i sin artikel om ytterligare en studie som har gjorts. Denna studie har
utförts av ESRA (European Sustainability Reporting Association) och den är betydligt
färskare än de tidigare studier som presenterats. ESRA:s studie visar en ökning som skett de
senaste tre åren när det gäller att företag väljer att låta sin hållbarhetsredovisning bli bestyrkt
av en oberoende tredje part. År 2006 uppgick andelen av bolag till ca 10 %, 2007 hade
andelen ökat till 16 % och 2008 var siffran uppe på 25 %. PwC (PricewaterhouseCoopers)
redovisar dock en annan siffra. PwC har gjort en egen studie som innefattar svenska företag
som upprättar hållbar information antingen i sina årsredovisningar eller i deras enskilda
rapporter. Enligt PwC:s studie var det 33 % som lät bestyrka sin hållbarhetsredovisning. Alla
ovannämnda studier visar olika resultat men signalen är ändå uppenbar. Ökningen är markant
när det gäller efterfrågan av att få sin hållbarhetsredovisning bestyrkt (Eklöv, 2009).

1.2 Problemdiskussion
I en kandidatuppsats från Internationella Handelshögskolan i Jönköping skriven av Carlsson
et al (2007) studerade författarna faktorer som påverkade företag i valet av att låta sin
hållbarhetsredovisning granskas eller ej. Uppsatsens studie konstaterade att många av de
företag som lät sin hållbarhetsredovisning bli bestyrkt var företag som listades på Large Cap.
Anledningen till detta utfall menade Carlsson et al (2007) berodde på att dessa företag kände
större press att prestera på ett etiskt och socialt sätt än vad mindre företag gjorde. Vidare
menade Carlsson et al (2007) att intressenterna ställde ett högre krav på de större företagen.
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Detta eftersom dessa företag ska ses som goda samhällsmedborgare och förebilder för de
mindre företagen. Valet av att få sin hållbarhetsredovisning bestyrkt berodde också på i vilken
bransch företagen verkade i. Detta konstaterades såväl i Carlsson et als (2007) studie samt av
tidigare studier gjorda av Petersson & Söderberg (2007) och KPMG (2005) som Carlsson et al
(2007) refererar till. Företagen som befinner sig i en bransch med hög miljöpåverkan har
större benägenhet att få sin hållbarhetsredovisning bestyrkt. Exempel på denna bransch kan
vara skogs-, verkstads- och byggbranschen samt inom parti- och detaljhandeln (Carlsson et al,
2007).
En annan studie gjord av Jones & Solomon (2010) innehåller intervjuer med nyckelpersoner
från olika bolag i olika branscher i Storbritannien. Vissa intervjuade personer från dessa bolag
ansåg att en ökning av trovärdighet och en förbättrad rapportering inte behöver ske genom att
bestyrka sin hållbarhetsredovisning. I Jones & Solomon (2010) menar en person som blivit
intervjuad att kostnaden för framställning av bestyrkanderapporten skulle bli dyrare än
kostnaden för upprättandet av hållbarhetsredovisningen. Vilket personen menar på är orimligt.
En annan person vill gå så långt och säga att det gynnar revisionsbyråerna mer än företag
själva att få sin hållbarhetsredovisning bestyrkt (Jones & Solomon, 2010).
Specialrevisorn Larsson (2009) tar upp andra synvinklar i sin artikel. Där framhävs det att
analytiker och investerare idag ställer ett allt högre krav på bestyrkande av
hållbarhetsredovisningar. Larsson (2009) nämner även att revisorerna idag har en mycket
viktig uppgift i det avseende att de ska hjälpa företag att upprätta och utveckla sin
hållbarhetsredovisning. Detta så att den håller klass för ett långsiktigt värdeskapande. Till sist
påpekar Larsson (2009) att den svenska regeringen idag kräver att samtliga statligt ägda bolag
ska få sin hållbarhetsredovisning bestyrkt av en oberoende tredje part.
Avslutningsvis vill vi ta upp vad Eklöv (2009) framhäver i sin artikel ur tidskriften Balans.
Eklöv (2009) diskuterar om förändringar och anpassningar som gjorts i ramverket RevR 6
gällande bestyrkande av hållbarhetsredovisningar. Förändringar som gjorts är anpassningar
mellan svenska FAR SRS och holländska Royal NIVRA. Resultatet av dessa förändringar har
lett till att revisorn idag kan utföra såväl en översiktlig granskning som en revision eller en
kombination av båda fallen på hållbarhetsredovisningen.
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1.2.1 Problemformulering
·

Hur mycket betalar bolagen för sin bestyrkanderapport?

·

Vilka faktorer påverkar priset på bestyrkanderapporten?

·

Anser företagen att de får något tillbaka genom att bestyrka sin
hållbarhetsredovisning?

Figur 1.1

Figur 1.1 presenterar faktorer som studerats i förhållande till priset på bestyrkanderapporten.
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1.2.2 Forskningsfråga
Vad är kostnaden/nyttan av ett bestyrkande av en hållbarhetsredovisning?
Finns det något samband mellan kostnaden - priset för granskningen, det arbete som utförs
och den nytta som de granskade bolagen upplevt?

1.3 Syftet
Syftet med denna uppsats var att studera om det fanns skillnader i hur mycket företagen
betalade för bestyrkandet av sin hållbarhetsredovisning och vad detta i så fall berott på. Vidare
undersökte vi om det fanns något samband mellan kostnad och nytta.

1.4 Avgränsningar
En avgränsning har gjorts till svenska bolag. Därefter har ytterligare en avgränsning gjorts
som innebar att endast statligt helägda bolag samt de börsbolag som listas på Large Cap fick
ingå i målpopulationen. Sammanlagt blev detta 95 bolag som analyserades och de bolag som
fick sin hållbarhetsredovisning bestyrkt var sedan med i studien.
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1.5 Disposition

2 Metod
Metoddelen förklarar uppsatsens tillvägagångssätt och hur problemställningen har
bearbetats. Vidare innehåller kapitlet en enkel förklaring till de olika metodstudier som
använts i uppsatsen samt källkritik mot val av litteratur och bortfall.

3 Teoretisk referensram
Kapitel tre presenterar uppsatsens teoretiska referensram bland annat med hjälp av
information av litteratur, tidigare studier och renodlade teorier. Samt görs även en
beskrivning av specifika ämnesområden.

4 Empiri
I empiriavsnittet kommer studiens resultat, bortfall samt en sammanställning av den
genomgång som gjorts på bolagens bestyrkanderapporter att presenteras.

5 Analys
Detta avsnitt analyserar insamlad data för att hitta eventuella samband då en jämförelse
mellan de olika variablerna har gjorts. Därefter kopplas teorin in för att få fram ett relativt
generellt resultat.

6 Slutsats
I sista kapitlet presenteras slutsatserna med hjälp av en egendesignad figur, källkritik mot
studien samt tips till fortsatta studier.
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2 Metod
Metoddelen förklarar uppsatsens tillvägagångssätt och hur problemställningen har
bearbetats. Vidare innehåller kapitlet en enkel förklaring till de olika metodstudier som
använts i uppsatsen samt källkritik mot val av litteratur och bortfall.

2.1 Tillvägagångssätt
Vi valde att göra en surveyundersökning med inriktning på svenska börsnoterade Large Cap
bolag och samtliga helägda statliga bolag i Sverige. Sammanlagt har 95 bolag genomgåtts.
Det var 41 bolag som bestyrkte sin hållbarhetsredovisning av en tredje part och dessa var
fördelade över 32 statliga och 9 privata bolag. Studien behandlade bestyrkanderapporter från
år 2009 och vid en saknad av rapport från detta år har 2008 års rapport behandlats. Uppsatsen
omfattades av 41 respondenter som nämnts ovan. Vårt antal av respondenter kan anses vara
en liten urvalsgrupp dock så omfattade inte det studerade utfallet mer och därmed täckte vi
hela målgruppen (Kylén, 2004). Tillvägagångssättet klassades som att vi hade gjort ett
medvetet selektivt urval (Körner, 2002). Anledningen till urvalet berodde på att vi ansåg att
det var viktigare att ta del av respondentens kunskap och åsikter än att gå på statistisk data.
Detta gjorde vi för att få en större möjlighet att använda respondenternas svar till att bli mer
informationsrika, innehålla rätt typ av data och på så sätt bli mer användbart. Eftersom vi inte
gjorde något slumpmässigt urval av våra respondenter innebar det att vi använde oss av ett
icke sannolikhetsurval (Christensen, 2001).
Studien utgick från en av varianterna som finns i den analytiska dimensionen det vill säga
bred och ytlig (Christensen, 2001). Uppsatsen var bred och ytlig eftersom vi studerade få
variabler i ett fyrtiotal bolag. Detta indikerar på att vi genomförde en dokumentstudie och en
enkätundersökning. Genom studien hittade vi samband utifrån utvalda faktorer som
förklarade bestyrkanderapportens verkan och pris.
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2.2 Litteratursökning
I vår uppsats använde vi oss av alla de olika sätt som fanns för att få tag på data. Det vill säga
genom personer, dokument och platser. Detta innebar att vi använde oss av både primär- och
sekundärdata. Primärdata är den data vi fått från våra respondenter, det vill säga
förstahandsdata. Sekundärdata är den data som redan angivits av någon annan, exempelvis
böcker och artiklar (Kylén, 2004). Litteratur i form av läsning, sökte vi efter på olika
biblioteksdatabaser: Högskolan Kristianstad, Kristianstads-, Lunds-, och Stockholms
Stadsbibliotek. Vi sökte även på Staffanstorps bibliotek, Universitetsbiblioteket i Lund och
biblioteket på Malmö Högskola. Sökord som vi använde oss av för att finna data i både
böcker, artiklar och uppsatser var bland annat: Metod till att skriva uppsats,
hållbarhetsredovisning, bestyrkanderapport, granskning av tredje part samt olika teorier som
agent- och legitimitetsteorin eller olika författares namn där bland annat Larsson och
Ljungdahl har ingått. Från de olika elektroniska databaserna fann vi komplimenterande data
till böcker och artiklar i form av andra tidigare uppsatser som har skrivits inom samma ämne.
Tidigare uppsatser som vi använde oss av var för att hjälpa oss själva när det gällde
utformningen och grundinnehållet i uppsatsen. Artiklar och tidskrifter som vi främst använde
oss av var tidskriften Balans samt andra vetenskapliga artiklar som berörde vårt ämne.

2.3 Enkätundersökning
Syftet med uppsatsen var att ta reda på priset för att bestyrka sin hållbarhetsredovisning samt
den upplevda nyttan företaget upplevt från att ha bestyrkt sin hållbarhetsredovisning. Därmed
föll valet på att göra en enkätundersökning eftersom vi ansåg att ett frågeformulär var bättre
än intervjuer. Detta då vi hade ett relativt stort antal företag som var utspridda geografiskt
(Andersen & Schwencke, 1998).

2.3.1 Utformning av enkäten
Enkäten bestod av sex frågor varav fem av frågorna var slutna medan den sjätte frågan var
öppen (Bilaga 1). Vi valde dock att lämna utrymme efter varje sluten fråga för kommentarer
så att respondenterna kunde förtydliga sina svar (Christensen, 2010). Valet av att
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huvudsakligen ha slutna frågor berodde på att svaren från denna typ av frågor var betydligt
enklare att bearbeta än öppna frågor. Samt så kunde vi räkna svaren direkt (Andersen &
Schwencke, 1998).
Enkäten var utformad för att undvika tvetydiga ord, negationer och ledande frågor för att få ut
ett så givande svar som möjligt. Tvetydiga ord som undveks var exempelvis ibland och ofta
för de är subjektiva. Vi undvek även negationsfrågor då den typen av frågor kan göra
respondenten osäker. I enkäten ställdes endast en fråga i taget för att inte försvåra för
respondenten då det kan vara svårt att svara på två frågor samtidigt (Christensen, 2001).
Andra faktorer som vi behandlade vid utformningen av enkäten var hur pass standardiserad
och strukturerad enkäten var. Enkäten var standardiserad i den formen att vi skickade samma
enkät till alla respondenter samt så var frågeformuläret lättläst och lättförståeligt både för
respondenten och för vår analys (Christensen, 2001).
En enkät kan antingen ges ut via posten, besök eller via internet. Vi valde att göra ett utskick
via internet (Christensen, 2001). Valet var självklart för oss då urvalet landade på 32 statliga
bolag samt 9 börsnoterade bolag som befann sig över hela Sverige. För att på ett snabbt och
smidigt sätt få svar på enkäterna valde vi att e-posta kontaktpersonen för bolagets
hållbarhetsredovisning. Innehållet i e-brevet presenteras i bilaga 3. Valet att ta kontakt med
bolagen före utskicket gjordes för att bekräfta att vi fått tag i rätt person med rätt kompetens.
Dock även för att försöka minska eventuella bortfall från vår enkätstudie. Kylén (2004)
skriver nämligen att det är respondenterna som bestämmer över bortfallet, för det är de som
tar beslutet om de själva vill delta eller inte i undersökningen. Enkätstudier har störst bortfall
och om svarsfrekvensen är för låg kan det ifrågasättas om resultatet som presenteras ger en
rättvisande bild för hela populationen (Andersen & Schwencke, 1998). Därför försökte vi
förebygga detta genom att få en god kontakt med våra respondenter så att vi skulle få ut så
mycket som möjligt av studien.
Innan utskickningen av enkäten så genomfördes ett test där vi skickade ut enkäten till några
studenters e-postadresser för att få kritik. Detta gjordes för att se så allt fungerade både
utseendemässigt och funktionellt. Den feedback vi fick tog vi till oss och gjorde några
finjusteringar innan vårt utskick sändes ut (Andersen & Schwencke, 1998).
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Då det var dags att skicka ut enkäten behövde det ske på olika sätt för att nå ut på bästa
möjliga sätt till våra respondenter. De e-postmeddelande vi skickade ut har haft tre olika
utformningar och de finns under bilaga 3.

2.4 Studie av kvantitativ art
En kvalitativ studie består främst av ord, texter, symboler och handlingar. Helhetsförståelse är
det viktiga och inte delarna. Kvalitativ data hjälper till att bygga upp teorier och hypoteser och
denna studieteknik syftar till att upptäcka något för att sedan förklara samband som vuxit fram
under studien. Det negativa med kvalitativ data är att den har begränsningar i det avseende att
det är studieforskarna som sätter statusen på studien. Det är nämligen studieforskarnas
förmåga som tolkar och skapar en förklaring till datamaterialet. Motsatsen till kvalitativ är
kvantitativ data och den är strukturerad i sin form där hypoteser och teorier redan är bestämda
(Christensen, 2001).
Ovanstående metoder har både för- och nackdelar, lik- och olikheter. Metoderna kan dock inte
helt avgränsa sig ifrån varandra och det går inte att utse någon av metoderna som är bättre
eller sämre än den andra. Verkligheten är en blandning av båda sidorna, det är dock en själv
som avgör vilken sida som ska ha den mest framträdande rollen i ens studie (Christensen,
2001).
Vår studie innehöll båda typer av data, vi valde dock att framhäva kvantitativ data mer
eftersom vi samlade in uppgifter från många olika bolag.

2.5 Tvärsnittsansats
Vid en surveyundersökning kan olika ansatser användas och det finns fyra att välja mellan:
fallstudie, tvärsnitts-, longitudinell-, och experimentell ansats. En tvärsnittsansats är den
vanligaste typen av marknadsundersökning och det beror främst på att den är minst kostsam
av ansatserna. Den är oftast bred och ytlig och används för insamlingstekniker som enkäter
med slutna svarsalternativ. Den används även med telefonintervjuer, personliga intervjuer och
observationer som är strukturerade. Denna typ av studieansats är mest användbar när det finns
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ett beskrivande syfte, vilket innebär att återge en viss del av verkligheten (Christensen, 2001).
Vi använde oss av denna ansats i uppsatsen. Tvärsnittstudie passade oss bäst eftersom vi valde
att ge ut enkäter med huvudsakligen slutna frågor och förväntade oss att enkäten skulle ge oss
underlag för att beskriva och analysera den del av området där teorin och tidigare studier inte
räckt till. Fallstudien gick bort då den ansatsen enbart tittar på få respondenter samt så går
fallstudien mer på djupet för att finna förståelse vilket var motsatsen till hur vi gick tillväga.
Experimentell- eller longitudinell ansats kunde vi utesluta eftersom vi varken gjorde några
experiment i laboratorium eller en studie under en längre tidsperiod (Christensen, 2001).

2.6 Källkritik
2.6.1 Bedöma tillförlitligheten i studien
När en studie genomförs är det viktigt att bedöma hur tillförlitlig den information som
kommer in är. Det är vanligt att tillförlitligheten såväl underskattas som överskattas och därför
är det viktigt att följa upp både validitet som reliabilitet. Validitet är värdet av data, med andra
ord handlar det om informationens relevans och användbarhet (Kylén, 2004). Hägg &
Widersheim- Paul (1994) definierar validitet som ett mätinstrument och förmågan på
instrumentet är att mäta det den ska avse att mäta. Gällande reliabilitet ska den stå för
tillförlitlighet och säkerhet i svaren. Tillförlitlighet påverkas av bortfall och mindre bortfall
ger större tillförlitlighet i en studie. En annan faktor som påverkar tillförlitligheten är primäroch sekundärdata. Primärdata anses som mer tillförlitligt eftersom sekundärdata bygger på
andras uppgifter medan primärdata är det som forskaren själv har samlat in (Kylén, 2004).
Genomförandet av studien krävde som sagt data i form av litteratur, vetenskapliga artiklar och
andra tidigare uppsatser. Litteraturen vi använde oss av när det gäller olika ramverk och
standarder som används vid en granskning av en hållbarhetsredovisning ansåg vi hade en hög
tillförlitlighet. Detta är nämligen principer som är mest accepterade och används flitigast när
det kommer till att granska en hållbarhetsredovisning. Annan typ av data som användes i
studien var inte lika förtroendeingivande. Detta beror på att området för bestyrkandet av
hållbarhetsredovisning är relativt nytt och mycket data inom detta finns ännu inte
dokumenterat. Vi ansåg dock att det vi läst och tagit del av har fått så pass mycket stöd av
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andra studier och källor att det ändå kunde anses som säker information för att ta med i
uppsatsen. Data kring bestyrkande av hållbarhetsredovisning vet vi att vi hade fler och nyare
källor och litteratur att tillgå än det vi använde oss av, dock vi fick inte tag på detta trots stora
ansträngningar. Vi försökte kompensera upp detta med att använda liknande information från
vetenskapliga artiklar och artiklar från tidskriften Balans samt från Larssons bok från 2005.
Frågan vi dock ställde oss var om inte Högskolan Kristianstads bibliotek skulle kunna
tillgodose studenter med bättre och mer aktuell information än vad som erbjudits.
Vi jobbade för att tillförlitligheten i studien skulle bli så hög som möjligt. Vi var nämligen
noga med att få tag på rätt personer som hade den kompetens som krävdes för att besvara vår
enkät. Vi ansåg att enkäten var genomarbetad och lättförståelig och det borde inte varit några
större problem med att besvara enkäten. Som tidigare nämnt gjordes det en del åtgärder i hopp
om att minska bortfallet då bortfallet har en stor verkan på tillförlitligheten i studien. Detta
gjordes för att få ett tillförlitligt resultat som möjligt och därmed krävdes en hög
svarsfrekvens från respondenterna. Det finns delade meningar om vad som krävs för att
räknas som hög svarsfrekvens. Enligt Kylén (2004) accepterar vissa en svarsfrekvens på 65 %
medan andra kräver 80-90 %.

2.6.1.1 Studiens bortfall
Bortfallet från studien var 17 företag samt så var det 7 stycken som inte lämnade en
fullständigt besvarad enkät. Studiens svarsfrekvens blev därmed 59 % vilket kommer
ifrågasätta trovärdigheten i studiens slutsatser. Det bortfall som uppkom från ofullständiga
enkäter tror vi berodde på att företagen inte ville ange vad de betalade för sin
bestyrkanderapport eller så hade de inte kunskap om det. Det var dock endast 2 företag som
hade hoppat över denna fråga. Det var 4 företag som lämnade ofullständiga enkäter då de inte
besvarade fråga 5 och det kan har berott på missförstånd då fråga 5 var en följdfråga till fråga
4. Hade företaget besvarat att de inte alls fann någon nytta med att bestyrka sin
hållbarhetsredovisning på fråga 4 skulle de ha hoppat över fråga 5. Nu hade även företag som
angett något annat svar hoppat över fråga 5. Det var ett företag som inte besvarade fråga 6 där
de skulle ge anledning till varför de bestyrkte sin hållbarhetsredovisning.
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Resultatet av bortfallet berodde förmodligen inte på att respondenterna glömt bort att besvara
frågeformuläret då en påminnelse skickades ut. Enkäten var inte anonym för oss som utförde
studien, men anonymiteten för företagen i uppsatsen var en självklarhet. Detta visste
företagen men bristen på anonymitet för oss kan ha bidragit till en stor del av bortfallet. Vi
ansåg inte att samband skulle kunna identifieras om det inte var känt för oss vem svaret kom
ifrån. Med facit i hand var det naivt tänkt. Givetvis hade det inte kunnat tolkas några större
samband än just själva kostnaderna och om företagen kände nytta utifrån den befintliga
utformningen av enkäten. Detta var faktiskt det vi mest ville ha ut av enkäten eftersom den
information vi fick fram från detta skulle sättas i förhållande till andra faktorer. Dessa faktorer
hade vi själva kommit fram till efter att ha jämfört och analyserat alla respondenternas
bestyrkanderapporter. Som sagt har inte all information delgivits från vår sammanställning, då
vi har lovat anonymitet till företagen. Övriga resultat kommer givetvis att presenteras i
empirin och i analysen.
Hade enkäten omformulerats och blivit mer omfattande hade samband förmodligen kunnat
upptäckas och tolkas även om respondenterna varit helt anonyma. Utfallet hade troligtvis då
blivit att respondenterna ansett att det varit för tidskrävande att besvara frågeformuläret och
bortfall skett på grund av det. I vilken omfattning är dock svårt att bedöma. Vårt val av den
befintliga utformningen av enkät kan motiveras med att vi ansåg att inte ställa frågor som vi
redan visste eller som vi själva kunde ta reda på. Samt tyckte vi det var viktigt att ha en enkel
och lättbesvarad enkät just bara för att öka svarsfrekvensen. Vi var medvetna om att bortfallet
skulle kunna påverkas av en fråga som vi ställt som ansågs vara känslig. Vi frågade efter hur
stort arvode företaget hade betalat för sin bestyrkanderapport. Detta var som sagt vårt
huvudsyfte och denna fråga kunde därför inte undvikas, men för att förmildra frågan behövde
de inte ange det exakta beloppet utan det fanns olika intervaller som kunde kryssas för.
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3 Teoretisk referensram
Kapitel tre presenterar uppsatsens teoretiska referensram bland annat med hjälp av
information av litteratur, tidigare studier och renodlade teorier. Samt görs även en
beskrivning av specifika ämnesområden.

3.1 Sammanfattning
Med en sammanfattning vill vi förklarar och förtydliga varför vi har valt att presentera den
litteratur som vi gjort i detta kapitel. Vi anser att historiedelen, beskrivning av granskningen,
bestyrkanderapportens utformning och de olika ramverken ger en inblick på hur utvecklingen
skett inom hållbarhetsredovisning. Detta anser vi skapar en grund för läsarna och därmed
underlättar det att följa och förstå arbetet. Anledningen till att vi har tagit med tidigare studier
i uppsatsens teoriavsnitt är för att se om vår studie kommer att styrka eller skilja sig från
tidigare påstående. Legitimitetsteorin är den teorin vi anser vara mest tillämpningsbar i vår
studie. Vi har nämligen upptäckt såväl från vår egen studie som från tidigare studier att
företagen som låter sin hållbarhetsredovisning bli bestyrkt gör det främst för att öka
förtroendet och tillförlitligheten hos intressenterna. Därmed anses dessa faktorer skapa
legitimitet eftersom informationen i hållbarhetsredovisningen har tolkats som äkta. Ser vi
avslutningsvis till agentteorin anser vi att den bör nämnas eftersom skillnader i
ägandeförhållandet har påverkat studiens resultat.

3.2 Historia
Idag heter det hållbarhetsredovisning och som vi tidigare nämnt handlar det om att bolag ska
ta sitt ansvar inom miljö-, de sociala och de ekonomiska områdena. Dessa tre dimensioner
kallas även för the triple bottom line (Larsson, 2005). Bolagen ska även tillgodose sina
intressenter med information då denna information har mer eller mindre blivit ett krav från
intressenterna. Kravet har vuxit fram genom att miljödebatten stärkts i media och dessa frågor
har tagit allt större plats i samhället. Resultatet av detta blir att fokus har riktats på hållbar
utveckling både för politiker, företag och dess intressenter (Kotonen, 2009). Företagen själva
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har också börjat inse sin egen fördel med att upprätta en hållbarhetsredovisning. De har blivit
mer medvetna om sina risker och möjligheter samtidigt som de kan tillfredsställa
intressenterna med information och därmed öka sin status hos intressenterna (Park & Brorson,
2005).
Innan hållbarhetsredovisningens tid var namnet miljöredovisning och då handlade det enbart
om miljö. På den tiden fanns det dock inte ett lika stort intresse som det finns idag. Den lilla
skara som ifrågasatte samhällets miljöpåverkan fick inte mycket gehör i Sverige förrän i slutet
av 1980-talet. Intresset väcktes när algblomningen i Östersjön fick fart och när den onaturligt
stora säldöden skedde på västkusten. Sedan dess har det uppmärksammats på den politiska
dagordningen, bland företagen och hos medborgarna (Wåhlstedt, 2001). Händelserna på
1980-talet bidrog till att det skedde en märkbar skillnad. Från att företagen tidigare endast
redovisat om miljöfrågor så beaktar och redovisar de idag även sociala och ekonomiska
aspekter. Utveckling inom området gjorde att miljöredovisning fick ett nytt begrepp och under
det senaste decenniet har det som sagt kallats för just hållbar utveckling (Park & Brorson,
2005).

3.3 Granskning och bestyrkande
Hållbarhetsredovisning ska bland annat tillfredsställa intressenternas krav i den utmärkelsen
att hållbarhetsredovisning ska vara relevant, korrekt och fullständig. Att detta efterföljs ligger
på tredjepartens ansvar. Därför är det viktigt att detta åtagande förknippas med trovärdighet,
förutsätter genomsynlighet, oberoende granskning och bestyrkande. Oberoende granskning
innebär att kontrollen sker utifrån en extern part, detta är mer trovärdigt än att kontrollen
skulle ske internt eftersom värderingen blir mer opartisk (Larsson, 2005).
En granskning kan innefatta olika områden och vanligtvis sker granskningen på det underlag
som företaget lämnar ifrån sig det vill säga på frivillig basis. Inom hållbarhetsredovisningen
är det områden som miljö, socialt och ekonomiskt ansvar som är aktuella vid granskningen.
Larsson (2005) anser att hållbarhetsredovisning ska så långt som möjligt i både form och
innehåll ha samma krav som ställs på finansiell redovisning. Larsson (2005) menar att om
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hållbarhetsredovisning är utformad på detta sätt behövs färre begränsningar och reservationer
genomföras och då uppnår bestyrkandet en högre säkerhet.
Efter en granskning ska granskaren göra en bedömning på hur tillförlitlig informationen var i
hållbarhetsredovisningen som företaget redovisat. Det är denna del som kallas för bestyrkande
och detta kan ges på olika nivåer, antingen bestyrkande på hög säkerhetsnivå eller
bestyrkande på medelhög säkerhetsnivå. Den höga säkerhetsnivån anges i
bestyrkanderapporterna på följande sätt; bestyrkande med hög men inte absolut grad av
säkerhet och detta anses som ett positivt uttryck. Hög säkerhetsnivå innebär att redovisningen
är utförd på ett korrekt sätt och att det som är redovisat stämmer. Bestyrkande på medelhög
säkerhetsnivå har en annan definition, där lyder uttrycket; bestyrkande med begränsad
säkerhet och detta betecknas som ett negativt uttryck. Det innebär att tredjepartsgranskningen
av redovisningen inte har funnit någon anledning att tvivla på informationen och därför bör
det som anges stämma. Bedömning av en granskning kan inte garantera absolut säkerhet
därför är det viktigt att den som har utfört bedömningen värderar risker på ett utförligt sätt.
Den som utför granskningen kan vara både en enskild individ eller en global organisation. Det
som är viktigt är att den som utför granskningen har kompetensen som krävs för att ta sig an
uppdraget. Med andra ord så måste den som granskar ha en allmän kännedom om olika lagar
och förordningar som berör företaget och branschen som företaget verkar i (Larsson, 2005).

3.3.1 Bestyrkanderapportens utformning
Bestyrkandeprocessen fungerar på så sätt att granskaren ska samla in tillräckligt med relevant
data för att uppnå en så hög säkerhetsnivå som möjligt på bestyrkandet. Här är granskarens
omdöme och kompetens viktiga faktorer för själva rapporteringen (Larsson, 2005).
Utformandet av en bestyrkanderapport brukar vanligtvis bestå av en till två sidor. Variationen
beror på om det skett en översiktlig granskning, en revision eller en kombination av dessa två
former. Bestyrkanderapportens inledning börjar med att ange till vem rapporten vänder sig till
samt vilket år av hållbarhetsredovisningen som är aktuell (Larsson, 2005). I inledningen ges
även en förklaring till vem som är ansvarig för det löpande arbetet kring hållbar utveckling.
Detta ansvar brukar ligga hos styrelsen och företagsledningen (FAR SRS, RevR 6, 2010).
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Rapporten fortsätter sedan med att berätta hur granskningen gått till det vill säga om det är en
översiktlig granskning, revision eller en kombination av dessa två fall. I samband med detta
anger rapporten vilka standarder som tillämpats vid granskningen (Larsson, 2009). Standarder
som vanligtvis tillämpas är RevR 6 som är utgiven av FAR och G3 som är utgiven av GRI
(FAR SRS, 2010). Beroende på vilken sorts granskning som genomförts följer en förklaring
från granskaren om rapporten har en hög eller begränsad säkerhetsnivå. Med andra ord uttalar
granskaren sig om sitt ansvar. Efter det går rapporten över i punktform, som kan bestå upp till
12 punkter, där granskningen klart och tydligt förklarar vilka åtgärder som genomförts. Dock
behöver inte alla punkterna ingå i granskningen. Vid en revision tillkommer ytterligare
granskningsåtgärder och även här görs en bedömning över vilka punkter som ska ingå i
revisionen (FAR SRS, 2010). Efter granskningsåtgärderna formuleras en slutsats från
granskaren och slutsatsen ska vara kopplad till verkligheten och uppdragets syfte.
Bestyrkanderapporten avslutas med att ange ort och datum samt en underskrift, namn och titel
för den eller de som gjort uttalandet (Larsson, 2005). I bilaga 4 visas hur en kombinerad
bestyrkanderapport är upprättad.

3.3.2 FAR SRS RevR 6
FAR SRS är en branschorganisation för revisorer och rådgivare (Noteringar, 2009). År 2004
införde FAR SRS RevR 6 och det var den första nationella standarden i världen. Hela
formuleringen FAR SRS RevR 6 står för ”Bestyrkande av hållbarhetsredovisning” (FAR SRS
2010). FAR SRS definierar RevR 6 som en ”rekommendation för bestyrkande av
hållbarhetsredovisningar” och rekommendation använder revisorn för att bli vägledd i sin
granskning av hållbarhetsredovisning (FAR SRS, 2010).
År 2006 gjordes det en uppdatering av RevR 6 eftersom den skulle stämma överens med den
nationella standarden för granskning av hållbarhetsredovisning. Uppdateringen innebar att
svenska RevR 6 anpassades till internationella ISAE 3000. Året efter första uppdateringen
gjordes ytterligare en uppdatering, men nu ihop med den holländska standarden 3410N.
Förändringen blev att granskningsarbetet skulle kunna ske både som en översiktlig
granskning, revision eller som en kombination av dessa två former. FAR SRS bidrar även till
nya internationella standarder genom att rapportera ISAE 3000 och svenska
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praxisförändringar. Detta görs för att komma vidare i utvecklingen när det gäller att kunna
bestyrka hållbarhetsredovisningar. Sammanfattningsvis kan det konstateras att med den nya
RevR 6 kan revisorerna inom FAR SRS bemöta den växande efterfrågan av bestyrkandet.
Vilket resulterar till att granskningen av hållbarhetsredovisningen får en högre kvalité och blir
mer effektiv (Noteringar, 2009).

3.3.3 GRI G3
GRI är en förkortning av Global Reporting Initiative och organisationen grundades 1997. GRI
bildades för att skapa ett gemensamt globalt ramverk som skulle vara tillförlitligt, trovärdigt
och lätt att tillämpa. Syftet med GRI var att kommunikationen om hållbar utveckling bland
världens alla organisationer skulle vara öppen och tydlig. GRI har kontinuerligt förbättrats
genom åren tack vare ett samråd som skapats av experter från olika områden och från
praktiska erfarenheter. G3 är ett ramverk som GRI har gett ut och ramverket består av
standarder och principer som bör följas för att få en så tillförlitlig, riktig och tillräcklig
hållbarhetsredovisning som möjligt (GRI, www.globalreporting.org, 2010-05-12).

3.4 Tidigare studier
3.4.1 Studie från kandidatuppsats
I en kandidatuppsats från Internationella Handelshögskolan i Jönköping skriven av Carlsson
et al (2007) studerar författarna faktorer som påverkar företagen i valet av att låta sin
hållbarhetsredovisning granskas eller ej. Författarna till uppsatsen hänvisar till vad Brown
(2005) hävdar om vilka faktorer som påverkar företagen. Carlsson et al (2007) framhåller vad
Brown (2005) nämner gällande storleken på ett företag. Det är nämligen storleken på ett
företag som avgör om ett företag överhuvudtaget upprättar en hållbarhetsredovisning eller ej.
Större företag är bättre på att redovisa hållbar information än mindre företag för de prioriterar
tiden, kostnaden och kunskapen som krävs för att behandla dessa frågor. Mindre företag väljer
bort detta. Kotonen (2009) trycker på samma sak i sin studie att det är kostnader och
otillräckliga kunskaper som påverkar valet om upprättandet av hållbarhetsredovisning ska ske
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eller inte. Därmed kan det konstateras att dåliga nyheter inte är ett skäl för att rapporteringen
inte sker och därför kan ”the market for lemons- theory” av George Akerlof uteslutas.
När diskussionen fortsätter i uppsatsen och en grund har lagts till vilka företag som
överhuvudtaget upprättar hållbarhetsredovisningar kommer samtalet in på faktorer som
påverkar nästa steg i en hållbarhetsredovisning. Det vill säga om företag väljer att få sin
hållbarhetsredovisning granskad eller ej. Carlsson et als (2007) studie konstaterar och trycker
på samma faktorer som tidigare dokumenterad litteratur framhävt. Uppsatsens studie
framhåller att många av de företag som lät sin hållbarhetsredovisning bli bestyrkt var Large
Cap företag. Anledningen till detta trodde Carlsson et al (2007) berodde på att dessa företag
kände större press att prestera på ett etiskt och socialt sätt än vad mindre företag gjorde. Samt
att intressenterna ställde ett högre krav på de större företagen eftersom det är dessa företag
som ska ses som goda samhällsmedborgare och förebilder för de mindre företagen. Valet av
att få sin hållbarhetsredovisning bestyrkt berodde också på i vilken bransch företagen verkade
i. Detta konstaterades såväl av Carlsson et als (2007) studie samt av tidigare studier gjorda av
Petersson & Söderberg (2007) och KPMG (2005) som Carlsson et al (2007) refererat till.
Företag som befinner sig i en bransch med hög miljöpåverkan har större benägenhet att få sin
hållbarhetsredovisning bestyrkt. Exempel på denna bransch kan vara skogs-, verkstads- och
byggbranschen samt inom parti- och detaljhandeln. Författarna till studierna nämner återigen
att tyngdpunkten för det etiska och det sociala prioriteras i dessa branscher eftersom företagen
får press på sig att redovisa arbetsförhållande i alla led som företaget är involverad i. Exempel
på detta är att försäkra sig om att barnarbete inte förekommer. Den sista orsaken till att företag
låter sin hållbarhetsredovisning bli bestyrkt tror Carlsson et al (2007) bero på olika
konkurrensfördelar som bestyrkandet ger. Carlsson et al (2007) anser nämligen att företagen
ökar sin trovärdighet genom ett bestyrkande och det i sin tur resulterar till att företagen höjer
såväl sitt anseende som status.

3.4.2 Nationell studie
Artikeln skriven av Park & Brorson (2005) handlar om företag som ska låta sin
hållbarhetsredovisning granskas av en tredje part eller inte. Studien är baserad på intervjuer
med 28 svenska företag. Studien säger att företag allmänt ser tredjepartsgranskning som något
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positivt. Då de har fått hjälp i form av vägledning om hur de kan öka tillförlitligheten för data
samt genom att bli bättre och effektivare med sin interna rapportering. De företag som inte har
valt att få sin hållbarhetsredovisning bestyrkt anser att kostnaden är alldeles för stor.
Företagen tror dock att en oberoende granskning av hållbarhetsredovisningen från en tredje
part förmodligen kommer att öka då intressenterna kommer vilja ha denna typ av försäkran.
Vidare så har företagen insett fördelen med den ökade insynen i deras hållbarhetsredovisning i
form av ökad status.
Företagen som valde att bestyrka sin hållbarhetsredovisning gjorde det bland annat för att det
var ett internt åtagande som företaget kommit överens om samt berodde det på att öka
tillförlitligheten som tidigare nämnts. Andra orsaker som också haft betydelse var att
företagen ville förbättra rapporteringssystemet och denna orsak var vanlig bland
livsmedelsföretag. Att företag väljer att avstå från tredjepartsgranskning har också nämnts
tidigare, dock finns det fler faktorer än så. 12 av 16 företag valde att avstå från att bestyrka sin
hållbarhetsredovisning för att de anser att det ger för lite nytta tillbaka jämfört med den stora
kostnaden som skulle krävas. Dessa företag tror de kan vinna trovärdighet genom andra
åtagande för de anser inte att en tredjepartsförsäkran skulle medföra något mervärde från
rapporten (Park & Brorson, 2005).
Park & Brorson (2005) presenterar även resultat från sin studie när det gäller att identifiera
företagens åsikter om kostnader och fördelar av tredjepartssäkerhet. Företagen anser att det är
betydligt lättare att fastställa de fasta kostnaderna jämfört med att kunna mäta fördelarna i
ekonomiska termer. Kostnader som uppstår för företaget i samband med upprättandet av en
hållbarhetsredovisning samt att få rapporten bestyrkt kan vara följande: Den rena
revisionskostnaden för tredjepartsgranskning, försäkranskostnaden för leverantörer och
alternativkostnaden i form av att det går flera dagar då företagets personal intervjuas på grund
av granskningsprocessen istället för att kunna utföra sitt dagliga arbete. Samt kostnaden som
uppstår när upprättandet av hållbarhetsredovisningen ska ske. Nyttan som företagen kan
beakta är att få lärdom. De lär sig att bli ännu bättre när det gäller interna rapporteringssystem
samt hur de ska sköta leverantörsförsäkran och generellt sätt leder detta till en ökad standard
på hållbarhetsredovisningen.
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3.4.3 Internationell studie
I artikeln av Jones & Solomon (2010) rapporteras det att social- och miljörapportering
(hållbarhetsredovisning) är ett snabbt växande moment som företag ägnar sig åt. De
poängterar även att bestyrkandet växer i takt med själva redovisningen.
I rapportens analys har det identifierats olika teman som rör området SERA (Social
Environment Reporting Assurance). Det första temat var syftet med att bestyrka sin
hållbarhetsredovisning, vilket var för att öka trovärdigheten och för att få ut ett mervärde.
I en intervju som Jones & Solomon (2010) gjort med en Director of External Affairs på ett
företag ansåg chefen att det inte var ett måste att just bestyrka sin hållbarhetsredovisning för
att öka trovärdigheten och förbättra rapporteringen. Ett exempel gavs där personen berättade
att de hade under en tid bestyrkt sin rapport av KPMG och när detta meddelades till det
verkställande utskottet i bolaget så undrade de varför ett bestyrkande gjorts. En ledamot ansåg
att de inte skulle betala något eller någon för att kontrollera hållbarhetsredovisningen. Medan
en annan ledamot poängterade att händelser som Enron-skandalen gör att människor inte
alltid tror på det som bolag presenterar och att ett yttre medgivande av en tredje part ökar
trovärdigheten på hållbarhetsredovisningen (Jones & Solomon, 2010).
En annan intervjuad person som finns beskriven i rapporten av Jones & Solomon (2010) anser
att få sin hållbarhetsredovisning granskad av en tredje part är ett steg i rätt riktning när det
gäller området revision. Då ett uttalande om det arbete som lagts ned på att framställa
hållbarhetsredovisningen görs av en tredje part vilket därmed främjar utveckling och
förbättring. Ser vi sedan till den negativa uppfattning som de intervjuade i studien hade
kopplar Jones & Solomon (2010) detta till att revisorerna utnyttjar företags behov av
verifikation och etablerar därmed sina tjänster inom alla områden där denna verifikation kan
ges. Som lite kuriosa till detta påstående har revisorer fått mer att göra efter Enron-skandalen,
fast det var en revisionsbyrå som hade mer än ett litet finger med i spelet i den skandalen
(Jones & Solomon, 2010).
Jones & Solomon (2010) menar att hållbarhetsredovisning har utvecklats så pass stort den
senaste tiden att den är förtjänt av ett bestyrkande. De hänvisar till en av de intervjuade i
artikeln som menar på att bestyrkande av hållbarhetsredovisning är något som bör vara
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lagstadgat. Om det blir så att majoriteten av alla bolag bestyrker sin hållbarhetsredovisning.
För att ett bestyrkande ska anses som legitimt måste det finnas en tydlig process för hur
revisorer ska gå till väga när ett bestyrkande av hållbarhetsredovisning ska upprättas. Om inte
detta finns blir varje granskning individuell till högre grad än vad den borde. Vidare resulterar
detta i att bestyrkanderapporterna inte är jämförbara mellan bolag och branscher. Det finns till
och med de som anser att bestyrkande av hållbarhetsredovisning är en förlängning av
ekonomisk revision (Jones & Solomon, 2010).

3.5 Teori
3.5.1 Legitimitetsteorin
Legitimitetsteorin vill att företag tillgodoser kraven för de intressenter med störst resurser och
teorin vill även utveckla detta beteende till ytterligare en nivå än vad intressentteorin har
gjort. Företag vill försäkra sig om att de resurser som intressenterna bidrar med kommer att
behållas och för att detta ska kunna ske behövs legitimitet. Legitimitet är ett faktum som en
utomstående part utser som ett godkännande av den som blir legitimerad och den
legitimerades värderingar och målsättningar (Ljungdahl, 1999). Detta faktum är inte konstant
utan det förändras över tiden allt eftersom förändringar i krav från intressenter ändras men
även hur aktivt företaget är för att framstå som lyhörda i intressentens ögon (Deegan &
Unerman, 2006). Som intressentteorin hävdar finns det både primära och sekundära
intressenter och denna uppdelning har byggts vidare i legitimitetsteorin (Deegan & Unerman,
2006). Härmed följer ett exempel som förklarar relationen med primära och sekundära
intressenter. Genom att Bolag 1 tillgodoser att den sekundära intressentens behov uppfylls kan
den sekundära intressenten komma att bli en immateriell resurs då den i sin tur förmedlar
vidare sina åsikter om att Bolag 1 är legitimt. Resultatet av detta beteende bidrar till att de
primära intressenterna blir smittade av de sekundära intressenternas åsikter och Bolag 1
gynnas för att de primära intressenternas resurser behålls (Ljungdahl, 1999).
En annan del som legitimitetsteorin belyser är att den information som företag delar med sig
påverkar legitimiteten. Olika typer av rapporter som exempelvis innehåller starka resultat eller
växande försäljning kan bidra med att bolagets legitimitet förstärks. Dock får det inte
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glömmas bort att denna information ibland kan dölja uppgifter som föroreningar och dåliga
arbetsförhållanden med mera. Vidare så klarlägger legitimitetsteorin att effektivitet och
lönsamhet anses som legitima faktorer hos en del intressenter, dock inte för alla. Ljungdahl
(1999) hänvisar till Pfeffer & Salancik (1978) som säger att tidigare forskare skiljer på
legitimitet och effektivitet likväl som på legitimitet och legalitet. Därför kan en olaglig
handling framstå som ett legitimt beteende även om det i lagens ögon inte är tillåtet
(Ljungdahl, 1999).

3.5.2 Agentteorin
Denna teori fokuserar på förhållandet mellan en agent och principal vid en specifik
uppdragsrelation. Själva uppdraget som i förväg är beslutat vad det ska omfatta, vad målet är
och vilka aktörerna är. Arbetar agenten som representant i efter vad principalen vill uppnå
med samarbetet (Lindahl, 2000). Det som kännetecknar agentteorin är att den har som
utgångspunkt att individer alltid handlar med egenintresse. Med denna slutsats måste det
tillsättas insatser som både gynnar agenten och principalen (Deegan & Unerman, 2006).
Samtidigt som agenten utför uppdraget kommer också agenten att påverka resultatet i
verksamheten efter sina insatser. För att minimera risken att uppdraget går dåligt kommer
agent och principal i förväg överens om hur resultatet ska fördelas, fast förväntan från båda
parterna ligger i att göra sitt yttersta för ett bra resultat (Lindahl, 2000).
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4 Empiri
I empiriavsnittet kommer studiens resultat, bortfall samt en sammanställning av den
genomgång som gjorts på bolagens bestyrkanderapporter att presenteras.

4.1 Bortfall
Av de 41 företag vi skickade ut enkäten till så var det 24 stycken som svarade, det vill säga 59
%. Två företag valde att inte besvara fråga 2, fyra företag svarade inte på fråga 5 och det var
ett företag som inte svarade på fråga 6. Mer omfattande beskrivning av bortfallet har redan
nämnts i metoddelen samt finns bilaga 2 som är en tabell där information från företag som
deltagit i studien finns.

4.2 Bestyrkanderapporter
Utifrån de 41 företagens bestyrkanderapporter har vi valt att presentera de 24 företag som
besvarade frågeformuläret. Det vi generellt såg var att rapporterna till synes ser lika ut oavsett
företag eller tredjepartsgranskare. Detta kan förklaras genom att principer och standarder från
RevR 6 och G3 har efterföljts. Det har gjorts 18 översiktliga granskningar och 5 kombinerade
det vill säga en kombination mellan översiktlig granskning och revision. Ett av företagen har
inte använt sig av utformning som precis nämndes utan de har fått sin hållbarhetsredovisning
bestyrkt utifrån andra grunder.
Antalet punkter i bestyrkanderapporterna skiljer sig mycket till antalet. Intervallet blev mellan
5-12 punkter när det gäller en översiktlig granskning. Har även en revision gjorts innehåller
rapporten ytterligare 1-3 punkter. Därefter följer eventuella åtgärdspunkter och även här
brukar fler punkter tillkomma om en revision gjorts. Efter att beräkningar gjorts så blev
medeltalet 10,1 punkter, Medianvärdet 10,5 punkter, Q1 8 punkter och Q3 blev 12 punkter.
Detta resultat tyder på att inga onaturliga skillnader i antalet punkter i bestyrkanderapporten
förekom. Medlemmarna i The Big Four är de revisionsbyråer som har granskat merparten av
både de statliga och privata bolagens hållbarhetsredovisningar i studien, men även andra
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revisionsbyråer och oberoende parter är anlitade av bolagen i studien. Nedan följer Figur 4.1
som visar hur fördelningen ser ut mellan tredjepartsgranskarna.

Figur 4.1

4.3 Surveyundersökning
Fråga 1. Hur länge har ni låtit bestyrka er hållbarhetsredovisning?

Figur 4.2

Av de bolag som svarade på enkäten hade merparten bestyrkt sin hållbarhetsredovisning i två
år. Det var dock 3 statliga bolag som endast hade fått sin hållbarhetsredovisning granskad i ett
år. Detta berodde bland annat på att vissa av bolagen var nystartade. De bolag som hade fått
sin hållbarhetsredovisning bestyrkt i tre år eller fler var 1 statligt bolag, resterande 4 bolag var
privatägda.
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Fråga 2. Ungefär vad är det totala arvode som ni har betalat för bestyrkandet av er senaste
hållbarhetsredovisning?

Figur 4.3

I figur 4.3 kan vi se att majoriteten av företagen betalade över 100 000 kr för att få sin
hållbarhetsredovisning bestyrkt. Sex företag betalade över 300 000 kr och av dessa företag var
hälften privatägda och andra hälften statligt ägda. Denna fråga hade två bortfall och av de två
bolag som inte svarade på frågan så var det ett som uppgav att detta inte var någon öppen
siffra. Det andra företaget angav ingen anledning till varför de valt att inte svara.

Fråga 3. Hur bedömer ni nyttan av det granskningsarbete som utförts på er
hållbarhetsredovisning? (intervall 1-4 där 1 är ingen nytta och 4 är mycket nytta)

Figur 4.4
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Figur 4.4 presenterar ett cirkeldiagram som visar den upplevda nyttan som företagen kände av
att ha låtit bestyrka sin hållbarhetsredovisning. Kommentarer från olika företag till denna
fråga var bland annat att: ”Det var bra för att höja kvalitetsmedvetenheten internt”, ”Det har
hjälpt till att stärka rapporteringsrutiner och att bättre greppa och implementera GRI:s
intentioner och riktlinjer”, ”Revisorernas frågor om riskhantering och framtida planer har
gjort att detta lyfts fram tydligare i den egna verksamheten”. Vidare så har en oberoende
granskning lett till att förbättringar kunnat identifieras och genomföras snabbare.

Fråga 4. Hur har responsen varit hos era intressenter av anledningen till att ni har bestyrkt
er hållbarhetsredovisning?

Figur 4.5

Figuren ovan visar att de flesta intressenter hade gett företagen någon form av respons för att
företaget hade bestyrkt sin hållbarhetsredovisning av en tredje part. Vi kan dock se att den
högsta stapeln visar att företagen inte alls märkt någon respons av sina intressenter, men
sammanslagningen av de tre övriga staplarna visar att respons angivits från intressenterna
även om den varit på olika nivåer.
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Svarade ni "Ingen alls" på fråga 4, hoppa över fråga 5
Fråga 5. I vilken form har ni märkt responsen på bestyrkanderapport i er
hållbarhetsredovisning?

Figur 4.6

Denna fråga får automatiskt nio stycken färre svar då nio företag svarade ”Ingen alls” på fråga
fyra. Frågan har dock fått fyra bortfall vilket vi tror kan ha berott på missförstånd för att
hänvisningen till frågan inte var tillräckligt tydlig. Av de företag som inte svarade ”Ingen alls”
hade alla utom ett företag fått positiv respons på att de har bestyrkt sin hållbarhetsredovisning.
Det var mest respons och feedback från de intressenter som hade ett specialintresse i hur
företagen redovisar.

Fråga 6. Vad är er viktigaste anledning till att bestyrka er hållbarhetsredovisning?
I den sjätte och sista frågan i enkäten fanns det inga konkreta svarsalternativ. Utan frågan var
öppen för att fånga in så mycket som möjligt vad företagen hade att uttrycka. Därför valde vi
att inte presentera resultatet tillsammans med figurer som gjorts i de övriga frågorna utan
presentationen har endast blivit kvalitativ.
15 bolag har angett att den viktigaste anledningen till att de bestyrker sin
hållbarhetsredovisning är för att det är ett ägarkrav. Dessa bolag var alla statligt ägda.
Resultatet är inte konstigt då detta är en naturlig förklaring eftersom det är lagstadgat för de
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statligt ägda bolagen att bestyrka sin hållbarhetsredovisning. Dock var det många av de
statliga bolagen som förklarade fler anledningar till varför de bestyrker sin
hållbarhetsredovisning. Bolagen ansåg att det fanns ett stort värde i att få
hållbarhetsredovisningen bestyrkt. Detta för att se om de intentioner som är meningen med
GRI var uppnådda eller om de måste förbättras ännu mer. Ord som kvalitetsstämpel, ökad
trovärdighet och tillförlitlighet förekom också ofta men även stöd för lärande och feedback
från granskande byrå ansågs som mycket användbart.
Respondenterna från de privata bolagen nämnde att de bestyrkt sin rapport för att öka
förtroendet hos intressenter samt öka kvaliteten på data. Detta kombinerat med att försäkra
läsarna att informationen i hållbarhetsredovisningen är tillförlitlig och trovärdig.
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5 Analys
Detta avsnitt analyserar insamlad data för att hitta eventuella samband då en jämförelsen
mellan de olika variablerna har gjorts. Därefter kopplas teorin in för att få fram ett relativt
generellt resultat.

5.1 Samband mellan pris och variabler
Nedan presenteras de olika faktorerna som framhävdes av figur 1.1 i metodkapitlet. Vi har
valt att redovisa alla resultat även om samband inte kunnat påvisas. Detta för att läsaren själv
ska kunna bilda en egen uppfattning och få en djupare förståelse av vårt resonemang kring
slutsatsen.

5.1.1 Förhållandet mellan priset på bestyrkanderapporten och ägandeformen

Figur 5.1

Figur 5.1 presenterar hur ägandeförhållandet ser ut och vilket pris som har betalats för
bestyrkanderapporten. Histogrammet ovan visar en stor skillnad mellan ägandeformerna där
20 bolag ägs av staten och endast 4 av den privata marknaden. Vad som tydligt kan utläsas ur
figur 5.1 är att alla privata bolag som svarat har betalat mer än 300 000 kr. Vi kan dock inte
utläsa att privata bolag skulle betalat mer för sina bestyrkanderapporter än vad de statliga
gjort. Att privata bolag endast har den högsta priskolumnen beror förmodligen mer på att de är
stora företag än att det just är privata bolag. Detta har även Carlsson et al (2007) kunnat
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konstatera i sin studie, att det främst var stora bolag som valde att bestyrka sin rapport för att
tillfredsställa intressenternas krav då de hade större press än mindre företag. Carlsson et al
(2007) menar nämligen att de större företagen hade en press som ligger i att presentera sig
själva på ett etniskt och socialt sätt. Detta för att de ska föregå som bra förebilder för mindre
företagen.

5.1.2 Förhållandet mellan priset och företagets omsättning

Figur 5.2

I figuren ovan representerar punkterna vardera företag och då spridningen på omsättningen är
stor innebär det att punkter landar ovan på varandra i diagrammet. Detta förklarar att figuren
visar färre punkter än studiens svarsfrekvensen på 24 företag. Regressionsdiagrammet visar
tydligt att de mindre bolagen med lägre omsättning har en lägre kostnad för sin
bestyrkanderapport än vad de stora bolagen med hög omsättning har. Detta resultat ansåg vi
var relativt självklart eftersom en hållbarhetsredovisning som är gjord i ett mindre företag inte
behöver ha samma omfattande granskningsarbete som ett större företag kräver. Därav blir
debiteringen från revisionsbyrån mindre vilket förklarar det lägre priset. Det är dock nämnvärt
att säga att priset på bestyrkanderapporten hos mindre företag kan vara dyrare för vissa
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företag än andra. Variabeln som då påverkar är hur välutformad hållbarhetsredovisningen är i
det mindre företaget.
Den relativa generella slutsats som framkommit är som sagt att kostnaden för
bestyrkanderapporten stiger i nivå med hur mycket företaget omsätter samt hur välutformad
hållbarhetsredovisningen är. Detta resultat gällande storleken på företaget visar samma trend
som andra tidigare studier har kommit fram till, det vill säga att storleken på företaget
påverkar olika variabler och i vårt fall är det priset. Enligt Jones & Solomon (2010) så är
syftet med bestyrkanderapporter att öka trovärdigheten och få ut ett mervärde. Det
förstnämnda av dessa två faktorer berör större bolag mer än vad det rör mindre bolag. Detta
eftersom större bolag generellt har fler intressenter som är i behov av trovärdigheten. Dessa
intressenter påverkar även varandra som tidigare nämnts i teoriavsnittet med sekundära och
primära intressenter. Detta ger ännu mer incitament till att bolaget framstår som trovärdigt och
legitimt. För att ett stort bolag ska behålla intressenternas resurser behöver de framstå som
legitima. Detta görs genom en omfattande och genomarbetad hållbarhetsredovisning som
sedan bestyrks av en tredje part. I och med att bolaget är stort och hållbarhetsredovisningen är
väl utformad så krävs mer tid för att den tredje parten ska genomföra en översiktlig
granskning eller revision på redovisningen. Vilket förklarar sambandet mellan pris och
omsättning.

5.1.3 Förhållandet mellan priset och hur granskningen av hållbarhetsredovisningen
genomförts

Figur 5.3

41

Figur 5.3 visar om företaget har valt att få sin hållbarhetsredovisning översiktligt granskad
eller om en kombinerad granskning gjorts. En kombinerad granskning består som sagt såväl
av en översiktlig granskning som en revision. Diagrammet visar inga samband på att det har
kostat mer att genomföra en kombination av sin hållbarhetsredovisning än en översiktlig
granskning. Denna gardering har gjorts då vi sett att företag har betalat mindre för en
kombinerad granskning än för en översiktlig granskning. Ska vi dock ta hänsyn till andra
faktorer blir detta stapeldiagram snedvridet och slutsatsen vi precis nämnde ovan stämmer
därmed inte. Om vi vidare ser till omsättningen (som inte finns presenterat i denna figur) och
till vad de företag som betalat mellan 100 000 – 200 000 kr för sin kombinerade granskning
så är de generellt mindre företag i jämförelse med alla företag i studien. Därav kan det logiska
faktumet ta över igen, det vill säga att det bör kosta mer för en kombinerad granskning än en
översiktlig granskning av en hållbarhetsredovisning. Detta då en kombinerad granskning ger
en högre säkerhetsnivå vilket i sin tur medför starkare trovärdighet och legitimitet vilket får
bolaget att behålla intressenternas resurser. Därför bör det kosta mer för en kombinerad
granskning än översiktlig granskning annars hade alla valt en kombination för det bidrar till
större nytta då den ger en högre säkerhet på tillförlitligheten.

Antal företag

5.1.4 Förhållandet mellan priset och observerad nyttan

Figur 5.4

Figur 5.4 presenterar histogrammet ovan som förklarar vad företagen har betalat för sin
bestyrkanderapport samt den upplevda nyttan med att bestyrka sin hållbarhetsredovisning.
Något samband mellan dessa två variabler har inte funnits då figuren tydligt visar en jämn
fördelning av den upplevda nyttan oavsett priset på bestyrkanderapporten. Vad vi dock har
kunnat utläsa från figuren var att alla respondenter som svarade på denna fråga har känt någon
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form av nytta med att bestyrka sin hållbarhetsredovisning. Vi har även sett att majoriteten
anser att de upplever mycket nytta av att bestyrka sin rapport. Från respondenternas
kommentarer kan vi se att den upplevda nyttan bland annat är att företagen får lärdom. Detta
har bland annat en tidigare studie av Park & Brorson (2005) också kunnat konstatera från sina
respondenter. Vad Park & Brorson (2005) även nämner från uttalande av sina respondenter
var att en del ansåg att nyttan var för liten i jämförelse med den höga kostnaden. Våra
respondenter som angett att de upplevde lite nytta kanske ansåg samma sak. Det vill säga att
nyttan var för liten i jämförelse med vad som betalats för själva bestyrkanderapporten. Det var
dock ingen fråga som vårt frågeformulär täckte.

5.1.5 Förhållandet mellan priset och vilken revisionsbyrå som genomfört bestyrkandet

Figur 5.5

Histogrammet ovan visar vad företagen i studien har betalat för att bestyrka sina rapporter
samt vem tredjepartsgranskaren har varit. Vad som tydligt kan utläsas från diagrammets
staplar är att Ernst & Young tillsammans med PwC är de revisionsbyråer som har gjort flest
bestyrkanderapporter hos våra respondenter. Även om figuren endast visar de 24
respondenterna som besvarade vårt frågeformulär är detta en rättvisande bild på hela vår
urvalsgrupp gällande fördelningen på vem som genomfört bestyrkanderapporterna. Vi gjorde
som sagt en sammanställning då vi analyserade alla 41 bolagens rapporter i vårt urval. Från
sammanställningen av alla bolag samt från vad figuren visar har vi inte kunnat tolka några
samband mellan dessa två variabler. För att förtydliga detta förfarande beror inte priset på
vilken revisionsbyrå företagen väljer att använda sig av.
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Vad som är nämnvärt att ta upp här är vad Larsson sa i intervjun med Lennartsson (2010) om
hur revisionsbyråerna kommer att klara av den nya efterfrågan av svar på hållbarhetsfrågor.
Larsson menade på att större byråer kommer att klara av den ökande efterfrågan bättre
eftersom rätt kompetens finns i dessa byråer. Vidare kommer mindre byråer att få problem då
denna typ av kompetens saknas. Diagrammet visar just detta påstående då vi kan se att det är
de två största revisionsbyråerna PwC och Ernst & Young som genomförde de flesta
bestyrkanderapporterna av hållbarhetsredovisningarna i vårt urval. Så förmodligen väljer
företagen dessa byråer då de vet att de får rätt hjälp och kompetens.

5.1.6 Förhållandet mellan priset och antal granskningspunkter i bestyrkanderapporten

Figur 5.6

I regressionsdiagrammet visas förhållandet mellan antalet punkter som fanns i
bestyrkanderapporten och vad företagen betalat för sitt bestyrkande. Då antalet punkter och
priset på bestyrkande rapporten var exakt samma på tre företag innebär det att diagrammet
endast visar 21 prickar. Dubbletterna ligger på prick 0-50 000 kr med 5 punkter, prick 100
000-200 000 kr med 12 punkter och prick 300 000+ kr med 12 punkter. Förhållande mellan
priset och antal punkter trodde vi definitivt skulle ha ett samband, det vill säga att fler punkter
skulle innebära ett högre pris på bestyrkanderapporten. Vad vi kunnat se från vår egen
sammanställning på hela urvalet och vad figuren ovan visar så finns det inga sådana starka
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samband. Utan återigen från vår relativa generalisering beror priset på hur stort företaget är
och hur väl genomarbetad deras hållbarhetsredovisning är.

5.2 Övriga analyser
En del faktorer och resultat valde vi att inte presentera i figur, dock vill vi givetvis ändå
framhäva resultatet och därför har vi valt att beskriva det i löpande text under detta avsnitt.
Ser vi till vad respondenterna svarade på fråga 6 i frågeformuläret, där de fick ange varför de
bestyrkte sin hållbarhetsredovisning, svarade 15 bolag varav alla statligt ägda att det berodde
på ägandekrav. Det gavs även andra anledningar men just ägandekravet var den främsta och
tydligaste trenden som avslöjades. Detta kan på ett självklart sätt jämföras med agentteorin
som beskriver förhållandet mellan ägaren (principalen) och ledningen (agenten). Ägaren i
detta fall är staten och ledningen är bolagen. Här kräver staten att deras bolag ska upprätta en
hållbarhetsredovisning som sedan ska bli bestyrkt av en oberoende tredje part. Vi vet dock att
alla statliga bolag inte uppfyller detta krav då vi endast har med 32 av 40 statliga bolag i vår
studie. Vad vi har förstått blir det inga sanktioner för de bolag som inte har uppfyllt dessa
krav, varför? Och vad gör staten för att få resterande bolag att följa deras begäran? Finns det
någon typ av ”muta” mellan dessa parter? Detta är ett vanligt förekommande enligt
agentteorin som säger att principalen (staten) mutar agenten (bolagen) för att de ska följa
order.
Andra resultat vi kom fram till i studien var att företagen lät bestyrka sin
hållbarhetsredovisning för öka sin trovärdighet hos intressenterna. Detta svar har även varit
den främsta anledningen i såväl Park & Brorson (2007) som Jones & Solomons (2010)
studier.
Avslutningsvis anser vi det ska bli intressant att följa utvecklingen kring bestyrkandet av
hållbarhetsredovisningen. Som sagt har det förts en hel del diskussioner i studien om
upprättandet av hållbarhetsredovisning och om att bestyrkanderapporten ska bli lagstadgat
eller inte. Många tror på detta utfall och därmed undrar vi när och hur det kommer att ske?

45

5.3 Sammanfattning
För att summera vad som precis har blivit presenterat har vi gjort en kort sammanfattning där
vi vill förtydliga vad vi har kommit fram till. Vi vill återigen poängtera att vi endast har gjort
relativt generella slutsatser då vi endast hade en svarsfrekvens på 59 %. Därmed har inte
några generella slutsatser kunnat dras som gäller för hela urvalet, det vill säga för alla 41
bolag som ingick i studien. När det gäller vissa faktorer kan vi dock utgå från hela urvalet för
då består det av data som vi har analyserat från de samtliga företagens bestyrkanderapporter.
Enligt resultaten från studien har det visat sig att de främsta anledningarna till att företagen
bestyrker sin hållbarhetsredovisning är ägarkrav och för att öka sin trovärdighet inför sina
intressenter. När det kommer till att besvara uppsatsens syfte och frågeformulering har vi fått
fram följande resultat. Vad företagen betalade för sin bestyrkanderapport berodde främst på
hur stort företaget var och hur väl genomarbetad och omfattande deras hållbarhetsredovisning
var. Faktorer som antal granskningspunkter på rapporten och vilken byrå som agerat som
oberoende tredjepartsgranskare har vi inte utifrån våra relativt generella slutsatser kunnat se
påverka priset. Däremot har vi kunnat konstatera att antalet granskningspunkter berodde på
vilken revisionsbyrå som utförde granskningen. Ernst & Young var det bolag som i
genomsnitt granskade flest punkter. Men vi har inte kunnat konstatera att Ernst & Young tar ut
ett högre pris på bestyrkanderapporter för det. Andra variabler som studien inte funnit några
samband mellan är priset och om det skett en översiktlig granskning eller en kombination av
översiktlig granskning och revision. Detta resultat ansåg vi dock var missvisande då ett
logiskt tänkande säger motsatsen. Klart en kombinerad granskning kostar mer än en
översiktlig granskning då en kombination ger en högre säkerhet från tredjepartsgranskaren.
Detta ger i sin tur större nytta som högre trovärdighet och anseende vilket höjer företagets
status. Studien fann heller inte några samband mellan priset på bestyrkanderapporten och
vilken ägandeform företagen hade. I denna fråga var det svårt att göra en bra jämförelse då
det var 20 statligt ägda företag och endast 4 privatägda företag som deltog.
Ser vi sedan till nyttan och vad studiens respondenter ansåg i det avseendet kände samtliga
respondenter någon form av nytta av sin bestyrkanderapport. Det fanns dock inget samband
att företagen skulle känna mer nytta om de betalade ett högre pris för sin bestyrkanderapport.
Majoriteten visade en tydlig tendens till att uppleva mycket nytta från att ha fått sin
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hållbarhetsredovisning bestyrkt. Den främsta nytta som företagen kände var den vi nämnt på
föregående sida om att de ökade sin trovärdighet och fick lärdom i form av att bli effektivare
samt öka sin kvalité på data.
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6 Slutsats
I sista kapitlet presenteras slutsatserna med hjälp av en egendesignad figur, källkritik mot
studien samt tips till fortsatta studier.

6.1 Faktorernas förhållningssätt
Figuren nedan är en presentation över vilka samband som framkommit i studien. Den
förtydligar även analysen och knyter samman uppsatsen på ett konkret och pedagogiskt sätt.
De blåmarkerade områdena är faktorer som vi har haft med i analysen och empirin. De bruna
bubblorna är information från teoriavsnittet. Grön markering representerar bolag som fått sin
hållbarhetsredovisning bestyrkt av en oberoende tredje part. De fyra lila bubblorna är
antaganden som gjorts i analysen och det rödmarkerade är en faktor som uppkommit i
samband med upprättande av figuren. Utifrån figuren har vi kunnat konstatera att alla faktorer
i studien på ett eller annat sätt är sammanlänkade med varandra utom ägandeformen.

Figur 6.1
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För att förklara figur 6.1 startar sambandet på byråerna. Vilken byrå som anlitats kommer
enligt studien att påverka antalet punkter som företaget får i sin bestyrkanderapport. Det finns
även ett samband mellan antalet punkter i rapporten och om det gjorts en översiktlig
granskning eller revision på hållbarhetsredovisningen. Den upplevda nyttan blir således att
säkerhetsnivån på bestyrkanderapportens information blir mer trovärdigt och legitim.
Legitimiteten påverkar enligt Ljungdahl (1999) vad intressenterna anser som bolaget. En stark
legitimitet resulterar till att intressenterna fortsätter vara länkade till bolaget och därmed
fortsätter utbyta sina resurser med bolaget.
Att bolag har olika omsättningar är grundläggande information och vår studie visar att graden
av omsättning påverkar omfattningen på hållbarhetsredovisningen. En mer omfattande
hållbarhetsredovisning kräver mer omfattande granskning från tredjepartsgranskaren. Detta
resulterar i ett högre pris på bestyrkanderapporten för bolaget, alternativ lägre pris om
hållbarhetsredovisningen är mindre omfattande. Priset som betalas är pengar som
tredjepartsgranskaren får som intäkt för utfört arbete genom att bestyrka
hållbarhetsredovisningen. Vår sista variabel i analysen ”statlig eller privat ägandeform” kunde
inte visa någon påverkan av priset i vår studie där anledningen finns presenterad i avsnittet
5.1.1.

6.2 Reflektioner
Utifrån vår studie har vi som sagt inte kunnat fastställa hur de olika faktorerna påverkat priset.
Det enda som vi med säkerhet kunde konstatera var att priset påverkades av hur väl
genomarbetad en hållbarhetsredovisning var och hur stor omsättning företaget hade. Vi anser
att resultatet är en besvikelse då vi hoppades på att kunna identifiera större och klarare
samband. Vi tror dock att de olika faktorerna kan visa andra resultat om studien och
jämförelserna genomförts på annat sätt. Andra faktorer som har diskuterats under uppsatsens
gång och som vi också tror påverkar priset är kompetensen hos den oberoende tredje parten.
God kompetens effektiviserar förmodligen granskningsprocessen och därmed blir inte
debiteringen lika hög som det blir hos en part med sämre kompetens som behöver mer tid på
sig.
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6.3 Källkritik mot studien
Litteratur om ämnet har varit svårt att få tag på vilket berott på att det är ett ganska nytt
område som hela tiden utvecklas och uppdateringar till förbättringar sker. Detta har gjort att
den insamlade information som använts är snäv och vi har fått förlita oss på få källor. Därmed
vill vi tipsa läsarna att ha detta i åtanke och vara kritiska i sitt läsande. Uppsatsens källor har
dock ett stort anseende och lång erfarenhet inom ämnet och därför anser vi att det är
tillräckligt tillförlitligt att utgå ifrån. Samt har den data vi undersökt haft samma eller liknande
utfall. Ser vi sedan till utformningen av enkäten har vi i efterhand insett att en omarbetning av
frågeformuläret kanske hade lett till att vi fått ut ännu mer information av respondenterna.
Vidare hade förmodligen svarsfrekvensen ökat om företagen hade kunnat vara helt anonyma
men för att kunna göra de analyser vi gjort från vår egen sammanställning hade enkäten
behövt bli betydligt mer omfattande och fler känsliga frågor hade behövt ställas. Detta tror vi i
sin tur hade varit orsaker som ökat bortfallet. Vår svarsfrekvens på 59 % gör att vi endast kan
göra relativa generella slutsatser för hela urvalet på 41 bolag. Detta bidrar till att
tillförlitligheten i våra slutsatser kan ifrågasättas.

6.4 Tips till fortsatta studier
För oss har uppsatsen varit rolig och intressant även om den har krävt mycket tid och arbete.
Utifrån de synvinklar och diskussioner som vi har haft under uppsatsens gång anser vi att det
finns tips att ge till fortsatta studier, dock kommer vi endast att ange det vi anser är mest
intressant. Då studiens syfte var att ta reda på vad företagen betalade för sin
bestyrkanderapport och vad som påverkade priset på rapporten kom vi endast fram till att
priset berodde på hur stort företaget var samt hur väl genomarbetad deras
hållbarhetsredovisning var. Vi tror dock att de andra faktorerna i studien går att konstatera om
utformningen på studien hade skilt sig från vår. Ett alternativ är att intervjua revisionsbyråerna
som utfört den oberoende tredjepartsgranskningen och höra vad de grundar sitt pris på. Samt
hur de grundar sitt beslut gällande antal punkter byrån granskar. Eller gjort en fullständig
anonym enkät som hade varit betydligt mer omfattande än vår och där fler följdfrågor hade
ställts.
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Bilagor
Bilaga 1 - Enkät
Surveyundersökning till kandidatarbete i ekonomi på Högskolan Kristianstad
1. Hur länge har ni låtit bestyrka er hållbarhetsredovisning?
1 år

2 år

3 år

4 år

5+ år

Eventuell kommentar:

2. Ungefär vad är det totala arvode som ni har betalt för bestyrkande av er senaste
hållbarhetsredovisning
0-50000 kr

50001-100000 kr

100001-200000 kr 2000001-300000 kr 300001+ kr

Eventuell kommentar:

3. Hur bedömer ni nyttan av det granskningsarbete som utförts på er hållbarhetsredovisning?
intervall 1-4 där 1 är ingen nytta och 4 är mycket nytta
1
2
3

4

Eventuell kommentar:

4. Hur har responsen varit hos era intressenter av anledningen till ni har bestyrkt er
hållbarhetsredovisning?
Ingen alls

Lite märkbar

Märkbar

Mycket märkbar

Eventuell kommentar:

Svarade ni "Ingen alls" på nr 4, hoppa över nr 5
5. Vad för typ av respons har ni märkt på att ni bestyrkt er hållbarhetsredovisning?
Negativ

Varken eller

Positiv

Eventuell kommentar:
6. Vad är er viktigaste anledning till att bestyrka er hållbarhetsredovisning?
Kommentar:
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Bilaga 2 - Bortfall
Bolag (Anonymt)

År
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2008
2009
2009
2009
2009
2008
2009
2009
2009
2008
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2008
2009
2009
2009
2009
2009
2008
2009
2009
2009
2008

Besvarat Ej besvarat Svarat men ej Ej besvarad
fullständigt
fråga
X
Nr 5
X
X
X
Nr 5
X
X
X
Nr 5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Nr 5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Nr 2
X
Nr 6
X
X
X
Nr 2
X
X
X
X
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Bilaga 3 - Mail
Mail 1
Hej!
Vi är två studenter som läser ekonomi på Högskolan Kristianstad och som just nu arbetar med vårt
examensarbete. Som en del i arbetet tänker vi göra en enkätstudie där vi hoppas på att Ni är villiga att
svara på några snabba frågor.
Frågorna kommer handla om bestyrkanderapporten i er hållbarhetsredovisning och kommer omfatta
max en A4 sida.
Det vi nu undrar är om detta är korrekt mailadress att skicka enkäten till eller om Ni kan bifoga den
mailadress som är mer lämplig för denna typ av frågor. Om detta är rätt mailadress så hoppas jag att
Ni besvarar detta mail till vår fördel och där med kommer Ni i de närmsta dagarna få enkäten med
tillhörande information utskickade till Er.
Er hjälp betyder mycket för oss och hoppas därför att Ni vill undvara några få minuter till vår studie
Vänligen
Magnus & Veronica
Högskolan Kristianstad

Mail 2.1
Hej!
Tack för att Ni vill svara på vår enkät.
Era svar kommer vara helt anonyma i vår uppsats och något resultat kommer inte vara knutet till ett
företagsnamn eller personnamn. Vi kommer att skicka ut ett exemplar av den färdiga uppsatsen som
ett tack för hjälpen.
Syftet med vår uppsats är att beskriva den huvudsakliga kostnaden samt nyttan av bestyrkande av
hållbarhetsredovisning. Vi vill även förklara eventuella samband mellan kostnad / nytta och de
granskningsarbete som utförs.
I bifogat material vill vi att ni klickar (alternativt dubbelklickar) i den ruta ni väljer i vardera
fråga. Sedan markera ni den genom att skriva bokstaven "X" i rutan. Därefter finns det
möjlighet till kommentar om så önskas.
När ni är klara med de 6 frågorna så sparar ni dokumentet och skickar sedan tillbaka det som
bifogad fil till x.x@mail.com gärna senast onsdagen den 5/5 2010
Tack för att ni deltar i vår studie!
Vänligen
Magnus & Veronica
Högskolan Kristianstad

Mail 2.2
Hej!
Vi skickade ut en förfrågan för drygt en vecka sedan om Ni kunde vara med i vår studie till vårt
examensarbete. Vi hörde aldrig av Er men provar ändå att skicka ut vår enkät som består av 6 frågor.
Den finns bifogad i detta mail.
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Era svar kommer vara helt anonyma i vår uppsats och något resultat kommer inte vara knutet till ett
företagsnamn eller personnamn. Vi kommer att skicka ut ett exemplar av den färdiga uppsatsen som
ett tack för hjälpen.
Syftet med vår uppsats är att beskriva den huvudsakliga kostnaden samt nyttan av bestyrkande av
hållbarhetsredovisning. Vi vill även förklara eventuella samband mellan kostnad / nytta och de
granskningsarbete som utförs.
I bifogat material vill vi att ni klickar (alternativt dubbelklickar) i den ruta ni väljer i vardera
fråga. Sedan markera ni den genom att skriva bokstaven "X" i rutan. Därefter finns det
möjlighet till kommentar om så önskas.
När ni är klara med de 6 frågorna så sparar ni dokumentet och skickar sedan tillbaka det som
bifogad fil till x.x@mail.com gärna senast onsdagen den 5/5 2010
Ert svar är viktigt för oss och hoppas därför Ni ställer upp och deltar i vår studie
Vänligen
Magnus & Veronica
Högskolan Kristianstad

Mail 2.3
We are two students from the univeristy of Kristianstad. And we are studying the main cost and benefit
of certify the sustainability report.
We also wish to explain any link between cost-benefit and the audit work.
We hope you can participate on our study. It is just 6 question and it should only take about 3 minutes.
The attached material we want you to click (or double click) in the box you choose in each
case. Then you select it by typing the letter "X" in the box. Then there is the opportunity to
comment if desired.
When you're done with the six questions so you save the document and then returns it as an
attachment to x.x@mail.com Please no later than Wednesday 5 / 5 2010
Thank you for participating in our study!
Best regards
Magnus & Veronica
University of Kristianstad

Mail 3 - Påminnelsemail
Hej!
Vi skickade ut en enkät till Er den 27 april 2010. Den innehåller sex frågor om Er
hållbarhetsredovisning och dess bestyrkanderapport som inte tar mer än 4 minuter att besvara. Detta
är en påminnelse till Er där vi som studenter på Högskolan Kristianstad vill berätta att vi är mycket
angelägna om att ha Ert svar.
Vi bifogar enkäten i detta mail hoppas att Ni vill besvara. Svaren vill vi ha senast på fredag den
14/5-10 men gärna så fort som möjligt.
Tack på förhand
Vänligen
Magnus & Veronica
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Bilaga 4 - Kombinerad bestyrkanderapport
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