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FÖRORD 
 
 
Vi vill rikta ett stort tack till de personer som har hjälpt oss under uppsatsens tid. Först vill vi 
rikta ett varmt tack till våra respondenter som trots sin knappa tid har ställt upp och svarat på 
våra frågor. Vi har haft stor användning av deras tankar samt idéer och utan dessa personer 
hade uppsatsen aldrig varit möjlig att genomföra. Vi vill även tacka vår handledare för hans 
goda råd under arbetets gång. Slutligen vill vi tacka de personer som har korrekturläst och på 
annat sätt hjälpt oss i arbetet med vår uppsats.  
 
 
Lund 2006-01-10 
 
 
 
 

KERSTIN HELLÉN-HALME                              SOFIA MAGNUSSON 
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SAMMANFATTNING 
 
Uppsatsens titel: Social redovisning - på vilket sätt kan social redovisning bli mer 

användarvänlig för företags intressenter? 
 
Seminariedatum:  2005-01-17 
Ämne/kurs:  Magisterseminarium i Företagsekonomi, FEK 591, 10 poäng 
Författare:  Kerstin Hellén-Halme, Sofia Magnusson  
Handledare:   Gunnar Wahlström 
Nyckelord:  Social redovisning, användarvänlighet, intressenter, kvantitativ 

och kvalitativ information 
 
Syfte: Syftet med undersökningen är att studera om det finns möjlighet 

att förbättra den sociala redovisningen, samt öka 
användarvänligheten för företags intressenter. 

Metod: Undersökningens metod har varit induktiv, med inriktning mot 
ground theory. Vi har använt oss av ett kvalitativt tillvägagångssätt 
samt en kvalitativ analys. Uppsatsen bygger på en studie av den 
offentliga debatten inom social redovisning samt intervjuer med 
aktörer inom området. För att få mer utförliga svar har vi använt 
oss av semistrukturerade intervjufrågor. 

Litteraturgenomgång: För att ge en bakgrund till den sociala redovisningen förklarar vi 
hållbarhetsredovisningen samt diskuterar kring dess brister och 
fördelar. Vi redogör även för olika riktlinjer som finns inom 
området. Slutligen presenteras en diskussion kring kvantitativ 
information.  

Empiri: Studien av den offentliga debatten presenteras för att klargöra 
vilka tankar och idéer som diskuteras inom den sociala 
redovisningen. Vidare baseras empirin på personliga intervjuer 
med företag, revisorer, etikanalytiker och en intresseorganisation.  

Slutsatser: I studien framkommer det att kvantifierad information inte 
nödvändigtvis är den bästa metoden för att öka den sociala 
redovisningens användarvänlighet. Viktigt är att inte fastna i 
tidigare existerande metoder utan att se till alla valmöjligheter vid 
utvecklandet av den sociala redovisningen. Vidare visar vår 
undersökning att en standard bör utvecklas för att fastslå vad 
redovisningen skall innehålla. För att öka den sociala 
redovisningens användarvänlighet bör det ske en vidareutveckling 
av intressentdialoger, på så sätt att de utvecklas till mer 
djupgående samarbeten mellan parter inom området. Ytterligare 
förbättringar kan åstadkommas genom att göra redovisningen 
kortare och mer konkret. Företag bör även utveckla sökfunktioner 
på hemsidorna så att intressenterna kan erhålla information som är 
relevant för dem. Genom att företag inte endast presentera 
framgångar inom det sociala arbetet utan även motgångar, kan 
redovisningens trovärdighet öka och därmed förbättra dess 
användarvänlighet. 

 



SOCIAL REDOVISNING - PÅ VILKET SÄTT KAN SOCIAL REDOVISNING  
BLI MER ANVÄNDARVÄNLIG FÖR FÖRETAGS INTRESSENTER? 

 

 3

ABSTRACT 
 
Title: Social accounting – in which way can social accounting become 

more useful for the stakeholders of the company? 
 
Seminar date: 2005-01-17 
Course:  Bachelor thesis in business administration, 10 Swedish Credits  

(15 ECTS) 
Authors:  Kerstin Hellén-Halme, Sofia Magnusson 
Advisors:   Gunnar Wahlström 
Key words:  Social accounting, usefulness, stakeholders, quantitative and 

qualitative information  
 
Purpose: The purpose of this thesis is to investigate if it is possible to 

improve the social accounting and how the information could be 
more useful for stakeholders of the company. 

Methodology: This study is based on an inductive and a qualitative method. 
Within the inductive method we have used ground theory. The 
thesis is founded on a study of the public debate regarding social 
accounting and on personal interviews with parties in the same 
subject. To obtain detailed answers we used semistructured 
questions.  

Theoretical perspectives: The background of social accounting is presented by a discussion 
of Corporate Social Responsibility. Different guidelines which are 
used in the social accounting are described. We also show Latour, 
Chua and Porter´s opinions about quantitative information.  

Empirical foundation: The empirical study is based on the public debate and on 
interviews with companies, auditors, ethical investors and NGOs. 
We have used this approach to show the thoughts and ideas which 
are discussed in the social accounting.  

Conclusions The study shows that quantitative information is not necessarily 
the best way of improving the usefulness of social accounting. The 
standardmakers should see to all possible alternatives and not just 
to previously existed methods in the development of social 
accounting. In the establishment of what the accounting should 
contain, a standard must be implemented. To improve the 
usefulness, it has to be a development of the stakeholder 
engagement, in a way that makes the cooperation more intensified. 
Further improvements can be done by making the accounting 
more concise. If the companies` develop search methods on the 
internet the stakeholder could easily get relevant information. If 
the companies publish both successes and drawbacks, the 
credibility of the accounting could be improved and therefore 
could the usefulness be improved.   
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1 INLEDNING 
 
 

I inledningen beskriver vi bakgrunden till vårt ämnesområde. Vi vill visa läsaren 

bakomliggande aspekter inom social redovisning. Vi diskuterar kring 

ämnesområdets problem och presenterar vår forskningsfråga samt studiens syfte. 

Dessa områden behandlas eftersom vi vill klargöra vad uppsatsen skall handla 

om. Slutligen definieras begrepp som är återkommande i vår uppsats.  

 
 

1.1 BAKGRUND  
 
Globaliseringen som har skett under de senaste årtionden har givit företag möjlighet att 
placera produktion i andra länder. Efterhand som handelsbarriärer och politiska barriärer 
försvunnit har fler och fler företag inom industrin för konsumtionsvaror utlokaliserat sin 
produktion till utvecklingsländer (Fagerfjäll et al 2001). Företags introducerande i dessa 
länder har givit dem nya möjligheter, men samtidigt har det vid vissa tillfällen uppstått 
problem gällande kränkningar av mänskliga rättigheter.       
 
Globaliseringen har även lett till en ökad global kommunikation, vilken medför att företag har 
svårt att bevara företagsinformation för sina intressenter. Information om missförhållande vid 
produktion av varor presenteras allt oftare i TV, radio och tidningar. Om företag inte reagerar 
och motarbetar dessa missförhållanden kommer deras anseende att skadas (Fagerfjäll et al 
2001). Detta kan få ödesdigra konsekvenser för företag, genom att exempelvis aktiekursen 
sjunker eller att kompetent personal slutar.  
 
Företag börjar alltmer inse att det inte endast är omvärlden som vinner på att företag tar 
ansvar för produktionen, utan även företagen själva. Möjliga fördelar som företag kan erhålla 
är minskade risker samt att varumärket stärks. Allt tyder på att företag som tar ansvar för en 
hållbar utveckling i samhället även har god lönsamhet (Precht 2005c). 
 
Redovisning av företags sociala ansvarstagande har funnits i cirka tio år och är en del av 
hållbarhetsredovisningen. Social redovisning uppstod ur miljöredovisningen, vilken idag har 
blivit en accepterad del av ett företags redovisning (Deloitte 2005b). Marknaden har en 
ökande efterfrågan på icke- finansiell information (Deloitte 2005a). Den fungerar som ett 
komplement till den finansiella informationen i årsredovisningen. Exempelvis kan konsulter, 
revisorer och investerare med hjälp av icke finansiell information göra vidare bedömningar av 



SOCIAL REDOVISNING - PÅ VILKET SÄTT KAN SOCIAL REDOVISNING  
BLI MER ANVÄNDARVÄNLIG FÖR FÖRETAGS INTRESSENTER? 

 

 8

företag, än vad som kan göras med enbart finansiell information. Efterfrågan på icke-
finansiell information fanns redan 1996 då Shelley Taylor gjorde följande uttalande 
(Wennberg 1996): 
 

Information om etik och värderingar efterfrågas alltmer, dels på 

grund av globaliseringen, dels på grund av skandalerna 

 
Idag tio år senare anser Henrik Dahlström (www.kpmg.se 2) att ansvarsfrågor samt 
redovisning av dem har blivit självklara för större företag. För det egna varumärket och för en 
effektiv riskhantering har det blivit viktigt att behandla frågor om hållbar utveckling. 
  
Trots att de största företagen nu har börjat inse vikten av att presentera en social redovisning 
är det en lång väg kvar att vandra. En undersökning (www.pwc.com 2) visar att det är endast 
25 % av de 1100 undersökta företagen som utger en rapport om socialt arbete. Detta visar att 
det fortfarande finns anledning till att genomföra diskussioner om social redovisning. Företag 
måste förstå att även de kan vinna på att arbeta med social information.  
 
 

1.2 PROBLEMDISKUSSION 
 
Företags intressenter använder till stor del sociala redovisningar som beslutsunderlag vid 
bedömningar av företag. Därför är det av vikt att redovisningen innehåller relevant 
information för intressenterna så att de kan fatta korrekta beslut. Relevant information i 
redovisningen är även viktigt för företagen. Det finns risk att intressenterna fattar beslut som 
är negativa för företagen om de inte får relevant information. Alltfler diskussioner kring 
sociala rapporter handlar dock om problemet att det finns tydliga brister gällande 
informationen. Taylor säger (Balans Nr. 11 1996): 
 

Det finns ett kraftigt gap mellan vad investerare vill ha och vad 
företagen faktiskt förser dem med 

 
Om detta gap, som Taylor framhäver, inte åtgärdas finna risk att arbetet med social 
redovisning påverkas negativt. Detta genom att rapporter om social information kan förlora i 
anseende och att intressenter inte längre använder informationen som beslutsunderlag. Om 
social redovisning förbättras genom att användarvänligheten ökar för intressenterna, skulle 
detta gap kunna minskas.  
 
Kvantifiering av information i redovisningen framhävs ofta som ett led i att öka 
användarvänligheten. Kvantifierad information uppfattas av flertalet människor som objektiv 
samt att den på ett enklare sätt möjliggör för effektiva beslutsfattanden. Det finns dock flera 
brister med kvantifierad information, vilket i flera sammanhang kan hamna i skymundan. 
Trots brister finns det en övertygelse i samhället om att kvantifiering är en framgångsrik 
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metod. Det har lett till att olika aktörer inom social redovisning framhäver metoden. Det finns 
därmed tecken på att utvecklingen inom den sociala redovisningen går mot ökad andel 
kvantifierad information. Med detta som bakgrund vill vi undersöka om kvantifierad 
information ökar informationens användarvänlighet för intressenterna och vilka ytterligare 
faktorer som påverkar informationens användarvänlighet.   
 
 

1.3 FORSKNINGSFRÅGA 
 
På vilket sätt kan social redovisning förbättras för företags intressenter, samt i vilken 
utsträckning kan kvantitativ information öka den sociala redovisningens användarvänlighet?    
 
 

1.4 SYFTE 
 
Syftet med undersökningen är att studera om det finns möjlighet att förbättra den sociala 
redovisningens användarvänlighet för företags intressenter.  
 
 

1.5 POSITIONERING 
 
Vårt ämnesområde som behandlar social redovisning är en relativt ny företeelse. Den har 
funnits i cirka tio år (Deloitte 2005b). Detta medför att ämnet fortfarande är relativt öppet för 
nya åsikter och det förs en ständig diskussion kring den sociala redovisningen. Diskussionen 
har främst handlat om vilket ansvar företag har och vad samhället kan kräva av dem. Fokus 
har varit på att få företag att inse att de måste börja arbete med socialt ansvarstagande om de 
vill överleva på lång sikt.  
 
De undersökningar som vi har tagit del av har främst berört vad företag gör idag och hur de 
presenterar sitt arbete i den sociala redovisningen. Exempel på sådana undersökningar är 
bland annat KPMGs och Deloittes återkommande undersökningar om hur ledande företag 
inom social redovisning arbetar med sin information inom detta område (Deloitte 2005b, 
KPMG 2005). Vi önskar se fler diskussioner om hur den sociala redovisningen kan förbättras 
och hur informationen på ett bättre sätt kan stämma överens med intressenternas efterfrågan. 
KPMGs undersökning lyfter fram att intressenternas informationsbehov kan komma att 
uppfyllas om debatten kring social redovisning fortsätter. De menar att det enda sättet att 
förbättra social redovisning är genom fortsatta undersökningar.   
 



SOCIAL REDOVISNING - PÅ VILKET SÄTT KAN SOCIAL REDOVISNING  
BLI MER ANVÄNDARVÄNLIG FÖR FÖRETAGS INTRESSENTER? 

 

 10

Ett sätt att förbättra den sociala redovisningen är att öka informationens användarvänlighet. 
Efter att vi har följt debatten har vi inte lyckats se studier inom detta område. Diskussioner 
förs däremot om kvantifiering av information kan appliceras inom den sociala redovisningen. 
Denna metod är starkt förankrad i samhället och därför skulle denna metod enkelt kunna 
införas inom social redovisning. Vi vill undersöka om kvantifiering är en bra metod för att 
göra social information mer användarvänlig. 
 
 

1.6 DEFINITIONER 
 
HÅLLBAR UTVECKLING / CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) 
Genom att arbeta för en hållbar utveckling säkerställs att samhällets agerande ej förhindrar 
tillfredsställelse av morgondagens behov. Samhället behöver arbeta med sociala och 
miljömässiga aspekter (Hopwood et al 2005). I arbetet likställer vi hållbar utveckling och 
CSR. Vi ser att de har samma innebörd och att det endast är språkliga skillnader dem emellan.     
 
HÅLLBARHETSREDOVISNING 
Hållbarhetsredovisning är den information som företag lämnar rörande miljö- och sociala 
frågor samt ekonomi (Henriques & Richardson 2004). När vi talar om hållbarhetsredovisning 
avser vi främst den sociala delen. Vid diskussion kring lagar och riktlinjer använder vi 
begreppet hållbarhetsredovisning eftersom dessa behandlar hela området och inte endast 
social redovisning.  
 
SOCIAL REDOVISNING 
Social redovisning är en av de tre delarna i hållbarhetsredovisningen. Den handlar bland annat 
om mänskliga rättigheter, personalens hälsa och säkerhet samt personlig utveckling. I studien 
gör vi ingen skillnad mellan social information som finns i årsredovisningens frivilliga del 
och social information som finns i de fristående rapporter som en del företag lämnar. 
 
INTRESSENTER 
Intressenter är aktörer som har legitima intressen i ett företag och påverkas av företagets 
agerande. Intressenten har även själv möjlighet att påverka företaget (Nationalencyklopedin 
1992). Exempel på intressenter är investerare, kunder, anställda och intresseorganisationer.  
 
NGO/INTRESSEORGANISATIONER 
Förkortningen NGO står för Non-Govermental Organization, det vill säga organisationer som 
inte är knutna till en statsmakt eller en regering. Vanligtvis avses organisationer som arbetar 
för att förbättra viktiga aspekter, däribland mänskliga rättigheter (http://sv.wikipedia.org). I 
uppsatsen likställer vi begreppen NGO och intresseorganisationer. 
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2 LITTERATURGENOMGÅNG  
 
 

I detta kapitel redogör vi för den litteratur som är relevant för vår 

forskningsfråga. Vi presenterar lagkrav och riktlinjer som finns inom 

hållbarhetsredovisningen samt diskuterar kring positiva och negativa aspekter av 

kvantifierad information. Detta görs för att klargöra vad som kan behöva 

förändras och förbättras inom social redovisning.   

 
 

2.1 INLEDNING 
 
Modellen nedan klarlägger hur olika delar inom social redovisning förhåller sig till varandra. 
Modellen visar även hur kapitlet är strukturerat.  
 

 
Figur 1: Den sociala redovisningens sammansättning 

 
Modellen visar att hållbarhetsredovisning har uppkommit av att samhället strävar efter en 
hållbar utveckling. Hållbarhetsredovisning består av tre delområden, där vi avser att fokusera 
studien på social redovisning. Anledningen till detta är att finansiell redovisning och 
miljöredovisning har kommit längre i utvecklingen (Precht 2005b). För att få tillgång till den 
information som krävs för en studie inom social redovisning har det ibland varit nödvändigt 

Ekonomi  Social Miljö 

Lagkrav Riktlinjer Uppförandekoder Granskning 

GRI 

Kritik mot regleringar och   
kvantifierad information 

Hållbarhetsredovisning 

Hållbar utveckling 

Kan kvantifierad information öka 
den sociala redovisningens användarvänlighet? 
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att utgå ifrån den information som finns inom hållbarhetsredovisningen. Vid de tillfällen vi 
använder begreppet hållbarhetsredovisning avser vi främst social redovisning. 
 
Utifrån hållbarhetsredovisningen klargörs de lagkrav, riktlinjer samt uppförandekoder som 
finns inom området.  Diskussion kring granskning av hållbarhetsredovisningen klargör var 
den står idag. Därefter leder diskussionen vidare till ett resonemang kring kvantifiering av 
information och huruvida detta är ett bra kommunikationsmedel. Detta resonemanget förs 
eftersom vi önskar studera om kvantifierad information kan förbättra den sociala 
redovisningens användarvänlighet.   
 
 

2.2 DEN SOCIALA REDOVISNINGENS SAMMANSÄTTNING 
 

2.2.1 HÅLLBAR UTVECKLING/CSR 

Begreppet hållbar utveckling eller CSR (Corporate Social Responsibility) kan enligt World 
Business Council for Sustainable Development definieras på följande sätt: 
 

Corporate social responsibility is the continuing commitment by 

business to behave ethically and contribute to economic development 

while improving the quality of life of the workforce and their families 

as well as of the local community and society at large. 

 
Företag måste förstå värderingar och principer hos de personer som har intresse i eller 
påverkas av företag. Holme och Watts (2000) anser att grunden i hållbarhetsarbetet är 
maximering av företags långsiktiga bidrag till samhället och minimering av deras skadliga 
påverkan. Idéerna kring hållbar utveckling är ett resultat av den ökade medvetenheten om 
miljömässiga och sociala problem. Larsson (2005) påpekar att intresseorganisationer med 
medias hjälp pressar företag till att agera ansvarsfullt. Det finns ett ökat krav att företag skall 
ta ett större ansvar än vad lagarna föreskriver. Företag skall agera i enlighet med normer och 
värderingar som finns i samhället. 
 

2.2.2 SOCIAL REDOVISNING 

Social redovisningen har sitt ursprung i miljöredovisningen och handlar om att redovisa 
värdet av företags påverkan på samhället i form av deras bidrag till den sociala välfärden. 
Företag ska redogöra för fördelar samt kostnader som deras agerande och produkter skapar för 
sina intressenter (Henriques & Richardson 2004). 
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För att tillfredsställa intressenterna är företag villiga att redovisa frivillig information, om 
sociala, ekonomiska och miljömässiga förhållande. Anledningen till detta är att företag 
konkurrera med varandra bland annat på kapitalmarknaden (Meek et al 1995). Det finns en 
medvetenhet hos företag att kvaliteten på informationen påverkar deras situation, eftersom 
investerare använder informationen vid beslut om investeringar (Singhvi & Desai 1971).  
 
Företags insikt om att denna typ av information är viktig har lett till ökad informationsgivning 
om sociala aspekter. Dock visar undersökningar att mycket av den information som utges inte 
är meningsfull (Henriques & Richardson 2004). Rapporter tenderar att sakna konsekvens och 
jämförbarhet från år till år. Företag har dessutom benägenhet att endast rapportera positiva 
förhållanden. Emellanåt kan social information till och med används som försök till att 
omvandla företags negativa påverkan, till något bra. I detta sammanhang ger Henriques & 
Richardson exempel på tobaksbolag som ger ut sociala redovisningar för att bli accepterade 
på Down Jones Sustainability Index. Bolagen bortser från tobakens skadliga inverkan på 
människors hälsa och redovisar endast det arbete som läggs ner för att skapa en hållbar 
utveckling. 
 
Även Artsberg (2003) hävdar att den information som företag ger ut, till viss del inte är 
meningsfull. Hennes kritik riktas främst mot den finansiella redovisningen och hon menar att 
resultatinriktade redovisningar endast ger intressenterna historisk information. 
Redovisningens användare vill istället ha information för att bedöma företags framtid. För att 
uppfylla dessa behov krävs extra information. Införs det kvantifierad information i den sociala 
redovisningen kommer samma kritik att riktas mot denna redovisning. Investerare efterfrågar 
framåtblickande information vilket kvantifierad information har svårt att ge.    
 
Trots kritik mot redovisningsrapporter påpekar Hooks et al (2002) deras vikt som ett 
kommunikationsmedel till marknaden. Redovisningsrapporter är inte företags enda möjlighet 
till att ge ut information, men den är viktig på grund av sin breda spridning och tillgänglighet. 
Författarna fastställer även att informationen i redovisningsrapporter måste möta 
intressenternas behov. Slutligen klargörs att den frivilliga informationen som intressenter 
anser vara viktig ofta saknas i företags rapporter. Det finns alltså ett gap mellan den 
information som intressenter vill ha och den information som företag ger ut.  
 

2.2.3 LAGKRAV I FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN 

Henriques & Richardson (2004) skriver att regeringar borde ta ett ökat ansvar vad det gäller 
förbättrande av sociala förhållanden. Åsikterna ökar trycket på lagstiftning inom 
hållbarhetsområdet. Henriques & Richardson förutspår att obligatorisk rapportering om etiska, 
sociala och miljömässiga frågor kommer att instiftas inom en snar framtid. 
 
Som en reaktion på påtryckningar skedde en lagändring, vilken trädde i kraft den 1 maj 2005 
(www.regeringen.se). Lagändringen innebar att innehållet i förvaltningsberättelsen 
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förändrades. De förändringar som trädde i kraft 2005 föreslogs i december 2004 och de 
främsta förslagen var:  
 

… förvaltningsberättelsen skall innehålla en beskrivning av väsentliga 

risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför…..även 

upplysningar av icke finansiell karaktär skall lämnas, om 

upplysningarna behövs för att förstå företagets utveckling, ställning 

eller resultat. Miljö- och personalfrågor är exempel på sådana 

upplysningar (Lagrådsremiss 2004-12-09).  
 

Detta innebär att företag måste ge upplysningar om de åtgärder som vidtagits gällande 
arbetsmiljö, kompetensutveckling och jämställdhet. Information om sociala aspekter, etiska 
riktlinjer och miljöarbete som finns i förvaltningsberättelsen skall revideras. Dessa 
förändringar tillämpas för räkenskapsår som påbörjades efter den 30 april 2005 (lagrådsremiss 
2005-12-09). Om detta leder till att företag lägger större vikt vid frågor om hållbar utveckling 
är därmed för tidig att svara på. 
 
Krav på redovisning av social information löser dessvärre inte alla de problem som finns 
inom området. Shah (1996) påpekar att det alltid finns hål i lagstiftningar och att det finns 
områden där lagar är otydliga eller ofullständiga. Detta ger företag möjlighet till att göra 
tolkningar av lagen. Även om ny lagstiftning införs finns risk att företag finnar nya utrymmen 
för tolkningar. Detta leder till att lagens tänkta föresats uteblir och införandet av nya lagar inte 
tar bort alla de problem som avsikten med lagen var.  
 
 

2.3 RIKTLINJER INOM HÅLLBARHETSOMRÅDET 
 

2.3.1 RIKTLINJER GÄLLANDE HÅLLBARHETSARBETET 

”License to operate” är de regler och normer som styr marknaden. För att företag skall få 
legitimitet att verka på marknaden krävs att de följer dessa förutbestämda regler och normer. 
Rådande ”License to operate” har alltmera börjat ifrågasättas. Anledningen är att företags 
ansvar i sociala frågor har diskuteras allt flitigare och allt fler vill att företag skall ta större 
ansvar än vad de gör i dagens läge (Larsson 2005). 
 
En lång rad internationella konventioner har fastställt företags ansvarsskyldighet rörande 
sociala frågor. Redan 1948 utgav FN sin deklaration om mänskliga rättigheter, en uppmaning 
till varje individ och organisation att arbeta aktivt för mänskliga rättigheter. FN har även 
bildat en underkommission som har givit förslag på riktlinjer för multinationella företag. 
Enligt denna ska företag följa internationella lagar och konventioner samt verka för en hållbar 
utveckling. Även OECD har angivit riktlinjer, vilka gäller för multinationella företag. Dessa 
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markerar tydligt att företag måste ta ansvar för samhället och därför arbeta aktivt för en 
hållbar utveckling. Utöver dessa internationella överenskommelser finns även frivilliga 
initiativ, till vilka företag kan ansluta sig. Exempel på detta är FNs Global Impact, 
branschorganisationers egna principer samt Globalt Ansvar (Fair Trade Center 2004). 
 

2.3.2 UPPFÖRANDEKODER 

Under senare år har alltfler företag fått kritik rörande bristande arbetsvillkor. Som svar på 
denna kritik har somliga företag instiftat regler gällande arbetsvillkor. Dessa uppförandekoder 
rör bland annat organisationsfrihet, förbud mot slav- och barnarbete, förbud mot 
diskriminering samt utbetalning av skäliga löner.  
 
Uppförandekoderna har blivit kritiserade, dels för att vara vaga och dels för att arbetarna inte 
känner till koderna och därmed inte sina rättigheter. Detta har medfört problem med 
uppföljning och kontroll av uppförandekodens innehåll. Uppförandekoderna måste alltså 
förbättras när det gäller kontroll av dem, för att de inte skall bli urvattnade 
marknadsföringsknep som ingen har förtroende för (Fair Trade Center et al 1998).  
 

2.3.3 RIKTLINJER GÄLLANDE REDOVISNING & RAPPORTERING 

Inom social redovisning finns inga etablerade regler eller lagar, så som det finns inom 
finansiell redovisning. Artsberg (2003) anser dock att det krävs någon form av normering för 
att struktur och ordning skall kunna skapas inom området. I vissa länder finns nationella 
regler som anger att uppgifter rörande socialt arbete måste lämnas (Henriques & Richardson 
2004). Exempel på detta är den svenska regeln om uppgiftslämning av social information i 
förvaltningsberättelsen (ÅRL 1995:1554). Artsberg framhäver att den stora frågan handlar om 
hur normeringarna skall utformas och av vem. Hon varnar för normer som är utformade av 
enbart privata aktörer. Hon menar att om det enbart är privata organisationer som utformar 
reglerna finns det risk för att starkare parter dominerar över de svagare. Inom 
hållbarhetsredovisning finns flera frivilliga riktlinjer (Henriques & Richardson 2004). Det 
finns därmed risk att vissa aktörer, exempelvis storföretag, intar en dominerande ställning 
över de mindre parterna i de organisationer som utarbetar riktlinjer.   
 
De riktlinjer som har vuxit fram och blivit de internationellt mest accepterade är Global 
Reporting Initiatives (GRI). Det finns även andra riktlinjer inom hållbarhetsredovisning 
såsom AccountAbility 1000 (AA1000) samt FARs rekommendationer och uttalanden 
(Larsson 2005).  
 
Det har framförts viss kritik mot det stora utbudet av riktlinjer. Larsson (2005) menar att det 
kan vara besvärligt för företag. Om exempelvis ett företag levererar varor till flera andra 
företag, vilka följer olika riktlinjer, innebär det att det levererande företaget tvingas följa olika 
rapporteringssystem.  
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2.3.3.1 GRI 

GRI grundades 1997 av UN Environment Programme (UNEP) och Coalition for 
Environmentally Responsible Economies (CERES). 1998 tillkom områdena social och 
finansiell information (SustainAbility & UNEP 2002). GRI arbetar med att utveckla riktlinjer 
som kallas för Sustainability Reporting Guidelines. Detta arbete är en långsiktig internationell 
process med syfte att utveckla globala riktlinjer inom hållbarhetsredovisning (GRI 2002). 
 
GRIs riktlinjer är indelade i de tre områden som hållbarhetsredovisningen också är indelad i, 
nämligen ekonomi, miljö och social aspekter (Larsson 2005). GRI vill hjälpa företag att på ett 
integrerat sätt redovisa de tre områdena. GRI menar att företag inte kan behandla dem separat 
utan de är sammankopplade på ett komplext sätt.  
 
GRIs riktlinjer har fått kritik eftersom de kan bli betungande för företag. Riktlinjerna 
uppmanar företag att rapportera om det som är viktigast, men ger ingen vidare hjälp att finna 
vad som är mest viktigast för dem. Detta leder ofta till att företag redovisar information som 
inte alltid är relevant (SustainAbility & UNEP 2002). GRI har tagit åt sig av kritiken och 
arbetar med att vidareutveckla befintliga riktlinjer (www.globalreporting.org). Denna process 
startade 2004 och beräknas vara klar 2006. GRI har tagit hjälp av olika intressentgrupper och 
företag för att utveckla riktlinjer på ett bra sätt. Larsson (2005) beskriver GRIs arbete på 
följande sätt: 

 

GRI försöker långsiktigt höja redovisningen av dessa 

hållbarhetsrelaterade frågor till en nivå, där den kan erhålla samma 

allmänna acceptans och behandlas på ett likadant sätt som idag gäller 

för den finansiella redovisningen.  

 

GRI arbetar även med att ta fram kompletterande rättesnören för specifika branscher 
(www.globalreporting.org). Dessa kallas för sector supplement och arbetas fram tillsammans 
med olika intressenter och användare. Dessa komplement ska fånga specifika 
hållbarhetsfrågor som finns i olika branscher. Rättesnörena skall enbart användas som 
komplement till de redan existerande riktlinjerna. GRI (2002) menar att trots att de arbetar 
fram branschspecifika riktlinjer är det svårt fånga alla intressenters önskemål. Av den 
anledningen uppmanar GRI att företag bör genomföra dialoger med sina intressenter.  
 
Gällande nyckeltal anser GRI att de skall vara integrerade, för att en fullständig bild av 
företag skall kunna ges. Anledningen till att GRI inte har utarbetat integrerade nyckeltal beror 
på att nyckeltal är beroende av företagsspecifika förhållanden. GRI uppmanar dock företag att 
tillsammans med sina intressenter ta fram lämpliga nyckeltal som kan användas i rapporterna. 
De bör vara utformade så att företags prestationer sätts i relation till prestationer i ett större 
sammanhang. Det kan exempelvis vara företags olyckor i relation till branschens olyckor i ett 
specifikt land. Nyckeltalen bör även sättas i relation till andra områden inom hållbar 
utveckling, exempelvis miljöfarliga utsläpp i förhållande till antalet producerade enheter.  
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GRI anger att utvecklande av nyckeltal inom det sociala området är komplicerat. Problemet 
består i att uppnå tillfredsställande mätningar som återspegla hur de sociala aspekterna 
påverkas av företaget. GRI uppger att denna problematik inte är lika uppenbar inom områdena 
för ekonomi och miljö. 
 

2.3.4 RIKTLINJER GÄLLANDE GRANSKNING AV HÅLLBARHETSREDOVISNING 

I takt med att hållbarhetsredovisningar blir allt vanligare har ett flertal organisationer 
utvecklat riktlinjer för granskning av dessa rapporter. Den europeiska revisorsorganisationen 
(FEE) har utvecklat dokument som handlar om granskning av hållbarhetsredovisningar. 
AccountAbility, ett internationellt icke-kommersiellt institut, arbetar med frågor kring 
redovisning och granskning av företags sociala och etiska arbete. Även de har utvecklat ett 
dokument, AA1000 Assurance Standard, vilken rör granskning av hållbarhetsredovisning 
(FAR 2004). International Federation of Accountants (IFAC) har tillsatt en expertpanel, 
Sustainability Experts Advisory Panel, för att utveckla riktlinjer för hållbarhetsredovisning 
och granskning (Hallen 2004).  
 
I väntan på IFACs internationella standard har FAR tagit fram ett förslag till 
revisionsrekommendationen gällande granskning av frivilliga hållbarhetsredovisningar. 
Rekommendationen skall ge uttryck för vad som är god revisionssed inom detta område 
(www.kpmg.se 1). Den skall även fungera som en vägledning vid granskning av frivilliga 
separata hållbarhetsredovisningar (FAR 2004).  
 
Granskning av hållbarhetsredovisningar skall mynna ut i en granskningsberättelse där 
granskaren ska uttala sig om informationen stämmer med de kriterier som 
hållbarhetsredovisningen har skapats utifrån. Granskning skall öka användares tilltro till 
informationen och är därmed en kvalitetssäkring (www.kpmg.se 1).  
 
Ett problem med all granskning är att företagsledningen och revisorn kan ha olika åsikter om 
hur lagar och standards skall tolkas. Detta kan få till följd att granskningen är en kompromiss 
och att den därför inte kan garanteras vara fullständigt korrekt. Ett ytterligare problem som 
påpekas är revisorers begränsade möjligheter till sanktioner om företag ej följer revisorns 
åsikter (Napier 2001). 
 
 

2.4 KRITIK MOT REGLERINGAR OCH KVANTIFIERING AV INFORMATION 
 

2.4.1 IFRÅGASÄTTANDE AV REGLERINGAR OCH RIKTLINJER  

Strävandet efter att införa regleringar och riktlinjer inom social redovisning följer ett synsätt 
som kan sägas vara en del av vår världsbild, nämligen att saker och ting skall vara ordnade 
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efter en viss struktur (Latour & Woolgar 1986). Målet med riktlinjer är att det skall skapa en 
ordning inom social redovisning och att de skall ses som regler som inte skall ifrågasättas. 
Chua (1996) hävdar att regleringar leder till reducering av personliga valmöjligheter och att 
det blir en betoning på kontroll av organisationer. Chua uttrycker: 
  

The reliance on rules that would replace a knowing, seeing, feeling 

”I” with a depersonalised “public” authority. 

 
Kontroll av organisationer förstärks av att flera auktoriteter inom området stöder en reglering. 
Riktlinjer utformas på en internationell nivå och de riktlinjer som utformas kommer därmed 
att inta en dominerande ställning inom den sociala redovisningen. De intar denna ställning då 
de utformas i syfte att skapa objektiv information och denna information uppfattas av de flesta 
som den mest övertygande (Porter 1996). Latour & Woolgar menar att fastställandet av vad 
som är objektiv information skapas under laboratorieliknande förhållande. De menar att det 
som uppfattas som fakta konstrueras på ett mekaniskt sätt och ifrågasätts sällan. Även om det 
finns flera alternativ till förbättringar inom ett område, menar de att aktörer väljer att fokusera 
på de aspekter som på bästa sätt stämmer överens med de redan rådande förhållandena. 
Strävandet efter att forma den sociala redovisningen utifrån den finansiella redovisningen är 
ett sådant exempel. Metoder som används inom den finansiella redovisningen har intagit en 
dominerande ställning och informationen anses till stora delar vara objektiv. När metoder, 
exempelvis de inom finansiell redovisning, sprids och upprepas skapas det en faktaliknande 
status kring dem. Genom att flera auktoritär inom den sociala redovisningen strävar efter att 
utvecklingen skall följa den finansiella redovisningens metoder finns risker att andra möjliga 
och kanske mer optimala alternativ går förlorade.  
 
Genom att standardsättare inom området väljer att fokusera på vissa aspekter, tvingas dessa 
fram till att bli de dominerade och accepterade bland användarna. Därmed lyckas 
standardsättare få vissa aspekter att uppfattas som objektiv information. Om informationen 
sedan är helt objektiv ifrågasätts sällan. Anledningen till att riktlinjer som standardsättare 
arbetar fram blir dominerade bland användarna beror till stor del på att förslagen presenteras 
på ett övertygande sätt (Latour & Woolgar). En process som upplevs övertygande och 
trovärdig innebär att användare tar processen som den givna. Latour & Woolgar menar att det 
är marknadens natur.   
 
Latour & Woolgar anser därmed att vetenskaplig forskning inte handlar om att återge 
verkligheten utan att det är kamp att skapa den. De menar att laboratorier kan liknas vid en 
arbetsplats där målet är att skapa objektiv information och som tas för givet av de flesta 
människor. Vad som slutligen kommer att uppfattas som den objektiva informationen beror 
således på rådande omständigheter samt tidigare existerande förhållanden.     
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Latour & Woolgar samt Porter betecknar regleringar som mekanisk objektivitet. Trots att viss 
information skapas till att uppfattas som objektiv, menar Porter att standardsättare inom social 
redovisning borde sträva efter att återge ett sanningsperspektiv och inte följa regler mekaniskt.  
 

2.4.2 FINNS DET EN ÖVERTRO TILL KVANTIFIERAD INFORMATION? 

I strävan att skapa enkelhet och enhetlighet av social redovisning, diskuteras möjligheterna till 
att följa den finansiella redovisningens metoder. Det innebär att företag skall presentera 
informationen kvantifierad. Rapporterna kan då innehålla relevanta nyckeltal kopplade till 
dess bransch och verksamhet. Frågan är om kvantifiering av informationen skall leda 
utvecklingen inom social redovisning eller är det så att det finns en generell uppfattning att vi 
har en övertro till siffror? Miller & O´Leary (Porter 1996) uttrycker det som att: 
 

Numbers create and can be compared with norms, which are among 

the gentlest and yet most pervasive forms in modern democracies. 

 
Enligt Porter (1996) har kvantifiering och mätningar tilltalat människor över hela världen 
sedan decennier tillbaka. Chua (1996) menar att det är strävan efter objektivitet som har varit 
den bidragande orsaken. Objektivitet är synonymt med rättvisa och opartiskhet, samt att 
information som uppfattas som objektiv ofta leder till effektiva beslut (Porter).   
 
Kvantifieringens attraktivitet kan också bero på att det finns flera som efterfrågar metoden, 
både standardsättare och användare. Standardsättare och lagstiftare eftersträvar kontroll över 
organisationer (Porter). Hos användare finns en trygghet och bekvämlighet att basera sina 
beslut på siffror. En anledning till det, som nämndes tidigare är objektivitet. Porter hävdar att 
kvantifiering innebär makt men Barry Barnes (Porter) uttrycker det som: 
 

not power plus legitimacy, but power minus discretion 

 
Trots att kritik har riktats mot kvantifierad information har kritiken fått lite uppmärksamhet 
och har ej blivit tagen på allvar. Chua uttrycker det som att rapporter i kvantifierad form, trots 
att de innehåller flera brister, ändå har intagit en elitposition. 
 

2.4.2.1 DET POSITIVA VÄRDET AV ATT KVANTIFIERA INFORMATION 

Chua menar att kvantifiering som metod till stor del bevarar sin höga status genom att det har 
skapats nätverk i samhället. Dessa nätverk som har utgjorts av forskare, studenter och 
användare har bevarat en positiv världssyn på kvantifieringen. Det finns även en inbyggd 
bekvämlighet i siffror som innebär att konsistenta resultat kan uppnås i hela världen. 
Kvantifieringar kan alltså övervinna språkliga barriärer mellan olika länder och utgör därmed 
ett enkelt språk. Det innebär att oinvigda läsare har lättare för att ta till sig information i 
rapporter. Både för oinvigda läsare och för användare uppfattas kvantifiering ofta som en fast 
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punkt, som de kan luta sig emot och känna stabilitet och säkerhet (Chua). Latour (Chua 1996) 
menar att kvantifiering är en metod som av de flesta uppfattas som neutral, objektiv och 
oberoende. Icke kvantifierbar information kan däremot lättare avfärdas genom att det 
uppfattas som subjektivt, då det enbart tar sin utgångspunkt från åsikter.  
 

2.4.2.2 BRISTER MED ATT KVANTIFIERA INFORMATION  

Kritiker hävdar att i flera sammanhang kan siffror vara ett värdefullt medel, men de anser 
samtidigt att det bör finnas en medvetenhet om att det existerar svårigheter med kvantifierad 
information. Människors generella uppfattning om att kvantifierad information är objektiv gör 
att det skapas en övertro till siffror. Det finns många gånger en önskan om att siffror skall 
kunna appliceras i alla möjliga sammanhang. Då kan problem uppstå, som att djupet i 
informationen försvagas (Porter). Information kan utebli och nyanser kan gå förlorade vid 
kvantifiering. Det ligger ju trots allt en hel del information bakom de siffror som presenteras. 
Det innebär att det finns information som inte synliggörs i en kvantifierad rapport (Porter).  
 

2.4.2.3 KVANTIFIERAD INFORMATION KONTRA VERBALA FORMULERINGAR 

Hunter (1980) menar att användandet av mått är olämpligt så länge värdena inte är 
standardiserade. Det krävs alltså konsistens för att effektiva mätmetoder skall kunna uppnås. 
Han menar att det inte räcker med att specificera informationen utan specificeringen måste 
kunna sättas i olika sammanhang, både på ett stabilt och ekonomiskt accepterbart sätt. 
Speciellt då olika företag som skall tillämpa måtten verkar i flera olika branscher. Därför 
krävs det att verktyg anpassas och att användare använder samma standard. Finns inte en 
given standard kommer användare att agera utefter vad han eller hon anser vara rätt, vilket gör 
att objektiviteten försvinner. Det innebär att det är omöjligt att uppnå jämförbarhet mellan 
olika mätetal. Ijiri och Jaedecke (Porter 1996) anser att det råder en tydlig problematik med 
mätningar, trots att en viss standard skulle införas. Det finns risk att regler är för vaga och 
därmed uppstår en grogrund för att människor gör egna bedömningar. Objektivitet som 
framhävs som den främsta fördelen med kvantifiering försvinner därmed.  
 
Även om objektivitet väger tungt för att rapportera kvantifierad information så anser Porter att 
experters utlåtanden fortfarande väger tungt. Porter menar att det kan kännas lite för enkelt att 
helt överlämna stafettpinnen för rättfram fakta och bortse ifrån tolkningar och åsikter. Han 
menar att vid ekonomiska affärer är det inte tillräckligt att hårddata presenteras i en tabell, 
utan det krävs uttalande från experter inom området. Chua delar denna åsikt med Porter och 
hävdar att verbala slutsatser är viktiga för att det mänskliga inslaget inte skall reduceras. Han 
menar att kvantifieringar begränsar och misskrediterar de sociala aspekterna, den aktuella 
debatten samt de politiska idealen.  
 
Whewell (Porter 1996) hävdar motsatsen, och menar att verbala resonemang är bristfälliga. 
Enligt Whewell har verbala formuleringar inte den inbyggda kontrollmekanismen som siffror 
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har, och kan därmed inte fungera som en säker kontroll av felaktiga resonemang. Han 
uttrycker det som att verbala formuleringar är ”too slippery”. Genom att istället fånga exakta 
resultat, även fast dessa inte är exakta avbildningar av verkligheten, är dessa att föredra 
framför svävande slutsatser.  
 
Det finns alltså ett stort värde i att kvantifiera genom att informationen uppfattas som objektiv 
och att det ger större möjlighet till att genomföra mer effektiva beslut. För att uppnå 
fördelarna med kvantifiering krävs dock att det råder klarhet över ämnet och mätningarna. 
Thomson & Kelvin (Porter 1996) uttrycker: 
 

when you can measure what you are speaking about and express it in 

numbers you know something about it: but when you cannot measure 
it in numbers, your knowledge is of meagre and unsatisfactory kind. 

 
Det krävs alltså ingående kunskap inom området för att mätningar skall kunna tillämpas. 
Latour (Chua) menar också att alla berörda parter måste vara övertygade för att ett system 
skall fungera. Han anser att det är fel att starta en förändringsprocess med att först skapa ett 
system som berörda parter kommer att ha åsikter om i efterhand. Det krävs nätverk av 
forskare och användare, som från början diskuterar vad systemet skall ha för funktion och 
därefter implementera det. Porter delar denna uppfattning och menar att systemet kan komma 
att falla sönder om mätningarna inte uppfattas som pålitliga. 
 
 

2.5 SAMMANFATTNING 
 
Ett flertal företag har i dag insett att lämnandet av social information ger dem positiva 
fördelar, till exempel genom att investerar får bättre bedömningsunderlag. Problemet som har 
visat sig är att det finns ett gap mellan den information som företag ger ut och den information 
som företags intressenter efterfrågar. Företag har oftast inte insikt i vilken information om 
socialt arbete som är mest relevant för intressenterna.  
 
För att komma till rätta med detta problem efterfrågar flera aktörer standardiserade regler. 
Lagstiftningen har dock inte möjlighet att få all hållbarhetsredovisning enhetlig eftersom 
företag tolkar lagstiftningen på olika sätt. Trots denna inbyggda brist i lagstiftningen har 
hållbarhetsredovisningen gått mot att bli alltmer reglerad.  
 
I detta sammanhang förs det diskussioner om informationen i den sociala redovisningen skall 
kvantifieras eller ej. Vissa menar att verbala formuleringar är bristfälliga och subjektiva. För 
att motverka detta och åstadkomma objektiva sociala redovisningar, som ger tydliga 
beslutsunderlag, efterfrågas ofta kvantifiering av informationen. Det påpekas att kvantifierad 
information inte alltid är objektiv och att det finns risk för att nyanser går förlorade vid en 
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kvantifiering. För att minimera kvantifierings nackdelar och framhäva dess fördelar, påpekas 
det från flera håll i litteraturen, att det krävs en standardisering. För att en standardisering 
skall kunna utformas på ett tillfredsställande sätt krävs att aktörer inom social redovisning är 
klara med vad reglerna skall åstadkomma. Eftersom flera aktörer efterfrågar standarder och 
mer kvantifierad information vill vi undersöka om detta är den mest optimala metoden för att 
skapa användarvänlig information för företags intressenter. För att undersöka detta gör vi en 
studie av empirin.    
 

 
 
Figur 2: Illustrering över hur forskningsfrågan skall besvaras   

Kritik mot regleringar och 
kvantifiering av  information 

Kan kvantifierad information leda utvecklingen inom  
social redovisning, eller finns det en övertro till kvantifierad information? 

Offentlig debatt Respondenter 
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3 METOD 
 
 

Här beskriver vi det tillvägagångssätt vi har haft i vår uppsats. Vidare 

presenteras metoden vi har använt oss av i vår undersökning. Vi redogör även för 

datainsamlingen där vi speciellt presenterar intervjumetod och val av 

respondenter. Slutligen framlägger vi vår källkritik. Motivet till 

metodpresentationen är att vi vill visa på vilket sätt vi har kommit fram till 

studiens resultat.  

 

 

3.1 VAL AV UPPSATSÄMNE 
 
Den befintliga litteraturen inom hållbarhetsområdet visar att det finns flera problem med 
denna form av redovisning. Ett av problemen är att informationen som företag ger ut inte 
stämmer överens med den information som intressenterna efterfrågar (Hooks et al 2002). Av 
den anledningen har vi valt att fokusera vår studie kring hur social redovisning kan förbättras 
för företags intressenter. Med andra ord vill vi studera om informationen i den sociala 
redovisningen kan bli mer användarvänlig för intressenterna. 
  
För att göra informationen mer användarvänlig för intressenterna finns det bland annat 
önskemål om att företag skall redovisa mer kvantifierad information. Porter (1996) menar att 
siffror har fått en framträdande roll i vårt samhälle. Han anser att trots många fördelar finns 
det även brister med kvantifiering, vilka många personer bortser från. Detta är ett intressant 
resonemang och vi vill därför studera vilka åsikter som aktörerna inom social redovisning har 
kring kvantifiering. Vi vill undersöka om kvantifierad information är en bra metod för att göra 
den sociala redovisningen mer användarvänlig för intressenter.  
 
Det finns en debatt kring social redovisning, men vi har inte sett studier som har undersökt 
hur den sociala informationen kan förbättras för intressenterna. Vi anser att det vore bra om 
dessa frågeställningar börjar diskuteras så att aktörer kan få en klarare bild av vad som skall 
ingå i den sociala redovisningen. Problemställningen är viktig att diskutera eftersom rådande 
”license to operate” ifrågasätts och hållbarhetsredovisningen går mot ökad reglering (Larsson 
2005). Vi menar att intressenternas informationsbehov bör klargöras så att det beaktas i vidare 
lagreglering. 
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3.2 VAL AV METODER 
 
Undersökningen tar utgångspunkt från empirin genom att vi intervjuar konsulter, företag, 
etiska investerare, etikanalytiker och en intresseorganisation. Detta gör att vi har ett induktivt 
angreppssätt (Artsberg 2003). Inom det induktiva angreppssättet tillämpar vi huvuddragen 
inom ground theory (Glaser & Strauss 1967). Detta gör att vi studerar den sociala 
redovisningen utifrån de förutsättningar som finns i verkligheten. I enlighet med ground 
theory (Glaser 1992) formulerar vi inga hypoteser över vad vi förväntar oss att finna under 
studiens gång. Anledningen till detta är att det finns risk att hypotesen och den insamlade data 
ej lämpar sig för varandra. Detta då forskare väljer en hypotes som ej stämmer med 
problemen i verkligheten.  
 
I enlighet med vad Glaser & Strauss (1967) påtalar har vi haft som utgångspunkt att studera 
empirin med ett öppet sinne. Ifall vi hade haft förutbestämda åsikter finns risk för att 
datainsamlingen färgas av denna förutbestämda övertygelse. Enligt Glaser (1992) kan 
forskarna då gå miste om viktiga aspekter som finns i empirin. Vi inser svårigheterna med att 
vara fullständigt öppna i datainsamlingen eftersom det är oundvikligt att påverkas av den 
debatt som förs i ämnet. Eftersom vi har varit medvetna om problemet samt att vi ej har haft 
några i förväg utarbetade hypoteser, anser vi att våra sinnen varit mottagliga för 
respondenternas tankar. 
 
Vår studie utgår från att undersöka en företeelse vilket gör att vi använder en kvalitativ metod 
(Jacobsen 2002). Vi anser att det skulle bli problematiskt att uppfylla undersökningens syfte 
genom att kvantifiera vår empiri. Den kvalitativa metoden låter oss återge respondenternas 
verbala formuleringar. Vi har gjort bedömningen att verbala formuleringar är det bästa sättet 
att skildra den empiriska uppfattningen gällande den sociala redovisningens användbarhet för 
intressenterna. Vid bearbetning av studiens data utförde vi sedan en kvalitativ analys. 
 
Den induktiva ansatsen innebär att generella slutsatser dras utifrån empiriska observationer 
(Bryman & Bell 2003). Därför bearbetade och analyserade vi våra data för att utveckla ett 
teoretisk bidrag, vilket överensstämmer med ground theory (Glaser & Strauss 1967). Det 
teoretiska bidraget vi har utarbetat, genom att studera problemen i verkligheten, är endast 
hypoteser. Detta är även något som påpekas inom ground theory (Glaser 1992), det vill säga 
att resultaten i studien endast är hypoteser och att det är upp till andra forskare att verifiera om 
dessa hypoteser stämmer.  
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3.3 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
 
Problemet med social redovisning är att intressenterna inte får den information som de 
efterfrågar. För att undersöka detta problem och för att se om införandet av kvantifierad 
information kan förbättra den sociala redovisningen genomförde vi en empirisk undersökning.  
 
Vi inledde vår empiriska undersökning med att studera den offentliga debatten som behandlar 
social redovisning. Vi studerade artiklar som behandlade etiska samt sociala aspekter för att 
skapa kännedom om hur långt forskningen och utvecklingen har kommit inom området samt 
om det fanns utvecklingspotential. Studierna kring sociala och etiska aspekter gav oss en bild 
av hur förhållandena mellan företag, intressenter, lagstiftare och konsulter ser ut idag. 
Sambanden mellan parterna förklaras mer ingående i den offentliga debatten och i 
presentationen av respondenternas åsikter.  
 

 
 
Figur 3: Presentation av vår empiriska studie 

  
I modellen framgår det vilka respondenter som vi har intervjuat i studien, genom att vi har 
skrivit ut deras namn. Studierna kring den sociala redovisningen har resulterat i fem olika 
analysområden som vi baserar vår empiri och slutdiskussion kring.  
 
För att få mer djupgående kunskaper om verkligheten genomförde vi en undersökning där 
elva respondenter svarade på våra frågor. Respondenterna är indelade i tre kategorier, vilka är 

Konsulter/Revisorer 

Analysområden 
• Riktlinjer 
• Granskning 
• Intressenter 
• Kvalitativ och kvantitativ information 
• Användarvänlighet 
• Framtiden 

Granskning 

Konsultation 

Information 

 

Information 

Offentlig debatt 
• Forskare 
• Undersökningar 

Lagstiftare/Standardsättare 
• Nationell lagar 
• GRI 

SET  
Markus Håkansson 

KPMG 
Henrik Dahlström 

Deloitte 
Magnus Ljungberg 

Öhrlings PWC 
Lars-Olle Larsson 

Företag 

SKF 
Håkan Persson 

IKEA 
Thomas Bergmark 

H&M 
Karolina Dubowicz 

Intressenter 

Fair Trade Center  
Henrik Lindholm 

GES 
Jesper Nilsson 

Folksam 
Gunnela Hahn 

Banco 
Viktor Andersson 

 
 

Stark påverkan 
      
      
     Svag påverkan 



SOCIAL REDOVISNING - PÅ VILKET SÄTT KAN SOCIAL REDOVISNING  
BLI MER ANVÄNDARVÄNLIG FÖR FÖRETAGS INTRESSENTER? 

 

 26

konsulter/revisorer, företag och intressenter. Vårt mål var att finna respondenter med goda 
kunskaper i social redovisning. Eftersom vårt område är relativt nytt är det inte många som är 
insatt i frågor kring social redovisning. Vi har lyckats finna respondenter med goda kunskaper 
och gedigna erfarenheter. Vi har talat med konsulter som är specialister inom social 
redovisning, företag som är speciellt framstående inom detta område samt intressenter med 
grundidéer om att satsa på en hållbar utveckling.  
 
Efter studier inom den offentliga debatten och intervjuer med respondenterna tog vi även del 
av litteratur inom hållbarhetsredovisning och inom social redovisning. Vi har även studerat de 
undersökningar som tidigare genomförts inom området, för att se vilka aspekter som redan är 
diskuterade. Undersökningarna är bland annat studier som revisorsföretag har genomfört för 
att kartlägga hållbarhetsredovisningens utveckling. Då vi har valt litteratur efter att den 
empiriska studien genomförts, har vi använt litteratur som passar vår empiriska undersökning.  
 
Vi har bearbetat våra data från intervjuerna samt analyserat den med hjälp av den offentliga 
debatten och litteraturen inom social redovisning. Utifrån den offentliga debatten, litteraturen 
inom ämnet och intervjuer med respondenterna presenterar vi vår slutdiskussion med 
utgångspunkt från vår frågeställning.  
 
 

3.4 DATAINSAMLING 
 
Med utgångspunkt i undersökningens syfte har vi tillämpat en kvalitativ datainsamlingsmetod. 
Det har vi gjort i form av intervjuer med konsulter, företag som är framstående inom social 
redovisning, etikanalytiker och en intresseorganisation. Grunden till att vi har valt en 
kvalitativ datainsamlingsmetod är att vi verbalt vill återge respondenternas uppfattningar och 
ställningstaganden. Enligt Jacobsen (2002) benämns denna metod för den öppna metoden. 
Datainsamlingens avsikt är därmed att på ett minimalt sätt styra den information som samlas 
in. Det innebär att vi i förväg endast till en begränsad del har bestämt vad vi skall söka efter. 
Det är respondenterna som styr den insamlade informationen. Det innebar att vi först efter 
datainsamlingen, strukturerade, kategoriserade och analyserade informationen.  
 
Med utgångspunkt från undersökningens syfte, studerade vi relevanta artiklar inom social 
redovisning och hållbarhetsredovisning. Dessa artiklar har varit publicerade i tidningen 
Balans och funnits i databasen ELIN, vilken tillhör Lunds Universitet. Vi har även tagit del av 
artiklar som varit publicerade på revisionsföretags hemsidor.  
 
Litteratur inom ämnet har vi erhållit genom sökningar i Lovisa, databas inom Lunds 
Universitet. ELIN och Lovisa har gett oss ett bra underlag av artiklar och litteratur då dessa 
databaser har ett brett omfång av litteratur från Universitets bibliotek samt artiklar från 
pressorgan. Vi har även använt relevanta artiklars källhänvisningar för att fördjupa oss inom 
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området. Vi har gjort sökningar i Malin som är Malmö stadsbiblioteks databas för att 
komplettera den litteratur vi funnit vid Lunds Universitetsbibliotek. Genom sökvägar på 
internet, såsom Google, har vi funnit ytterligare relevant information för vår frågeställning.  
 
 

3.5 INTERVJUMETOD 
 
Då vårt område är relativt nytt har vi behov av information från personer som är väl insatta i 
dessa frågor. Av denna anledning har vi valt att använda oss av intervjuer. Denna 
datainsamlingsmetod passar studiens syfte eftersom den är lämplig när detaljerad information 
behövs (Denscombe 2000). Vi har valt att genomföra semistrukturerade intervjuer där vi 
använder oss av i förväg formulerade frågor. För att få fylligare och mer givande svar har vi 
anpassat frågornas placering och formulering efter respondentens resonemang. Detta medför 
att det kan förekomma en del skillnader mellan de olika svaren. Vi anser dock att 
semistrukturerade intervjuer har övervägande fördelar då respondenterna för ett resonemang 
utifrån sina perspektiv.  
 
För att få utförliga svar sände vi våra frågor till respondenterna i förväg så att de fick 
möjlighet att förbereda sig. När frågor sänds till respondenterna före intervjuerna finns det 
risk för svar som är konstruerade i förväg och därmed tillrättalagda. Anledningen till att vi 
skickade dem i förväg var för att vi önskade få mer utförliga svar då respondenterna får 
möjlighet att fundera över frågorna. Vi anser att vi har övervunnit nackdelarna genom att 
respondenterna har givit utförliga svar. Vid intervjuerna har vi använt oss av en diktafon. 
Detta har gjort det möjligt för oss att nedteckna intervjuerna i efterhand. På så sätt har vi 
kunnat återge respondenternas åsikter i egentlig mening med vad som sades under intervjun.    
 
Under datainsamlingen har vi intervjuat en respondent vid varje tillfälle. Detta har vi gjort för 
att respondenten inte ska färgas eller känna sig hindrad av en medrespondent (Denscombe 
2000). En av respondenterna valde att genomföra en gruppintervju med fler intervjuare. 
Anledningen var att respondenten ej hade möjlighet att genomföra enskilda intervjuer på 
grund av tidsbrist. En tanke som slog oss var att våra frågor inte skulle besvaras lika utförligt 
som vid enskilda intervjuer. Detta visade sig inte vara fallet, utan vi anser att svaren varit till 
stor nytta för uppsatsen.  
 
En av våra personliga intervjuer var en telefonintervju. Telefonintervjuer skiljer sig från 
besöksintervjuer genom att det inte går att avläsa respondentens ansiktsuttryck för att tolka 
dennes inställning till frågorna (Andersen 1998). Vi kontaktade respondenten i förväg och 
bestämd tid för en telefonintervju. Intervjufrågorna sändes till respondenten i förhand så att 
han fick möjlighet att bekanta sig med vårt ämnesområde. Trots telefonintervjuns nackdelar 
har vi erhållit givande information från respondenten.  
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Från två respondenter har vi fått svar i skriftlig form, eftersom respondenterna inte hade 
möjlighet att genomföra personliga intervjuer. Eftersom vi ansåg att deras svar var viktiga för 
undersökningen, föreslog vi att de kunde lämna skriftliga svar. Den främsta fördelen med 
skriftliga intervjuer är att intervjuareffekten uteblir. Respondentens svar påverkas ej av 
intervjuarnas tonläge, uppträdande eller utseende. En nackdel är att följdfrågor anpassade till 
respondentens svar ej kan ställas. På grund av uteblivna följdfrågor finns risk att data inte blir 
lika omfattande som vid en personlig intervju. (Wiedersheim-Paul & Eriksson 1991).  
 
När vi utformade frågorna till våra respondenter beaktade vi Davidson och Patels (1991) 
åsikter på främst tre sätt. Först försökte vi undvika ledande frågor och frågor av ja och nej 
karaktär. För att få uttömmande svar uppmuntrade vi respondenten till att beskriva och 
förklara sina åsikter. Vi beaktade även Davidson och Patels åsikter genom att vi inledde 
intervjuerna med neutrala frågor rörande bakgrundsfaktorer för att sedan övergå till frågor 
som direkt berörde vår problemställning. Vid slutet av intervjun ställde vi frågan om 
respondenten hade något övrigt att tillägga inom ämnet, för att fånga upp respondentens alla 
tankar kring social redovisning. Slutligen beaktade vi Davidson och Patels åsikter genom att 
vi strävade efter att använda oss av ett neutralt språk utan fackuttryck och värdeladdade ord.  
 
 

3.6 VAL AV RESPONDENTER  
 
Vi har valt att genomföra intervjuer med respondenter från olika yrkeskategorier, för att 
erhålla åsikter från personer med olika erfarenheter. Vi har valt att intervjua konsulter som 
arbetar med hållbar utveckling och social redovisning, företag som redovisar denna 
information samt intressenter som tar del av social information.  
 
Vi kontaktade H&M och IKEA eftersom de har utvecklat ett långsiktigt socialt arbete där de 
tar ansvar för både sitt eget och leverantörernas arbete. SKF har vi kontaktat eftersom FAR 
har nominerat dem till European Sustainability Reporting Awards (ESRA) då de har Sveriges 
bästa hållbarhetsredovisning (www.deloitte.com 1).  
 
För att få en motpol till företagen har vi även kontakta intressenter. Här har vi valt ut två 
finansiella institut som investerar i företag som arbetar med socialt ansvar, ett företag som 
arbetar med etikanalys av företag samt en intresseorganisation inom området. Vi har valt 
dessa respondenter eftersom de har goda kunskaper inom social redovisning. De arbetar 
ständigt med dessa frågor och därför är de väl insatta i problematiken som råder.  
 
Vi har också valt att intervjua personer som arbetar inom olika revisionsföretag. Inom 
revisionsbyråerna har vi valt att intervjua personer som är specialister inom redovisning av 
social information. Dessa personer uppdaterar sig ständigt inom området eftersom de arbetar 
med att granska företags sociala redovisningar samt hjälper företag att utforma rapporterna.  
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3.7 KÄLLKRITIK 
 
Vår empiri består av data från intervjuer samt studier av artiklar som berör den offentliga 
debatten. Problem som kan uppstå vid intervjuer är att respondenterna ger en anpassad bild av 
verkligheten. Detta för att de inte vill stöta sig med övriga aktörer i branschen. Vi tror dock att 
svaren är mindre anpassade i detta fall eftersom området är relativt nytt och att det därför 
råder en öppen debatt kring dessa frågor. Detta talar för att våra respondenter känner sig 
bekväma med att uttrycka egna tankar och idéer inom området. Det är svårt att bedöma hur 
sanningsenligt våra respondenter har svarat. Det kan förekomma att respondenterna har varit 
försiktiga i en del känsliga frågor. Vår uppfattning är att det finns en önskan att diskutera 
social redovisning för att skapa förbättringar och därför har vi utgått från att våra respondenter 
är sanningsenliga.  
 
Artiklar och litteratur som vi har använt i studien har valts ut på grund av deras relevans för 
ämnet. Vid urvalsförfarandet ställde vi oss kritiska till våra källor och valde endast de som vi 
uppfattade som trovärdiga. Vi har med hjälp av informationen som finns tillhanda gjort 
bedömningen att forskarna, i sina studier, på ett seriöst sätt har försökt förklara verkligheten. 
Av denna anledning har vi ansett att deras slutsatser kan vara av vikt i vår undersökning.  
 
 

3.8 UPPSATSENS FORTSATTA DISPOSITION 
 
KAPITEL 4: OFFENTLIG DEBATT 
I offentlig debatt presenterar vi de tankar samt idéer som finns kring hållbarhetsredovisning 
och då framför allt inom området socialt ansvar. Dessa åsikter presenteras då vi vill ge en 
insikt i vad diskussionen handlar om idag. Genom denna diskussion får vi en bra grund att 
utgå ifrån när det gäller förbättringsarbetet.  
 
KAPITEL 5: PRESENTATION OCH DISKUSSION OM RESPONDENTERNAS ÅSIKTER 
I detta kapitel presenterar vi respondenternas åsikter som framkom genom intervjuer och 
skriftliga svar. Vi genomför även en analys av respondenternas svar där vi tar hjälp av den 
offentliga debatten och av litteratur inom social redovisning. Skälet till denna presentation är 
att här framkommer flera förbättringsmöjligheter som finns inom social redovisning.   
 
KAPITEL 6: SLUTDISKUSSION 
Vi kommer här att föra en diskussion kring de slutsatser som vi har kommit fram till i vår 
studie. Vi vill frambringa en eftertanke hos aktörer inom social redovisning genom att 
presentera de förbättringsmöjligheter vi ser. Vår förhoppning är att detta kan leda till 
utveckling och framsteg inom området. Kapitlet innehåller även tankar om framtida forskning 
och våra reflektioner kring uppsatsen. 
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4 OFFENTLIG DEBATT  
 
 

I offentlig debatt presenterar vi de tankar samt idéer som finns kring 

hållbarhetsredovisning och då framför allt inom området socialt ansvar. Dessa 

åsikter presenteras då vi vill ge en insikt i vad diskussionen handlar om idag. 

Genom denna diskussion får vi en bra grund att utgå ifrån när det gäller 

förbättringsarbetet.  

 
 

4.1 INLEDNING 
 
Vi illustrerar vår syn på sambandet mellan parterna inom social redovisning i figur 4. Vår 
uppfattning om parternas relationer har framkommit vid studier av den offentliga debatten.   
 

 
 
Figur 4: Samband mellan parter inom social redovisning 

 
Företag intar en central position eftersom de genomför sociala aktiviteter som sedan resulterar 
i en social redovisning. Företag och dess redovisning påverkas av en rad parter i deras 
omgivning. Intressenter påverkar genom önskemål om vad de vill se i redovisningen. 
Konsulter påverkar genom att de många gånger hjälper företag att utforma redovisningen. 
Revisorer däremot har en svagare påverkan eftersom redovisningarna sällan granskas. Den 
offentliga debatten och lagstiftarna har i dagsläget mindre påverkan.  
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4.2 FRAMVÄXTEN AV SOCIAL REDOVISNING 
 
Redovisning av sociala aspekter började få spridning ungefär fem år efter miljöredovisningens 
intåg (Elkington & Wheeler 2001). Vid denna tid växte företag sig större i och med 
globaliseringen och de fick större makt. Rapporterna har kritiserats för att vara missledande 
marknadsföring, då företag enbart framhäver det som är positivt trots att brister förekommer 
(Adams 2004). Skandaler inom mänskliga rättigheter har skapat en större medvetenhet hos 
medborgarna om företags påverkan på lokal nivå (Cook 2003). Därmed började också 
debatten om den sociala redovisningen. Debatten har framförallt handlat om hur de sociala 
aspekterna skall presenteras, kvantitativt eller kvalitativt, samt i vilken utsträckning företag 
skall följa riktlinjer och gemensamma standards.  
 
Under de senaste tio åren har den sociala redovisningen utvecklats till att bli en relativt spridd 
rapport. 1992 hölls en FN-konferens där mål och riktlinjer sattes upp för en social, ekonomisk 
och miljömässig hållbar utveckling. 1999 utarbetades även ett index, Dow Jones 
Sustainability Index, som mäter finansiella prestationer för de företag som bedriver ett aktivt 
hållbarhetsarbete (Precht 2005c). Göran Tidström (Precht 2005c) tror att utvecklingen av 
social redovisning kommer att gå fortare i jämförelse med miljöredovisningen. Företag inser 
att de har ett samhällsansvar och förstår samtidigt att de har möjlighet att påverka sina 
leverantörer i en positiv riktning. Tidström menar att den stora frågan istället handlar om hur 
stort ansvar företag skall ta.  
 
En undersökning har gjorts på de 250 största företagen i världen och på 100 företag i 16 olika 
länder (KPMG International Survey of Corporate Responsibility Reporting 2005). 
Undersökningen visar att det har skett en ökning av sociala redovisningar. Utgivandet av 
separata rapporter har ökat i flera länder, förutom i Sverige. I Sverige finns istället en trend att 
informationen innefattas alltmer i årsredovisningen. Trots det stora antalet företag som arbetar 
med att framställa sociala rapporter beskriver Adam Awty & Ian Nash (2001) social 
rapportering som: 
 

…when the accounting profession eases into its Birkenstock sandals 
and becomes green, fluffy and friendly. 

 
Awty & Nash menar att rapportering som rör social information inte har uppnått en hög status 
inom redovisningen. Det är fortfarande är en lång väg att gå för att nå tillfredsställelse inom 
området.  
 
Social redovisning är inte ett fullt utarbetat område. Larsson (Precht 2005b) menar att när 
miljöredovisningen introducerades ifrågasattes den på samma sätt som den sociala 
redovisningen görs idag. Mr Desai (www.pwc.se 2) menar att om det sociala ansvarstagande i 
samhället ökar, kommer det avspegla sig i företags arbete och därmed ser han social 
redovisning som en viktig del i framtiden. 
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KPMGs undersökning visar också att företag börjar bli medvetna om den sociala 
redovisningens potential. Deras undersökning visar att anledningen till att företag redovisar 
social information, är först och främst på grund av ekonomiska skäl, såsom ökat aktievärde 
samt ökad försäljning. Ytterligare anledningar var företagens grundläggande värderingar, 
innovation och inlärning, motivering av anställda samt riskreducering.      
 
 

4.3 RIKTLINJER EFTERFRÅGAS ALLT MER 
 
Enligt KPMGs undersökning (2005) har det skett ett ökande användande av GRIs riktlinjer. 
40 % av de undersökta företagen använder GRI när de skall utforma sin sociala redovisning. 
Enligt Hedberg & Malmborgs undersökning (2003), som är gjord på svenska företag, finns 
det två anledningar till att företag redovisar enligt GRI. Den ena anledningen är att företag ser 
riktlinjerna som ett stöd i att skapa mer tillit och trovärdighet i rapporten. Den andra 
anledningen är att GRI ses som en schablon för hur företag skall utforma rapporten. Trots 
denna syn på GRI menar Cook (2003) att informationen i rapporterna, inte alltid är 
konsekvent och fullständig. Cook menar att detta beror på att det trots allt inte finns definitiva 
riktlinjer eller standards för hur företag skall rapportera.  
 
Hedberg & Malmborg påpekar en ytterligare intressant aspekt av GRI. Företag som använder 
dessa riktlinjer finns angivna på GRIs hemsida, men GRI kontrollerar inte i vilken grad dessa 
företag tillämpar riktlinjerna. Detta menar Hedberg & Malmborg ger fel incitament till företag 
gällande riktlinjernas anseende. GRI rekommenderar dessutom företag att dels rapportera 
årets information men också information för två år tillbaka. Hedberg & Malmborg fann flera 
företag som angav att de tillämpade GRIs riktlinjer redan från första året som rapporten gavs 
ut. Företag kan ej i den första rapporten uppfylla GRIs krav på angivandet av jämförelsetal två 
år tillbaka. Hedberg & Malmborg menar att en lösning på problemet är att GRI klargör hur 
riktlinjerna skall användas samt att de konstruerar olika nivåer i vilken grad företag tillämpar 
riktlinjerna.   
 
Ett led i oklarheter gällande riktlinjer, menar Dr Marc Newson (2002), är att företag inte vet 
vad som förväntas av dem. Intressenter vill att företag skall rapportera om negativa aspekter 
medan företag anser att det utgör en stor risk att offentliggöra den informationen. Mr Marc 
Newson menar att det är endast användandet av standards inom området som kan ändra på 
detta.   
 
Trots att det finns flera kritiska åsikter gällande GRI ser dock flertalet att riktlinjerna varit till 
stor hjälp för företag samt att det finns stora framtida potentialer för dessa riktlinjer. Hedberg 
& Malmborg menar att utformandet av en social redovisning och användandet av riktlinjer 
framförallt har varit till stor nytta för företags interna styrning. Rapporten hjälper företag att 
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se vad som verkligen har gjorts och är därmed ett sätt för företag att lära sig om den egna 
verksamheten.  
 
Jämfört med det finansiella redovisningssystemet som trots allt har många år bakom sig, 
menar Elkington & Wheeler (2001) att det är viktigt att beakta att social redovisning och GRI 
är en relativt ny företeelse. Det är med andra ord ingen självklarhet i hur ett standardiserat 
system skall utvecklas inom ett område som social redovisning.  
 
 

4.4 GRANSKNING ÖKAR REDOVISNINGENS TROVÄRDIGHET 
 
Debatten inom social redovisning har även inkluderat olika ståndpunkter gällande 
granskningsfrågan. Adams (2004) menar att rapporterna bör granskas av en tredje extern part 
för att företag skall undvika den kritik som kan uppstå, vilken hon anser många gånger är utan 
substans. Hon menar att även NGO och handelsorganisationer kan vara med i 
granskningsprocessen för att öka kvaliteten på verifieringen. Adams anser att idag är det för få 
företag som låter sina rapporter granskas av en tredje part. Samtidigt menar Adams att om 
rapporterna skall verifieras krävs det att revisorer använder generella metoder och att det finns 
klara kriterier för hur en social redovisning skall bedömas. Utvecklas detta område menar 
Adams att den sociala redovisningen bör granskas av en extern part på samma noggranna sätt 
som den finansiella rapporten gör. Flera författare menar att rapporterna bör granskas av en 
tredje part för att öka tillförlitligheten och jämförbarheten (Reynolds 2001, Hedberg & 
Malmborg 2003). I Storbritannien har detta redan skett genom att granskningsförfarandet är 
normgivande (Larsson & Ljungdahl 2005).  
 
Elkington & Wheeler (2001) menar å sin sida att revisionsföretag istället bör fokusera på att 
hjälpa företag att utforma rapporterna, då det är framförallt det som de flesta företag anser 
vara problematiskt. En undersökning som är gjord av Clean Clothes Campaign (2005) visar 
dessutom att revisionsfirmor många gånger gör ett sämre arbete gällande granskning av det 
sociala arbetet, än om företag själva utför kontrollerna. Undersökningen anger exempelvis att 
revisorer utför bristfälliga granskningar hos företags leverantörer. Revisionsföretag har vid 
återkommande tillfällen missat att se förhållanden hos leverantörer som inte överensstämmer 
med de krav som företaget ställer. Orsaker till detta, som undersökningen lyfter fram, är att 
revisionsföretag verkar på ett globalt område och är därmed inte experter på det lokala 
området. De sätter inte heller arbetarna i centrum för undersökningen. Elkington & Wheeler 
beskriver revisionsföretags sociala granskning som: ”too short, too superficial and too 

sloppy”. 
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4.5 INTRESSENTDIALOGER SKAPAR MERVÄRDE 
 
Elkington & Wheeler (2001) menar att till en början var det företags samhällsansvar som var 
anledningen till den sociala redovisningens framväxt. Idag är det framförallt aktieägare som 
står för trycket på företag att presentera en social redovisning (Cook 2003). Konsumenter är 
också en stark intressentgrupp. Enligt en undersökning (Cook 2003) väljer 51 % av 
befolkningen i England en produkt eller service grundat på företags sociala ansvarstagande. 
74 % anser att industrin inte tar tillräckligt ansvar för samhället de verkar inom. 20 % är 
beredda att bojkotta en produkt eller service, grundat på brist i företags sociala 
ansvarstagande. Produkter som märkts med ”rättvisemärkt” har fått ett enormt 
försäljningsuppsving.   
 
Det är viktigt att kartlägga vilka som är företagens målgrupper samt att klargöra vad dessa 
intressenter efterfrågar. Detta framkom i en undersökning som utfördes av SustainAbility och 
Deloitte 1993 (Elkington & Wheeler 2001). KPMG´s undersökning (2005) visar att 21 % av 
de undersökta företagen genomför diskussioner med sina intressenter. Anledningen som 
företagen anger till detta skiljer sig från SustainAbility och Deloitte´s slutsatser. KPMGs 
undersökning visar att företag för en intressentdialog för att diskutera sin policys rörande 
hållbarhet, istället för rapportens innehåll. KPMG påpekar att företag borde lyssna mer på 
vilken information som intressenter vill ha och uppfylla de kraven. Det kan i många fall vara 
omöjligt för företag att leva upp till alla intressenters åsikter. I dessa fall bör företag 
åtminstone redovisa intressenternas krav och hur dessa krav har påverkat processen kring den 
sociala redovisningen.       
 
Stretton (Awty & Nash 2001) benämner processen att utföra intressentdialoger som det 
framgångsrika sättet att angripa social redovisning. Det kan göras genom att skapa goda 
relationer med företags intressenter. Stretton beskriver det dåliga sättet som att enbart 
fokusera på själva redovisningen. Elkington & Wheeler (2001) hävdar att det just är 
kommunikationen med intressenterna som är karaktäristiskt för 2000-talets sociala 
redovisningar. Det positiva med denna relation är att företag på ett kraftfullt sätt kan skapa 
trovärdighet och lojalitet. För att uppnå detta krävs det att en tvåvägsdialog skapas. Elkington 
& Wheeler ser dock problem i att inte tillräckligt många företag inser vikten av att skapa 
denna kommunikation.  
 
Även Awty & Nash (2001) påpekar vikten av att skapa relationer med intressenterna. Detta 
främst då antalet investerare som beaktar sociala aspekter när de gör investeringar har ökat. 
En undersökning som publicerats i Accounting, Organizations and Society 1980 (Shelton 
1999) visar att investerare och därmed marknaden ser positivt på att det finns företag som 
rapporterar aktiviteter relaterade till sociala aspekter. Redovisning av sociala aspekter 
inverkar positivt på företags aktiekurser. Shelton menar samtidigt att det trots allt är svårt att 
isolera dessa effekter var för sig och det kan därför vara svårt att avgöra vilka orsaker som har 
betytt mest för en uppgång av aktiekursen. Han menar ändock att undersökningen styrks av att 
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det finns etiska investerare. Reynolds (2001) menar att företag som redovisar socialt arbete 
visar bättre finansiell framgång samt att dessa företag är mer motståndskraftiga gentemot 
risker. Som svar på investerarnas efterfrågan har, som tidigare nämnts, ett Dow Jones 
Sustainability Index utvecklats.   
 
Awty & Nash menar att det har tagit lång tid för företag att svara på investerares behov av 
information. Företag har inte sett till de möjligheter som investerarna har erbjudit. Awty & 
Nash ser dock att trenden håller på att vända och fler och fler företag inser vikten av att 
presentera information om socialt arbete.      
 
Adams (2004) menar att intressentdialogen är ett avgörande verktyg. Hon menar att det är 
omöjligt att uppnå en bra social redovisning om företag inte frågar intressenterna vad de vill 
se i rapporterna. Det är inte tillräckligt att endast följa vad GRIs riktlinjer fastställer utan 
företag måste använda intressentdialogen för att säkerställa att de presenterar relevant 
information. Adams menar att företag inte täcker alla aspekter genom att relationen till 
intressenterna är för svag. Hon anger att det är bristen på fullständighet som är det största 
problemet med rapporterna.   
 
KPMGs undersökning visar att om den sociala redovisningens innehåll får mer 
uppmärksamhet finns det stora möjligheter till att framtida rapporter bättre kan uppfylla 
intressenternas informationsbehov. 
 
 

4.6 KVALITATIV OCH KVANTITATIV INFORMATION 
 
Inom den debatt som har förts, har det rått oenigheter om den sociala informationen i 
rapporterna skall kvantifieras eller inte. Lamberton (2005) menar att idag är den sociala 
redovisningen öppen för manipulationer. Därför bör ett system utvecklas där mått på ett 
objektivt sätt mäter företags sociala arbete. För att klara detta krävs utvecklade datasystem 
som samlar social information.  
 
Dr Marc Newson (www.pwc.se 1) menar att intressenter vill ha neutrala sociala 
redovisningar. Begreppet neutralitet refererar till information som är opartisk, det vill säga 
information som inte framställer företag på ett oriktigt sätt. Dr Marc Newson anser att 
neutralitet kan uppnås genom att kvantifiera informationen. En undersökning som 
PriceWaterhouseCoopers genomförde på australiensiska företag visade att endast 34 % av 
företagen redovisade neutral information och att 96 % av företagen framställde informationen 
på ett positivt sätt.  
 
Motståndare till att social information skall kvantifieras hävdar att informationen inte är av 
den sort att den lämpar sig för kvantifiering. Larsson (Precht 2005c) hävdar dock att det går 
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att mäta socialt ansvarstagande. Han lyfter fram ett antal exempel såsom sjukfrånvaro, 
skadestatistik, utbildningstid, antalet skadade djur i en djurtransport etc. För att få bra 
mätningar menar Larsson att det är viktigt att måtten skräddarsys för varje företag.   
 
Lamberton (2005) menar att hållbarhet som helhetskoncept inte är mätbart. För att göra 
sociala aspekter mätbara krävs att indikatorer utvecklas. Samtidigt ser han problem med att 
regler, exempelvis GRI, utformas på en övergripande nivå, det vill säga på makronivå. 
Problem uppstår när de övergripande reglerna skall appliceras på mikronivå, det vill säga på 
enskilda företags operationella nivå. Detta medför ett hinder för att uppnå målen som är 
uppsatta på mikronivå. Lamberton menar att sociala rapporter skall innehålla både kvalitativ 
och kvantitativ information. Det måste finnas en medvetenhet om att kvantitativ mätning av 
sociala faktorer kan innebära risker. Mätningarna kan bli missvisande och det finns då en risk 
för att informationen blir underskattad sett till finansiella mått. Han menar vidare att det inte 
är genomförbart att fånga alla aspekter av social information i kvantitativa mått. 
 
Adams (2004) menar att om sociala rapporter skall presenteras kvalitativt, bör företag 
presentera både positiva och negativa aspekter. Rapportens syfte är att den skall ge 
intressenterna en balanserad syn på företags etiska dimensioner.  
 
 

4.7 INTERNET ÖKAR ANVÄNDARVÄNLIGHETEN 
 
Som tidigare nämnts anser flertalet författare att den mest kritiska aspekten gällande 
användarvänligheten är att inleda en relation till intressenterna och undersöka vad de 
efterfrågar för information. Elkington & Wheeler (2001) menar att ett lätt sätt att nå 
intressenterna är via internet. De påtalar att flera företag har börjat inse att rapporter som 
presenteras i pappersform inte lika lätt når ut till många läsare. De menar samtidigt att trots att 
flera företag har börjat använda internet för social redovisning så har flera av dessa företag 
ändå inte lyckats skapa ett ökat intresse för rapporterna. Detta har berott på att företags 
hemsidor har varit svårnavigerade, informationsmängden har varit begränsad och att företag 
har tagit fasta på informationsintegriteten. Elkington & Wheeler framhåller att det krävs att 
företag gör kontinuerliga uppdateringar, enkla hemsidor och skapar länkar till relevanta 
områdena, exempelvis till ekonomisk information. Användarvänligheten skulle kunna öka 
genom att företag anpassar informationen till sina olika intressenter, vilket skulle leda till 
avsevärd bättre kommunikation med intressenterna. Elkington & Wheeler anser att införandet 
av standardiserade mått samt indikatorer ökar jämförbarheten mellan olika rapporter och 
därigenom kan användarvänligheten ytterligare förbättras.  
 
Adam (2004) ser dock problem med att information presenteras på internet. Anledningen till 
det är att en stor del av den information som läggs fram där inte är granskad. Adam menar 
istället att företag bör fokusera på att skapa en dialog till sina intressenter, via andra kanaler 
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än internet. Vidare bör en gemensam struktur för social redovisning utvecklas. Detta menar 
hon är de kritiska faktorerna i framtiden för att den sociala redovisningen skall bli mer 
användarvänlig.  
 
Deloitte har genomfört en undersökning (Årets rapportering 2005) av företag som är listade 
på Stockholmsbörsens A-lista. Undersökningen har kartlagt rapporters innehåll och slutsatsen 
är att det finns stora skillnader mellan den mest utvecklade och den minst utvecklade 
rapporten. Undersökningen framhäver att en välutvecklad social redovisning utmärks av att 
mål, strategier samt uppföljning av det sociala arbetet finns med. Vidare finns, i bra 
redovisningar, en förklaring till hur kvalitativ information kvalitetssäkras samt vilka principer 
som används vid data- och informationssamlingen. Företaget informerar om både det positiva 
arbetet som företaget har gjort och det företaget kan bli bättre på, samt de misslyckanden som 
har skett. Uppfylls dessa mål menar Deloitte att rapporten har en hög grad av 
användarvänlighet. 
 
 

4.8 SOCIAL REDOVISNING SKAPAR STARKA VARUMÄRKEN I 

FRAMTIDEN 
 
Elkington & Wheeler (2001) menar att företag bör agera långsiktigt och framhäver vikten av 
att förmedla en image kring företag. I ett samhälle som flödar av information är det särskilt 
viktigt för företag att förmedla en profil som individuella konsumenter kan identifiera sig 
med. Varumärke har utvecklats till att bli en immateriell tillgång, som i framtiden kommer att 
vara en konkurrensfördel. Varumärken kan bygga upp lojalitet genom relationer mellan 
företag och dess intressenter, vilka baseras på gemensamma värderingar. Med utgångspunkt 
ur denna syn menar Elkington & Wheeler att arbetet med social redovisning är en del i att 
stärka företags image och deras varumärke. På detta sätt ökar företag möjligheter till att skapa 
lojala kunder, vilket förhoppningsvis också leder till ökade försäljningsintäkter.  
 

Företag som hanterar hållbarhetsfrågan som en del av affärsstrategin 

visar sig ofta vara företag med starka varumärken och god lönsamhet 

(Precht 2005c). 
 
Cathrine Löfberg (Precht 2005a) styrker Wheelers & Elkingtons resonemang då hon menar att 
deras arbete gällande social redovisning har påverkat deras varumärke i en positiv riktning.   
 
Elkington & Wheeler menar vidare att intressenter, exempelvis investerare, kommer i 
framtiden att efterfråga information som tyder på att deras avkastning säkerställs på lång sikt. 
Exempel är företags förmåga att skapa lojalitet hos kunderna, potential för utveckling samt 
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bedömning av hur trovärdig leverantörskedjan är. Investerare kommer i framtiden att 
förutsätta att denna information finns angiven i företags rapporter.  
Enligt en undersökning som PriceWaterhouseCoopers (www.pwc.com 2) har gjort, på ungefär 
1100 företagsledare som är verksamma i företag i hela världen, svarade 60 % av dem att de 
trodde att social rapportering inte skulle få längre prioritet i framtiden. 70 % sa att social 
redovisning är viktig för ett företags lönsamhet. 25 % av de tillfrågade presenterar idag en 
social redovisning och ytterligare 14 % säger att de planerar att göra det i framtiden. Detta är 
en god indikator på att social redovisning har en lång framtid framför sig.  
 
Larsson säger att det har skett ett trendbrott inom hållbarhetsarbetet vilket han uttrycker:  
 

Numera kommer företag inte till oss därför att de redan hamnat i en kris utan därför att de 
vill förebygga sådana. (Precht 2005c) 

 
 

4.9 SAMMANFATTNING 
 
Den sociala redovisningen har sitt ursprung i miljöredovisningen och har vuxit fram på grund 
av skandaler som har förekommit i företagsvärlden. Fler och fler företag arbetar nu med social 
redovisning. Anledningen till det är att social redovisning kan ge ekonomiska fördelar, såsom 
en högre aktiekurs, samt att det ofta ligger i linje med företags grundidéer om att verka för ett 
bättre samhälle. Fortfarande är det många som anser att social redovisning är ett oseriöst och 
oklart område. Alla är dock överens om att det finns stora utvecklingspotentialer inom 
området.  
 
Flera aktörer efterfrågar enhetliga och vedertagna riktlinjer som alla företag skall följa. Detta 
för att göra rapporterna mer likartade och jämförbara. Många riktlinjer har utvecklats, där GRI 
har blivit den mest använda, men ingen riktlinje reglerar området på ett klart och tydligt sätt. 
För att följa upp företags användande av riktlinjer krävs extern verifiering av redovisningen, 
vilken även ökar tillförlitligheten till rapporten. Klara kriterier om hur bedömningen skall 
genomföras måste dock utvecklas för att en välfungerande verifiering skall kunna utföras. Det 
finns även förslag på att revisorerna bör ta hjälp av NGOs och handelsorganisationer för att 
förbättra sin verifiering.  
 
En omfattande diskussion pågår om kvantitativa mätningar kan förklara social redovisning. 
En del hävdar att detta inte är möjligt medan andra hävdar att det är fullt genomförbart ifall 
mätningar anpassas efter det specifika företaget. Många av debattörerna enas om att det 
behövs både kvantitativa och kvalitativa beskrivningar i den sociala redovisningen. Det 
viktigaste för att skapa en trovärdig redovisning är dock att företag redogöra för både positiva 
samt negativa aspekter inom sitt arbete.  
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I den offentliga debatten framhålls att intressentdialoger är avgörande för att utforma en 
framgångsrik social redovisning. Det framhålls att intressentdialogen skapar trovärdighet och 
tillförlit till redovisningen genom att relevant information presenteras. Redovisningen kan 
även förbättras genom att använda internet som ett kommunikationsmedel samt anpassning av 
informationen till olika intressenter. Vidare efterfrågas även en redovisning som är 
strukturerad och standardiserad.  
 
Flera forskare tror att den sociala redovisningen i framtiden kommer att användas för att 
skapa image kring företag. Detta för att bygga upp ett starkt varumärke och en lojal kundkrets 
som skapar lönsamhet för företag. Alla debattörer är eniga om att fokus på social redovisning 
kommer att öka i framtiden.  
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5 PRESENTATION AV 

RESPONDENTERNAS ÅSIKTER 
 
 

I detta kapitel presenterar vi respondenternas åsikter som framkom genom 

intervjuer och skriftliga svar. Vi genomför även en analys av respondenternas 

svar där vi tar hjälp av den offentliga debatten och av litteratur inom social 

redovisning. Skälet till denna presentation är att här framkommer flera 

förbättringsmöjligheter som finns inom social redovisning.   

 

 

5.1 INLEDNING 
 
För att tydliggöra vår empiriska undersökning har vi utformat en modell. Med modellen vill vi 
visa vilka som har varit våra respondenter. Vi vill också visa förhållandet som råder mellan 
olika aktörer inom social redovisning.   
 

 
Figur 5: Översikt av respondenterna och deras förhållande till övriga parter inom det sociala området    
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Utgångspunkten i modellen är företagen, då det är de som utger sociala redovisningar. De 
intar en central ställning eftersom det är de som kan få redovisningen att bli mer 
användarvänlig för intressenterna. Med hjälp av pilarna vill vi klargöra konsulters/revisorers 
och intressenters relation till företag, samt förhållandet som råder till aktörer inom den 
offentliga debatten och till lagstiftare/standardsättare.  
 
Via den offentliga debatten arbetade vi fram de frågor vi ville ställa till respondenterna. 
Utefter respondenternas svar kom vi fram till sex intressanta analysområden. Inom dessa 
områden återger vi respondenternas svar samtidigt som vi gör återkopplingar till tidigare 
nämnd litteratur och till forskares åsikter. Vi har även fört ett resonemang kring egna 
funderingar. Inom varje analysområde gör vi först en återgivelse av de tre företagen, därefter 
konsulterna/revisorerna och avslutningsvis intressenterna.          
 
 

5.2 VARFÖR ARBETAR FÖRETAG MED SOCIAL REDOVISNING? 
 

5.2.1 FÖRETAG – ÖVERENSSTÄMMELSE MED GRUNDVÄRDERINGARNA 

Anledningen till att H&M började med sin sociala redovisning var för att intressenterna 
efterfrågade den informationen. Karolina (H&M) anser att social redovisning är bra för 
företagets långsikta arbete. Även SKFs intressenter efterfrågar information om deras sociala 
arbete. Arbetet med social redovisningen stämmer även väl överens med SKFs 
grundvärderingar som handlar om etik. 
 
Liksom i SKFs fall är en av anledningarna till att IKEA arbetar med social redovisning att det 
stämmer väl överens med företagets grundvärdering. Den andra anledningen som Thomas 
(IKEA) framhäver, är att hållbarhetsarbetet är en av de nya framgångsfaktorerna för företag. 
När företag sköter sig och gör ett bra arbete, får de positiv respons från olika intressenter, 
vilket stärker varumärket. Är företag mindre bra på att ta sitt ansvar, finns det risk för att det 
skall uppstå negativ kritik i media.   
 
Precis som Elkington & Wheeler (2001) så har de tre undersökta företagen insett vikten av att 
skapa en positiv image kring företaget. Även om kraven på att inleda ett hållbarhetsarbete från 
början kom från intressenterna, finns en tydlig medvetenhet i företag om att arbetet med 
hållbarhet är ett led i att stärka varumärken på lång sikt. Till skillnad från resonemanget i den 
offentliga debatten så framhäver de tre intervjuade företagen vikten av att se till det 
samhälleliga ansvaret. Elkington & Wheeler ser detta som gårdagens anledning till att företag 
redovisar social information. Elkington & Wheeler menar att det istället är intressenternas 
påtryckningar som är huvudanledningen till den sociala redovisningen. Det finns troligtvis 
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inga hinder för att dessa två faktorer skall kunna fungera parallellt. Tvärtom kan det vara mer 
positivt om de verkar tillsammans än om de verka var för sig. 

5.2.2 KONSULTER/REVISORER – EXTERNA PÅTRYCKNINGAR 

Samtliga revisionsföretag är överens om att företag påbörjar sitt sociala arbete först när det 
uppstår externa påtryckningar. De flesta företag som arbetar med sociala redovisningar har 
varit med om någon kris. Magnus (Deloitte) menar att hållbarhetsarbetet har blivit speciellt 
viktigt vid affärsrelationer mellan företag. Vid affärer till privatpersoner har dessa åsikter 
ännu inte slagit igenom.  
 
Henrik från KPMG anser att den främsta förtjänsten med social redovisning är att företag 
själva känner till vad som sker i och kring företaget. Hedberg & Malmborg (2003) uttrycker 
det genom att säga att social redovisning framförallt är till nytta för den interna styrningen. 
Henrik menar att företag inte vill hamna i den situationen där utomstående 
intresseorganisationer vet mer om företaget än vad företaget själv vet. Företagsledningen vill 
inte läsa i tidningen eller se på TV att olika negativa händelser förekommer i företaget.  
 
Markus (SET) menar att ett företag som arbetar med social redovisning minskar en del av sina 
framtida risker. Markus har sett att företag kan få vinster genom att de i god tid arbetar med 
miljöfrågor. Detta har medfört att företag har kunnat minimera framtida miljöavgifter och 
miljöskatter. På samma sätt ser han att företag kan minimera risker genom att arbeta med den 
sociala redovisningen. Som ett led i företags beaktande av risk, börjar allt fler storföretag 
granska hur leverantörer arbetar med sitt samhälleliga ansvar. Cook (2003) framhäver att de 
företagsskandaler som har varit inom det sociala området, har fått människor i samhället att 
bli mer medvetna om företags påverkan på lokal nivå. Detta medför ett större ansvar för 
företag. Detta kan ske genom att företag arbetar för att motverka negativa händelser i 
exempelvis leverantörsledet. Företag kan med detta arbete minimera sina risker.  
 
Trots synen att företag kan minska sina risker genom att arbeta fram en social redovisning 
framhäver Markus (SET) att det är relativt sällsynt med sociala redovisningar i svenska bolag. 
En undersökning (www.pwc.com 2) visar att endast 25 % av ca 1100 tillfrågade företag 
presenterar en social redovisning. Ytterligare 14 % anger att de planerar att göra det i 
framtiden, vilket tyder på att det finns en positiv framtidstro inom området.       
 
Lars-Olle (Öhrlings PWC) påtalar att om börsindex studeras för företag som arbetar med en 
hållbar utveckling och jämför det med företag som inte arbetar med det, framträder en 
skillnad. Om sedan skillnaden mellan företagen beror på själva hållbarhetsarbetet, eller om 
företag med hållbarhetsarbete generellt sett är bättre än de andra företag, är för tidigt att svara 
på. Lars-Olles resonemang stämmer överens med vad en undersökning, som har presenterats i 
Accounting, Organizations and Society, har kommit fram till (Awty & Nash 2001). 
Undersökningen säger att det finns ett positivt samband mellan företag som presenterar en 
social rapport och dess aktiekurs. Undersökningen visar att det är svårt att isolera effekten av 
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den sociala redovisningen till aktiekursen. Awty & Nash kommenterar denna undersökning 
och menar att även om effekterna är svåra att isolera, styrks sambandet av att det finns etiska 
investerare som väljer att placera kapital i just dessa företag.         

5.2.3 INTRESSENTER – SKAPANDET AV KONTROLL 

Undersökningens etiska investerare anser att social redovisning är bra för företag. Detta 
eftersom det framförallt är till fördel för företag att ha denna kunskap om deras egen 
verksamhet. Den sociala redovisningen hjälper företag att skapa kontroll. Gunnela framhåller 
att hon anser att de företag som arbetar med dessa frågor även har en god finansiell grund. 
Anledningen kan vara att dessa företag har en ledning som sköter företaget på ett genomtänkt 
sätt. Det finns utvecklade strategiska tankar samt långsiktighet i organisationen.  
 
 

5.3 VARFÖR ANVÄNDA RIKTLINJER INOM SOCIAL REDOVISNING? 
 

5.3.1 FÖRETAG – FÖR BÄTTRE STRUKTUR 

De tre undersökta företagen anger att de använder GRI. De använder det dock i olika 
utsträckning. Precis som Hedberg & Malmborgs (2003) undersökning visar, så framhäver de 
tre respondenterna att det främsta stödet med GRI är att det fungerar som en hjälp för dem vid 
framtagandet av rapporterna. Att trovärdigheten till rapporterna skulle öka genom 
användandet av riktlinjer är inget som respondenterna framhäver. Hedberg & Malmborgs 
undersökning visar att detta skall vara fallet. Istället anser respondenterna att den stora 
fördelen med riktlinjerna är att de kan få idéer om vilka nyckeltal som kan användas i 
redovisningen, samt göra den mer strukturerad. De tror att strukturen kan underlätta för 
läsaren eftersom det blir tydligare och mer igenkännande när fler företag använder samma 
riktlinjer.  
 
De tre respondenterna påpekar att GRIs riktlinjer behöver utvecklas och förbättras. 
Riktlinjerna upplevs som komplexa och detaljerade. SustainAbility och UNEP (2002) 
framhäver att den främsta kritiken som har riktats mot GRI är just att riktlinjerna är 
betungande för företag. En konsekvens av detta är att företag ofta presenterar för mycket 
information. Av denna anledning ser H&M fram emot de branschspecifika riktlinjerna som nu 
är under utveckling hos GRI. H&M hoppas på att nyckeltalen kan bli mer anpassade och att 
GRI skulle kunna hjälpa till med en gradering av nyckeltalens relevans sett utifrån 
intressenterna. Enligt GRI (www.globalreporting.org) skall dessa branschspecifika riktlinjer 
arbetas fram tillsammans med intressenter och användare. Dessa kompletterande riktlinjer 
skall fånga branschernas specifika hållbarhetsfrågor och därför kan det finnas stora 
möjligheter till att relevanta nyckeltal kommer att framarbetas.  
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5.3.2 KONSULTER/REVISORER – REGLER BEHÖVS FÖR OMRÅDETS UTVECKLING 

Representanterna från de fyra revisorsföretagen är överens om att GRI har blivit ledande i 
utvecklandet av riktlinjer. Lars-Olle (Öhrlings PWC) menar dock att området måste utvecklas, 
genom att det bör införas definitioner och reglerverk, så att företag inte helt på egen hand kan 
välja vad de skall redovisa om. Idag låter riktlinjerna företag själva välja vad de vill redovisa. 
Henrik (KPMG) är inne på samma linje som Lars-Olle och förutspår att det kommer instiftas 
fler lagar på detta område i framtiden. Även forskare inom den offentliga debatten anser att 
det krävs införande av lagar och standardiseringar. Cook (2003) menar att riktlinjerna inte är 
fullständiga och konsekventa trots att flera användare anger att GRI är ett stöd för dem i själva 
utförandet av rapporterna. Cook anser att riktlinjerna är ofullständiga eftersom det saknas 
regler och standards.  
 
Magnus (Deloitte) påpekar att utvecklingen av riktlinjerna inte bara måste stämma överens 
med intressenters krav, utan även med företags. För att riktlinjerna skall överleva måste 
företag känna att de själva får ut någonting av redovisningen, och att de kan ha användning av 
de nyckeltal de arbetar fram.  
 

5.3.3 INTRESSENTER – MÖJLIGGÖR JÄMFÖRELSE MELLAN FÖRETAG 

De fyra intressenterna i undersökningen är alla överens om att riktlinjer är bra, i det 
hänseende att det ökar jämförbarheten. Riktlinjer kan även förenkla deras analyser av företag 
och till viss del göra den mer rättvisande. Detta resonemang stämmer väl överens med 
Artsbergs (2003) resonemang om att normeringar behövs inom dagens affärsvärld, för att 
struktur skall kunna skapas. Hon menar att det i ett modernt samhälle krävs spelregler för att 
marknaden skall kunna fungera effektivt.  
 
Gunnela (Folksam) varnar dock för risken att GRIs nyckeltal kan bli för ”urvattnade”. Hon 
menar att det finns risk att nyckeltalen inte kommer ge tillräcklig relevant information, om de 
aggregeras på till exempel koncernnivå. Nyckeltal måste brytas ner på lägre nivåer, 
exempelvis per företagsenhet, för att ge relevant information. Detta måste beaktas vid 
utfärdandet av en gemensam standard. Jesper (GES) framhäver även att det kan uppstå 
problem internationellt sett, då företag och intressenter har svårt att enas om vilka riktlinjer 
som skall följas.  
 
Viktor (Banco) framhäver att det nuvarande problemet med GRIs riktlinjer är att företag 
själva kan välja vad de vill mäta. Mätningarna blir därmed olika från företag till företag, vilket 
innebär att jämförbarhet mellan företagen inte är möjlig. Som Elkington & Wheeler (2001) 
framhäver så skulle en standardisering av mått och indikatorer vara en lösning på det. Viktor 
påpekar dock att riktlinjerna fortfarande är i ett inledande stadie och att de behöver utvecklas. 
Det kommer att ta lång tid innan riktlinjerna inom hållbarhetsområdet går att jämföra med de 
riktlinjer som finns inom den finansiella redovisningen.  
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Chua (1996) menar att det vid en eventuell standardisering är viktigt att tänka på att företags 
valmöjligheter inte får begränsas. Även om regler är bra då de medför jämförbarhet säger 
Chua att vi inte får glömma att alla företag har olika förutsättningar. Företag har behov av 
regler som är anpassade till den egna verksamheten. Som nämndes tidigare har GRI tagit detta 
i beaktande och de är nu igång med utvecklandet av branschspecifika riktlinjer.    
 
 

5.4 BÖR SOCIAL REDOVISNING GRANSKAS? 
 

5.4.1 FÖRETAG – GRANSKNING ÄR FÖR KOSTSAM 

Precis som Adams (2004) hävdar så är det få företag som låter sin sociala redovisning bli 
granskad av en utomstående part. Av de tre undersökta företagen är det endast SKF som har 
valt att göra detta. Anledningen är att de vill öka innehållets trovärdighet. För IKEA skulle en 
verifiering kosta miljontals kronor. Dessa pengar lägger IKEA hellre på att förbättra sitt 
sociala arbete. De har dessutom inte upplevt att granskning har funnits som ett krav hos 
intressenterna. Detta kan eventuellt bero på att IKEA tar hjälp av utomstående parter när de 
granskar sina leverantörer.  
 
H&M har inga planer på att låta sin rapport bli granskad av externa parter. Precis som IKEA 
vill de inte lägga ner de resurser som faktiskt krävs för att få rapporten verifierad. H&M 
lägger hellre dessa resurser på deras sociala arbete.  
 

5.4.2 KONSULTER/REVISORER – GRANSKNINGEN ÖKAR TROVÄRDIGHETEN 

Henrik (KPMG) menar att syftet med att granska sociala redovisningar är att öka 
trovärdigheten för företag. Granskaren skall uttala sig om informationen i rapporten stämmer 
överens med de kriterier som den sociala redovisningen har skapats utifrån. Granskningen 
skall fungera som en kvalitetssäkring och därmed kan trovärdigheten öka (www.kpmg.se 1). 
Magnus (Deloitte) uppfattning är att investerare gärna ser att informationen är granskad, men 
att de i dagsläget inte påtalar det. Magnus menar att kraven på externa verifieringar kommer 
att öka om det uppkommer situationer då företag inte återspeglar verksamheten på ett korrekt 
sätt. Lars-Olle (Öhrlings PWC) påpekar att det numera är alltfler företag som låter en extern 
part granska sina sociala redovisningar.   
 

5.4.3 INTRESSENTER – RISK FÖR BRISTFÄLLIGA GRANSKNINGAR 

Gunnela (Folksam) anser att en granskning av en social redovisning framförallt kan vara till 
hjälp för dem som upprättar redovisningen. Till skillnad från icke granskade rapporter kan 
granskade rapporter mer garantera sanningshalten i det som skrivs. Gunnela har förståelse för 
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att granskningen är kostsam och att många företag inte tycker att granskningen är värd dessa 
belopp. Hon framhäver att en lösning till granskningsproblemet är att företag kan lyfta ur 
kärnan i rapporten och placera den i årsredovisningen. Detta för att få den viktigaste 
informationen reviderad.  
Jesper (GES) anser att social redovisning skulle bli mer tillförlitlig om informationen 
verifieras av en tredje part. Detta ställningstagande är i linje med flera forskare (Hedberg & 
Malmborg 2003, Reynolds 2001). Dessa forskare framhäver även att jämförbarheten skulle 
öka. Viktor (Banco) framhåller att det kan vara svårt att revidera en social redovisning. 
Anledningen är att det kommer att kräva ett stort arbete, om all informationen i en social 
redovisning skall revideras. 
 
Henrik (FTC) påpekar att det alltid finns behov av granskning, men påtalar att det framförallt 
är det sociala arbetet som bör granskas. Granskning bör göras av företag själva, eftersom det 
är de som har den bästa kontrollen. Henrik hänvisar till en undersökning som är gjord av 
Clean Clothes Campaign (2005). Undersökningen visar att revisionsfirmors granskning av 
socialt arbete många gånger är bristfälliga. Detta kan exempelvis gälla vid granskning av ett 
företags leverantörer. Orsakerna som undersökningen lyfter fram, är att revisionsföretag oftast 
verkar på ett globalt område och är därmed inte experter på det lokala området. 
Granskningarna är ofta för korta och för ytliga. Elkington & Wheeler (2001) menar, att av den 
anledningen bör revisionsföretag istället fokusera på att erbjuda sina tjänster till att utforma 
företags rapporter. Revisionsföretag har expertkunskaper inom detta område samt att flera 
företag upplever detta vara problematiskt.  
 
Åsikterna om granskningen skall ske eller inte, är många. De flesta åsikterna i debatten lutar 
mot att det är bra att utföra en granskning men inte till dagens kostnader. Samtidigt menar 
vissa respondenter att granskningens förfarande inte är helt klart. Adams (2004) framhåller att 
om rapporterna skall verifieras så krävs det att revisorerna använder generella metoder och att 
det finns klara kriterier för hur en social redovisning skall bedömas.   
 
 

5.5 VAD KAN INTRESSENTER TILLFÖRA SOCIAL REDOVISNING? 
 

5.5.1 FÖRETAG – INTRESSENTDIALOGER SKAPAR RELEVANS OCH TROVÄRDIGHET 

Samtliga undersökta företag har genomfört någon form av intressentdialog. Detta benämner 
Stretton (Awty & Nash 2001) som det framgångsrika sättet att angripa en social redovisning. 
SKF genomför dialoger med sina viktigaste intressenter för att få reda på vilken information 
de skall redovisa. Informationen som företaget lämnar, skall avgränsas till det som 
intressenterna anser relevant. Detta handlingssätt är ett tecken på att det finns en tydlig 
medvetenhet hos företag att kvaliteten på den information som de ger ut är avgörande för 
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dem. Eftersom investerare inför sina investeringar grundar sina beslut på företags information 
kan den vara avgörande (Singhvi & Desai 1971).  
 
H&M genomförde sin första intressentdialogen förra året med Fair Trade Center, Banco, 
Industrifacket och Globalt ansvar. Anledningen till dialogen var att H&M ville få respons på 
sin sociala redovisning. I enlighet med Elkington & Wheeler (2001), menar Karolina att 
intressentdialogen är ett sätt för H&M att öka trovärdigheten i rapporten. 
 
IKEA genomför marknadsundersökningar och anordnar diskussionsgrupper där deras sociala 
arbete berörs. Det finns även idéer om att kommunicera sitt sociala arbete till kunderna. 
Anledningen till att IKEA inte har gjort det tidigare är för att de först vill implementera ett bra 
system innan de kommunicerar med kunderna vad de har gjort. Detta kan vara en god idé 
eftersom en undersökning som är gjord i England (Cook 2003) visar att förmedlande av 
företags hållbarhetsarbete kan vara en stor fördel. Enligt undersökningen väljer hela 51 % av 
de intervjuade konsumenterna en produkt utefter företags sociala ansvarstagande och 20 % är 
beredda att bojkotta en produkt grundat på brister av detsamma. 
 

5.5.2 KONSULTER/REVISORER – KARTLÄGGNING AV INTRESSENTERNAS BEHOV 

Även revisionsföretag inser vikten av att företag genomför intressentdialoger. Magnus 
(Deloitte) påpekar att den sociala informationen skall användas som beslutsunderlag för 
intressenterna. Därför är det viktigt att företag lyssnar till vad som efterfrågas så att det skapas 
ett ändamålsenligt beslutsunderlag. 
 
Magnus menar att det är viktigt att företag behandlar givandet av information utefter vilken 
intressent den är riktad till. Därför är det viktigt att identifiera de viktigaste intressenterna, 
samt de som har förmåga att påverka företaget. Hur ett företag sedan skall kommunicera 
informationen till sina intressenter kan åskådliggöras med en modell.  
 

 
      

Figur 6: Intressentkommunikation  
    Källa: Ljungberg 2005-11-28 
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Magnus anser att intressenter kan indelas efter hur viktiga de är för företaget samt hur stark 
påverkan de har. Intressenternas placering kan variera beroende på vilket företag det är. 
Modellen visar att företag bör fokusera på de intressenter som befinner sig i rutan längst upp 
till höger. Denna grupp av intressenter är både viktiga för företaget samt har stor påverkan. De 
intressenter som företaget bör fokusera minst på är de som varken är viktiga för företaget eller 
som har stark påverkan. Företaget skall givetvis besvara deras frågor men de behöver inte 
lägga ner extra arbeta på dem. En intressentgrupp som däremot har stark påverkan på 
företaget är exempelvis NGOs, eftersom de har ett starkt medialt inflytande. Dessa bör hållas 
tillfredsställda. Intressenter som är viktiga för företaget, exempelvis etiska investerare, bör 
hållas informerade. Med denna bakgrund kan företag på ett lättare och mer effektivt sätt rikta 
informationen till intressenterna.   
 
Lars-Olle (Öhrlings PWC) framhäver att företag årligen borde genomföra intressentdialoger 
där de lyssnar till intressenternas önskemål och förslag gällande den sociala redovisningen. 
Den sociala redovisningen kan vara en hjälp i denna dialog, eftersom i den sociala 
redovisningen framkommer det vad företaget har presterat under året. Lars-Olle anser att 
företaget sedan vid redovisningsårets slut öppet skall redogöra för sin intressentdialog. 
Företaget bör påtala vilka av intressenternas åsikter de har arbetat med samt vilka de inte har 
beaktat. Sist bör företaget också ange resultatet av arbetet.  
 
Flera av respondenterna påtalar att konsumenter har visat ett relativt svalt intresse både för 
företagens sociala arbete och för företagens sociala redovisningar. Det saknas påtryckning 
från samhället i stort och konsumenterna har inte varit flitiga i denna fråga. Det kan vara så att 
social redovisning inte är ett forum för konsumenterna. Flera företag har därför medvetet inte 
riktat informationen till dem. Markus (SET) påpekar att det är först när konsumenterna börjar 
efterfråga denna information som hållbarhetsutvecklingen kommer att starta på allvar. 
Efterfrågan från marknaden är en starkare påtryckningsfaktor i företagsvärlden än 
lagstiftningen, hävdar han.  
 
Även om flera anser att påtryckningen är svag, hävdar Lars-Olle (Öhrlings PWC) att 
engagemanget i samhället kring dessa frågor ökar. Han menar att det är viktigt att företag är 
uppmärksamma på denna aktivitet. Lars-Olle säger följande:  
 

Jag känner denna rörelse väldigt väl eftersom jag är i vattnet och känner dessa 
strömmar. Problemet är när bolagsstyrelser inte är i vattnet, de tittar 
möjligtvis ut över havet men det ser lugnt ut. De känner inte strömningen. I 
sådana företag händer ingenting förrän rullgardinen dras ner. Då blir det en 
jädra aktivitet för de känner sig illa klämda – de har inte gjort något fel, de har 
ju följt lagar och så vidare. 

 
Trots att det som Lars-Olle (Öhrlings PWC) uttrycker, finns en rörelse, återstår mycket arbete 
kring social redovisning. Det finns ett gap mellan den information som intressenter efterfrågar 
och den informationen som företag ger ut (Wennberg 1996). Detta gap kan komma att minska 
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eftersom samtliga respondenter påpekar intressentdialogers relevans. Elkington & Wheelers 
(2001) diskussion om att intressentdialoger är karaktäristiska för 2000-talet, verkar 
överensstämma med respondenternas uppfattning.  
 

5.5.3 INTRESSENTER – INTRESSENTDIALOGERNA BÖR PRESENTERAS OFFENTLIGT 

En intressentgrupp som arbetar aktivt med att påverka företag är investeringsbolag och NGOs. 
De fyra intressenterna anger alla att de deltar i olika dialoger med företag. Dialogerna 
genomförs för att ge företag tips och idéer om hur de kan förbättra sitt sociala arbete och sin 
redovisning. Gunnela (Folksam) framhåller att företag borde genomföra intressentdialoger i 
större utsträckning än vad som görs idag. Det är även önskvärt om dessa dialoger presenteras 
offentligt, exempelvis i den sociala redovisningen, så att en öppen diskussion kan uppstå.  
 
 

5.6 SKALL INFORMATIONEN VARA KVALITATIV ELLER KVANTITATIV? 
 

5.6.1 FÖRETAG – INTRESSENTERNA KRÄVER KVANTITATIV INFORMATION 

Två av de tre undersökta företagen anger att den mest framträdande feedbacken de har fått 
från intressenterna är att det borde finnas fler nyckeltal och mätningar i rapporterna. 
Företagen påpekar att de arbetar med att ta fram konkreta resultat. Det tar dock tid eftersom 
rutiner måste utarbetas så att de kan säkerställa att nyckeltalen verkligen mäter det de avser att 
mäta, samt att denna mätning blir likadan från år till år. Intressenternas önskemål om att 
företag skall kvantifiera mer av informationen i redovisningarna stämmer överens med Porters 
(1996) påstående om att mätningar tilltalar människor och att beslut gärna baseras på siffror. 
Kvantifierad information, som Latour & Woolgar (1986) uttrycker det, har intagit en 
faktaliknande status. De menar att kvantifierad information uppfattas som objektiv och 
ifrågasätts sällan. Det får därmed inte glömmas att det även finns problem med kvantifiering. 
Flera respondenter lyfter fram samma problematik som Porter, nämligen att viktig 
information kan försvinna vid en kvantifiering. Det finns information bakom siffrorna vilket 
inte presenteras i en kvantifierad rapport. Kvantifiering ger i många sammanhang endast en 
förenkling av verkligheten och kan på så sätt ge en skev bild.  
 

5.6.2 KONSULTER/REVISORER – BÅDE KVALITATIVT OCH KVANTITATIVT 

Henrik (KPMG) klargör att det är viktigt att företag inte tar med för många nyckeltal i 
rapporten. Han anser att företag borde välja ut tre till fem nyckeltal, som de sedan redogör för. 
Kvalitativ information i rapporten blir bättre om den kopplas till de utvalda nyckeltalen. Han 
anser, precis som Porter (1996) att det är för drastiskt att helt övergå till kvantifierad 
information. Rapporter bör därför innehålla både kvalitativ och kvantitativ information. Även 
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Markus från SET framhäver vikten av att både presentera information kvalitativt och 
kvantitativt.  
 
Magnus (Deloitte) menar att hårddata som nyckeltal kommer att bli allt vanligare. Detta 
eftersom intressenterna fattar en rad olika beslut med hjälp av social information. Mätningar 
är även till hjälp för företag eftersom de då måste stanna upp och tänka systematiskt. Har vi 
uppnått målen? De mål vi inte har uppnått vad gör vi för att uppnå dem framöver?” Precis 
som litteraturen säger så visar detta att kvantitativ information är övertygande och har en 
förmåga att påverka människor på ett kraftfullt sätt (Porter 1996). Det får människor att agera. 
Anledningen till att den kvantitativa informationen har intagit denna ställning beror på att 
metoden har varit dominerande inom tidigare områden, såsom inom den finansiella 
redovisningen. Metoden får även status genom att den presenteras på ett övertygande sätt och 
genom att flertalet auktoritärer inom området stödjer metoden (Latour & Woolgar 1986).      
 
Lars-Olle (Öhrlings PWC) ser brister inom den kvantitativa informationen och är inte 
övertygad om att nyckeltal behövs för att mäta olika aspekter i inom den sociala 
redovisningen. Han anser att detta område inte går att mäta ensidigt med hjälp av ekonomiska 
nyckeltal och siffror. Istället behövs andra prestandaindikatorer som beskriver verksamheten. 
Som Porter uttrycker det är det inte alltid bra att redovisa enligt kvantitativa mätningar då det 
är sanningen som eftersträvas. Samtidigt finns det risk att rapporter som baseras på skriftlig 
information blir, som Whewell (Porter 1996) uttrycker det: ”too slippery”. Enligt Whewell 
bör informationen kompletteras med mätningar eftersom de har en inneboende 
kontrollmekanism som verbala formuleringar inte har.  
 

5.6.3 INTRESSENTER – STANDARDISERING AV NYCKELTAL BEHÖVS 

Ett alternativ till valet mellan kvalitativ och kvantitativ information, som flera respondenter 
tidigare har nämnt, är att presenterar dem parallellt i rapporten. Jesper (GES) anser att företag 
bör göra detta och framhäver samtidigt vikten av att de presenterar informationen utefter de 
mål som företaget har satt upp.  
 
Viktor (Banco) framhåller att kvantifiering av informationen i sociala redovisningar hjälper 
analytiker att se trender. Det blir lättare att se om utvecklingen har blivit bättre eller sämre 
inom ett företag. Han menar att det är viktigare att jämföra företags egen utveckling över åren, 
för att se om det har skett förbättringar, än att jämföra och rangordna företag inom samma 
bransch. Oavsett om mätningar införs är det svårt att jämföra företag med varandra. Samtidigt 
ser han att det även kan uppstå problem med mätningar där jämförelse sker inom ett företag. 
Av olika anledningar kan företag behöva ändra mätningarna från år till år, och då blir det 
svårare att jämföra. Viktor tycker att det är viktigt att företag presenterar hur de arbetar med 
sina system och hur de gör uppföljningar samt hur de hanterar avvikelser. Rapporterna bör 
innehålla beskrivningar om företags processer, men samtidigt behöver information vara så 
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konkret som möjligt. Detta för att undvika det som Whewell uttryckte, att kvalitativa 
rapporter tenderar att bli diffusa. 
 
Henrik (FTC) anser att företag borde redovisa mer resultat. Ur deras perspektiv är det viktigt 
att i redovisningen se hur väl företag och dess leverantörer uppfyller de uppställda kraven. 
Henrik framhåller ett förslag om att företag skulle kunna rangordna leverantörerna efter hur 
bra de lever upp till kraven. Denna information borde företag sedan redovisa öppet i den 
sociala redovisningen.  
 
Gunnela (Folksam) anser att företag borde ta fram fler nyckeltal med korta kommentarer och 
beskrivningar. Det vore en fördel om det kom lagkrav eller frivilliga överenskommelser kring 
nyckeltalen. Detta skulle medföra att alla företag redovisar samma nyckeltal på samma sätt. 
Resonemanget tydliggör Hunters (1980) ställning genom att Gunnela menar att det krävs en 
standard för att mätningar skall kunna jämföras med varandra. Om ingen given standard finns, 
menar Hunter att användare kommer att agera utefter vad han eller hon anser vara rätt. Då är 
det inte längre någon idé att jämföra talen, varken mellan företag eller inom företaget.  
 
Respondenternas åsikter inom detta område stämmer överens med Chua (1996) och Porters 
(1996) resonemang. De framhåller att rapporter med endast kvantifierad information blir för 
rättfram och att det behövs tolkningar samt åsikter för att det mänskliga inslaget inte skall 
reduceras.  Respondenterna påtalar även vikten av att kvantifiera information eftersom det är 
en god hjälp vid analyser. För att det skall bli användbart påpekar dock flertalet respondenter 
precis som Hunter, att det krävs standardiseringar så att mätningarna sker på ett likartat sätt.  
 
 

5.7 VAD KRÄVS FÖR ATT GÖRA INFORMATIONEN ANVÄNDARVÄNLIG? 
 

5.7.1 FÖRETAG – INTRESSENTDIALOGER OCH RESULTATINDIKATORER 

Det finns många tankar och bra förslag hos respondenterna som kan leda till förbättringar av 
den sociala redovisningen. En av de mest berörda förbättringsfrågorna, vilket diskuterades 
ovan, är införandet av ytterligare resultatindikatorer och kvantitativa mått samt att fokusera på 
intressentdialoger.  
 
Inom H&M finns funderingar på att börja kommunicera mer med konsumenterna. 
Anledningen till att H&M inte har gjort detta tidigare är för att deras fokus har varit på att 
arbeta med sociala aspekter snarare än att berätta för konsumenterna om vad de har gjort.  
 
SKF satsar på att förbättra sin sociala redovisning genom att fortsätta lyssna till intressenterna 
och beakta deras önskemål. De fokuserar på en ständig utveckling av sin redovisning. Det 
absolut viktigaste är att redovisa det som är av störst intresse för företagets intressenter.  
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IKEA samlar feedback både internt och externt för att få reda på vad de kan bli bättre på. 
Framtida förbättringar handlar bland annat om att anpassa redovisningen till de nya 
strategierna som IKEA har arbetat fram för nästa femårsperiod. Det är också viktigt att hela 
tiden förnya rapporten, så den känns aktuell och intressant.  
 

5.7.2 KONSULTER/REVISORER – INTRESSENTDIALOGER OCH INTERNET 

Om Markus (SET) skulle ge förslag till förbättringar, menar han att det skulle handla om hur 
företag uttrycker sig i redovisningen. Det bör finnas mer berättelser om hur det har gått under 
året och vad företaget planerar att göra i framtiden.  
 
Gällande användarvänligheten framhäver Magnus (Deloitte) internets möjligheter. Elkington 
& Wheeler (2001) menar precis som Magnus att internet är ett bra sätt att nå fler läsare. 
Elkington & Wheeler menar samtidigt att det är viktigt att företag är medvetna om vikten av 
att kontinuerligt gör uppdateringar, och att skapa enkelhet genom att sidorna är lättnavigerade. 
Annars finns det risker med att trovärdigheten i informationen minskar. Magnus menar att den 
sociala redovisningen borde placeras i en databas på internet så att varje intressent kan söka 
efter de delar som han/hon anser vara intressanta. Elkington & Wheeler poängterar att om 
informationen anpassas till olika intressenter, vilket enklast görs via internet, kommer 
kommunikationen mellan företag och dess intressenter att bli avsevärt bättre.    
 
Henrik på KPMG tycker också att kommunikation är viktig. Han uttrycker det som att företag 
måste börja se hela samhället som sin intressent. Han anser att det finns behov av att utveckla 
system där företag kan fånga intressenternas åsikter. Detta är ett viktigt steg i utvecklingen då 
dessa system inte är vanliga idag.  
 

5.7.3 INTRESSENTER – REDOGÖRELSE AV MOTGÅNGAR 

Jesper (GES) vill se mer likriktade sociala redovisningar där företag tvingas att beröra 
områden som är fastställda i förväg. Detta kan röra sig om företags ledningssystem och policy 
exempelvis gällande: hälsa & säkerhet, jämställdhet, löner & arbetstid, barnarbete och 
mänskliga rättigheter i leverantörsledet. 
 
Henrik (FTC) anser att de sociala redovisningarna behöver bli kortare. Henrik uppfattar 
flertalet rapporter som onödigt ”pratiga”. De är med andra ord väldigt berättande och har svårt 
att fokusera på vad som är viktigt. Därför efterlyser Henrik mer konkret information. Det bör 
även finnas ett minimikrav på vilken information som skall finnas med i rapporten. Det är 
även viktigt att företag tar upp de problem samt misslyckanden som företaget har råkat ut för. 
Givetvis skall även de åtgärder som genomförts på ett bra sätt också tas med. Gunnela 
(Folksam) håller med Henrik om att rapporterna tenderar att vara ”pratiga” och att de ofta 
upplevs som reklamprodukter. För att motverka denna tendens bör företag ta upp de negativa 
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aspekterna samt förklara hur de har hanterat dessa. Om en sådan genomgång skulle finnas i 
redovisningen skulle den upplevas mer seriös.  
 
Dr Marc Newson (www.pwc.com 1) belyser att det finns en problematik kring att företag inte 
vill utge negativ information. Det finns inga regleringar och därför finns det en osäkerhet 
inom företag om vad som förväntas av dem. Intressenter vill att företag skall rapportera om 
negativa händelser, men företag känner många gånger att det utgör en risk att offentliggöra 
sådan information. Dr Marc Newson anser därför att det är endast standardsättare inom detta 
område som kan lösa problemet. Gunnela har samma åsikt som Dr Marc Newson och anser 
att det behöver införas lagkrav för att visa vilka frågor som alltid skall redovisas.  
 
Gunnela och Viktor (Banco) anser att redovisningen behöver kortas. Viktor tycker att social 
redovisning skulle kunna göras bättre om företag endast hade cirka fem till tolv sidor som var 
allmänt beskrivande. Resterande material skulle finnas på deras hemsidor så att intressenterna 
själva kan söka efter den information som de efterfrågar. Viktor menar att detta skulle leda till 
förbättringar. 
 
Precis som Gunnela anser Viktor att företags problem och risker bör belysas i rapporterna så 
att företag inte endast skriver om allt som är bra. Viktor menar också att deras arbete skulle 
underlättas om företag presenterade mer detaljerad indelning av fakta på exempelvis olika 
geografiska enheter.  
 
De finns många bra idéer som företag bör ta åt sig av. De starkaste önskemålen är att företag 
skall ta upp de problem de har upptäckt under arbetets gång, samt att korta rapporten. För att 
lyckas med en nedkortning av rapporten måste företag inse vikten av en kommunikation med 
intressenterna. Det troligtvis mest effektiva sättet är att ständigt arbeta med en 
tvåvägskommunikation med intressenterna, där det öppet diskuteras och utbyts erfarenheter 
gällande socialt arbete.  
 
 

5.8 VAD ÄR VIKTIGT FÖR FRAMTIDENS SOCIALA REDOVISNING? 
 

5.8.1 FÖRETAG – FOKUS PÅ INTRESSENTERNA 

H&M skall förbättra sin sociala redovisning genom att i framtiden lägga mer vikt vid 
prestandaindikatorer. De arbetar nu med att implementera ett nytt IT stöd för att kunna fånga 
upp olika mätningar i organisationen.  
 
Håkan (SKF) anger att deras framtida informationslämnande måste begränsas, eftersom 
dagens information är alldeles för omfattande. För SKF är det av stor vikt att lyssna till de 
viktigaste intressenterna så att den information som lämnas blir relevant. Håkan framhäver att 



SOCIAL REDOVISNING - PÅ VILKET SÄTT KAN SOCIAL REDOVISNING  
BLI MER ANVÄNDARVÄNLIG FÖR FÖRETAGS INTRESSENTER? 

 

 54

det även är viktigt att de öppet redovisar den information som intressenterna efterfrågar inom 
dessa frågor. 

 
För IKEA är det viktigt att i framtiden lägga fokus på att tillverka säkra produkter. 
Produkterna får inte skada konsumenterna eller på annat sätt påverka deras hälsa. Vidare är 
det viktigt att produkterna tillverkas under förhållanden som är bra för människorna.  

5.8.2 KONSULTER/REVISORER – SKAPANDE AV LÅNGSIKTIGA STRATEGIER 

Elkington & Wheeler (2001) betonar vikten av att företag måste se långsiktigt och arbeta med 
hållbarhet för att undvika oväntade negativa händelser. Detta är ett led i arbetet med att 
säkerställa ett företags varumärke. Magnus (Deloitte) ser dock att det fortfarande är långt kvar 
innan företag systematiskt arbetar med social redovisning som en integrerad del i 
”varumärkesarbetet”. Samtidigt visar en undersökning (www.pwc.com 2) att 70 % av 1100 
tillfrågade företagsledare ändå ser att social redovisning är viktigt för ett företags lönsamhet.   
 
Lars-Olle (Öhrling PWC) ser att vi inom 15-20 år kommer att ha mycket tydligare 
prestandamått inom social redovisning. Miljöområdet har redan utvecklats till att bli ett 
konkret område och utefter Lars-Olles resonemang kan den sociala redovisningen få samma 
positiva utveckling.   
 
Det Markus (SET) förutspår i framtiden är att dessa frågor kommer att bli allt viktigare. 
Därför försöker SET få sina kunder att börja med detta arbete. Henrik (KPMG) påtalar vikten 
av att företag fortsätter att arbeta med sin sociala redovisning, eftersom detta kommer att leda 
till förbättringar inom social redovisning. 
 

5.8.3 INTRESSENTER – VILJA ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR FRAMGÅNG 

Jesper (GES) menar att i framtiden behöver redovisningarna likriktas mer för att de skall 
kunna göra bra analyser av dem. Av samma anledning behövs även krav från myndigheter om 
att vissa riktlinjer skall följas.  
 
Gunnela (Folksam) ser gärna att det i framtiden kommer en lättare variant av social 
redovisning, för att även mindre företag skall kunna arbeta för en hållbar utveckling. Hon 
menar att detta arbete är bra och behövs i alla företag. Mindre företag har kanske inte samma 
möjlighet att utveckla ett fullskaligt system och därför borde det finnas ett alternativ för dem. 
Om företag skall ha energi till att fortsätta redovisa kring dessa frågor måste det finnas en 
vilja förankrad i företaget. Det måste finnas en grundvärdering som säger att företaget skall 
satsa på dessa frågor. Precis som Latour (Chua 1996) menar så måste det finnas en 
övertygelse hos människor, för att ett system skall fungera.   
 
Respondenternas syn på framtiden överensstämmer med PricewaterhouseCoopers 
(www.pwc.com 2) undersökning, där 1100 företagsledare världen över har tillfrågats. Denna 
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undersökning säger att hela 60 % tror att social redovisning kommer att vara lika prioriterad i 
framtiden, samt att 70 % ser att den sociala redovisningen är viktig för företags lönsamhet.      
 
 
 

5.9 SAMMANFATTNING 
 
De tre respondenterna från företagen har insett vikten av att skapa en positiv image kring sitt 
företag, genom att de arbeta med social redovisning som en följd av deras etiska 
grundvärderingar. Efter påtryckningar från intressenter var den sociala redovisningen ett 
enkelt val för dem.  
 
Respondenterna anser att riktlinjerna är komplexa och detaljerade. En konsekvens av detta är 
att flera företag presenterar information som inte alltid är relevant. Av den anledningen menar 
flertalet respondenter att det finns ett stort behov av en gemensam standard. Frånvaron av en 
standard och av generella granskningsmetoder leder även till att vissa respondenter ser 
granskningen av de sociala rapporterna som bristfälliga. De menar att det krävs klarhet över 
granskningsförfarandet för att det skall bli meningsfullt. Flera respondenter hävdar trots detta 
att trovärdigheten ökar om rapporten är granskad.  
 
Samtliga respondenter anser att intressentdialoger är ett viktigt moment inom den sociala 
redovisningen. Företag är medvetna om att det krävs kvalitet i den information som de ger ut. 
Detta är ett tecken på att det finns stora möjligheter till att informationsgapet mellan företag 
och dess intressenter skall minskas genom vidareutveckling av dessa dialoger.   
 
Flera respondenter väntar sig att kvantifierad information i rapporterna kommer att bli allt 
vanligare. Det visar den utbredda viljan att basera beslut utifrån siffror. Respondenterna 
framhäver trots detta vissa av kvantifieringens nackdelar och flera respondenter anser att 
rapporterna av den anledningen skall innehålla både kvalitativ och kvantitativ information. 
Flera anser att det viktiga är att företag på ett konkret sätt redovisar beskrivningar av företags 
processer. Om en kvantifiering skall vara möjlig krävs att en standard utarbetas för att 
mätningar skall kunna jämföras med varandra. Finns ingen standard är det ingen idé att 
jämföra talen, varken mellan företag eller inom företaget.  
 
Ytterligare sätt att öka användarvänligheten, som flera respondenter framhäver, är 
utvecklandet av internets möjligheter. Utvecklar företag bra sökfunktioner möjliggör det för 
intressenter att på ett effektivt sätt hitta den information som de efterfrågar. Ett sätt att få 
rapporter mer trovärdig, och därmed mer användarvänliga, är genom att företag tar upp de 
problem samt misslyckanden som företaget har råkat ut för samt förklara hur de har hanterat 
dessa.  
 



SOCIAL REDOVISNING - PÅ VILKET SÄTT KAN SOCIAL REDOVISNING  
BLI MER ANVÄNDARVÄNLIG FÖR FÖRETAGS INTRESSENTER? 

 

 56

Som en framtida syn på den sociala redovisningen betonas vikten av att se långsiktigt och att 
minimera riskerna för framtida negativa händelser. Vissa respondenter ser att social 
redovisning är ett sätt att stärka varumärket, men samtidigt ser vissa att det är en lång väg 
kvar tills företag utarbetar social redovisning grundat på det argumentet.  

6 SLUTDISKUSSION 
 
 

Vi kommer här att föra en diskussion kring de slutsatser som vi har kommit fram 

till i vår studie. Vi vill frambringa en eftertanke hos aktörer inom social 

redovisning genom att presentera de förbättringsmöjligheter vi ser. Vår 

förhoppning är att detta kan leda till utveckling och framsteg inom området. 

Kapitlet innehåller även tankar om framtida forskning och våra reflektioner kring 

uppsatsen. 

 
 

6.1 INLEDNING 
 
Utifrån vår empiriska undersökning har vi klarlagt hur förhållandet mellan parterna ser ut 
idag, vilket illustreras i figur 7. Förhållandena har vi presenterat mer ingående i den offentliga 
debatten vid figur 4. Den rådande situationen inom den sociala redovisningen resulterade i 
studiens forskningsfråga. Vi har undersökt hur social redovisning kan förbättras för företags 
intressenter, samt i vilken utsträckning kvantitativ information kan öka den sociala 
redovisningens användarvänlighet.    
 

 
 
Figur 7: Samband mellan parter inom social redovisning 
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Slutdiskussionen grundar sig på den offentliga debatten och intervjuerna med respondenterna.  
Utifrån detta framkommer en bild av hur ett önskvärt förhållande mellan parterna skulle 
kunna se ut. Dessa förhållanden presenteras i en reviderad modell, figur 8. Genom att social 
redovisning utvecklas och om våra förslag på förbättringar genomförs skulle social 
redovisning kunna bli mer användarvänlig för intressenterna. 
 

 
  

Figur 8: Önskat samband mellan parter inom social redovisning  

 
Den reviderade modellen skiljer sig från den ursprungliga på flera sätt. Genom ökade krav på 
standardiserade redovisningsformer kan sambandet mellan lagstiftare/standardsättare och 
företag stärkas. Om en standard utfärdas kan granskningen komma att bli allt viktigare, vilket 
kan leda till att sambandet mellan revisorer och företag förstärks. Relationen mellan företag 
och intressenter kan utvecklas om informationsutbytet dem emellan förbättras. Det möjliggör 
att gapet, mellan den information som företag ger ut och den information intressenter 
efterfrågar, minskas. Grunden till dessa ställningstaganden presenteras mer ingående i detta 
kapitel. Slutsatserna presenteras utefter tidigare nämnda analysområden: riktlinjer, 
granskning, intressenter, kvalitativ och kvantitativ information samt användarvänlighet.  
 
 

6.2 FORSKNINGSFRÅGAN BESVARAS 
 

6.2.1 BEHOV AV EN INTERNATIONELL STANDARD & AV RIKTLINJER 
Efter studier av den offentliga debatten och av intervjuer med respondenterna framkommer 
det att det finns ett tydligt behov av en internationell standard inom social redovisning. En 
sådan skulle kunna göra informationen mer användarvänlig. Detta markeras i modellen 
genom att lagstiftare/standardsättare får en starkare påverkan på företag. Eftersom det är upp 
till varje företag att presentera den information de själva vill, så kan det många gånger vara så 
att informationen som läsaren letar efter inte finns i rapporten. En standard skulle innebära att 
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det ställdes krav på företag att en viss given information måste finnas med. Intressenterna får 
då lättare att överblicka helheten och hitta den information som de söker efter. Det skulle 
kunna innebära att intressenters investeringsbedömningar av företag kan underlättas. 
  
Införandet av en standard skulle även kunna innebära fördelar för företag. Standarden kan 
hjälpa till att strukturera information i rapporterna, samt ge möjlighet att förstå vad som är 
relevant information. Efter studier av den offentliga debatten och av intervjuer med 
respondenterna ser vi att ett sådant verktyg skulle vara behövligt då det på flera håll råder 
oklarheter inom denna typ av redovisning. En av oklarheterna grundar sig i att flera företag 
inte vet hur de skall gå till väga när de utformar rapporten. Vår studie visar även att flera 
företag känner osäkerhet med att offentliggöra viss information. Detta kan ha uppkommit på 
grund av att viss media vid vissa tillfällen har gjort en höna av en fjäder. En standard skulle 
därmed klargöra rapporters innehåll för alla parter, det vill säga för företag, intressenter och 
media.  
 
Idag kan företag ange att de följer GRIs riktlinjer utan att de framgår i vilken grad de 
verkligen gör det. Denna kritik skulle kunna lösas genom att standarden delas in i olika 
nivåer. Fördelen med en nivåindelning är att intressenter på ett enkelt sätt kan få en 
uppfattning om i vilken utsträckning företag följer standarden. Företag kan med hjälp av 
nivåerna klargöra hur långt deras sociala redovisning har kommit i jämförelse med 
konkurrenterna. Nivåerna skulle även kunna användas för att fastställa vilka krav som företag 
skall uppfylla. Företag som är i ett inledande stadie av den sociala redovisningen ingår i den 
lägsta nivån och därmed skulle lägre krav på redovisningen ställas på dem. Därefter har de 
möjlighet att arbeta sig uppåt i skalan. Detta skulle vara ett bra sätt att få mindre företag att 
börja redovisa socialt arbete.  
 
För att en standard skall kunna implementeras på ett tillfredsställande sätt och få fortsatt fäste 
krävs det att standarden utarbetas tillsammans med användare och intressenter. Detta medför 
att användare och intressenter i mindre grad kritiserar standarden. Ytterligare aspekter som 
bör beaktas i arbetet med standardlösningar är kompletterandet av branschspecifika 
inriktningar. GRI arbetar just nu med detta. Eftersom företag är verksamma inom helt olika 
områden, krävs det att differentierade standards utarbetas för respektive bransch.       
 

6.2.2 GRANSKNING KAN FÖRBÄTTRAS GENOM SAMARBETE MELLAN PARTERNA  

I den offentliga debatten och i intervjuerna med respondenterna diskuteras revisionsföretags 
funktion inom social redovisning, det vill säga om de skall granska eller utforma rapporterna? 
Vi ser det som att konsulterna och revisorerna har med sina skilda expertkunskaper olika 
funktioner att fylla.  
     
Vi anser att det finns ett behov av extern verifiering för att kontrollera att företag följer den 
standard som flera önskar se i framtiden. Så länge det inte finns en standard blir granskningen 
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av den sociala redovisningen till stor del betydelselös. Detta bekräftas av vår undersökning 
där det framkommer att intressenterna inte värderar en granskad rapport högre än en icke 
granskad rapport. Införs en standard ser vi att revisorers granskning skulle kunna bli en viktig 
del i den sociala redovisningen. De kan då grunda sitt arbete utifrån standardens uppställda 
krav. Rapportens tillförlitlighet förstärks genom att rapporten verifieras och signeras av 
revisorns underskrift. Revisorers förstärkande position markeras med en heldragen pil i den 
reviderade modellen, figur 8.  
 
Flera respondenter uppfattar rapporter som utarbetas av företag själva som mer tillförlitliga, 
än de rapporter som utarbetas endast av konsulter. Anledningen till detta är att företag har den 
främsta kunskapen om sin egen verksamhet. Det vore därför önskvärt att kompetens utvecklas 
inom företag så att de själva kan utforma rapporter. Konsulter har en viktig roll att fylla i detta 
sammanhang. De kan använda sina expertkunskaper till att hjälpa företag att inleda arbetet 
med den sociala redovisningen. De kan därmed arbeta fram en struktur som företagen kan 
arbeta utefter. Konsulter kan även hjälpa företag att utveckla datasystem som kan hantera 
hållbarhetsinformation. Även om företag anlitar konsulthjälp krävs ett internt engagemang 
inom företaget i dessa frågor för att de skall bli framgångsrika inom social redovisning.   
 
Revisionsföretag har återkommande fått kritik för att det har uppstått brister i deras 
granskning av hållbarhetsarbetet. Anledningarna till det är att revisorer inte har möjlighet att 
göra kontinuerliga, spontana och djupgående besök hos företags leverantörer. För att revisorer 
skall kunna utföra granskningar av sociala redovisningar på ett professionellt sätt bör de 
samarbeta med andra organisationer. Lokala intresseorganisationer kan hjälpa 
revisionsföretag att utföra kontroller av exempelvis ett företags leverantörer. Om parter 
inriktar sig på det som de är bäst på skulle ett mer effektivt förfarande gällande social 
redovisning kunna utvecklas.   
 
Vi ser även att det kan finns en risk med att begreppet granskning. För många människor kan 
processen uppfattas negativt. Det kan stundtals locka människor till att dölja saker istället för 
att samarbeta. Den optimala lösningen på problemet, vilken dock är komplicerad, är att få 
granskningen till att bli ett positivt inslag i den sociala redovisningen. Istället för att ett 
företags leverantörer skall känna att deras verksamhet granskas på ett kritiskt sätt, skall det få 
dem att känna att granskningen hjälper dem. Detta skulle kunna uppnås genom att få dessa 
företag att inse att arbetet med social redovisning är en konkurrensfördel.   
 

6.2.3 ÖMSESIDIGT SAMARBETE VIDARUTVECKLAR INTRESSENTDIALOGER 

En av de viktigaste åtgärderna för att förbättra den sociala redovisningen är vidareutveckling 
av intressentdialoger. Flera företag utför intressentdialoger men studien ger stundtals sken av 
att det råder brist på ömsesidigt samarbete mellan parterna. Vissa intressenter anser att företag 
bör ge ut mer information, men samtidigt vill företag inte offentliggöra allt. Parter får inte se 
varandra som fiender, utan som samarbetspartners som kan hjälpa varandra i arbetet för en 
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hållbar framtid. Resonemanget om det ömsesidiga utbytet av information åskådliggörs i figur 
8 genom att pilarna mellan företagen och intressenterna är lika markanta. För att lyckas 
etablera en god relation mellan företag och intressenter måste denna dialog ske kontinuerligt. 
Det är viktigt att företag utarbetar rutiner och system för att ta hand om intressenternas 
åsikter. För att få ett tillfredsställande utbyte dem emellan bör företagen sedan kommunicera 
till intressenterna genom att öppet redovisa vilka åsikter de har beaktat, vilka åsikter de inte 
har beaktat samt förklaringar till sitt handlande. Detta handlande leder förhoppningsvis till att 
företag uppnår en ständig förbättring inom den sociala redovisningen.  
 
Intressentdialoger skall vara ett komplement till en eventuell standard och skall fungera som 
en hjälp för företag att komma ett steg längre i sin utveckling av redovisningen. 
Intressentdialoger skapar möjligheter för företag att anpassa informationen till sina specifika 
intressenter, vilket krävs för att tillfredsställa dem. Standarden kan därmed fungera som 
utgångspunkt i en intressentdialog och om dialogen baseras utefter detta, skulle 
kommunikationen mellan parterna kunna underlättas. Det kan föra intressentdialogen till en 
högre nivå jämfört med hur den är idag.           
 

6.2.4 KVANTIFIERING ÄR NÖDVÄNDIGTVIS INTE DEN BÄSTA METODEN   

Enligt både den offentliga debatten och respondenterna förs det en het diskussion om 
kvantifieringens vara eller icke vara. Det är dock ingen lätt frågeställning eftersom 
kvantifiering i form av resultatindikatorer både kan hjälpa och stjälpa informationslämnandet. 
Kvantifierade rapporter skulle kunna underlätta för företags intressenter, eftersom 
kvantifierad information kan utgöra ett mer konkret beslutsunderlag. Å andra sidan finns det 
risk att informationen blir förenklad och inte ger tillräcklig bra bakgrund för komplicerade 
frågeställningar.  
 
Flertalet respondenter uttrycker behovet av kvantifierade rapporter. Främsta argumentet är att 
det skulle möjliggöra jämförelser både inom företag och mellan företag. Trots dessa fördelar 
finns det problem med hur kvantifieringen skall gå till. Utarbetas standardiserade mått uppstår 
kritik att verksamheter är så olika att de inte kan mäta på samma sätt, samt att ett mått inte är 
relevant för alla företag. Svaret på denna problematik är att utarbeta branschspecifika mått. 
Problem som kvarstår är att det idag inte finns krav på hur företag skall genomföra sina 
kontroller av den sociala informationen. Ett företag som lägger ner mycket resurser på sitt 
sociala arbete och har bra kontroll på sina leverantörer världen över, kan exempelvis ett år 
upptäcka tre barnarbetare. Ett företag inom samma bransch som är mindre framstående inom 
det sociala arbetet upptäcker inga barnarbetare, på grund av att de utför bristande kontroller av 
sina leverantörer. Detta kan få till följd att de företag som genomför grundliga kontroller kan 
fara illa vid presentationen av den framkomna informationen. Detta område är problematiskt 
att reglera och kan leda till att företag stundtals utför bristfälliga kontroller för att inte 
presentera negativ information. Om det skall införas krav på kvantifierad information i 
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rapporterna krävs det att alla förutsättningarna är klara för hur mätningar skall gå till, vilket 
inte är fallet idag.    
 
Flertalet respondenter har påtalat att jämförelser av nyckeltal endast skall ske inom företag, 
för att möjliggöra jämförelser mellan olika år. Anledningen till att jämförelser mellan företag 
ej skall ske är för att de kan genomföra mätningar på olika sätt. Trots detta argument ser vi att 
det finns risk för att jämförelser mellan företag kan komma att ske om mätningar förekommer 
i rapporterna, även om mätningarna endast är tänkta för jämförelse inom företag. Oavsett om 
mätningarna kompletteras med text som förklarar hur mätningarna görs, finns det risk för att 
läsare förbiser detta. Om jämförelser endast grundas på vad siffrorna visar och ej beaktar att 
mätningarna har genomförts på olika sätt, finns risk för missvisande slutsatser.  
 
Det görs många gånger hänvisningar till den finansiella redovisningen i argumentationen för 
kvantifierade rapporter. Vi ställer oss kritiska till den kvantitativa metoden då vi befarar att 
informationen inte är så objektiv som den flera gånger framhävs. En anledning till det är att 
den kvantitativa metoden till viss del bortser från bakomliggande informationen och därmed 
kan bli otillräcklig vid beslutsfattande. Vi anser därför att det kan vara riskfyllt att endast 
förlita sig till den kvantitativa metoden, utan att göra en grundlig studie av vilken metod som 
på bästa sätt lyfter fram det sociala arbetet i rapporterna. Om studier skulle komma fram till 
att kvantifiering är en av de bästa metoderna, bör den självklart tillämpas, men det kan vara 
ödesdigert att använda en metod som inte är grundligt utvärderad. Tron på att kvantifieringen 
löser alla dagens problem inom social redovisning utan att beakta dess för- och nackdelar och 
utan en plan för hur kvantifieringen skall gå till kan vara riskfullt. 
 

6.2.5 KORTA OCH KONCISA RAPPORTER ÖKAR ANVÄNDARVÄNLIGHETEN 

I vår empiriska studie framkom flera synpunkter som kan bidra till förbättringar inom den 
sociala redovisningens användarvänlighet. En av förbättringsmöjligheterna är att rapporterna 
bör bli kortare och mer koncisa. Flera respondenter, även företagen själva, medger att 
rapporterna är så långa att de flesta inte orkar läsa igenom den. Längden på rapporterna är en 
konsekvent av att företag har flera intressenter att tillfredsställa. Ett sätt att lösa detta är att 
publicera ett sammandrag av den sociala redovisningen i den traditionella skriftliga rapporten 
och att publicera resterande information på internet. Internet är ett forum som möjliggör för 
företag att precisera informationen till specifika intressenter. Specificeringen kan genomföras 
genom att utveckla sökfunktioner på företags hemsidor där intressenterna själva kan söka 
efter den information de efterfrågar. Flera intressenter angav i intervjuerna att det idag kan 
vara svårt att finna den information de efterfrågar. Därmed kan utvecklande av sökfunktioner 
vara till stor hjälp för intressenterna i deras arbete.        
 
För att öka trovärdigheten bör företag redovisa de problem som de har ställts inför under 
arbetets gång. Det är helt naturligt om företag inte lyckas i alla sina åtagande eller om det tar 
längre tid att genomföra dessa än beräknat. Av denna anledning känns det oseriöst om företag 
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inte nämner problemen utan endast berättar om alla framgångar de haft. Om företag öppet 
diskuterar kring sina problem och förklarar varför de har uppstått samt vad de försöker göra 
för att lösa problemen skulle intressenterna få en ökad trovärdighet till företags sociala arbete 
och sociala redovisning. Kommunikationen mellan företag och dess intressenter kan hindras 
av att viss media tendrar att blåsa upp negativa händelser kring företag. Införandet av 
standards skulle underlätta detta problem genom att det finns angivet vilka områden företag 
måste lämna information inom.   
 

6.2.6 SAMMANFATTNING – PÅ VILKET SÄTT KAN SOCIAL REDOVISNING BLI MER 

ANVÄNDARVÄNLIG FÖR FÖRETAGS INTRESSENTER? 
 
 Införande av en internationell standard. En standard bör införas som möjliggör en 

indelning av hållbarhetsarbetet i olika nivåer.  
 Revisorers granskning av den sociala redovisningen kan bli ett viktigt inslag då det 

utvecklas en standard som de kan basera sitt arbeta utifrån.  
 Vidareutveckling av intressentdialoger genom mer ömsesidigt samarbete mellan 

parterna samt kontinuitet i deras sammankomster. För att få framgång i arbetet med 
intressentdialoger krävs att system som hanterar intressenternas åsikter utvecklas.  

 Grundliga studier bör genomföras för att fastställa vilken eller vilka metoder som på 
bästa sätt lyfter fram det sociala arbetet i rapporterna. 

 Utarbetande av klara direktiv för hur en kvantifiering av informationen skall gå till. 
 Korta och koncisa rapporter.  
 Utveckling av sökfunktioner på företags hemsidor.  
 För ökad trovärdighet bör företag presentera både framgångar och motgångar inom det 

sociala arbetet. Hur väl de lyckades uppfylla sina mål inom det sociala arbetet bör 
även presenteras. 

 
 

6.3 STUDIENS TEORETISKA BIDRAG 
 
Kvantifierad information har i samhället presenterats på ett så övertygande sätt att den har 
intagit en faktaliknande status (Latour & Woolgar 1986). Kvantifieringens metoder ifrågasätts 
därför sällan. Dess dominans förstärks av att auktoriteter inom ämnet stödjer metoden. Dessa 
tendenser syns även i vår undersökning genom att flera respondenter anser att kvantifierad 
information är nödvändig. Dock kan ingen av respondenterna klargöra hur kvantifieringen 
skall gå till, på grund av metodens brister. Detta tyder på att kvantifieringen är så vedertagen i 
samhället att metoden används, trots dess problem.  
 
Flera av respondenterna påpekar att den kvantitativa metoden har brister. Dessa åsikter stöds 
av Porter (1996) som bland annat påpekar att information kan utebli vid kvantifiering. Porter 
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menar även att vid ekonomiska affärer krävs det uttalande från experter inom området. Chua 
(1996) anser i likhet med Porter att kvantifiering begränsar de sociala aspekterna och de 
politiska idealen. Dessa resonemang stämmer överens med respondenternas åsikter om att den 
sociala redovisningen ej endast kan förklaras via kvantifiering.  
 
Det skall inte förglömmas att kvantifieringen som metod har flera fördelar. Det ökar bland 
annat möjligheterna till effektiva beslutfattanden. För att kvantifieringens fördelar skall kunna 
uppnås krävs det tydliga beskrivningar om hur mätningarna skall gå till. I detta sammanhang 
påpekar Porter (1996) att system kan falla sönder om mätningarna inte uppfattas som 
pålitliga. För att få alla företag att genomföra mätningarna på samma sätt finns det behov av 
en standard som reglerar detta område. Behovet av en gemensam standard påpekas även av 
Hunter (1980) som menar att objektiviteten kan försvinna om det inte finns en standard som 
ser till att alla företag agerar på samma sätt. Vi ser dock att det kan bli problem med att 
utveckla en standard eftersom aktörerna inom social redovisningen inte är eniga om hur 
området skall utvecklas.  
 
Alla respondenter anser att den sociala redovisningen bör innehålla både kvalitativ och 
kvantitativ information för att en rapport skall bli användarvänlig. Detta visar att den sociala 
redovisningen inte går att beskriva endast med hjälp av kvantitativa metoder. Denna upptäckt 
tyder på att det antingen behövs olika metoder eller att en ny metod behöver utvecklas för att 
social redovisning skall spegla områdets komplexa natur. Kvantifieringens nackdelar och 
respondenternas önskan om att även använda verbala formuleringar i rapporterna, tyder på att 
den kvantitativa metoden inte nödvändigtvis är den bästa för att förklara det sociala området. 
Vi vill därför poängtera att vid vidareutvecklingen av den sociala redovisningen bör alla 
möjliga alternativ beaktas. Viktigt är att inte fastna i tidigare existerande metoder. För att 
åstadkomma god utveckling bör det finnas en öppenhet för att vid behov skapa nya metoder 
som är anpassad till den sociala redovisningen.   
 
 

6.4 REFLEKTIONER KRING STUDIEN 
 
För att förstå vilken information som företag bör ge ut har vi intervjuat olika intressenter för 
att höra deras åsikter. Under intervjuförfarandet lade vi märke till att de olika intressenterna 
har skilda åsikter om företags sociala redovisningar och om vilka förbättringar som är 
önskvärda. Av denna anledning hade det varit intressant att intervjua fler intressenter och då 
gärna någon som representerar en grupp som vi nu inte lyckats täcka in. Vi var bland annat i 
kontakt med Unicef och Rädda Barnen. De ansåg sig inte besitta tillräckliga kunskaper om 
social redovisning, eftersom de får information från företagsanalytiker och arbetar inte själva 
med dessa frågor.  
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6.5 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 
 
Inom den offentliga debatten förs diskussioner om att social redovisning stärker företags 
varumärken. Denna diskussion är inte lika tydlig i respondenternas resonemang. Det finns 
grundtankar hos respondenterna om att social redovisning skapar positiva värden för företag. 
En av respondenterna hävdar att det kommer att ta lång tid innan social redovisning är en del i 
utvecklandet av varumärken. Det är endast ett av de studerade företagen som säger att det är 
ett led i deras varumärkesarbete. Om det är så att stora delar av marknaden inte har upptäckt 
sambandet eller om det är så att den offentliga debatten överdriver, är därmed oklart. Det vore 
därför intressant att studera i vilken utsträckning social redovisning påverkar företags 
varumärken.  
 
Det vore även intressant att studera om det finns ett positivt samband mellan social 
redovisning och aktiekurser. Det framkom i den offentliga debatten samt från en av 
respondenterna att det finns ett positivt samband, men att studien inte kan isolera effekten. 
Det kan lika väl vara så att dessa företag är så framgångsrika att dess aktiekurs hade varit lika 
hög utan den sociala redovisningen. Av denna anledning skulle det vara intressant att göra 
vidare studier inom området och fastställa om det finns ett samband eller inte.  
 
Av intervjuerna framkommer det att flera företag funderar på att börja kommunicera det 
sociala arbetet till konsumenterna. Konsumenters tryck på företag är idag relativt svagt men 
företagen ser ändå fördelar med denna kommunikation. Företagen menar att det är en svår 
process och de råder oklarhet över hur de skall nå ut med budskapet. Till skillnad från att 
företag för en öppen dialog med exempelvis investerare så finns inte denna möjlighet gällande 
konsumenterna. Det skulle därmed vara intressant att göra en undersökning på hur 
konsumenter reagerar på företags information om socialt arbete. Finns det risk att 
konsumenterna uppfattar det som oseriös marknadsföring? En sådan studie skulle kunna vara 
en hjälp för företag att utveckla kommunikationsvägar till konsumenterna.   
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BILAGOR 
 
 

PRESENTATION AV RESPONDENTERNA 
 

H&M 
H&Ms vision är att sälja mode med kvalitet till bästa pris. H&M grundades i Sverige 1947. 
Idag har företaget 1000 butiker i 20 länder. Försäljning sker även via postorder inom norden 
under namnet H&M Rowells. H&M äger inga egna fabriker utan arbetar med fristående 
leverantörer. Cirka 60 % av produktionen sker i Asien och resterande 40 % genomförs 
företrädelsevis i Europa (H&M årsredovisning 2004). 
 
IKEA 
IKEA grundas 1943 av den då sjuttonåriga Ingvar Kamprad. Under företagets första år såldes 
bland annat tändstickor, frön och pennor. Möbler introducerades i sortimentet 1947 
(www.ikea.com 1). Dagens IKEA fokuserar på att ge alla möjlighet till att köpa vackra och 
funktionsenliga heminredningsartiklar till ett lågt pris. IKEA koncernen har cirka 90 000 
anställda i 44 länder (www.ikea.com 2). 
 
SKF 
SKF startades 1907 och har utvecklats till att idag omfatta 83 tillverkningsenheter i 22 länder. 
Företaget är en världsledande leverantör för produkter inom lager och tätningar. Under hela 
sin verksamhetstid har SKF fokuserat på att ständigt förbättra sin kvalitet och tekniska 
lösningar (www.skf.com)  
 
DELOITTE 
Deloitte är ett av världens ledande företag inom revisions- och konsultbranschen. Deloitte 
arbetar tillsammans med sina klienter för att skapa en hållbar framtid (www.deloitte.com 3). 
Deloittes historia i Sverige startade 1984 när fyra enskilda revisionsbyråer förenas under 
namnet Touche Ross Group (TRG). Sedan 2003 marknadsförs företaget under namnet 
Deloitte (www.deloitte.com 2). 

 
KPMG 
KPMG är ett kunskapsföretag som tillhandahåller tjänster inom revision och ekonomisk 
rådgivning. 1600 medarbetare är placerade på 60 kontor i Sverige. Internationellt sett har 
KPMG 94 000 anställda i 148 länder. Tjänsterna KPMG tillhandahåller till sina klienter är 
högt specialiserade och framtidsinriktade (www.kpmg.se 3). 
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SET 
SET är en revisionsbyrå med experter inom revision, finansiering och skatter. SET följer även 
marknaden och deltar aktivt i den utveckling som är naturlig i ett modernt näringsliv 
(www.set-revision.se 1). SET har sitt ursprung i en revisionsbyrå som grundades på 1930-
talet. Denna revisionsbyrå var en av Sveriges första revisionsbyråer (www.set-revision.se 2). 
 
ÖHRLINGS PWC 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers är Sveriges ledande företag inom revision och rådgivning. 
Öhrlings PWC har 3000 anställda i Sverige fördelat på 125 kontor. Företaget ingår i det 
globala nätverket PricewaterhouseCoopers som har 122 000 anställda i 144 länder världen 
över (www.pwc.com 3) Förutom revisionstjänster utför även företaget konsulttjänster som 
skall stödja klienterna i deras utveckling. Detta för att öka klienternas konkurrenskraft genom 
att göra deras affärer säkrare, effektivare och mer lönsamma (www.pwc.com 4).  
 
BANCO 
Banco fonder AB grundades 1975 och är ett av de ledande företagen inom förvaltning av 
etiska fonder i Sverige. Banco har omkring fyrtiotal anställda i Sverige och är en del av Alfred 
Berg Asset Magagement, vilka ägs av ABN AMRO Bank. Förvaltat kapital uppgår till cirka 
17 miljarder kronor från cirka 150 000 kunder. Genom sitt proaktiva arbetssätt påverkar 
Banco företag till att ta större ansvar för miljö och människor (www.banco.se).  
 

FAIR TRADE CENTER 
1996 grundades den ideella föreningen Fair Trade Center. Föreningen verkar för en rättvis 
internationell handel. Detta görs genom att påverka svenska företag och informera 
konsumenter. Fair Trade Centers informationsarbete skall hjälpa konsumenterna att ställa krav 
på företag att de tar ansvar för miljö och sociala frågor (www.swedwatch.org). 
 

FOLKSAM 
Folksam är ett företag som agerar inom försäkrings- och sparandebranschen. Företaget ägs av 
sina kunder och har som vision att verka för ett samhälle där individen känner trygghet samt 
är hållbart på lång sikt (www.folksam.se 1). Folksam grundades 1908 och var från starten ett 
kooperativt försäkringsbolag. Deras mål var då som nu att ge bra försäkringar till rimliga 
priser och möjligheter till ett bra eget sparande (www.folksam.se 2). 
 
GES INVESTMENT SERVICES 
GES startades 1992 under namnet CaringCompany. Företaget arbetar med analyser av och 
rådgivning gällande företags resultat inom hållbarhetsområdet. Finansföretag använder dessa 
analyser vid sina investeringsbeslut. Företagsbedömningarna utgår från de normer som finns 
världen över gällande hållbart arbete (www.ges-invest.com). 
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INTERVJUFRÅGOR TILL FÖRETAG 
 

• Hur länge har Ni redovisat information om hållbarhetsredovisning? 

• Av vilka anledningar arbetar Ni med socialt ansvar och av vilka anledningar väljer Ni 
att lämna den informationen offentligt? 

• Har ni uppfattat att det har funnits önskemål/krav från Era intressenter på att Ni ska 
redovisa social information – på vilket sätt har detta i så fall framkommit?  

• Har Ni erhållit positiva reaktioner på Er hållbarhetsredovisning – i så fall på vilket 
sätt? Har Ni fått negativa reaktioner? 

• Har Ni sett kopplingar mellan Er hållbarhetsredovisning & ökad försäljning eller andra 
ekonomiska fördelar?  

 

• Tror Ni att information från hållbarhetsredovisningen är behövlig – är det någon 
intressentgrupp som använder sig av informationen? 

• Hur tror Ni att intressenterna använder informationen från hållbarhetsredovisningen? 

• På vilket sätt arbetar Ni för att Er hållbarhetsredovisning skall bli mer användarvänlig 
för intressenterna?  

• Ser ni ytterligare åtgärder som kan göra Er hållbarhetsredovisning ännu mer 
användarvänlig i framtiden? 

• Tror Ni att Era intressenter känner tillförlit till Er hållbarhetsredovisning – i så fall av 
vilka anledningar? På vilket sätt kan informationen bli ännu mer tillförlitlig?   

• På vilket sätt säkerställer Ni att informationen i hållbarhetsredovisningen är relevant 
för intressenterna? 

 

• Följer XXX riktlinjer gällande hållbarhetsredovisning – i så fall vilka? 

• Om XXX följer riktlinjer, på vilket sätt är dessa riktlinjer till stöd för 
hållbarhetsredovisningen?  

• Anser Ni att dagens riktlinjer är tillräckliga för att Ni skall kunna utforma den 
hållbarhetsredovisning som Ni vill utge? 

• Ser ni att XXX`s behov av stödjande riktlinjer kommer att öka i framtiden och i så fall 
av vilka anledningar? 

• Anser Ni att dagens riktlinjer inom hållbarhetsredovisning behöver förändras för att 
skapa mer användarvänlig information till intressenterna, och i så fall på vilket sätt?  

 

• Hur ser XXX`s framtida hållbarhetsredovisning ut? 

• Ser Ni att den information ni lämnar, gällande hållbarhetsredovisningen, till externa 
intressenter kommer att öka/minska i framtiden? Vilka anledningar kan ligga till grund 
för denna ökning/minskning? 

• Vad anser Ni vara de mest viktiga faktorerna gällande hållbarhetsredovisning i 
framtiden? 
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INTERVJUFRÅGOR TILL KONSULTER/REVISORER 
 

• Hur arbetar Ni idag med Era klienters hållbarhetsredovisning?  

• Har Ni sett en ökning/minskning gällande företags hållbarhetsredovisning?  

• Varför tror Ni att företagen redovisar social information? 

• Ser Ni att företag erhåller fördelar (både finansiella och icke-finansiella) av att lämna 
en hållbarhetsredovisning? Kan det vara så att det finns nackdelar? 

 

• Tror Ni att information från hållbarhetsredovisningen är behövlig – är det någon 
intressentgrupp som använder sig av informationen? 

• Hur tror Ni att intressenterna använder informationen från hållbarhetsredovisningen? 

• Vilka åtgärder tror Ni att Era klienter kan göra för att hållbarhetsredovisningen skall 
bli mer användarvänlig för sina intressenter? 

• På vilket sätt kan informationen i hållbarhetsredovisningen utvecklas så att 
intressenterna känner mer tillförlit till den?   

• På vilket sätt kan Era klienter säkerställa att informationen i hållbarhetsredovisningen 
är relevant för sina intressenter? 

 

• Ser Ni att Era klienter använder sig av riktlinjer för sin hållbarhetsredovisning och 
vilka riktlinjer använder de i så fall? 

• Ser Ni att era klienter har behov av att följa riktlinjer inom hållbarhetsredovisning och 
ser Ni att detta behov kommer att öka/minska i framtiden? 

• Anser Ni att dagens riktlinjer inom hållbarhetsredovisning behöver förändras för att 
skapa användarvänlig information till intressenterna, och i så fall på vilket sätt?  

 

• Finns det en klar trend gällande hållbarhetsredovisningens utveckling och hur ser 
denna i så fall ut? 

• Vad anser Ni vara de mest viktiga faktorerna gällande hållbarhetsredovisning i 
framtiden? 
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INTERVJUFRÅGOR TILL INTRESSENTER 
 

• Hur länge har Ni arbetat med etiska fonder? 

• Vilka är anledningarna till att Ni har valt att beakta socialt ansvar vid investeringar? 

• Vilken information angående socialt ansvar i företagen gör Ni era bedömningar 
utifrån?  

• Ställer Ni krav på den sociala informationen i företag ni investerar i och vilka är dessa 
krav i så fall? Vad sker om kraven ej uppfylls? 

• Hur använder Ni informationen från företags hållbarhetsredovisningar vid Ert arbete? 
 

• Anser Ni att företags hållbarhetsredovisningar är konkreta och användarvänliga utifrån 
Ert perspektiv och arbetssätt? Varför? 

• Vilka åtgärder anser Ni bör göras för att företags hållbarhetsredovisningar skall bli 
mer användarvänlig i framtiden? 

• Känner Ni tillförlit till företags hållbarhetsredovisningar – i så fall av vilka 
anledningar?  

• På vilket sätt kan informationen bli ännu mer tillförlitlig?   

• Anser Ni att informationen i hållbarhetsredovisningen är relevant för er?  
 

• Hur utbrett är det att företag följer riktlinjer gällande hållbarhetsredovisning, enligt er 
uppfattning?  

• Ser ni det positivt eller negativt att företag följer sådana riktlinjer? 

• På vilket sätt inverkar det på Ert arbeta att företag följer riktlinjer? 

• Anser Ni att dagens riktlinjer är tillräckliga för att företagen skall kunna utforma den 
hållbarhetsredovisning som Ni behöver? 

• Anser Ni att dagens riktlinjer inom hållbarhetsredovisning behöver förändras för att 
informationen skall bli mer konkret och användarvänlig?   

 

• Hur vill Ni att framtidens hållbarhetsredovisning skall se ut för att Era behov ska 
kunna uppfyllas? 

• Kommer Ert behov av företags information gällande hållbarhetsredovisning 
öka/minska i framtiden? Vilka anledningar kan ligga till grund för denna 
ökning/minskning? 

 

• Vad anser Ni vara de mest viktiga faktorerna gällande hållbarhetsredovisning i 
framtiden? 


