
UPPSALA UNIVERSITET 
Företagsekonomiska institutionen 
Magisteruppsats 
Höstterminen 2013 
 

 

 

 

 

 

 

Bestyrkande av hållbarhetsredovisningar i 
Sverige 

En studie om bestyrkandegivarens, branschtillhörighetens och 

storlekens påverkan på bestyrkandet 
 

  

 

 

Ibrahim Abou Ramadan & Peter Bergström 

 

2014-01-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handledare: 

Thomas Carrington 



SAMMANFATTNING 
 

Sammanfattning 

Allt fler företag har börjat att rapportera hållbarhetsinformation, som publiceras i 

hållbarhetsredovisningar, på grund av samhällets och intressenternas ökade medvetenhet för 

hållbarhetsfrågor. Dock finns det en misstro bland företags intressenter angående trovärdigheten 

hos denna information. Detta har medfört att allt fler företag använder ett bestyrkande av deras 

hållbarhetsredovisningar. Bestyrkandet är i de flesta fall frivilligt på grund av avsaknaden av 

reglering. Därmed kan även olika organisationer med olika bakgrund utföra bestyrkandet, vilket 

medför problem gällande jämförbarhet och förtroende för rapporterna. Syftet med den här 

undersökningen är att öka förståelsen för hur företagsspecifika egenskaper, storlek och 

branschtillhörighet, samt typ av bestyrkandegivare påverkar bestyrkandet av 

hållbarhetsredovisningar i Sverige. Undersökningen baseras på hållbarhetsredovisningar från år 

2012 samt medföljande bestyrkanderapporter från 114 börsnoterade svenska företag. 

Bestyrkanderapporternas analyserades med hjälp av en innehållsanalys. Resultatet från den här 

undersökningen tyder på att valet av bestyrkandegivare tycks påverka utformningen och kvalitén 

på bestyrkanderapporterna. Branschtillhörigheten verkar även påverka bestyrkandet, Sverige har 

dock andra branscher som är ”ledande” inom bestyrkandet av hållbarhetsredovisningar än vad 

tidigare forskning angivit. Dessutom använder de stora företagen bestyrkandet av 

hållbarhetsredovisningar i större utsträckning än mindre företag. 
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1. Inledning  

Informationen som publiceras av företag har traditionellt sett fokuserat på finansiella faktorer 

som försäljning, prestation och lönsamhet (Zorio, García-Benau & Sierra, 2012). Sedan 

sekelskiftet har publicering av icke-finansiella faktorer även blivit allt viktigare, på grund av att 

samhället efterfrågar denna typ av information (Zorio et al., 2012). Detta har medfört att allt fler 

företag ger ut hållbarhetsredovisningar1 (Kolk, 2003; O’Donavan, 2002). Hållbarhetsredovisning 

är ”ett dokument riktat till avsedda användare i vilket det rapporterande företaget redovisar såväl 

sitt förhållningssätt till hållbar utveckling som aktiviteter, händelser och resultat som avser 

företagets arbete med hållbar utveckling under rapporteringsperioden” (FAR, 2012, s.910).  

Företagens intressenter vill veta att hållbarhetsredovisningen visar en sanningsenlig och 

rättvisande bild av vad respektive företag har uppnått samt ämnar att uppnå i framtiden (Laufer, 

2003; Park & Brorson, 2005). Dock finns det tvivel bland intressenterna angående 

informationens trovärdighet i dessa rapporter (O’Dwyer & Owen, 2007). Detta betyder att ökad 

transparens genom publicering av hållbarhetsredovisningar inte automatiskt medför att 

intressenterna har förtroende för informationen i rapporterna (Dando & Swift, 2003). 

Avsaknaden av trovärdig information i hållbarhetsredovisningarna gör det svårt för 

intressenterna att göra meningsfulla utvärderingar av företagens icke-finansiella prestation 

(Laufer, 2003). Dessutom har rapporternas jämförbarhet, relevans och väsentlighet ifrågasatts 

(Manetti & Becatti, 2009). Det skapas då ett ”trovärdighetsgap”, eftersom intressenterna inte litar 

på informationen i rapporterna (Dando & Swift, 2003; Gray, 2001; Manetti & Becatti, 2009). 

För att öka trovärdigheten för hållbarhetsredovisningarna kan företagen välja att bestyrka 

dessa rapporter (Adams & Evans, 2004; Darnell, Seol & Sarkis, 2009; Maltby, 1995; Mercer, 

2004; Smith, Haniffa & Fairbrass, 2011; Zorio et al., 2012). Många länder saknar reglering som 

tvingar företag att använda ett bestyrkande av deras hållbarhetsredovisningar, detta gör att dessa 

företag väljer att göra detta frivilligt (Darnell et al., 2009). I Sverige är bestyrkandet av 

hållbarhetsrapporteringar frivilligt, förutom för statligt ägda företag (Regeringskansliet, 2007, 

s.4).  

 Ett bestyrkande av en hållbarhetsredovisning är en granskning som utförs av en tredje part 

(en bestyrkandegivare) och resultatet av granskningen redovisas i en bestyrkanderapport (FAR, 

2012, s.910).2 Ett bestyrkande kan visserligen utföras av både interna eller externa 

bestyrkandegivare (Coram, Monroe & Woodliff, 2009; Darnell et al., 2009), men det är 

                                                           
1 Hållbarhetsredovisning kan även betecknas på följande sätt: miljöredovisning, socialredovisning, ”Corporate 

Social Responsibility”-redovisning, ansvarsredovisning eller ”triple bottom line”-redovisning (FAR, 2012, s.910). 
2 För en utförligare motivering angående nyss nämnda ordval, se nedan i avsnittet ”1.1 Begreppsdiskussion”. 
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framförallt de externa bestyrkandegivarna som kan öka trovärdigheten för informationen (Coram 

et al., 2009; FEE, 2003; GRI, 2011, s.41; Hodge, Subramaniam & Stewart, 2009; Junior, Best & 

Cotter, 2013). Användandet av ett externt bestyrkande syftar således till att göra informationen i 

hållbarhetsredovisningen mer trovärdig (Darnell et al., 2009; Deegan, Cooper & Shelly, 2006a, 

2006b; Park & Brorson, 2005; Perego, 2009; Simnett, Vanstraelen & Chua, 2009). En 

bestyrkanderapport av hög kvalité anses förbättra jämförbarheten och trovärdigheten för 

hållbarhetsredovisningen (Perego & Kolk, 2012). Kvalitén på bestyrkanderapporterna kan bland 

annat definieras som efterlevnad av standarder och riktlinjer för bestyrkandet av 

hållbarhetsredovisningar (Zorio et al., 2012).  

Forskare har däremot på senare tid ifrågasatt ifall det nuvarande bestyrkandet av 

hållbarhetsredovisningarna verkligen uppnår sitt syfte, att öka trovärdigheten (se bland annat 

Adams & Evans, 2004; Deegan et al., 2006b; Manetti & Becatti, 2009; O’Dwyer & Owen, 2005, 

2007; Park & Brorson, 2005; Perego & Kolk, 2012). Deegan et al. (2006b) menar att det uppstår 

problem i bestyrkandet på grund av bristande reglering på området. Ett av problemen är 

skillnader mellan respektive bestyrkandeuppdrag, så som vilken adressat bestyrkandet riktar sig 

mot, vilken standard som använts samt utformningen på slutsatsen och omfattningen av 

bestyrkandeuppdraget (Deegan et al., 2006b; O’Dwyer & Owen, 2005, 2007). Kritik har även 

riktats mot att bestyrkandegivarna borde förtydliggöra ansvarsfördelningen mellan 

bestyrkandegivarna och företagsledningen, samt varför en viss nivå av bestyrkande lämnas 

(Manetti & Becatti, 2009). Dessutom menar Adams och Evans (2004) att bestyrkandegivarna 

borde fokusera på fullständigheten i hållbarhetsredovisningen, att inget utelämnas för att 

vilseleda företagens intressenter. Detta kräver även intressentinblandning i 

bestyrkandeprocessen, något som kritiker menar saknas (O’Dwyer & Owen, 2005, 2007; Perego 

& Kolk, 2012).  

Ytterligare variation uppstår i bestyrkandet av hållbarhetsredovisningar beroende på 

företagsspecifika egenskaper, så som branschtillhörighet och storlek (De Beelde & Tuybens, 

2013). Flertalet forskare menar att branschtillhörigheten påverkar valet att använda bestyrkande 

av hållbarhetsredovisningen (se bland annat Deegan et al., 2006b; Mock, Strohm & Swartz, 

2007; Simnett et al., 2009; Kolk & Perego, 2010; Zorio et al., 2012), valet av bestyrkandegivare 

(Perego, 2009; De Beelde & Tuybens, 2013; Zorio et al, 2012) och kvalitén på 

bestyrkanderapporten (Perego & Kolk, 2012). Däremot finns det meningsskiljaktigheter 

angående vilken påverkan branschtillhörigheten har på bestyrkandet. Vissa författare menar att 

det är branscher med stor miljö- och socialpåverkan (”känsliga branscher”) som använder 

bestyrkandet mest frekvent (bland annat Mock et al., 2007; Simnett et al., 2009) och att 
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branschens ”känslighet” påverkar valet av bestyrkandegivare (Perego, 2009). Medan andra 

författare menar att branschens ”känslighet” inte har något med variationen att göra (bland annat 

Darnell et al., 2009; De Beelde & Tuybens, 2013; Romero, Ruiz-Blanco & Fernández-Feijóo-

Souto, 2012; Zorio et al., 2012).  

Företagens storlek verkar också påverka variationen i bestyrkandet av 

hållbarhetsredovisningar; användandet av bestyrkande (De Beelde & Tuybens, 2013; Mock et 

al., 2007; Ruhnke & Gabriel, 2013), valet av bestyrkandegivare (Hay & Davies, 2004; Simnett et 

al., 2009; De Beelde & Tuybens, 2013) samt kvalitén på bestyrkanderapporten (Romero et al., 

2012; Zorio et al., 2012). Samtidigt finns det tidigare studier som anger att storleken inte alls har 

någon inverkan på användandet av bestyrkande (Kolk & Perego, 2010; Zorio et al., 2012). 

Dessutom finns det motstridiga resultat från studier om hur storleken påverkar valet av 

bestyrkandegivare. Vissa studier menar att stora företag väljer revisorer som bestyrkandegivare 

(Hay & Davies, 2004; Simnett et al., 2009) eller mer specifikt Big4-revisorer3 (De Beelde & 

Tuybens, 2013), medan Moroney, Windsor och Aw (2012) menar att stora företag väljer 

konsulter som bestyrkandegivare.  

Inom området för bestyrkande av hållbarhetsredovisningar i Sverige finns det också 

problemområden som behöver åtgärdas för att företagen ska erhålla mer trovärdighet för deras 

hållbarhetsinformation (Park & Brorson, 2005). Först anger Park och Brorson (2005) att 

bestyrkandegivarna bör definiera bestyrkandeuppdragets omfattning mer utförligt, vilket skulle 

motverka missuppfattningar om vilka delar av hållbarhetsrapporten som faktiskt omfattas av 

bestyrkandet. De anger också att generellt accepterade riktlinjer för bestyrkandeuppdraget ska 

utformas och därefter appliceras av bestyrkandegivare. Slutligen bör bestyrkandegivarna vara 

uppmärksamma på vad intressenterna efterfrågar samt utforma bestyrkandeuppdraget så att den 

uppnår det som efterfrågas av intressenterna (Park & Brorsson, 2005).  

Svenska företag har endast varit mål för ett begränsat antal studier om hur storlek och 

branschtillhörighet påverkar bestyrkandet av hållbarhetsredovisningar (se bland annat KPMG, 

2008, 2011; Park & Brorson, 2005).  Ett land som är framstående inom redovisning av 

hållbarhetsinformation borde vara intressant att studera (Zorio et al., 2012), vilket Sverige anses 

vara enligt KPMG (2011, s.4). Sverige är även högt rankad i NCRI4-indexet, som är ett index 

över hur medvetna länderna är om hållbarhet (AccountAbility, 2005, s. 14, 102). Dessutom är 

Deegan et al. (2006b) kritiska mot internationella studier med aggregerade urval, då de menar att 

det finns stor variation i bestyrkandet av hållbarhetsredovisningar inom ett land, och inte bara 

                                                           
3 Revisorer från Deloitte, Ernst & Young, KPMG eller PwC 
4 National Corporate Responsibility Index 2005 
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mellan länderna. Därför kan det vara intressant att undersöka bestyrkandet av 

hållbarhetsredovisningar i Sverige. Vidare publicerade FAR5 sin Revisionsrekommendation 

nummer sex (RevR6), Bestyrkande av hållbarhetsredovisning, år 2004 (Larsson, 2008). Enligt 

vår kännedom är det enbart KPMG (2008, 2011) som, efter publiceringen av RevR6, har studerat 

hur svenska företag använder bestyrkandet av hållbarhetsredovisningar samt vilka 

bestyrkandegivare som de använder. Till skillnad från KPMG:s (2008, 2011) rapporter, kommer 

denna undersökning även att bedöma kvalitén på bestyrkanderapporterna bland de svenska 

företagen. Den här undersökningen kommer dessutom att försöka förklara variationen i 

bestyrkandet och inte enbart undersöka bestyrkandet av hållbarhetsredovisningar i sig. Utifrån 

den ovan nämnda diskussionen ämnar den här undersökningen att studera: 

Hur kan bestyrkandegivaren, branschtillhörigheten och storleken påverka bestyrkandet av 

hållbarhetsredovisningarna bland svenska företag? 

Syftet med den här undersökningen blir således att öka förståelsen för hur företagsspecifika 

egenskaper; storlek och branschtillhörighet, samt typ av bestyrkandegivare påverkar 

bestyrkandet av hållbarhetsredovisningar i Sverige. Bestyrkandet av hållbarhetsredovisningar är 

ett område som ständigt utvecklas, i och med att det är självreglerat. Detta gör det intressant att 

genomföra en undersökning av hur det nuvarande bestyrkandet av hållbarhetsredovisningar i 

Sverige är utformat. Syftet kommer att besvaras genom att undersöka tre aspekter som berör 

bestyrkandet. Först kommer företagen som använder bestyrkande av hållbarhetsredovisning att 

identifieras. Därefter kommer valet av bestyrkandegivare att noteras. Slutligen kommer kvalitén 

på bestyrkanderapporterna att bedömas genom innehållsanalys av dessa rapporter i enlighet med 

tidigare forskning (Perego, 2009; Perego & Kolk, 2012; Zorio et al., 2012). Den här 

undersökningen bidrar till den existerande kunskapen om bestyrkandet av 

hållbarhetsredovisningar genom att ytterligare öka kunskapen om bestyrkandepraktiken i 

intressentorienterade länder med hög hållbarhetsmedvetenhet och ett starkt rättssystem.  

1.1 Begreppsbeskrivning 
Den här undersökningen kommer att fokusera på den typ av rapporter som utförs av en extern 

tredje part och som medföljer företagens hållbarhetsredovisning. En hållbarhetsredovisning har 

genom tiderna definierats och betecknats på olika sätt (Deegan el at., 2006b), men den här 

undersökningen kommer utgå från FAR:s (2012) definition som tagits upp i tidigare avsnitt. 

FAR:s (2012) definition täcker alla typer av rapporter som företag publicerar för att informera de 

avsedda användarna om deras hållbara förhållningssätt. Inom området för hållbarhetsredovisning 

                                                           
5 Branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare 
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uppstår det variation i terminologin som används för att beteckna granskningen av 

hållbarhetsredovisningen som utförs av en extern tredje part (Deegan et al., 2006b). Exempelvis 

används ord som ”revision”, ”verifiering” och ”bestyrkande” som benämning av dessa aktiviteter 

(Deegan et al. 2006b). Deegan et al. (2006b) menar att beteckningarna ”revision” och 

”verifiering” vanligtvis används för att beskriva proceduren där informationen i 

hållbarhetsrapporter jämförs med överenskomna kriterier. Vidare menar Deegan et al. (2006) att 

beteckningen ”bestyrkande” är den allmänt accepterade betydelsen för den procedur som ökar 

trovärdigheten av ett visst påstående eller en rapport. Detta kan jämföras med FAR:s (2012, s.11) 

definition av ett bestyrkandeuppdrag, ett ”uppdrag där en revisor uttalar en slutsats som utformas 

så att den ökar graden av tilltro hos andra avsedda användaren än den ansvariga parten till det 

resultat som har kommit fram när ett sakförhållande bedömts med tillämpning av kriterier”. 

Definitionen stödjer argumentet att ett bestyrkande ökar trovärdigheten samt idén att kriterierna 

är ett viktigt element för ett bestyrkande. Även om den här undersökningen kommer att studera 

bestyrkanderapporter som kan utföras av andra parter än revisorer, så kan begreppet 

”bestyrkande” anses vara ett passande ord för denna undersökning. Syftet är inte att studera 

effekten av ordvalet utan hur innehållet i bestyrkanderapporterna skiljer sig beroende på 

företagens storlek, branschtillhörighet och bestyrkandegivare med avseende på att innehållet 

överensstämmer med de överenskomna kriterierna. Hädanefter i den här undersökningen 

kommer de som utför ”bestyrkandet” att kallas för ”bestyrkandegivare”.  Resultatet från ett 

”bestyrkandeuppdrag” publiceras i en rapport som benämns för ”bestyrkanderapport” (FAR, 

2012, s.910).      
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2. Litteraturgenomgång 

2.1 Riktlinjer och standarder för ett externt bestyrkande  

Som tidigare nämnts, har antalet företag som publicerar hållbarhetsredovisningar ökat. Detta för 

att redogöra om deras arbete och prestation angående diverse sociala och miljömässiga aspekter 

(KPMG, 2008; Simnett et al., 2009). Däremot är publiceringen av en bestyrkanderapport, som 

utförts av en tredje part, i samband med hållbarhetsredovisningen en relativt ny företeelse 

(Deegan et al., 2006b; Perego, 2009). Behovet av att bestyrka hållbarhetsredovisningar har 

bidragit till en intensiv utveckling av ramverk som vägleder utförandet av bestyrkandeuppdraget 

(Kolk & Perego, 2010; Manetti & Becatti, 2009; Zorio et al., 2012). Ur ett internationellt 

perspektiv har flertalet konkurrerande organisationer engagerat sig i utvecklingen av standarder 

och riktlinjer för utförandet av bestyrkandeuppdraget (Zorio et al., 2012). Bestyrkandegivare, 

som exempelvis revisorer, använder dessa standarder och riktlinjer för att genomföra 

bestyrkandeuppdrag (Gillet, 2012). Standarder kan i vissa fall vara godtyckliga och skapar 

därmed skillnader i utförandet av bestyrkandeuppdraget (Ruhnke & Gabriel, 2013). Standarder 

och riktlinjer kan tillhandhållas av privata organisationer, internationella revisionsorganisationer 

eller nationella institutioner (Ruhnke & Gabriel, 2013). Riktlinjerna som publiceras av Global 

Reporing Initiatives (GRI) och Fedération des Experts Comptables Europeéns (FEE) samt 

bestyrkandestandarderna AA1000AS och ISAE 3000 anses vara de mest erkända inom området 

för bestyrkande av hållbarhetsredovisningar (Gillet, 2012; Kolk & Perego, 2012). 

Resultatet från ett bestyrkandeuppdrag publiceras i en bestyrkanderapport, vilket anses 

vara det viktigaste samt enda sättet som tillåter intressenterna att få en insyn i utförandet av 

bestyrkandeuppdraget (Deegan et al., 2006b). Standarder och riktlinjer ger vägledning för vad en 

bestyrkanderapport minst bör innehålla (se AccountAbility 2008, s.21-22; FEE, 2002, s.55-56; 

GRI, 2011, s.41; IAASB, 2011, s.32-33), vilket enligt Perego och Kolk (2012) är en beskrivning 

av minsta innehållet i en bestyrkanderapport av hög kvalité.  

GRI:s riktlinjer innefattar rekommendationer till företag som väljer att bestyrka deras 

hållbarhetsredovisningar (se GRI, 2011, s.41). Riktlinjerna fokuserar på principen om 

granskningsbarhet vilket säkerställer en balanserad och förståelig bestyrkanderapport (Perego & 

Kolk, 2012). De ger vägledning om vad en oberoende bestyrkanderapport bör innehålla (GRI, 

2011, s.41; O’Dwyer & Owen, 2005, 2007). Huvudsyftet med GRI:s riktlinjer är att stärka 

hållbarhetsredovisningens trovärdighet, samt att möjliggöra jämförelser över hela världen (Gillet, 

2012). 
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Riktlinjerna från FEE6 har många likheter med GRI:s riktlinjer (O’Dwyer & Owen, 2005). 

De ger vägledning för bestyrkandeprocessen till både den som sammanställer 

hållbarhetsredovisningen och bestyrkandegivaren (O’Dwyer & Owen, 2005). FEE:s riktlinjer 

innehåller specifika rekommendationer med avseende på sättet att kommunicera bestyrkandet till 

användarna av bestyrkanderapporterna (O'Dwyer & Owen, 2005). Riktlinjerna fokuserar på 

oberoende aspekten och ger rekommendationer om vad en bestyrkanderapport bör innehålla för 

att den ska kunna kommunicera bestyrkandegivarens oberoende (O'Dwyer & Owen, 2005).  

Bestyrkandestandarden AA1000AS7 introducerades som ett komplement till GRI:s 

riktlinjer (Gillet, 2012). Standarden är utformad utifrån företagens ansvarsskyldighet gentemot 

intressenter (O’Dwyer & Owen, 2005; Perego & Kolk, 2012) och ämnar att öka trovärdigheten 

för bestyrkandeuppdraget (Romero et al., 2012). Det som skiljer AA1000AS från andra 

standarder är att den prioriterar intressenternas angelägenheter (O'Dwyer & Owen, 2007). 

O’Dwyer och Owen (2007) anger att principerna om väsentligheten, som baseras på 

intressenternas oro, fullständigheten hos hållbarhetsrapporten och företagets lyhördhet mot 

intressenter är viktigast enligt AA1000AS (se AccountAbility, 2008b, s.9). 

Väsentlighetsprincipen kräver att bestyrkandegivaren ska indikera ifall hållbarhetsredovisningen 

innehåller information om företagets hållbarhetsprestation som efterfrågats av intressenterna 

(AccountAbility, 2008b, s.12). Dessutom krävs det enligt fullständighetsprincipen att 

bestyrkandegivaren utvärderar ifall företaget kan identifiera och förstå väsentliga aspekter av 

dess hållbarhetsprestation som täcker intressenternas efterfrågan (AccountAbility, 2008b, s.10). 

Principen om lyhördhet kräver däremot att bestyrkandegivaren ska bedöma ifall det 

rapporterande företaget besvarar intressenternas angelägenheter och kommunicerar med dem via 

rapporten (AccountAbility, 2008b, s.14). 

Standarden ISAE 30008 tillhandahåller principer och riktlinjer som vägleder professionella 

revisorer i deras utförande av icke finansiella bestyrkandeuppdrag (Perego & Kolk, 2010). 

Revisorn ska enligt ISAE 3000 granska kvalitén på hållbarhetsredovisningen i jämförelse med 

standarder som fastställts av rättsliga skyldigheter, erkända riktlinjer, så som GRI:s riktlinjer, 

eller andra interna normer i syfte att formulera en bestyrkanderapport (Gillet, 2012). Standarden 

skiljer mellan två olika nivåer på bestyrkandeuppdraget; uppdrag med rimlig säkerhet och 

uppdrag med begränsad säkerhet (IAASB, 2011, s.5).  

                                                           
6 FEE är en organisation som representerar revisorer och rådgivare i Europa (FEE, 2002, s.2). 
7 AA1000AS utvecklas av den privata organisationen AccountAbility (2008a, s.5). 
8 ISAE 3000 publiceras av International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB, 2011, s.4). 
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Även om det verkar som om dessa standarder konkurrerar med varandra så har dessa 

standarder olika syften och är utformade för att uppfylla olika behov (Perego & Kolk, 2012). 

Vanligtvis appliceras någon av dessa riktlinjer eller standarder i kombination med andra 

riktlinjer och standarder (O’Dwyer & Owen, 2005; Perego & Kolk, 2012). Detta fungerar då som 

bevis på att de kompletterar varandra istället för att konkurrera med varandra (O’Dwyer & 

Owen, 2005; Perego & Kolk, 2012). Perego och Kolk (2012) har även i sin studie noterat 

att bestyrkandegivare tenderar att kombinera AA1000AS eller ISAE 3000 med GRI:s riktlinjer.  

Dessutom finns bestyrkandestandarden RevR6, som används av de svenska 

revisionsbyråerna för att granska de svenska företagens hållbarhetsredovisningar (Larsson, 

2008). Syftet med standarden är att vägleda revisorn vid utförandet av bestyrkandeuppdraget när 

det gäller företagets hållbarhetsredovisning (FAR, 2012, s.910). I likhet med standarden ISAE 

3000, ger RevR6 vägledning vid utförande av uppdrag med rimlig säkerhet och uppdrag med 

begränsad säkerhet (FAR, 2012, s.910). 

 

2.2 Motiv bakom användandet av bestyrkandet 

2.2.1 Intressenternas påverkan 

Att bestyrka hållbarhetsredovisningar är frivilligt från företagens sida (Darnell et al., 2009), detta 

innebär att det måste finns andra förklaringar till varför företag väljer att bestyrka deras 

hållbarhetsredovisningar. En förklaring kan vara intressenternas inflytande över företagen 

(Darnell et al., 2009). Intressenternas efterfrågan på bestyrkandet av informationen i 

hållbarhetsredovisningar har ökat (Adams, 2004; Dando & Swift, 2003; Park & Brorson, 2005), 

vilket har medfört att företagens användande av bestyrkande har blivit allt vanligare (Dixon, 

Mousa & Woodhead, 2004; Simnett et al., 2009). Företagens intressenter behöver bekräftelse på 

att informationen i hållbarhetsredovisningarna är fullständig, noggrann och relevant (FEE, 2003; 

Park & Brorson, 2005; Dando & Swift, 2003), samt att de återspeglar företagens verkliga 

prestationer (KPMG, 2002, s.18). Det externa bestyrkandet av hållbarhetsredovisningarna kan 

även hjälpa företag att bli mer transparenta och trovärdiga gentemot intressenterna (FEE, 2003; 

Park & Brorson, 2005). Intressenterna kan med hjälp av en bestyrkanderapport fatta viktiga 

beslut med mindre ovisshet (FEE, 2003). Dessa beslut kan, bland annat, handla om investeringar, 

val av produkter eller arbete (Adams & Evans, 2004).  

Företagens intressenter är både användarna och tänkta mottagarna för informationen i 

företagens hållbarhets- och bestyrkanderapporter (Park & Brorson, 2005). Företagens 

intressenter definieras bland annat som grupper eller individer som påverkar eller kan påverkas 



LITTERATURGENOMGÅNG 
 

9 
 

av företagens aktiviteter och produkter samt företagens uppfyllande av deras mål (Darnell et al., 

2009; GRI, 2011, s.10). Intressenterna kan delas in i två huvudgrupper; interna och externa 

(Darnell et al., 2009). Interna intressenter är exempelvis chefer eller anställda i företaget och 

innehar ofta en ekonomisk andel i företaget i form av lön eller aktier. Företagens externa 

intressenter kan däremot vara konsumenter, banker, leverantörer, myndigheter eller andra typer 

av icke-statliga organisationer (Darnell et al., 2009).  

Vissa företag påverkar interna och externa intressenter i större grad än andra, detta medför 

att intressenterna försöker öka sitt inflytande över dessa företag, för att minska den negativa 

påverkan och öka den positiva (Darnell et al., 2009). Exempelvis sänks bestyrkandenivån som 

efterfrågas av intressenterna när förtroendet mellan intressenterna och företaget ökar (Adams & 

Evans, 2004; Deegan et al., 2006b). Intressenternas inflytande på ett företag kan i vissa fall leda 

till att företaget använder, eller avstår från att använda, bestyrkandet av hållbarhetsredovisningar 

beroende på hur ledningen upplever graden av inflytande från företagets intressenter (Darnell et 

al., 2009). Intressenterna anses delta i företagsstyrningen, eftersom de direkt eller indirekt tar upp 

frågor och problem som kan komma att påverka ledningens beslut (Manetti & Toccafondi, 

2012). Intressenterna kan på så sätt påverka beslut så som valet att använda bestyrkandet, val av 

bestyrkande typ och val av bestyrkandegivare (De Beelde & Tuybens, 2013). Exempelvis kan 

företag som är verksamma i ”känsliga” branscher, som industri eller gruvdrift, välja att externt 

bestyrka deras hållbarhetsrapporter på grund av påtryckning från externa intressenter (Deegan et 

al., 2006b; Mock et al., 2007).  

De företag som väljer att bestyrka deras hållbarhetsredovisningar får även möjligheten att 

upptäcka miljörelaterade problem i verksamheten som då kan åtgärdas i förväg och därmed 

behålla de externa intressenternas bild av företaget (Darnell et all, 2009). Dessutom har Park och 

Brorson (2009) noterat att företag som väljer att bestyrka deras hållbarhetsrapporter gör det för 

att öka intressenternas trovärdighet av företagens rapporter eller för att förbättra de interna 

kontrollsystemen. De företag som väljer att avstå från att bestyrka deras rapporter gör det för att 

det är för dyrt eller för att de är självsäkra på att informationen som presenteras i deras 

hållbarhetsrapporter är trovärdiga (Park & Brorson, 2009). Företagen som inte använder 

bestyrkandet av hållbarhetsrapporter är väl medvetna om hur viktigt det är med bestyrkandet för 

att öka rapporternas trovärdighet (Gillet, 2012). De väljer att inte använda bestyrkandet eftersom 

de inte har påtryckningar från deras intressenter eller att de helt enkelt tillhör en bransch där det 

inte krävs (Gillet, 2012). De företag som strävar efter att förbättra trovärdigheten hos deras 

hållbarhetsrapporter är även de företag som oftast använder bestyrkandet av 

hållbarhetsredovisningar (Simnett et al., 2009). 
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Publicering av en trovärdig hållbarhetsredovisning är, enligt Park och Brorson (2005), 

baserad på interaktionen mellan företaget, bestyrkandegivaren och intressenterna. Involverandet 

av intressenterna i bestyrkandeprocessen kan ytterligare öka rapporternas trovärdighet (Gray, 

2000; Owen, Swift, Humphrey & Bowerman, 2000; Park & Brorson, 2005) och förbättra 

företagets interaktion med omvärlden (Gray, 2000; Owen et al., 2000). O’Dwyer och Owen 

(2007) anger att involvering av intressenter blir allt vanligare. Däremot menar Manetti och 

Toccafondi (2012) att det är omöjligt att inkludera alla intressenters oro och synpunkter i 

bestyrkanderapporten, vilket medför att den högsta nivån av trovärdighet inte kan uppnås. Detta 

kan bland annat förklara varför de flesta bestyrkandegivarna väljer att uttala sig med begränsad 

säkerhet istället för rimlig i bestyrkanderapporter (Deegan et al., 2006b; Manetti & Toccafondi, 

2012). Intressenternas förtroendenivå påverkar typ och omfattning av procedurer som appliceras 

av bestyrkandegivaren, men även deras benägenhet att använda rimlig eller begränsad säkerhet 

(Deegan et al., 2006b). 

Det uppstår även skillnader beroende på vilka intressentgrupper respektive företag 

prioriterar (Gray, 2000). Företagets val att prioritera en viss intressentgrupp kan bero på den 

makt som intressenterna har över företaget (Manetti & Toccafondi, 2012). Det är varken 

obligatoriskt eller nödvändigt för företag att beakta alla intressentgrupper i samma utsträckning, 

eftersom intressentgruppernas roll och betydelse för respektive företag är olika (Manetti & 

Toccafondi, 2012). Vidare menar Manetti och Toccafondi (2012) att intressentgruppen 

”anställda” prioriteras i bestyrkandeprocessen av hållbarhetsrapporter bland företag med stort 

antal anställa. Dessutom prioriteras externa intressenter i bestyrkandeprocessen av företag 

verksamma i ”känsliga” branscher exempelvis energi, kemikalier och hälsovård (Manetti & 

Toccafondi, 2012).   

2.2.2 Andra faktorer som påverkar bestyrkandet 

I ett intressentorienterat land, exempelvis Sverige, har företagens alla intressenter ett genuint 

intresse i företagens aktiviteter (Simnett et al., 2009). Detta medför att intressenterna får 

ytterligare inflytande över vilka aktiviteter som företagen genomför (Simnett et al., 2009). 

Dessutom anser intressenterna att företagen i dessa länder har ett större socialt ansvar som måste 

upprätthållas (Kolk & Perego, 2010). Enligt tidigare studier väljer företag att bestyrka sina 

hållbarhetsrapporter mer frekvent ifall landet de är verksamma i är intressentorienterat (Kolk & 

Perego, 2010; Simnett et al., 2009). Detta kan förklaras med att intressenternas efterfrågan på 

bestyrkande är högre i dessa länder (Ruhnke & Gabriel, 2013). Tidigare studier visar även att 

företag verksamma i intressentorienterade länder tenderar att välja revisorer som 

bestyrkandegivare (Simnett et al., 2009). 
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Choi och Wong (2007) anger att skyddsmekanismer för företagets intressenter, som 

existerar i länder med starka rättssystem, är en annan faktor som påverkar bestyrkandet av 

hållbarhetsredovisningar. Sverige är ett land med ett starkt rättssystem (Choi & Wong, 2007). I 

länder med ett starkt rättssystem tillför bestyrkandet av hållbarhetsredovisning mer trovärdighet 

till företagens intressenter, än i länder med ett svagt rättssystem (Ruhnke & Gabriel, 2013; 

Simnett et al., 2009). Detta innebär att fördelen, i den ökade trovärdigheten, överväger kostnaden 

med ett bestyrkande i dessa länder (Simnett et al., 2009). Detta kan vara förklaringen till varför 

efterfrågan på bestyrkandet är högre i de länderna som har ett starkt rättssystem (Ruhnke & 

Gabriel, 2013), vilket De Beelde och Tuybens (2013) samt Simnett et al. (2009) hittade i sina 

studier. Samtidigt anger andra studier motsatta bevis, att ett starkt rättssystem inte alls medför ett 

mer frekvent bestyrkande av hållbarhetsredovisningar (se bland annat Choi & Wong, 2007; Kolk 

& Perego, 2010). Choi och Wong (2007) förklarar att intressenternas efterfrågan på bestyrkandet 

minskar på grund av de skyddsmekanismerna som finns för intressenterna i länder med ett starkt 

rättssystem. Dessutom anger Choi och Wong (2007) att det är för det mesta revisorer som 

används som bestyrkandegivare i länder med ett svagt rättssystem. Det är revisorerna som till 

viss del upprätthåller skyddet för intressenter i dessa länder (Choi & Wong, 2007; Perego, 2009). 

Revisorerna tillför ett mindre värde till företagen i länder med starka rättssystem, detta för att 

skyddsmekanismerna i de länderna redan skyddar företagets intressenter (Perego, 2009). 

Tidigare forskning inom ämnet anger att länder med ett svagt rättssystem tenderar att använda 

(Big4-)revisorer (Perego, 2009; Simnett et al., 2009; Choi och Wong, 2007). Däremot menar De 

Beelde och Tuybens (2013) det motsatta, att företag i länder med ett starkt rättssystem väljer 

Big4-revisorer som bestyrkandegivare.  

Dessutom anger Kolk och Perego (2010) att företag i länder med hög 

hållbarhetsmedvetenhet hos intressenterna använder bestyrkandet mer frekvent än andra länder. 

Enligt NCRI-indexet som anger just detta så rankas Sverige högt (AccountAbility, 2005, s. 14, 

102). I motsats till detta fann De Beelde och Tuybens (2013) att företag inte använder 

bestyrkandet av sina hållbarhetsrapporter lika frekvent ifall landet har en högre NCRI-rankning. 

En högre NCRI-rankning medför även att Big4-revisorer väljs som bestyrkandegivare (Kolk & 

Perego, 2010; Perego, 2009). Förklaringen till detta är att intressenter i länder med hög 

hållbarhetsmedvetenhet ställer högre krav på företagen och bestyrkandegivarna (De Beelde & 

Tuybens, 2013). Däremot hittade De Beelde och Tuybens (2013) inga bevis på att NCRI- 

rankning påverkar valet av bestyrkandegivare.  
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2.3 Bestyrkandegivarna inom området och deras påverkan på bestyrkandepraktiken 

Det har tidigare uppmärksammats att det uppstår en stor variation i utformningen av 

bestyrkanderapporter till hållbarhetsredovisningar (se bland annat Deegan et al., 2006b; 

O’Dwyer & Owen, 2005). Denna variation beror på bristande reglering i vem som kan utföra ett 

bestyrkande (Deegan et al., 2006b; Junior et al., 2013). Detta medför att organisationer, från 

olika bakgrund, kan utföra ett bestyrkande (Deegan et al., 2006b; Junior et al., 2013). Ett 

bestyrkande av hållbarhetsredovisningar kan bland annat genomföras av revisionsbyråer och 

konsulter (bland annat Deegan et al., 2006b; Junior et al., 2013; Perego & Kolk, 2012), 

certifieringsorgan (Perego, 2009; Perego & Kolk, 2012), miljöingenjörer (Deegan et al., 2006b), 

intressentgrupper (Junior et al., 2013; KPMG, 2008, s.60; Perego & Kolk, 2012) samt icke-

statliga organisationer (Gillet, 2012; KPMG, 2008, s.60; Perego & Kolk, 2012). Tidigare 

undersökningar av bestyrkanderapporter anger variation i hur olika bestyrkandegivare utformar 

bestyrkanderapporter (se bland annat Deegan et al., 2006b; O’Dwyer & Owen, 2005, 2007). 

Även om det är olika parter, med olika kvalifikationer, som nuförtiden kan bestyrka 

hållbarhetsrapporter så är det viktigt att dessa parter håller sig till de allmänt accepterade kraven 

om oberoende, integritet och kompetens (GRI, 2011, s.41). 

Tidigare studier om bestyrkandet av hållbarhetsredovisningar tyder på att de flesta 

bestyrkanderapporterna utfärdas av revisionsbyråer (bland annat Deegan et al., 2006b; KPMG, 

2011, s.30; Manetti & Toccafondi, 2012; Perego & Kolk, 2012; Simnett et al., 2009), och den 

övervägande delen av dessa är Big4-byråer (Manetti & Toccafondi, 2012). Europeiska företag 

använder traditionellt sett revisionsbyråer som bestyrkandegivare (Perego & Kolk, 2012). Detta 

överensstämmer med resultatet från Deegan et al. (2006b), som anger att 60 procent av de 

europeiska företagens hållbarhetsrapporter bestyrks av revisionsbyråer. Kolk (2008) och KPMG 

(2008, s.63) anger en liknande trend internationellt där majoriteten av bestyrkanderapporterna 

utfärdats av revisionsbyråer. En motsatt trend tycks finnas i Australien där konsulter, istället för 

revisorer, tenderar att utföra bestyrkandet på företagens hållbarhetsrapporter (Moroney et al., 

2012; Simnett et al., 2009).  

Tidigare studier anger att kvalitén på bestyrkanderapporter kan variera beroende på vem 

som utför tjänsten (Hodge et al., 2009; Moroney et al., 2012; Perego, 2009) och att samhällets 

förtroende för bestyrkanderapporterna varierar beroende på den som tillhandahåller tjänsten (De 

Beelde & Tuybens, 2013). Trovärdigheten för informationen i hållbarhetsredovisningarna 

förbättras när ett bestyrkande utförs av en revisor i jämförelse med andra bestyrkandegivare 

(Dixon et al., 2004; Hodge et al., 2009; Zorio et al., 2012). Orsaken till detta kan vara att 

revisionsbyråer har en etablerad historia av bestyrkande samt är igenkända av samhället (Simnett 
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et al., 2009). Det kan även vara att revisorerna utnyttjar sin kompetens och expertis från den 

finansiella revisionen (Deegan et al., 2006b; Gillet, 2012). Det kan exempelvis handla om 

förståelse för redovisningssystemen och systemen för de interna kontrollerna samt 

verifikationsteknikerna som är nödvändiga för att utföra ett bestyrkande på 

hållbarhetsredovisningen (Dixon et al., 2004).  

Revisorer definieras av flera författare som bestyrkandegivare av hög kvalité (Mock et al., 

2007; Perego, 2009; Simnett et al., 2009), vilka även publicerar bestyrkanderapporter av hög 

kvalité (Zorio et al., 2012). Detta kan förklaras av att revisionsyrket anses inneha utvecklade 

globala normer, samlingar med etiska regler samt olika krav på oberoende och kvalitetskontroll 

(Simnett et al., 2009). Vidare brukar revisionsbyråer, som engagerar sig i bestyrkandeprocessen 

av hållbarhetsrapporter, använda uppdragsteam med expertis som sträcker sig över olika miljö- 

och sociala aspekter (Deegan et al., 2006b). Revisorer har även andra färdigheter som gör de 

unika när det kommer till utförandet av ett bestyrkande (Gray, 2001). Det existerar även en högre 

nivå av expertis hos revisionsbyråer i jämförelse med andra bestyrkandegivare (Mock et al., 

2007). Dessutom menar Ball, Owen och Gray (2000) samt Romero et al. (2012) att revisorer är 

oberoende i större utsträckning än konsulter. Perego och Kolk (2012) anger vidare att konsulter 

och andra bestyrkandegivare; akademiska institutioner, icke-statliga organisationer, 

intressentpaneler och individuella revisorer, erbjuder lägst kvalité på bestyrkanderapporterna. 

Däremot presenteras motsatta resultat av Moroney et al. (2012) och Romero et al. (2012), de 

menar att det inte finns några skillnader i kvalité mellan bestyrkanderapporter som utfärdas av 

revisorer eller konsulter.  

När det gäller utformningen av bestyrkanderapporter har O'Dwyer och Owen (2005) i 

deras studie noterat att revisorer, i jämförelse med konsulter, är mer villiga att uttala sig om vem 

som är ansvarig för innehållet i både bestyrkande- och hållbarhetsrapporten. Revisorerna är även 

försiktigare med att uttala sig om den specifika nivån av bestyrkandet som utförts, däremot så 

uttalar konsulterna sig med högre nivå av bestyrkande (O’Dwyer & Owen, 2005). Detta liknar 

resultaten från studierna av Mock et al. (2007) och Ball et al. (2000), de anger att revisorer oftare 

uttalar sig med lägre nivå av bestyrkande. Det finns även bevis på att revisorer i större 

utsträckning tenderar att ange rekommendationer för förbättringar i bestyrkanderapporterna 

(Manetti & Becatti, 2009). Vilket är i motsats till vad O’Dwyer och Owen (2005) och Romero et 

al. (2012) fann i deras studier. De menar att konsulter är mer benägna att uttrycka 

rekommendationer i bestyrkanderapporterna. Deegan et al. (2006b) menar att rekommendationer 

påverkar bestyrkandegivarens oberoende, på grund av risken att bestyrkandegivaren granskar sig 

själv. Vidare anger Perego och Kolk (2012) att både revisorer och certifieringsorgan visar på 
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högre kvalité i utformningen och utförandet av bestyrkandeprocedurerna än konsulterna. Detta är 

delvis i motsats till resultatet från Perego (2009), som anger att rekommendationerna och 

slutsatserna från konsulter och certifieringsorgan är av högre kvalité.  

Diskussionen i detta avsnitt leder fram till följande delfråga:  

1. Hur påverkar bestyrkandegivarna utformningen, och där med kvalitén, på 

bestyrkanderapporterna? 

2.4 Skillnader i bestyrkandet mellan olika branscher 

2.4.1 Användandet av bestyrkandet 

Det finns ett flertal författare som har undersökt hur branschtillhörigheten påverkar bestyrkandet 

av hållbarhetsredovisningar. Internationella studier tyder bland annat på att ett externt 

bestyrkande används oftare hos företag i ”känsliga” branscher, det vill säga branscher som 

påverkar samhället i större utsträckning än andra (Mock et al., 2007; Simnett et al., 2009). Dessa 

branscher är Gruvdrift, Samhällstjänster (Mock et al., 2007; Perego & Kolk, 2012; Simnett et al., 

2009), Olja (Kolk & Perego, 2010; Mock et al., 2007; Perego & Kolk, 2012), Papper & 

Pappersmassa (Darnell et al., 2009), Kemikalier (Kolk & Perego, 2010), Elektronik (Mock et al., 

2007; Perego & Kolk, 2012) samt Finans (Kolk & Perego, 2010; Simnett et al., 2009). Utöver 

dessa branscher, som påverkar samhället i stor utsträckning, tycks företag inom branschen Mat & 

Dryck använda bestyrkandet av hållbarhetsredovisningarna mer frekvent ur ett internationellt 

perspektiv (Darnell et al., 2009).  

Utifrån ett europeiskt perspektiv anger De Beelde och Tuybens (2013) att det inte verkar 

finnas några bevis på att företag inom ”känsliga” branscher använder bestyrkandet mer frekvent 

än andra branscher. Detta resultat stämmer även överens med resultatet från studien av Ruhnke 

och Gabriel (2013). De Beelde och Tuybens (2013) menar ändå att det finns skillnader i vilken 

utsträckning företag inom olika branscher väljer att använda sig av ett bestyrkande. Företagen i 

branscherna Telekommunikation, Teknologi, Olja & Gas, Konsumentvaror och Samhällstjänster 

använder bestyrkandet mer frekvent än andra företag (De Beelde & Tuybens, 2013). Resultatet 

från Ruhnke och Gabriel (2013) verkar enbart kunna ange en tendens till ett samband mellan 

företagen i branschen Samhällstjänster och en mer frekvent användning av bestyrkande.  

Utöver dessa studier finns det ett antal andra studier som har undersökt hur 

branschtillhörighet påverkar företagens användande av ett bestyrkande i ett specifikt land. 

Moroney et al. (2012) anger att företag inom ”känsliga” branscher använder sig av bestyrkandet 

mer frekvent än andra branscher i Australien, men utan att ange specifika branscher. Liknande 

resultat kan hittas i Spanien, där företagen i branscherna Gruvdrift, Samhällstjänster, Transport 
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& Avfall och Finans använder sig av bestyrkandet mer frekvent än andra (Romero et al., 2012). 

Detsamma gäller i Sydafrika där företagen inom branscherna Bank och Gruvdrift använder sig 

av bestyrkandet mer frekvent (Marx & van Dyk, 2011). Däremot menar Zorio et al. (2012) att 

branschens ”känslighet” inte påverkar företagens användande av bestyrkande, men att det ändå 

finns skillnader mellan branscher. De anger att företagen i branscherna Olja & Energi samt 

Teknologi & Telekommunikation använder sig av bestyrkandet mer frekvent än andra företag i 

Spanien.  

När det gäller bestyrkandet av hållbarhetsredovisningar i Sverige så anger KPMG (2008) 

att det, traditionellt sett, är företag i miljö- och socialt påverkande branscher som använder sig av 

det externa bestyrkandet mer frekvent än andra. Förklaringen till detta kan vara att företag inom 

dessa branscher brukar vara de mest utsatta för offentlig granskning (Park & Brorson, 2005). 

Samtidigt är det inte bara företag inom dessa branscher som använder sig av ett externt 

bestyrkande i högre utsträckning än andra (se KPMG, 2008). Företag inom branscherna 

Gruvdrift, Samhällstjänster, Fordonsindustrin, Mat & Dryck, Detaljhandel, Skog & Papper och 

Tjänstesektorn bestyrkte sina hållbarhetsredovisningar i störst utsträckning år 2008 (KPMG, 

2008, s.99). Detta resultat ligger till viss del i linje med vilka branscher som enligt KPMG (2011, 

s.5) anses, ur ett internationellt perspektiv, vara ”ledande” branscher inom 

hållbarhetsbestyrkande (och rapportering). Enligt KPMG (2011, s.5) är ”ledande” branscher de 

branscher där företagen har utvecklade interna system och externt ansvarstagande samt erbjuder 

hög kvalité på deras hållbarhetsredovisning och bestyrkanderapporter. De branscherna är 

Gruvdrift, Samhällstjänster, Fordonsindustrin, Skog & Papper, Elektronik & Datorer och 

Kemikalier (KPMG, 2011, s.5). Det finns en koppling mellan att vara ”ledande” inom 

hållbarhetsrapportering och ett ökat användande av bestyrkandet (Ruhnke & Gabriel, 2013). 

Däremot anser KPMG (2011, s.5) att branscherna Mat & Dryck, Detaljhandel och Tjänstesektorn 

är ”icke-ledande” branscher.  

Tabell 1 - Sammanställning av ”ledande” branscher och ”känsliga” branscher 

”Ledande” branscher enligt 

KPMG (2011) 

 

Gruvdrift, Samhällstjänster, Fordonsindustrin, Skog & Papper, 

Elektronik & Datorer, Kemikalier, Olja & Gas 

 

”Känsliga” branscher enligt 

tidigare forskning 

 

Gruvdrift, Samhällstjänster, Olja, Papper & Pappersmassa, 

Kemikalier, Elektronik, Finans 
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Tabell 2 - Sammanställning av branscher vars företag som någon tidigare forskare angivit att de 

använde bestyrkande mer än andra branscher (Oberoende av branschens ”känslighet”) 

Enligt tidigare forskning på 

företag från olika länder  

Gruvdrift, Samhällstjänster, Olja (& Gas eller Energi), Papper & 

Pappersmassa, Kemikalier, Elektronik, Finans, Mat & dryck, 

Telekommunikation, Teknologi, Konsumentvaror, Transport & 

Avfall 

 

Enligt KPMG (2008) på 

svenska företag 

 

Gruvdrift, Samhällstjänster, Fordonsindustrin, Mat & Dryck, 

Detaljhandel, Skog & Papper, Tjänstesektorn 

 

Diskussionen i detta avsnitt, som sammanfattats i Tabell 1 och 2 ovan, leder fram till 

följande delfråga: 

2. Hur påverkar branschtillhörigheten företagens användande av bestyrkandet? 

2.4.2 Val av bestyrkandegivare och kvalitén på bestyrkanderapporten 

Det finns även studier som har undersökt hur branschtillhörigheten påverkar valet av 

bestyrkandegivare (De Beelde & Tuybens, 2013; Moroney et al., 2012; Perego, 2009; Simnett et 

al., 2009; Zorio et al., 2012). Dock verkar studierna visa på motstridiga bevis, Perego (2009) 

anger i sin internationella studie att det finns ett samband mellan branschens ”känslighet” och 

valet av att använda revisorer som bestyrkandegivare. Detta samband hittade varken Simnett et 

al. (2009) eller Moroney et al. (2012) i deras studier. Simnett et al. (2009) anger att företag i 

”känsliga” branscher inte är mer benägna att välja en revisor som bestyrkandegivare. Det finns 

samtidigt bevis på att företag inom Finansbranschen i Europa inte använder Big4-revisorer som 

bestyrkandegivare i stor utsträckning (De Beelde & Tuybens, 2013). I Spanien tycks ändå 

branschtillhörigheten påverka företagens val av bestyrkandegivare (Zorio et al., 2012). Zorio et 

al. (2012) anger att företag i branschen Konsumtionsvaror i stor utsträckning använder sig av 

konsulter som bestyrkandegivare. Däremot är det revisorer som används som bestyrkandegivare 

inom de andra branscherna i studien. De företag som finns inom branscherna Teknologi & 

Telekommunikation, Olja & Energi, Konsumtionstjänster och Fastigheter använder revisorer mer 

frekvent än andra företag (Zorio et al., 2012). 

Det finns endast ett fåtal studier som har undersökt bestyrkanderapportens kvalité i relation 

till branschtillhörigheten (Perego & Kolk, 2012; Romeo et al., 2012; Zorio et al., 2012). Det 

tycks inte finnas några bevis på att företagens branschtillhörighet påverkar kvalitén på 

bestyrkanderapporterna i Spanien (Romero et al., 2012; Zorio et al., 2012). Avsaknaden av 

samband mellan kvalitén på bestyrkanderapporterna och företagens branschtillhörighet är inte 

något som förvånar Romero et al. (2012). Författarna ser det som ett bevis på 

bestyrkandegivarnas oberoende från de rapporterande företagen och att de är professionella 
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under bestyrkandeuppdraget. Ur ett internationellt perspektiv tycks kvalitén på 

bestyrkanderapporten påverkas av företagens branschtillhörighet (Perego & Kolk, 2012). Perego 

och Kolk (2012) anger att företag i branscherna Mat & Dryck, Bank & Försäkringar samt 

Gruvdrift uppvisade högre kvalité på bestyrkanderapporterna år 2008 än de företag som finns 

inom branscherna Detaljhandel, Fordon samt Metall & Tillverkning. 

Tabell 3 - Sammanställning över vilken bestyrkandegivare; revisorer eller ”icke-revisorer”, som företag 

i olika branscher tenderar att använda 

Revisorer 

Teknologi & Telekommunikation, 

Olja & Energi, Konsumtionstjänster, 

Fastigheter 

Zorio et al. (2012) 

Icke-revisorer 
Konsumtionsvaror Zorio et al. (2012) 

Finans De Beelde & Tuybens (2013) 

 

Tabell 4 - Sammanställning över Perego och Kolks (2012) resultat av kvalité på bestyrkanderapporter 

från företag i olika branscher 

Högre kvalité Mat & Dryck, Bank & Försäkringar, Gruvdrift 

Lägre kvalité Detaljhandel, Fordon, Metall & Tillverkning 

Diskussionen i det här avsnittet, som sammanfattats i Tabell 3 och 4 ovan, leder fram till 

följande delfrågor: 

3. Hur påverkar branschtillhörigheten företagens val av bestyrkandegivare? 

4. Hur påverkar branschtillhörigheten kvalitén på bestyrkanderapporten? 

2.5 Skillnader i bestyrkandet beroende på storlek 

2.5.1 Användandet av bestyrkandet 

KPMG (2011, s.11) anger att företag vars intäkter överstiger 50 miljarder USD är mer benägna 

att publicera en hållbarhetsredovisning än företag vars intäkter understiger en miljard USD. 

Förklaringen till detta är att när ett företag expanderar så ökar även företaget ansvarsskyldighet 

gentemot samhället (Adams, 2004). Stora företag är även mer benägna att använda sig av det 

externa bestyrkandet (Simnett et al., 2009). Sambandet kan förklaras med att det oftast är stora 

företag som är ”ledande” inom hållbarhetsrapportering, vilka även använder externt bestyrkande 

(Ball et al., 2000; Ruhnke & Gabriel, 2013). Dessutom menar Ball et al. (2000) att kostnaden för 

att erhålla ett externt bestyrkande på hållbarhetsredovisningarna är minimala i jämförelse med 

kostanden för att sammanställa en hållbarhetsredovisning. Ett externt bestyrkande kan öka 

trovärdigheten för ett företags hållbarhetsredovisning, därför bör även de stora företagen vara 

villigare att använda sig av ett externt bestyrkande (Ball et al., 2000).  

Litteraturen tar även upp andra förklaringar till relationen mellan företagens storlek och 

den frivilliga efterfrågan på ett externt bestyrkande. En förklaring kan vara att stora företag har 
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mer resurser och har därför möjlighet att anlita en extern bestyrkandegivare (Moroney et al., 

2012; Romero et al., 2012; Ruhnke & Gabriel, 2013). Park och Brorson (2005) studerade bland 

annat varför, eller varför inte, svenska företag använder sig av ett frivilligt bestyrkande av deras 

hållbarhetsredovisningar. De mest förekommande argumenten till varför företagen i studien inte 

använder sig av ett bestyrkande är att avgiften är för hög samt att bestyrkandet är något för de 

stora företagen. Park och Brorson (2005) menar att detta är bevis för att det oftast är stora 

svenska företag som väljer att introducera en tredje parts bestyrkande. Den marginella kostnaden 

för ett externt bestyrkande är även lägre för större företag bland annat på grund av deras tidigare 

investeringar på den interna revisionen (Carey, Simnett & Tanewski, 2000). Företagens storlek 

kan vidare relateras till dess synlighet i samhället och externa påverkan på samhället (Darnell et 

al., 2009). Det är mer troligt att de stora företagen väljer att frivilligt bestyrka sina 

hållbarhetsrapporter eftersom de utför fler aktiviteter som kan påverka samhället och attraherar 

därmed mer uppmärksamhet från samhället (Moroney et al., 2012). Stora företag har även press 

på sig på grund av miljöregleringarna, när det gäller minskning av energikonsumtionen eller 

återvinning av pappersavfallet (Ramus & Monitel, 2005). Företagsmiljön i de stora företagen 

omfattar olika intressegrupper såsom fackföreningar eller icke-statliga organisationer (Ruhnke 

och Gabriel, 2013). De kan sätta stor press på företagen eller deras ledning när det gäller 

hållbarhetsfrågor (Ruhnke och Gabriel, 2013). Därför ökas behovet av ett externt bestyrkande av 

hållbarhetsredovisningen i proportion till företagets storlek (Ruhnke och Gabriel, 2013). 

Dessutom kan behovet av ett bestyrkande hos stora företag förklaras med att de hålls ansvariga 

mot fler aktieägare, som i sin tur är intresserade av företagens miljöaktiviteter för att kunna fatta 

goda investeringsbeslut (Moroney et al., 2012). 

Tidigare studier har undersökt ifall företagens storlek kan förklara den frivilliga efterfrågan 

på det externa bestyrkandet (se bland annat Carey et al., 2000; Choi & Wong, 2007; De Beelde 

& Tuybens, 2013; Kolk & Perego, 2010; Manetti & Becatti, 2009). Företagens storlek har mätts 

på olika sätt i tidigare studier, bland annat genom omsättning (Choi & Wong, 2007; Kolk & 

Perego, 2010) eller antalet anställda (Manetti & Becatti, 2009). Dessutom använde De Beelde 

och Tuybens (2013) en kombination av både omsättning och antalet anställda för att bestämma 

storleken på företagen i deras studie. Även Carey et al. (2000) undersökte hur företagens storlek 

påverkar användandet av det externa bestyrkandet, där storleken bestämdes utifrån företagens 

hierarkiska nivå. Studien fann bevis på att det existerar ett positivt samband mellan företagens 

hierarkiska nivå och efterfrågan på det frivilliga bestyrkandet (Carey et al., 2000). En studie av 

europeiska företag anger liknande resultat, att stora företag tenderar att använda bestyrkandet av 

deras hållbarhetsredovisningar i större utsträckning (De Beelde & Tuybens, 2013). Vidare har 
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Simnett et al. (2009), i sin omfattande undersökning av 2113 företag i 31 olika länder, hittat 

bevis på att stora företag mer sannolikt använder sig av bestyrkandet av deras 

hållbarhetsrapporter i jämförelse med små företag. Däremot har andra studier visat att företagets 

storlek, i form av antalet anställa, inte alls har en signifikant relation till användandet av det 

externa bestyrkandet (Darnell et al., 2009; Kolk & Perego, 2010).  

Diskussionen i det här avsnittet leder fram till följande delfråga: 

5. Hur påverkar företagens storlek användandet av ett bestyrkande? 

2.5.2 Val av bestyrkandegivare och kvalitén på bestyrkanderapporten 

Utöver användandet av ett bestyrkande kan företags storlek även påverka valet av 

bestyrkandegivare, eftersom stora bolag tenderar att anlita en Big4-revisor som 

bestyrkandegivare (Hay & Davies, 2004; Perego, 2009). Detta kan förklaras med att stora företag 

har budgeter som möjliggör anlitandet av en Big4-revisor som bestyrkandegivare samt att dessa 

bestyrkandegivare uppfattas som mer kompetenta av samhället (De Beelde & Tuybens, 2013). 

Dessutom tenderar stora företag med högre lönsamhet att välja Big4-revisorer som 

bestyrkandegivare (De Beelde & Tuybens, 2013; Hay & Davies, 2004), eftersom ett bestyrkande 

av högre kvalité hjälper företagen att behålla sin lönsamhet (De Beelde & Tuybens, 2013). 

Resultatet från studien av De Beelde och Tuybens (2013) tyder på att stora företag anställer en 

revisor som bestyrkandegivare samt att de absolut största företagen anställer en Big4-revisor som 

bestyrkandegivare. Liknande resultat anges även av Kolk och Perego (2010). Moroney et al. 

(2012) anger motsatta resultat i deras studie på australienska företag. De menar att stora företag 

tenderar att välja konsulter som bestyrkandegivare, istället för revisorer. 

Dessutom menar Zorio et al. (2012) att företagens storlek även påverkar kvalitén på 

bestyrkanderapporterna bland spanska företag. Liknande resultat anges också i studien från Romero 

et al. (2012). De hittade dessutom att stora företag som publicerar hållbarhetsrapporter med hög 

kvalité även brukar publicera bestyrkanderapporter med hög kvalité. Detta förklarar Romero et al. 

(2012) med att stora företag har ett större intresse av att erbjuda bättre och mer trovärdig information 

om företagets hållbarhetsaktiviteter. Författarna fortsätter resonemanget med att det är företagets 

synlighet i samhället som leder till att stora företag använder bestyrkanderapporter av hög kvalité för 

att öka intressenternas förtroende för företagens hållbarhetsrapporter. 

Diskussionen i detta avsnitt leder fram till följande delfrågor: 

6. Hur påverkar företagens storlek valet av bestyrkandegivare? 

7. Hur påverkar företagens storlek kvalitén på bestyrkanderapporten? 
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2.6 Sammanställning av delfrågorna som presenterats ovan 

Litteraturgenomgången har genererat sju delfrågor som senare kommer besvaras av 

undersökningen för att i slutändan kunna besvara den övergripande frågeställningen för den här 

undersökningen. Dessa sju frågor är: 

1. Hur påverkar bestyrkandegivarna utformningen, och där med kvalitén, på 

bestyrkanderapporterna? 

2. Hur påverkar branschtillhörigheten företagens användande av bestyrkandet? 

3. Hur påverkar branschtillhörigheten företagens val av bestyrkandegivare? 

4. Hur påverkar branschtillhörigheten kvalitén på bestyrkanderapporten? 

5. Hur påverkar företagens storlek användandet av ett bestyrkande? 

6. Hur påverkar företagens storlek valet av bestyrkandegivare? 

7. Hur påverkar företagens storlek kvalitén på bestyrkanderapporten? 
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3. Tillvägagångssätt  

3.1 Urval  

Populationen för denna undersökning är samtliga noterade företag på Nasdaq OMQ Nordic 

Stockholm. Undersökningens urval är företagen från kategorierna ”Large Cap” och ”Mid Cap”. 

 Denna kategorisering är baserad på företagens börsvärde, där företag med ett börsvärde över 1 

miljard euro anses tillhöra kategorin ”Large Cap” och företag med ett börsvärde mellan 150 

miljoner och 1 miljard euro anses tillhöra kategorin ”Mid Cap” (Nasdaq OMX Nordic, 2013b). 

Detta urval möjliggör bland annat en jämförelse av storlekens påverkan på användandet av det 

externa bestyrkandet. Dessutom verkar det vara de större företagen som använder sig av det 

externa bestyrkandet (se avsnitt ”2.6 Skillnader beroende på storlek”). Denna typ av urval kan 

benämnas som ett ändamålsenligt urval, eftersom urvalet valts för att bäst kunna besvara 

forskningsfrågan (Saunders et al., 2012, s.287). Nackdelen med detta urval blir att resultatet inte 

blir representativt för hela populationen (Saunders et al., 2012, s.287).  

Den här undersökningen utgår från branschindelningen som Nasdaq OMQ Nordic (2013a) 

använder, dessutom tillämpas en identisk branschindelning av bland annat Dagens Industri 

(2013). Branschindelningen kan ha påverkat resultatet från den här undersökningen, eftersom en 

branschindelning som gjorts på ett annorlunda sätt kan ha givit andra resultat. Därmed kan även 

jämförelsen med tidigare studier påverkas, ifall de använt en annan typ av branschindelning. 

Samtidigt kan det vara komplicerat att utforma en egen branschindelning utan någon tidigare 

erfarenhet utav detta, därför användes branschindelningen utifrån nyss angivna källor (se Tabell 

5 nedan).  

3.1.1 Urvalspresentation och bortfallet i undersökningen 

Undersökningen innefattade totalt 129 företag, där företagen delats in både efter storlek och 

branschtillhörighet. I Tabell 5 presenteras indelningen av urvalet efter storlek och 

branschtillhörighet. Bortfallet i undersökningen var totalt 15 företag. Två av företagen är statligt 

ägda, vilket innebär att de måste ha ett externt bestyrkande och därför är inte deras bestyrkande 

frivilligt. Dessutom föll 13 företag bort på grund av att de inte publicerat någon form av 

hållbarhetsredovisning. Således omfattades 114 företag av denna undersökning.  
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Tabell 5 - Företagen i undersökningen, indelade efter storlek och branschtillhörighet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Källa: Skapad utifrån Nasdaq OMX Nordics (2013a) och Dagens Industris (2013) branschindelning. 

 

3.2 Insamlandet av hållbarhetsredovisningar och bestyrkanderapporter 
Hållbarhetsredovisningarna för den här undersökningen inhämtades från respektive företags 

hemsida. Den senast publicerade hållbarhetsredovisningen, på svenska eller engelska, 

identifierades och samlades in från respektive företag. Dessutom anger KPMG (2008, s.100) att 

de svenska företagen använder sig av olika sätt att publicera deras hållbarhetsredovisningar. 

Separat publicerade hållbarhetsredovisningar, integrerad hållbarhetsredovisning i 

årsredovisningen och begränsade hållbarhetsredovisningar (ett litet avsnitt i årsredovisningen) 

användes mest frekvent bland svenska företag (KPMG, 2008, s.100). Detta medförde att 

årsredovisningar från respektive företag samlades in i de fall då ingen separat 

hållbarhetsredovisning kunde identifieras. Vid genomgången av årsredovisningarna ansågs de 

innehålla en integrerad eller begränsad hållbarhetsredovisning om informationen kunde 

associeras till hållbarhet, som exempelvis miljöpåverkan eller socialt ansvar. Tidigare studier 

använde liknande tillvägagångssätt (se Junior et al., 2013; Kolk, 2008).  

Därefter identifierades bestyrkanderapporterna för hållbarhetsredovisningarna. Alla 

bestyrkanderapporter användes för denna undersökning oberoende på omfattningen och/eller 

typen av bestyrkandegivare (se Junior et al, 2013). Bestyrkandegivarna noterades samtidigt för 

att i analysen kunna jämföra ifall valet av bestyrkandesgivare påverkar bestyrkanderapporten. 

Dessutom anger Junior et al. (2013) att vissa företag väljer att inte publicera 

bestyrkanderapporterna tillsammans med hållbarhetsredovisningen, men att dessa företag anger i 

deras hållbarhetsrapporter att ett externt bestyrkande använts. Detta medförde att 

hållbarhetsrapporterna som saknade medföljande bestyrkanderapport lästes igenom för att hitta 

 

 

 

 

 

 

Bransch 

 

 

 

 

Storlek 

 Large Cap Mid Cap Totalt 

Energi 2 2 4 

Finans 13 15 28 

Hälsovård 4 4 8 

Industri 16 15 31 

Konsumenttjänster 4 10 14 

Konsumentvaror 6 9 15 

Material 7 1 8 

Teknologi 3 1 4 

Telekom 2 0 2 

 Totalt 57 57 114 
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direkta hänvisningar till den externa bestyrkansgivaren eller hänvisning till att ett externt 

bestyrkande använts. Vid förekomsten av någon av dessa hänvisningar användes företagens 

respektive hemsida för att identifiera bestyrkanderapporten som publicerats i ett separat 

dokument. Därefter utfördes en innehållsanalys på respektive bestyrkanderapport.  

3.3 Innehållsanalys 

Innehållsanalys är en av de metoder som har använts mest för utvärdering av företagens 

hållbarhetsredovisningar (Asif, Searcy, Dos Santos & Kensah, 2013; Guthrie & Abeysekera, 

2006; Manetti & Toccafondi, 2012; Milne & Adler, 1999). Detta beror på att metoden är enkel 

att repetera och ger möjligheten att dra meningsfulla slutsatser utifrån den insamlade 

informationen (Beck, Campbell & Shrives, 2010; Manetti & Toccafondi, 2012; Milne & Adler, 

1999; Steenkamp & Northcott, 2007). Metoden har använts av flertalet forskare som har studerat 

bestyrkandet av hållbarhersredovisningar (se bland annat Manetti & Toccafondi, 2012; Marx & 

van Dyk, 2011; Moroney et al., 2012; Perego & Kolk, 2012; Zorio et al., 2012). Mer specifikt 

har tidigare forskare använt sig av innehållsanalys för att både bedöma kvalitén på 

bestyrkanderapporterna (Perego, 2009; Perego & Kolk, 2012; Zorio et al., 2012) och jämföra 

skillnader mellan olika bestyrkandegivare (Ball et al., 2000; Manetti & Toccafondi, 2012; Zorio 

et al., 2012). Dessutom menar Perego och Kolk (2012) att kvalitén på en hållbarhetsredovisning 

kan bedömas utifrån efterlevnad av riktlinjer från bland annat GRI. Enligt Zorio et al. (2012) kan 

ett liknande resonemang appliceras på bestyrkanderapporter, de menar att bestyrkanderapportens 

efterlevnad av frivilliga standarder kan anses vara en approximation av kvalitén på 

bestyrkanderapporten. Detta gör att innehållsanalys är lämplig för bedömning av kvalitén på 

bestyrkanderapporter (Kolk & Perego, 2010; Zorio et al., 2012). Därför var innehållsanalys en 

lämplig metod för denna undersökning som bland annat ämnade att undersöka kvalitén på 

bestyrkanderapporter och jämföra skillnader mellan olika bestyrkandegivare. 

Innehållsanalys används för att systematiskt kategorisera och analysera innehållet av en 

text (Beck et al., 2010; Flick, 2002, s.190; Guthrie & Abeysekera, 2006; Milne & Adler, 1999; 

Steenkamp & Northcott, 2007) för att bland annat studera närvaro eller frånvaro av information 

(Asif et al., 2013). Innehållsanalys är en lätt hanterad och tydlig metod (Flick, 2002, s.193) som 

bland annat lämpar sig för bedömningen av innehållet i rapporter från företag (Beck et al, 2010) 

eller bestyrkandegivare (Zorio et al., 2012). Även om det finns en risk för att innehållsanalysen 

visar en ofullständig bild av verkligheten (Flick, 2002, s.193; Marx & van Dyk, 2011) så är 

metoden ett vida erkänt och accepterat forskningsinstrument (Marx & van Dyk, 2011). Kritik har 

dock riktats mot att en innehållsanalys ger forskarna möjlighet att påverka resultatet (Hall & 
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Valentine, 2005, s.191), eftersom texten inte kan tala för sig själv utan det måste forskarna göra 

(Steenkamp & Northcott, 2007).  

Det finns flera sätt att genomföra en innehållsanalys (se bland annat Flick, 2002, s.191f), 

dem kan delas in i två undergrupper: objektiva och subjektiva tillvägagångssätt (Smith, 2003, 

s.148; Steenkamp & Northcott, 2007). Målet med denna undersökning var att undersöka vilken 

information som finns skrivet i bestyrkanderapporterna, detta gjorde att ett objektivt 

tillvägagångssätt användes. Syftet med det objektiva tillvägagångssättet är att analysera vad som 

faktiskt står skrivet i en text (Babbie, 2013, s.301; Steenkamp & Northcott, 2007) genom att leta 

efter konkreta hänvisningar (Smith, 2003, s.148) eller formella mönster i texten (Flick, 2002, 

s.191). Att undersöka vad som faktiskt står skrivet i en text är viktigt när forskare försöker förstå 

rapporteringspraktiken (Beck et al., 2010). Detta kan jämföras med ett tolkande tillvägagångssätt 

som istället syftar till att analysera det underliggande budskapet (Babbie, 2013, s.301). Det 

objektiva tillvägagångssättet gör det möjligt att hitta samband mellan olika faktorer som kan 

påverka informationen i en rapport (Beck et al., 2010). Det objektiva tillvägagångssättet minskar 

även användandet av egen tolkning och subjektivitet i metoden, vilket gör att tillförlitligheten 

ökar (Steenkamp & Northcott, 2007). Kritik mot att enbart studera vad som faktiskt står i 

bestyrkanderapporterna är att undersökningen då endast fångar närvaro eller frånvaro av 

informationen istället för att fånga komplexiteten och dynamiken i bestyrkandeuppdraget 

(Manetti & Toccafondi, 2012; O’Dwyer & Owen, 2005). Samtidigt menar Manetti och 

Toccafondi (2012) att bestyrkanderapporten är slutresultatet av alla bestyrkandeuppdrag och att 

en innehållsanalys på dessa rapporter, som utförts på ett tillförlitligt sätt, kan ändå resultatet ge 

indikationer på denna komplexitet. 

För att kunna utvärdera vad som faktiskt stod skrivet i bestyrkanderapporterna krävdes det 

att kategorier konstruerades som referenspunkt. En referenspunkt krävs för att ha något att 

jämföra bestyrkanderapporterna med (Beck et al., 2010) och vanligtvis används ett förbestämt 

ramverk som referenspunkt (Beck et al., 2010; Babbie, 2013, s.300). Erkända ramverk kan 

användas för att öka tillförlitligheten av datainsamlingen vid en innehållsanalys (Moroney et al., 

2012). Dessutom är bestyrkanderapporterna relativt korta, därför kan en innehållsanalys på 

bestyrkanderapporterna förväntas generera ett tillförlitligt resultat, om den baseras på en 

standardiserad undersökningsmall (Perego & Kolk, 2012). Inom forskningen om 

hållbarhetsredovisningarnas bestyrkanderapporter, finns det ett tydligt identifierat ramverk 

konstruerat av O’Dwyer och Owen (2005), som grundar sig på de lägsta kraven på vad en 

bestyrkanderapport ska innehålla (Kolk & Perego, 2010). Ramverket bygger på publicerade 



TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
 
 

25 
 

riktlinjer för bestyrkande av hållbarhetsredovisningar AA1000AS (AccountAbility, 1999, 

2003/2008a), FEE (2002) och GRI (2002/2011). Det här ramverket har varit utgångspunkt för ett 

antal tidigare studier (O’Dwyer & Owen, 2007; Perego, 2009; Perego & Kolk, 2012; Romero et 

al., 2012). Användandet av ett ramverk som baserar sig på riktlinjer gör det möjligt att bedöma 

hur de undersökta rapporterna efterlever de här riktlinjerna och sedan rangordnas dem från sämst 

till bäst (Beck et al., 2010; Guthrie & Abeysekera, 2006). Som tidigare nämnt, anses 

efterlevnaden av riktlinjer vara en approximation på kvalité hos bestyrkanderapporten. Perego 

och Kolk (2012) menar vidare att dessa riktlinjer presenterar de lägsta kraven på en 

bestyrkanderapport av hög kvalité, eftersom dessa riktlinjer syftar till att öka jämförbarheten, 

trovärdigheten och lyhördhet gentemot intressenterna. Det finns andra studier som också använt 

riktlinjerna från GRI och FEE för att undersöka bestyrkanderapporternas utformning (Deegan et 

al., 2006a, 2006b). En annan studie baserade undersökningen, om kvalitén på 

bestyrkanderapporterna, på två bestyrkandestandarder inom området: AA1000AS och ISAE 

3000 (se Zorio et al., 2012). Det är dessa två standarder som används mest frekvent av 

bestyrkandegivare (Ackers, 2009; Deegan et al., 2006a, 2006b; Marx & van Dyk, 2011; Mock et 

al., 2007). Eftersom AA1000AS har använts av både O´Dwyer och Owen (2005) och Zorio et al. 

(2012) för att studera bestyrkanderapporter, kombinerades aspekter från dessa två studier. 

Aspekterna som kombinerades för att skapa ramverket för den här undersökningen kommer 

således från GRI, FEE, AA1000AS och ISAE 3000.  

Ur ett svenskt perspektiv finns det en standard för bestyrkande av hållbarhetsredovisningar, 

RevR6 (FAR, 2012). Eftersom bestyrkanderapportens efterlevnad av frivilliga 

bestyrkandestandarder kan anses vara en approximation på kvalitén på bestyrkanderapporten, 

blev det relevant att applicera RevR6 på det framtagna ramverket för att det skulle passa den 

svenska bestyrkandepraktiken bättre. Detta gjordes genom att jämföra de lägsta kraven på en 

bestyrkanderapport enligt RevR6 (FAR, 2012, s.925) med det existerande ramverket baserat på 

GRI, FEE, AA1000AS och ISAE 3000, för att hitta eventuella likheter och skillnader. De lägsta 

kraven på en bestyrkanderapport i RevR6 var på de flesta punkter jämförbara med dessa 

riktlinjer och standarder. Den enda direkta skillnaden som hittades var att företagets 

organisationsnummer bör anges i bestyrkanderapporten (FAR, 2012, s. 925), och därför 

applicerades detta krav på ramverket. Dock innefattade inte RevR6 12 kategorier som ingick i de 

andra riktlinjerna och standarderna, som ramverket för den här undersökningen baserar sig på.  

Ramverket, med de 28 underliggande kategorierna, som applicerades på den här 

undersökningen återfinns i Bilaga 1, där även hänvisning till tidigare studier och respektive 
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riktlinje eller standard finns redovisad. Kategorierna för denna undersökning baserades således 

på riktlinjerna från FEE och GRI, samt de viktigaste beståndsdelarna för en bestyrkanderapport 

utifrån standarderna AA1000AS, ISAE 3000 och RevR6. Olika bestyrkandestandarder, som 

exempelvis AA1000AS och ISAE 3000, konkurrerar inte med vandra utan de kompletterar 

varandra eftersom de har olika syften (Manetti & Becatti, 2009; O’Dwyer & Owen, 2005; 

Perego & Kolk, 2012).  

Därefter var det nödvändigt att definiera minsta möjliga del av texten som kan hamna 

under respektive kategori samt hur de skulle värderas (Flick, 2002, s.191). Det är viktigt att dessa 

definitioner är tydliga (Guthrie & Abeysekera, 2006) för att minska användandet av subjektivitet 

och säkerställa att olika personer gör samma bedömningar (Babbie, 2013, s.301). Definitionerna 

för respektive kategori utformades utifrån definitionerna i Perego och Kolk (2012) samt 

AccountAbility (2008a), FEE (2002), GRI (2011) och IAASB (2011). Definitionerna är 

presenterade i Bilaga 2. Utifrån definitionerna av kategorierna behövdes en värderingsmetod för 

att värdera innehållet av respektive bestyrkanderapport. Den enklaste formen av värderingsmetod 

är att respektive kategori kan generera poängen ”ett” och ”noll” beroende på om kategorin 

återfinns i texten eller inte (Beck et al., 2010). Tidigare har bland annat två studier använt sig av 

denna typ av poängsättning som värderingsmetod för innehållet i bestyrkanderapporter (Perego, 

2009; Perego & Kolk, 2012). Kategorierna värderades med ”noll” och ”ett”, ibland även ”två” 

och ”tre”, beroende på hur innehållet i bestyrkanderapporterna uppfyllde definitionen för 

kategorierna (se Perego & Kolk, 2012). En summering av poängen från respektive kategori 

utförs därefter för att bedöma fullständigheten i rapporten (Beck et al., 2010) och därigenom 

kunna rangordna bestyrkanderapportens kvalité från låg till hög (Perego & Kolk, 2012). En 

liknande värderingsmetod användes i den här undersökningen. Innehållsanalysen identifierade 

hur bestyrkanderapporterna efterlevde respektive kategori och tilldelades därefter en poäng för 

respektive kategori. Av de 28 kategorierna kunde 23 kategorier generera ”noll” till ”ett” poäng, 

fyra kategorier ger ”noll” till ”två” poäng och ytterligare en kategori kunde ge ”noll” till ”tre” 

poäng. Exempelvis anger poängen ”noll” att ingen hänvisning till kategorin återfanns i 

bestyrkanderapporten och poängen ”två” för kategorin ”adressat” anger att bestyrkanderapporten 

är riktad mot externa intressenter. En utförligare förklaring av poängsättningen för respektive 

kategori återfinns i Bilaga 2. Därefter summerades poängen för respektive bestyrkanderapport 

och de kunde då erhålla en poäng mellan ”noll” och ”34”, där ”noll” representerar den lägsta och 

”34” den högsta nivån på kvalité. Det kan dock uppstå ett problem vid användning av 

summerade poäng, då det kan dölja eventuella olikheter och därmed den faktiska kvalitén av den 
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rapporterade informationen (Beck et al., 2010). Detta har försökts att åtgärdas genom att vissa 

kategorier kan generera en högre poäng än ”ett”, dessutom har tidigare forskning använt sig av 

en liknande poängsättning (Perego, 2009; Perego & Kolk, 2012). Samtidigt ämnade inte den här 

undersökningen att resultera i ett sammantaget mått på kvalité, utan efterlevnad av riktlinjer och 

standarder som enligt Zorio et al. (2012) är en approximation av kvalité.  

För att öka en metods tillförlitlighet något ytterligare är det viktigt att garantera metodens 

repeterbarhet, det vill säga att samma resultat genereras varje gång (Guthrie & Abeysekera, 

2006; Milne & Adler, 1999; Perego & Kolk, 2012; Smith, 2003, s.149) så att den utförs på 

samma sätt av olika personer (Silverman, 2006, s.158). Vanligtvis görs en pilotundersökning på 

en undergrupp i urvalet för att testa metoden (Perego & Kolk, 2012). Därför genomfördes en 

pilotundersökning på tre bestyrkanderapporter ur undersökningens tidigare definierade urval. 

Pilotundersökningen genomfördes separat av personerna i uppsatsteamet och därefter jämfördes 

resultaten av pilotundersökningen. Utifrån pilotundersökningen genomfördes ett fåtal 

korrigeringar när det gäller definitionerna för kategorierna i Bilaga 2, som främst uppstått på 

grund av direkt översättning av begrepp från engelska till svenska. Därefter genomförds 

innehållsanalysen på undersökningens urval, inklusive de bestyrkanderapporter som ingick i 

pilotundersökningen.  

Medelvärdet beräknades sedan beroende på företagsstorlek och branschtillhörighet för att 

kunna jämföra resultaten. Nackdelen med medelvärdet som jämförelsemått är att extremvärden 

kan ha stor påverkan på resultatet (SCB, 1992). För att visa detta har även lägsta och högsta 

poängen för en bestyrkanderapport redovisats. Medelvärdet beräknades på poängen från 

bestyrkanderapporterna för samtliga företag och för kategorierna ”Large Cap”  

och ”Mid Cap”, samt för respektive bransch.  
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4. Bestyrkandet av hållbarhetsredovisningar i Sverige 

4.1 Skillnader mellan olika bestyrkandegivare 
Av bestyrkandegivarna i denna undersökning hade ”icke-revisorer”9 högst genomsnittlig poäng 

på deras bestyrkanderapporter, men samtidigt hade både ”icke-revisorer” och Big4-revisorer 13 

poäng som lägsta observerade värde (se Tabell 6). Variationen mellan Big4-revisorer och ”icke-

revisorer” finns mer specifikt presenterad i Bilaga 3, där de kategorier som innehöll variation 

mellan respektive bestyrkandegivare finns presenterade. De flesta av bestyrkanderapporterna 

som utfördes av Big4-revisorer hade titeln ”Revisors rapport av översiktlig granskning”, däremot 

hade de flesta rapporterna som utfördes av ”icke-revisorer” titeln ”Oberoende bestyrkande 

uttalande” (se Bilaga 3). Målet med de flesta bestyrkanderapporterna i undersökningen var en 

översiktlig granskning av företagens hållbarhetsrapporter, och ungefär samma andel Big4-

revisorer och ”icke-revisorer” använde kombinerad granskning. Ett större antal av Big4-

revisorernas bestyrkanderapporter grundande sig på standarden RevR6 medan standarden 

AA1000AS var grunden till de flesta rapporter som utfördes av ”icke-revisorer”. Två 

granskningsrapporter som utfördes av Big4-revisorer grundade sig dessutom på en kombination 

av standarderna RevR6 och AA1000AS medan en bestyrkanderapport grundade sig på 

standarden ISAE 3000. ”Icke-revisorerna” uttalade sig oftare om kompetens, oberoende, 

rekommendation, framsteg och rapportens fullständighet samt lyhördhet i jämförelse med Big4-

revisorer.  

Tabell 6 – Presentation av kvalitén på bestyrkanderapporterna, indelat efter bestyrkandegivare 

Bestyrkandegivare 

Antal förekomster i 

kategorin 

Genomsnittlig 

poäng för 

kategorin 

Högsta 

observerade 

värdet  

(max =34) 

Lägsta 

observerade 

värdet 

Big4-revisorer 17 16,2 24 13 

Icke-revisorer 5n 22,6 27 13 

Totalt 22 17,7 27 13 
n = Ett företag angav att de hade externt bestyrkande från en ”icke-revisor” men ingen bestyrkanderapport kunde 

identifieras, detta företag exkluderades från undersökningen av kvalité för att den inte skulle påverka genomsnittet 

för kategorin ”Icke-revisorer” 

 

 

                                                           
9 ”Icke-revisorer” utgörs i denna undersökning av konsulter och icke-statliga organisationer. Sammanslagningen 

gjordes för att förenkla jämförelsen med Big4-revisorer i denna undersökning.  
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4.2 Skillnader beroende på branschtillhörighet 
Undersökningen visar att ungefär 20 procent av de undersökta företagen använde sig av 

bestyrkande av deras hållbarhetsredovisningar (se Tabell 7). Dessutom hade inget av Energi-

företagen använt bestyrkandet, medan Teknologi, Telekom och Material har högst andel 

bestyrkanden. Gällande valet av bestyrkandegivare använde 17 av de 23 företag (ungefär 74 

procent) som använt sig av bestyrkandet Big4-revisorer som bestyrkandegivare (se Tabell 8). 

Inom branscherna Finans, Konsumenttjänster och Industri var den största andelen av 

bestyrkandegivarna Big4-revisorer, medan det enda företaget i branschen Telekom använde en 

”icke-revisor” som bestyrkandegivare. Telekom, Teknologi och Hälsovård var de branscher som 

hade den högst genomsnittliga poängen på bestyrkanderapporterna, medan resterande branscher 

var relativt lika (se Tabell 9).  

 

Tabell 7 – Presentation av företag med hållbarhetsredovisning och användandet av bestyrkande, indelat 

efter branschtillhörighet. 

Branschtillhörighet 

Totalt antal företag i 

kategorin 

Antal företag med 

bestyrkande 

Andel företag med 

bestyrkanderapport i 

procent 

Energi 4 0 – 
Finans 28 4 14,3 (%) 

Hälsovård 8 2 25,0 (%) 

Industri 31 6 19,4 (%) 

Konsumenttjänster 14 2 14,3 (%) 

Konsumentvaror 15 3 20,0 (%) 

Material 8 3 37,5 (%) 

Teknologi 4 2 50,0 (%) 

Telekom 2 1 50,0 (%) 

Totalt 114 23 20,2 (%) 

 

Tabell 8 – Presentation av valet av bestyrkandegivare, indelat efter branschtillhörighet 

Branschtillhörighet 

Antal företag med 

bestyrkande i 

kategorin 

Antal företag med 

Big4-revisorer som 

bestyrkandegivare 

Andel företag med 

icke-revisorer som 

bestyrkandegivare 

Energi 0 0 – 0 – 
Finans 4 4 100,0% 0 – 
Hälsovård 2 1 50,0% 1 50,0% 

Industri 6 5 83,3% 1 16,7% 

Konsumenttjänster 2 2 100,0% 0 – 
Konsumentvaror 3 2 66,7% 1 33,3% 

Material 3 2 66,7% 1 33,3% 

Teknologi 2 1 50,0% 1 50,0% 

Telekom 1 0 – 1 100,0% 

Totalt 23 17 73,9% 6 26,1% 
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Tabell 9 – Presentation av kvalitén på bestyrkanderapporterna, indelat efter branschtillhörighet 

Branschtillhörighet 

Antal företag med 

bestyrkanderappor i 

kategorin 

Genomsnittlig 

poäng för 

kategorin 

Högsta 

observerade 

värdet  

(max =34) 

Lägsta 

observerade 

värdet 

Energi 0 – – – 
Finans 4 15,5 17 15 

Hälsovård 2 21,0 27 15 

Industri 6 15,5 21 13 

Konsumenttjänster 2 16,5 18 15 

Konsumentvaror 2n 16,0 17 15 

Material 3 17,0 22 13 

Teknologi 2 25,0 26 24 

Telekom 1 26,0 26 26 

Totalt 22 17,7 27 13 
n = Ett företag angav att de hade externt bestyrkande men ingen bestyrkanderapport kunde identifieras, detta 

företag exkluderades från undersökningen av kvalité för att den inte skulle påverka genomsnittet för kategorin 

”Konsumentvaror” 

 

4.3 Skillnader beroende på storlek 
Utifrån undersökningen framgick det att 21 av 57 ”Large Cap” företag och 2 av 57 ”Mid Cap” 

företag hade erhållit ett externt bestyrkande av deras hållbarhetsredovisningar (se Tabell 10). 

Bland ”Large Cap” företagen använde 15 stycken företag en Big4-revisorer som 

bestyrkandegivare och resterande sex använde ”icke-revisorer”. De två ”Mid Cap” företagen 

använde sig av Big4-revisorer som bestyrkandegivare (se Tabell 11). Den genomsnittliga 

poängen på bestyrkanderapporterna för ”Large Cap” företagen var ungefär 18, av maximalt 34 

poäng, medan genomsnittet var 15 poäng för ”Mid Cap” företagen (se Tabell 12). 

 

Tabell 10 – Presentation av företag med hållbarhetsredovisning och användandet av bestyrkande, indelat 

efter företagsstorlek 

Företagsstorlek 

Antal företag med 

hållbarhetsredovisning i 

kategorin 

Antal företag med 

bestyrkande 

Andel företag med 

bestyrkanderapport i 

procent 

Large Cap 57 21 36,8 (%) 

Mid Cap 57 2 3,5 (%) 

Totalt 114 23 20,2 (%) 

 

 

Tabell 11 – Presentation av valet av bestyrkandegivare, indelat efter företagsstorlek 

Företagsstorlek 

Antal företag med 

bestyrkande i 

kategorin 

Antal företag med 

Big4-revisorer som 

bestyrkandegivare 

Andel företag med 

icke-revisorer som 

bestyrkandegivare 

Large Cap 21 15 71,4% 6 28,6% 

Mid Cap 2 2 100,0% 0 – 

Totalt 23 17 73,9% 6 26,1% 
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Tabell 12 – Presentation av kvalitén på bestyrkanderapporterna, indelat efter företagsstorlek 

Företagsstorlek 

Antal företag med 

bestyrkanderapport i 

kategorin 

Genomsnittlig 

poäng för 

kategorin 

Högsta 

observerade 

värdet  

(max =34) 

Lägsta 

observerade 

värdet 

Large Cap 20n 17,9 26 13 

Mid Cap 2 15,0 15 15 

Totalt 22 17,7 26 13 
n = Ett företag angav att de hade externt bestyrkande men ingen bestyrkanderapport kunde identifieras, detta 

företag exkluderades från undersökningen av kvalité för att den inte skulle påverka genomsnittet för kategorin 

”Large Cap” 
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5. Analys av bestyrkandet i Sverige  

5.1 Bestyrkandegivarens påverkan 
I den här undersökningen har ungefär 74 procent av de studerade bestyrkanderapporterna 

utfärdats av Big4-revisorer och resterande 26 procent utfärdats av ”icke-revisorer”. Det finns 

således en viss variation av parter som utför bestyrkandet av hållbarhetsrapporter i Sverige. Detta 

har tidigare angivits i studier på europiska företag (Deegan et al., 2006b; O’Dwyer & Owen, 

2005; Junior et al., 2013). En förklaring till detta är att det oftast saknas regler för vem som kan 

utföra bestyrkandet i dessa länder (Deegan et al., 2006b). Sverige saknar också sådana regler, 

därmed kan liknande förklaring användas för variationen av bestyrkandegivare i Sverige. 

Dessutom visar denna undersökning att Big4-revisorerna utför större delen av bestyrkandet av 

hållbarhetsredovisningar i Sverige, vilket stämmer överens med tidigare studier (se bland annat 

Deegan et al., 2006b; KPMG, 2011, s.30). Resultatet kan förklaras med att företag i länder med 

intressentorientering och hög NCRI-rankning i stor utsträckning använder sig av Big4-revisorer 

som bestyrkandegivare (Kolk & Perego, 2010). Sverige är som tidigare nämnts både ett 

intressentorienterat land och innehar en hög NCRI-rankning. Samtidigt med tanke på den relativt 

höga andelen Big4-revisorer i undersökning och att Sverige är ett land med ett starkt rättssystem 

(se Choi & Wong, 2007) så strider resultatet i denna undersökning emot tidigare studier (Choi & 

Wong, 2007; Perego, 2009; Simnett et al., 2009). Dessa studier anger att företag i länder med ett 

svagt rättssystem tenderar att använda en större andel Big4-revisorer som bestyrkandegivare än 

länder med ett starkt rättssystem. Däremot stämmer resultatet från denna undersökning överens 

med resultatet från De Beelde och Tuybens (2013).  

Uppdelningen bland bestyrkandegivare i denna undersökning kan även förklara variationen 

i utformning av bestyrkanderapporterna bland de svenska företagen. Det var tydligt att alla 

bestyrkanderapporter som utförts av Big4-revisorer, i de flesta fall, hade liknande utformning. I 

resultatavsnittet presenterades att revisorernas bestyrkanderapporter ofta hade liknande titlar, 

adressater, mål med bestyrkandet och liknande typer av procedurer (Se även Bilaga 3). Detta 

skulle kunna förklaras med att de flesta Big4-revisorer använde sig av bestyrkandestandarden 

RevR6. Fördelen med detta är en ökad jämförbarhet mellan olika bestyrkanderapporter i Sverige, 

som tidigare ifrågasatts av bland annat Manetti och Becatti (2009) ur ett internationellt 

perspektiv. Samtidigt tycks de flesta av bestyrkanderapporterna från Big4-revisorer vara 

identiska, vilket gör det svårt att upptäcka skillnader mellan hållbarhetsredovisningarna från 

respektive företag. Vidare märktes det också att ”icke-revisorernas” bestyrkanderapporter var 

utformade på helt olika sätt, även om de flesta grundade sig på samma bestyrkandestandard, 
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AA1000AS. Dessa rapporter liknade dock varandra när det gäller fokus på AA1000AS tre 

principer (fullständighet, väsentlighet och lyhördhet). Dessutom anger resultatet att både Big4-

revisorer och ”icke-revisorer”, i de flesta fall, uttalade sig om ansvarsfördelningen mellan 

parterna. Detta är motsatt till resultatet från O'Dwyer och Owen (2005) som anger att revisorer 

uttalar sig mer om ansvarsfördelning, i jämförelse med andra bestyrkandegivare. Vidare uttalade 

sig ”icke-revisorer” mer om rekommendationer och framsteg under det senaste året i 

bestyrkanderapporterna. Det här resultatet är i motsats till resultatet från Manetti och Becatti 

(2009), men överensstämmer med resultaten från både O'Dwyer och Owen (2005) och Romero 

et al. (2012). Big4-revisorerna uttalade sig sällan om oberoende, kompetens och 

rekommendationer i bestyrkanderapporterna, i den här undersökningen. Vilket även kan 

förklaras med användandet av RevR 6, eftersom de lägsta kraven för bestyrkanderapporterna i 

RevR 6 inte kräver ett uttalande om dessa aspekter (se Bilaga 1).  

När det gäller kvalitén på bestyrkanderapporterna, märks det att det uppstår en variation i 

kvalitén på rapporterna beroende på bestyrkandegivarna. Detta stämmer överens med tidigare 

studier (Hodge et al., 2009; Moroney et al., 2012; Perego, 2009). Resultatet av den här 

undersökningen visar att den genomsnittliga kvalitén på bestyrkanderapporter som utfärdats av 

”icke-revisorer” är högre i jämförelse med de som utfördes av Big4-revisorer. Det här resultatet 

strider emot studierna av Perego (2009) och Zorio et al. (2012) som angivit att Big4-revisorer 

utfärdar bestyrkanderapporter av högre kvalité. Dessa två studier har också använt efterlevnad av 

riktlinjer och standarder som approximation på bestyrkanderapportens kvalité. Detta kan 

förklaras med att ”icke-revisorerna” i större utsträckning använde sig av standarden AA1000AS, 

medan de flesta Big4-revisorerna använde sig av den nationella standarden RevR6. AA1000AS 

innefattar de flesta kraven som återfinns i de andra standarderna, som ingår i ramverket för den 

här undersökningen. Standarden uppfyller 25 av 28 kategorier i den här undersökningens 

ramverk, vilket kan jämföras med RevR6 som uppfyller 16 av 28 kategorier (Se Bilaga 1). 

Samtidigt anger de lägsta kraven i standarden AA1000AS att bestyrkandegivaren ska involvera 

intressenterna i bestyrkandeprocessen, på grund av de tre principerna om fullständighet, 

väsentlighet och lyhördhet. Intressentinblandningen kan öka trovärdigheten för 

hållbarhetsredovisningen (Gray, 2000; Owen et al., 2000; Park & Brorson, 2006) och ökad 

trovärdighet kan relateras till ökad kvalité på bestyrkanderapporten enligt Perego och Kolk 

(2012). Detta medför att bestyrkandegivare som väljer att använda sig av standarden AA1000AS 

verkar visa ett större engagemang för intressenterna angelägenheter, vilken därför kan resultera i 

bestyrkanderapporter med högre kvalité.  



ANALYS AV BESTYRKANDET I SVERIGE 
 
 

34 
 

Undersökningen visar att Big4-revisorer används som bestyrkandegivare, även ifall ”icke-

revisorer” verkar erbjuda högre kvalité på deras bestyrkanderapporter. Detta kan förklaras med 

att intressenterna i Sverige har ett förtroende för revisorer som bestyrkandegivare, vilket är i linje 

med tidigare forskning som också angivit att revisorer har ett högre förtroende som 

bestyrkandegivare (Dixon et al., 2004; Hodge et al., 2009; Zorio et al., 2012). Med tanke på att 

intressenterna har möjlighet att påverka ledningens beslutsfattande (De Beelde & Tuybens, 2013; 

Manetti & Toccafondi, 2012) kan intressenternas förtroende för revisorer också förklara 

företagens val av bestyrkandegivare. Förtroendet till revisorerna har tidigare förklarats med deras 

etablerade historia inom bestyrkandet och att revisorerna är välkända av intressenterna (Simnett 

et al., 2009) men även att revisorerna utnyttjar sin kompetens och expertis från den finansiella 

revisionen (Deegan et al., 2006b; Gillet, 2012). Vidare kan uttalandet om rekommendationer och 

framsteg som kännetecknar ”icke-revisorernas” bestyrkanderapporter (se Bilaga 3), ha påverkat 

deras oberoende och därmed intressenternas förtroende för dessa typer av bestyrkandegivare i 

Sverige. Detta är i enlighet med Deegan et al. (2006b) som anger att rekommendationer påverkar 

oberoendet. Det här resonemanget överensstämmer även med resultaten från Ball et al. (2000) 

och Romero et al. (2012) som visade att konsulter (”icke-revisorer”) är mindre oberoende än 

revisorer.  

5.2 Branschtillhörighetens påverkan 
Tidigare forskning har bland annat angivit att företagens val att bestyrka deras 

hållbarhetsredovisningar sker mest bland företag som tillhör ”känsliga” branscher (bland annat 

Mock et al., 2007; Simnett et al., 2009) eller ”ledande” branscher (KPMG, 2011). Det kan därför 

antas att företag i ”känsliga” och ”ledande” branscher bör efterlikna varandra när det gäller 

användandet av bestyrkandet, detsamma borde gälla för de företagen i ”icke-känsliga” och ”icke-

ledande” branscher. Tidigare forskning har definierat branscherna Gruvdrift, Samhällstjänster, 

Olja, Papper & Pappersmassa, Kemikalier, Elektronik samt Finans som ”känsliga” branscher (se 

Tabell 1 ovan), resterande branscher anses därför vara ”icke-känsliga”. Vidare har tidigare 

forskning definierat branscherna Gruvdrift, Samhällstjänster, Fordonsindustrin, Skog & Papper, 

Elektronik & Datorer, Kemikalier samt Olja & Gas som ”ledande” branscher (se Tabell 1 ovan), 

resterande branscher anses därför vara ”icke-ledande”. Branscherna från denna undersökning 

applicerades på nyss nämna definitioner av ”känsliga” respektive ”ledande” branscher, detta 

presenteras nedan i Tabell 13. Resultatet från denna undersökning tycks dock avvika något från 

nyss nämnda antagande, främst när det gäller branscherna Energi och Telekom (jfr Tabell 13 

med Tabell 7).  
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Tabell 13 – Indelning av branscherna i denna undersökning, utifrån hänvisningar om ”känsliga” och 

”ledande” branscher i tidigare forskning 

 

Hänvisning i tidigare forskning 

 

”Känsliga” branscher ”Icke-känsliga” branscher 

”Ledande” branscher 

Material 

Energi (Olja & Gas) 

Teknologi 

Ingen 

”Icke-ledande” branscher 

Finans 

Industri 

Telekom 

Konsumenttjänster 

Konsumentvaror 

Hälsovård 

 

Den mest betydande skillnaden är att inget av företagen i branschen Energi använde sig av 

bestyrkande av deras hållbarhetsredovisningar, även om branschen är både ”känslig” och 

”ledande” enligt tidigare forskning. Det här resultatet strider emot de andra studierna som anger 

att företag i den branschen använder bestyrkandet i större utsträckning (bland annat De Beelde & 

Tuybens, 2013; Perego & Kolk, 2012; Zorio et al., 2012). Samtidigt överensstämmer resultaten 

med tidigare studie bland svenska företag av KPMG (2008). Dessutom utmärker sig branschen 

Telekom bland de ”icke-känsliga” och ”icke-ledande” branscherna i Tabell 13, som enligt 

antagandet borde likna varandra. Branschen Telekom har, tillsammans med branschen 

Teknologi, högst andel företag med bestyrkanden av hållbarhetsredovisning i denna 

undersökning. Dock bör det noteras att i branschen Telekom var det en av två företag som 

använde sig av bestyrkandet, jämfört med branschen Teknologi där två av fyra företag använde 

sig av bestyrkandet. Även om det är få observationer i respektive bransch, ger resultatet en 

indikation på hur företagen i dessa branscher använder sig av bestyrkandet. Det intressanta med 

detta resultat är att branschen Telekom är både ”icke-känslig” och ”icke-ledande” enligt tidigare 

forskning. Bestyrkanden borde användas i mindre utsträckning bland företagen i ”icke-känsliga” 

(Mock et al., 2007; Simnett et al., 2009) och ”icke-ledande” branscher (KPMG, 2011). Resultatet 

att företagen i branschen Telekom använder sig av bestyrkandet i stor utsträckning, 

överensstämmer med tidigare studier av De Beelde och Tuybens (2013) samt Zorio et al. (2012).  

Resultaten kan tolkas på flera sätt, först är det möjligt att branschen Energi inte alls är en 

”ledande” bransch ur ett svenskt perspektiv, medan branschen Telekom däremot är en ”ledande” 

bransch. Därför kan resultatet från denna undersökning indikera att branscherna Material, 

Teknologi och Telekom är, ur ett svenskt perspektiv, ”ledande” branscher med avseende på 

bestyrkandet av hållbarhetsredovisningarna. Samtidigt som de resterande branscherna; Finans, 

Konsumenttjänster, Industri, Konsumentvaror, Hälsovård och Energi, verkar vara ”icke-

ledande”. Det kan även vara så att intressenternas påtryckningar emot företagen i branschen 
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Energi, om att externt bestyrka deras hållbarhetsredovisningar, är lägre än intressenternas 

påtryckningar gentemot företagen i branscherna Material och Teknologi. Intressenternas 

påtryckningar kan, enligt tidigare forskning, förklara varför företag inte använder sig av 

bestyrkandet (Darnell et al., 2009; Gillet, 2012; Manetti & Toccafondi, 2012). Vidare kan interna 

intressenter prioriteras av företagen i Energi-branschen och dessa intressenter efterfrågar inte ett 

externt bestyrkande i samma grad som externa intressenter (se bland annat Deegan et al., 2006b; 

Mock et al., 2007). Samtidigt kan ledningen i dessa företag, i enlighet med resonemanget från 

Park och Brorson (2005), vara självsäkra och uppleva att informationen i deras 

hållbarhetsredovisningar är trovärdiga och är därmed inte i behov av ett externt bestyrkande.  

Motsatt resonemang kan användas på företaget i branschen Telekom, att intressenternas 

påtryckningar på detta företag är högre i jämförelse med andra företag. Påtryckningar från 

intressenter kan göra att företag väljer att använda sig av bestyrkandet (Darnell et al., 2009; 

Manetti & Toccafondi, 2012). Företagen i branschen Telekom är kanske i behov av att förbättra 

trovärdigheten för deras hållbarhetsredovisningar, vilket är en anledning till varför företag 

använder sig at ett externt bestyrkande enligt Simnett et al. (2009).  

Tabell 14 – Sammanställning av bestyrkandegivare för respektive bransch från denna undersökning, 

jämfört med tidigare studier 

Val av bestyrkandegivare Tidigare studier Denna undersökning 

Icke-revisorer Konsumtionsvaror, Finans Telekom 

Samma andel  - Hälsovård och Teknologi 

Revisorer 

Branscherna Teknologi & 

Telekommunikation, Olja & 

Energi, Konsumtionstjänster, 

Fastigheter 

Finans, Industri, 

Konsumenttjänster, 

Konsumentvaror, Material 

 

Gällande branschtillhörighetens påverkan på valet av bestyrkandegivare anger denna 

undersökning delvis motstridiga resultat (se Tabell 14) i jämförelse med De Beelde och Tuybens 

(2013) och Zorio et al. (2012). Företagen i branschen Finans använde enbart Big4-revisorer som 

bestyrkandegivare i den här undersökningen, medan De Beelde och Tuybens (2013) angav 

motsatta bevis i deras studie. Vidare använde företagen i branschen Konsumentvaror Big4-

revisorer som bestyrkandegivare, vilket är motsatt bevis i jämförelse med Zorio et al. (2012). 

Dessutom anges Telekom av De Beelde och Tuybens (2013) som en bransch där företagen 

använde revisorer som bestyrkandegivare, medan företaget från branschen Telekom i denna 

undersökning använde en ”icke-revisor” som bestyrkandegivare. Visserligen grundar sig den här 

undersökningen på ett fåtal bestyrkanderapporter, men samtidigt är det samtliga 

bestyrkanderapporter som kunde identifieras bland ”Large Cap” och ”Mid Cap” företagen i 
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Sverige. Resultatet belyser ändå resonemanget från Deegan et al. (2006b), att det finns en 

variation i bestyrkandet inom ett land. Speciellt det faktum att företagen i branscherna Hälsovård 

och Teknologi använde lika stor andel Big4-revisorer som ”icke-revisorer” som 

bestyrkandegivare. Intressenterna kan påverka valet av bestyrkandegivare (De Beelde & 

Tuybens, 2013), således kan variationen förklaras med att intressenterna har olika nivå av 

inflytande över företagen i dessa branscher. Det verkar inte som att branschens ”känslighet” 

påverkar företagens val av revisorer som bestyrkandegivare. Företag från branscherna 

Konsumtionsvaror och Konsumtionstjänster använder Big4-revisorer i större utsträckning än 

”icke-revisorer” även ifall båda branscherna anses vara ”icke-känsliga” branscher. Dessutom 

använder företagen från branschen Teknologi sig av lika stor andel revisorer som ”icke-

revisorer”. Detta överensstämmer med tidigare forskning (Moroney et al., 2012; Simnett et al., 

2009).  

Tabell 15 – Sammanställning av kvalité på bestyrkanderapporterna från branscherna i denna 

undersökning, jämfört med Perego och Kolk (2012) 

Kvalité på 

bestyrkanderapporten 

Perego & Kolk (2012) Denna undersökning 

Högre kvalité Mat & Dryck, Bank & 

Försäkringar, Gruvdrift 

Teknologi, Telekom, 

Hälsovård 

Lägre kvalité Detaljhandel, Fordon, Metall & 

Tillverkning 

Finans, Industri, 

Konsumenttjänster, 

Konsumentvaror, Material 

Resultatet från denna undersökning (se Tabell 15) stämmer delvis överens med resultatet 

från Perego och Kolk (2012). Branscherna Konsumentvaror, Konsumenttjänster, Material och 

Industri kan jämföras med de branscher som visade på lägre kvalité på bestyrkanderapporter i 

studien av Perego och Kolk (2012). Dock utmärkte sig Finans som en bransch med högre kvalité 

i deras studie, medan Finans i denna undersökning kategoriserades bland de med lägre kvalité. 

Samtidigt utmärkte sig främst Teknologi och Telekom, men även Hälsovård, i denna 

undersökning som branscher med hög kvalité på bestyrkanderapporterna. Dessutom kan det 

noteras att branscherna Material och Hälsovård hade relativt stor skillnad mellan lägsta och 

högsta observerade kvalité på bestyrkanderapporterna inom branscherna (se Tabell 9). Vilket 

återigen belyser resonemanget från Deegan et al. (2006b), att det existerar en variation inom ett 

land och inte bara mellan länder.  

Resultatet i den här undersökningen tyder på att skillnaderna mellan och inom branscherna 

främst beror på företagens val av bestyrkandegivare. Vid en jämförelse mellan Tabell 14 och 15, 

framgår det att branscher med företag som använt en högre andel ”icke-revisorer” även är de 

branscher med högst kvalité på företagens bestyrkanderapporter. Variationen av 
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bestyrkandegivaren påverkar, som tidigare nämnts i avsnitt 5.1, kvalitén på företagens och 

därmed branschernas bestyrkanderapporter. Däremot, i enlighet med tidigare studier (Manetti & 

Toccafondi, 2012, De Beelde & Tuybens, 2013), kan intressenternas upplevda inflytande på 

företagsledningen påverka valet av bestyrkandegivare. Detta gör att branschtillhörigheten inte 

verkar ha en direkt påverkan på kvalitén hos företagens bestyrkanderapporter, utan det är vilken 

intressentgrupp som prioriteras samt intressenternas inflytande på företagen som, direkt eller 

indirekt, påverkar valet av bestyrkandegivare och därmed kvalitén.  

5.3 Storlekens påverkan 
Resultatet från denna undersökning överensstämmer med tidigare studier (bland annat KPMG 

2011; Simnett et. al., 2009) som angav att stora företag väljer att bestyrka deras 

hållbarhetsrapporter i större grad än mindre företag. Tidigare studier har angett att tillgången på 

resurser kan förklara detta (Moroney et al., 2012; Romero et al., 2012; Ruhnke & Gabriel, 2013). 

Detta kan därför vara en förklarande faktor även i den här undersökningen, eftersom 

storleksindelningen är baserad på börsvärde och inte anställda. Resultatet från denna 

undersökning tyder på att det finns en stor skillnad mellan andelen ”Large Cap” och ”Mid Cap” 

företag som använder sig av bestyrkande (36,8 procent mot 3,5 procent). Företagens tillgång till 

fler resurser kan därför anses vara en tänkbar förklaring till denna observerade skillnad i 

bestyrkandet. Eftersom svenska företag, i en tidigare studie, ansåg att bestyrkandet av 

hållbarhetsredovisningar var dyrt (Park & Brorson, 2005), är det möjligt att just tillgången på 

resurser påverkar användandet av ett bestyrkande. 

Vidare har tidigare studier angivit andra förklaringar till varför stora företag använder sig 

av bestyrkandet mer än mindre företag. När företagen växer i storlek så växer även deras 

ansvarsskyldighet gentemot hållbarheten i samhället (Adams, 2004) samtidigt blir företagens 

externa påverkan mer synligt för intressenterna när företagen växer i storlek (Darnell et al., 

2009). Detta kan också relateras till argumentet att företagens ökade aktiviteter lockar till sig 

intressenternas och samhällets uppmärksamhet, vilket leder till att dessa företag blir granskade 

mer ingående (Moroney et al., 2012). Dessa förklaringar kan alla ha ett förklaringsvärde för 

resultatet eftersom Sverige är ett land där samhällets hållbarhetsmedvetenhet har rankats som 

hög. Detta kan tolkas som att företagens olika intressentgrupper, interna eller externa, i Sverige 

har en större grad av hållbarhetsmedvetenhet än i andra länder. Därmed kan intressenterna antas 

vara mer uppmärksamma på företagens påverkan samt att granska och försöka påverka företagen 

i Sverige. Detta tycks i slutändan kunna förklara varför ”Large Cap” företagen tenderar att 

bestyrka deras hållbarhetsrapporter i större grad än ”Mid Cap” företagen.   
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När det gäller hur företagens storlek påverkar valet av bestyrkandegivaren så 

överensstämmer resultatet från den här undersökningen med resultatet från tidigare studier 

(bland annat De Beelde & Tuybens, 2013; Hay & Davies, 2004; Perego, 2009). Däremot strider 

detta mot resultaten från studien som utfördes av Moroney et al. (2012). Stora svenska företag 

tenderar att anlita en Big4-revisor som bestyrkandegivare i större grad än ”icke-revisorer”, vilket 

återigen kan kopplas till tillgången på resurser. I enlighet med De Beelde och Tuybens (2013), 

kan de stora företagens budgeter anses innehålla utrymme för att anlita en Big4-revisor som 

bestyrkandegivare, som kan associeras med höga avgifter. Det har tidigare diskuteras att 

intressenternas förtroende för revisorer i allmänhet och Big4-revisorer i synnerhet uppstår på 

grund av deras etablerade historia inom bestyrkandet (Simnett et al., 2009). Intressenternas 

förtroende för Big4-revisorerna och resonemanget att intressenterna anses vara en delaktig part i 

företagsledningen (Manetti & Toccafondi, 2012) kan vidare förklara de stora företagens val av 

bestyrkandegivare. Som nämnts tidigare, lockar de stora företagen till sig intressenternas 

uppmärksamhet och kan, i enlighet med De Beelde och Tuybens (2013), med tiden påverka 

företagsledningens val av bestyrkandegivare.   

Resultatet i denna undersökning tyder vidare på att andelen Big4-revisorer som 

bestyrkandegivare är större bland ”Mid Cap” företagen än ”Large Cap” företagen. Det är dock 

värt att notera att det var endast 2 av 57 företag i ”Mid Cap” som använde sig av ett bestyrkande, 

båda använde en Big4-revisor som bestyrkandegivare. Det är för få företag som använde sig av 

bestyrkande inom ”Mid Cap” för ett mer utförligt uttalande om skillnaden mellan de stora och 

medelstora företagens val av bestyrkandegivare. Samtidigt ger resultatet en indikation på hur 

bestyrkandet utförs bland ”Mid Cap” företagen i Sverige.  

Både Zorio et al. (2012) och Romero et al. (2012) hittade bevis på att det finns ett samband 

mellan företagens storlek och kvalitén på bestyrkanderapporten. Resultatet i denna undersökning 

visade att kvalitén på bestyrkanderapporter som publicerats av ”Large Cap” företagen, i 

genomsnitt, var av högre kvalité än rapporterna som publiceras av medelstora företag. Dessutom 

visade undersökningen att det bara var de stora företagen som använde sig av ”icke-revisorer” 

för att bestyrka deras hållbarhetsrapporter. ”Icke-revisorer” har tidigare, i avsnitt 5.1, angivits 

erbjuda högre kvalité på bestyrkanderapporterna än Big4-revisorerna. Detta kan också förklara 

varför kvalitén på bestyrkanderapporterna var högre hos ”Large Cap” företagen än hos ”Mid 

Cap” företagen. Användandet av standarden AA1000AS kan, som tidigare nämnts, ge högre 

kvalité på bestyrkanderapporterna. Standarden ger mer information som är till fördel för 

företagens intressenter och det är bara de stora företag som anlitar bestyrkandegivarna som 
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använder sig av denna standard. Detta kan återigen förklaras genom vilka intressenter som 

prioriteras och deras inflytande på de stora företagen. Intressenterna behöver information som 

gör att de kan fatta korrekta beslut och använder därmed sitt inflytande för att påverka de större 

företagen att använda dessa bestyrkandegivare. 
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6. Slutsats och diskussion 

Resultatet av den här undersökningen tyder på att det uppstår en variation bland de företag som 

är verksamma i Sverige när det gäller valet av bestyrkandegivare, utformningen av 

bestyrkanderapporterna samt kvalitén på dessa rapporter. En större andel av 

bestyrkandeuppdragen i Sverige utförs av Big4-revisorer, vilket kan förklaras med att Sverige är 

ett intressentorienterat land med hög hållbarhetsmedvetenhet. Detta ger stöd till tidigare studier 

som anger att intressenterna i intressentorienterade länder med hög hållbarhetsmedvetenhet har 

ett större förtroende för de bestyrkanderapporterna som utförs av Big4-revisorer. Vidare har 

variationen i utformningen och kvalitén på företagens bestyrkanderapporter förklarats med 

skillnader i både valet av bestyrkandegivare och standarder som använts av bestyrkandegivarna. 

Bestyrkanderapporterna som utfördes av Big4-revisorerna liknade varandra, vilket kan bero på 

att de använde sig av den nationella standarden RevR6. Däremot var bestyrkanderapporterna 

som utfördes av ”icke-revisorerna” utformade på olika sätt även om de, i de flesta fall, använde 

sig av standarden AA1000AS. Resultatet tyder vidare på att kvalitén på bestyrkanderapporterna 

som utfördes av ”icke-revisorerna” generellt sett var högre än de som utfördes av Big4-

revisorerna. Detta stred emot resultatet i tidigare studier, men förklarades med att standarden 

AA1000AS som användes av ”icke-revisorerna” kräver att principerna om intressentinblandning 

uppfylls, utöver kraven som även återfinns i RevR6. 

Resultatet i denna undersökning visade att företagens branschtillhörighet påverkar 

företagens val att bestyrka deras hållbarhetsrapporter. Det mest intressanta resultatet i denna 

undersökning var att företag inom branschen Energi, som enligt tidigare forskning är en 

”ledande” och känslig bransch, inte har valt att använda sig av något bestyrkande. Dessutom 

visade undersökningen att branschen Telekom som enligt tidigare forskning är en ”icke-ledande” 

och ”icke-känslig” bransch, hade högst andel företag med bestyrkanderapporter. Utifrån detta 

resultat gjordes antagandet att de ”ledande” branscherna enligt tidigare forskning, inte 

nödvändigtvis behöver överensstämma med vilka branscher som är ”ledande” i Sverige. 

Material, Teknologi och Telekom tycks vara ”ledande” branscher i Sverige, medan Energi inte 

verkar vara det. När det gäller branschtillhörighetens påverkan på företagens val av 

bestyrkandegivare, visade resultaten att branschens ”känslighet” inte nödvändigtvis påverkar 

valet av revisor som bestyrkandegivare. Vidare visar resultatet i denna undersökning att 

företagens branschtillhörighet inte direkt påverkar kvalitén på företagens bestyrkanderapporter, 

utan det är skillnader i valet av bestyrkandegivare som tycks skapa variationen i kvalité på dessa 

rapporter. 
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När det gäller hur företagens storlek påverkar företagens val att bestyrka deras 

hållbarhetsrapporter anger resultatet i denna undersökning att de stora svenska företagen väljer 

att bestyrka deras hållbarhetsrapporter i större utsträckning än de mindre företagen. Dessutom 

tenderar de stora företagen att använda sig av Big4-revisorer vid bestyrkandet. De stora 

företagens tillgång på resurser gör det möjligt för dem att investera i hållbarhetsfrågor och mer 

specifikt, bestyrkande av deras hållbarhetsredovisningar. Samtidigt ger resultatet i den här 

undersökningen stöd för argumenten att vilka intressenter som prioriteras och även 

intressenternas påverkan på de stora företagen, i ett land som Sverige, påverkar dessa företag 

gällande valet att bestyrka deras hållbarhetsrapporter. Dessutom kan intressenternas påverkan 

förklara de stora företagens val av Big4-revisorer som brukar ha större förtroende från 

intressenterna. Resultatet i den här undersökningen visar vidare att företagens storlek tenderar att 

påverka kvalitén på företagens bestyrkanderapporter. Bestyrkanderapporterna som publicerades 

av ”Large Cap” företagen var i genomsnitt av högre kvalité än rapporterna som publicerades av 

”Mid Cap” företagen. 

Resultatet från den här undersökningen är baserade på relativt få bestyrkanderapporter, på 

grund av att enbart 20 procent av företagen i vårt urval använde sig av ett bestyrkande. Detta 

medförde att några kategorier enbart innefattar ett fåtal företag, exempelvis innefattar kategorin 

”Mid Cap” två företag och branschen Telekom ett företag som använt ett bestyrkande. 

Reliabiliteten för resultatet från den här undersökningen kan därmed påverkas. Ett extra företag i 

den ena eller andra kategorin hade kunnat påverka resultatet ganska mycket. Därför påverkas 

generaliserbarheten i slutsatserna framförallt när det gäller val av bestyrkandegivare och kvalitén 

på bestyrkanderapporterna. Däremot representerar resultatet alla befintliga svenska företag i 

”Lage Cap” och ”Mid Cap”, indelat i respektive bransch. Detta medför att resultatet kan ge en 

ökad förståelse för hur bestyrkandet av hållbarhetsrapporter används av börsnoterade företag i 

Sverige. Dessutom är det svårt att avgöra om en bestyrkanderapport är av hög eller låg kvalité, 

eftersom flera faktorer kan påverka kvalitén. I den här undersökningen användes 

bestyrkanderapporternas efterlevnad av standarder och riktlinjer som en indikation på kvalitet. 

Detta gör att slutsatserna med koppling till kvalitén på bestyrkanderapporterna inte kan jämföras 

med andra studier som använt sig av andra metoder för att mäta kvalité. Dessutom är det värt att 

notera att Big4-revisorernas användande av den nationella bestyrkandestandarden RevR6 verkar 

har påverkat resultatet från den här undersökningen.  Likheterna bland de bestrykanderapporter 

som genomförts med RevR6 som grund, medförde svårigheter att fånga skillnader i kvalité 
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mellan dessa rapporter. Detta kan vara värt att ta hänsyn till i framtida forskning genom att 

modifiera metoden vid undersökningar av den här karaktären. 

Det har som sagt märkts i den här undersökningen att de flesta Big4-revisorerna använder 

sig av den nationella standarden RevR6 och att de flesta ”icke-revisorerna” använde sig av 

AA1000AS. Samtidigt finns det två Big4-revisorer som använde sig av AA1000AS i 

kombination med RevR6, samt en Big4-revisor som använde sig av standarden ISAE3000. 

Således finns det skillnader mellan dessa bestyrkandegivare, men också bland Big4-revisorerna 

även om det finns en nationell standard för revisorer. Det skulle därför vara intressant att med 

djupgående undersöka vilka faktorer som påverkar bestyrkandegivarnas val av 

bestyrkandestandard samt hur detta påverkar bestyrkandet. Kvalitén på ett bestyrkande och 

bestyrkanderapport har visat sig vara ett komplext begrepp. I den här undersökningen har 

efterlevnad av riktlinjer och standarder använts som en approximation på kvalitén hos 

bestyrkanderapporterna. Således skulle det vara intressant att undersöka kvalitén utifrån andra 

perspektiv, och jämföra med resultatet från den här undersökningen. Exempelvis undersöka om 

resonemanget från Deegan et al. (2006b), att rekommendationer från bestyrkandegivaren 

påverkar oberoendet och därmed kvalitén på bestyrkandet. Det kan även vara intressant att 

undersöka andra typer av företag i Sverige, exempelvis icke-börsnoterade aktiebolag eller 

handelsbolag. För att se om liknande trend finns bland dessa företag.  
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8. Bilagor 

Bilaga 1 – Ramverket med kategorier och hänvisning till standard samt författare 

Kategorier AA1000AS FEE GRI 

ISAE 

3000 RevR6 

Författare som använt 

kategorin 

Titel   X X X X 

Deegan et al. (2006a, 

2006b), O’Dwyer & 

Owen (2005; 2007), 

Perego (2009), Perego 

& Kolk (2012), 

Romero et al. (2012), 

Zorio et al. (2012) 

Definierad användare 

(adressat)  
X X X X X 

Ball et al. (2000), 

Deegan et al. (2006a, 

2006b), O’Dwyer & 

Owen (2005; 2007), 

Perego (2009), Perego 

& Kolk (2012), 

Romero et al. (2012), 

Zorio et al. (2012) 

Organisationsnummer     X Ny från RevR6 

Platsen för 

bestyrkandegivaren 
X X X X X 

O’Dwyer & Owen 

(2005; 2007), Perego 

(2009), Perego & Kolk 

(2012), Romero et al. 

(2012), Zorio et al. 

(2012)  

Namnet på 

bestyrkandegivaren 
X X X X X 

O’Dwyer & Owen 

(2005; 2007), Perego 

(2009), Perego & Kolk 

(2012), Romero et al. 

(2012), Zorio et al. 

(2012) 

Omfattning av 

bestyrkandeuppdraget 
X X X  X 

Deegan et al. (2006a, 

2006b), O’Dwyer & 

Owen (2005; 2007), 

Perego (2009), Perego 

& Kolk (2012), Zorio 

et al. (2012) 

Målet med 

bestyrkandeuppdraget 
X X X X X 

Deegan et al. (2006a, 

2006b), O’Dwyer & 

Owen (2005; 2007), 

Perego (2009), Perego 

& Kolk (2012), 

Romero et al. (2012), 

Zorio et al. (2012) 

Sakförhållanden    X X X 

Deegan et al. (2006a, 

2006b), Romero et al. 

(2012), Zorio et al. 

(2012) 

Begränsningar i 

sakförhållandena 

X (alla 

begränsningar) 
  X X 

Deegan et al. (2006a, 

2006b), Zorio et al. 

(2012) 
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Kriterier använda för 

att värdera bevis och 

uppnå en slutsats 

X X X X X 

Ball et al. (2000), 

Deegan et al. (2006a, 

2006b), O’Dwyer & 

Owen (2005; 2007), 

Perego (2009), Perego 

& Kolk (2012), 

Romero et al. (2012), 

Zorio et al. (2012) 

bestyrkandestandard 

som använts 
X X X X X 

Ball et al. (2000), 

Deegan et al. (2006a, 

2006b), O’Dwyer & 

Owen (2005; 2007), 

Perego (2009), Perego 

& Kolk (2012), Zorio 

et al. (2012) 

Beskrivning av de 

procedurer som har 

utförts  

X   X X 

Ball et al. (2000), 

Deegan et al. (2006a, 

2006b), Perego 

(2009), Perego & Kolk 

(2012), Romero et al. 

(2012), Zorio et al. 

(2012) 

Nivå av 

intressentinblandning 

i 

bestyrkandeprocessen 

  X   

O’Dwyer & Owen 

(2005; 2007) 

Bestyrkandegivarens 

opartiskhet gentemot 

intressenter  

X     

O’Dwyer & Owen 

(2005; 2007), Perego 

(2009), Perego & Kolk 

(2012)  

Den rapporterande 

organisationens 

ansvar  

X X X X X 

Deegan et al. (2006a, 

2006b), O’Dwyer & 

Owen (2005; 2007), 

Perego (2009), Perego 

& Kolk (2012), 

Romero et al. (2012), 

Zorio et al. (2012) 

Bestyrkandegivarens 

ansvar  
X X X X X 

Deegan et al. (2006a, 

2006b), O’Dwyer & 

Owen (2005; 2007), 

Perego (2009), Perego 

& Kolk (2012), 

Romero et al. (2012), 

Zorio et al. (2012) 

Bestyrkandegivarens 

kompetens 
X X    

O’Dwyer & Owen 

(2005; 2007), Perego 

(2009), Perego & Kolk 

(2012), Zorio et al. 

(2012) 

Bestyrkandegivarens 

oberoende gentemot 

den rapporterande 

organisationen 

X X X X  

Ball et al. (2000), 

O’Dwyer & Owen 

(2005; 2007), Perego 

(2009), Perego & Kolk 

(2012), Romero et al. 
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(2012), Zorio et al. 

(2012) 

Datum X X X X X 

O’Dwyer & Owen 

(2005; 2007), Perego 

(2009), Perego & Kolk 

(2012), Romero et al. 

(2012), Zorio et al. 

(2012) 

Begränsningar till 

omfattningen av 

bestyrkandeuppdraget 

X (alla 

begränsningar) 
    

Romero et al. (2012) 

Slutsats  X X X X X 

Deegan et al. (2006a, 

2006b), O’Dwyer & 

Owen (2005; 2007), 

Perego (2009), Perego 

& Kolk (2012), 

Romero et al. (2012), 

Zorio et al. (2012) 

Väsentlighet (från ett 

intressentperspektiv) 
X     

Deegan et al. (2006a, 

2006b), O’Dwyer & 

Owen (2005; 2007), 

Perego (2009), Perego 

& Kolk (2012), Zorio 

et al. (2012) 

Fullständighet X     

Ball et al. (2000), 

Deegan et al. (2006a, 

2006b), O’Dwyer & 

Owen (2005; 2007), 

Perego (2009), Perego 

& Kolk (2012), Zorio 

et al. (2012) 

Lyhördhet mot 

intressenter 
X     

Deegan et al. (2006a, 

2006b), O’Dwyer & 

Owen (2005; 2007), 

Perego (2009), Perego 

& Kolk (2012), Zorio 

et al. (2012) 

Prestation  X     

Deegan et al. (2006a, 

2006b), O’Dwyer & 

Owen (2005; 2007), 

Zorio et al. (2012) 

Rapportering med 

kvalifikation 
 X X   

Deegan et al. (2006a, 

2006b), O’Dwyer & 

Owen (2005; 2007) 

Framsteg i 

rapportering och 

bestyrkande sedan 

förra året 

X     

Ball et al. (2000), 

O’Dwyer & Owen 

(2005; 2007) 

Rekommendationer X     

Ball et al. (2000), 

Deegan et al. (2006a, 

2006b), O’Dwyer & 

Owen (2005; 2007), 

Romero et al. (2012), 

Zorio et al. (2012) 
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Bilaga 2 – Definitioner och värderingsmetod för respektive kategori 
Kategorier Definition Poängskala (totalt 34 poäng) 

Titel  Titel på 

bestyrkanderapporten 

0 = Ingen hänvisning 

1 = Hänvisning 

Definierad mottagare 

(adressat)  

Part till vilken 

bestyrkanderapporten 

formellt riktar sig mot  

0 = Ingen hänvisning 

1 = Intern mottagare eller ”till läsaren” 

2 = Extern mottagare 

Organisationsnummer Organisationsnummer för 

det rapporterande 

företaget 

0 = Ingen hänvisning 

1 = Hänvisning 

Platsen för 

bestyrkandegivaren 

Platsen för 

bestyrkandegivarens 

kontor 

0 = Ingen hänvisning 

1 = Hänvisning 

Namnet på 

bestyrkandegivaren 

Namnet på företaget som 

utfört 

bestyrkandeuppdraget 

0 = Ingen hänvisning 

1 = Hänvisning 

Omfattning av 

bestyrkandeuppdraget 

Bestyrkandeuppdragets 

omfattning (en 1 är 

angiven omfattningen är 

definierad någonstans i 

bestyrkanderapporten) 

0 = Ingen hänvisning 

1 = Hänvisning 

Målet med 

bestyrkandeuppdraget 

Målet som ska uppnås 

genom 

bestyrkandeuppdraget 

(definition på avsedd 

nivå av bestyrkande)  

0 = Ingen hänvisning 

1 = Översiktlig granskning, begränsat 

bestyrkande, oberoende uttalande, 

oberoende bestyrkande, externt verifiering 

eller bekräftelse 

2 = Rimlig säkerhet eller rimlig och 

begränsad säkerhet (till exempel om olika 

nivåer av bestyrkande på olika delar av 

rapporten) 

Sakförhållanden  Vilket sakförhållande 

som 

bestyrkandeuppdraget är 

utförd på  

0 = Ingen hänvisning 

1 = Hänvisning 

Begränsningar i 

sakförhållandena 

Redogörelse för de 

begränsningar som finns 

i sakförhållandena 

och/eller hänvisning till 

identifierade 

felaktigheter i 

sakförhållandena 

0 = Ingen hänvisning 

1 = Hänvisning 

Kriterier använda för 

att värdera bevis och 

uppnå en slutsats 

Redogörelse för de 

kriterier mot vilka 

hållbarhetsredovisningen 

har granskats 

0 = Ingen hänvisning 

1 = Hänvisning 

Bestyrkandestandard 

som använts 

Redogörelse för vilka 

standarder som har styrt 

bestyrkandegivaren 

0 = Ingen hänvisning 

1 = Hänvisning 

Beskrivning av de 

procedurer som har 

utförts  

Redogörelse för de 

handlingar som har 

utförts för att uppnå 

slutsatsen 

0 = Ingen hänvisning 

1 = Hänvisning 

Nivå av Redogörelse för de 0 = Ingen hänvisning 
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intressentinblandning i 

bestyrkandeprocessen 

intressenter som har varit 

inblandade i 

bestyrkandeprocessen 

1 = Interna intressenter 

2 = Externa intressenter 

Bestyrkandegivarens 

opartiskhet (gentemot 

intressenter)  

Redogörelse för 

bestyrkandegivarens 

opartiskhet gentemot 

intressenter  

0 = Ingen hänvisning 

1 = Hänvisning 

Det rapporterande 

företagets ansvar  

Uttalande om att den 

rapporterande företaget 

har ansvaret för att 

utgivandet av 

hållbarhetsredovisningen 

0 = Ingen hänvisning 

1 = Hänvisning 

Bestyrkandegivarens 

ansvar  

Uttalande om att 

bestyrkandegivaren är 

ansvarig för att lämna en 

(oberoende) slutsats om 

sakförhållandet  

0 = Ingen hänvisning 

1 = Hänvisning 

Bestyrkandegivarens 

kompetens 

Beskrivning av den 

professionella kompetens 

som möjliggör för 

uppdragsteamet att utföra 

ett bestyrkande 

0 = Ingen hänvisning 

1 = Hänvisning 

Bestyrkandegivarens 

oberoende gentemot 

det rapporterande 

företaget 

Uttalande som förklarar 

oberoendet mellan de två 

inblandade parterna (en 1 

är tilldelad så snart ordet 

oberoende förekommer i 

bestyrkanderapporten) 

0 = Ingen hänvisning 

1 = Hänvisning 

Datum Hänvisning till det datum 

som bestyrkandet är 

utfärdad 

0 = Ingen hänvisning 

1 = Hänvisning 

Begränsningar i 

omfattningen av 

bestyrkandeuppdraget 

Om det har uppstått en 

situation där 

bestyrkandegivaren är 

oförmögen att samla in 

tillräckliga bevis (en ”1” 

har tilldelas så snart en 

sådan begränsning anges) 

eller de fall då ledningen 

begränsar omfattningen 

av bestyrkandeuppdraget 

0 = Ingen hänvisning 

1 = Hänvisning 

Slutsats  Uttalande som förklarar 

resultatet av 

bestyrkandeuppdraget. 

(Om det inte finns någon 

generell slutsats utan en 

uttalande med hänvisning 

till de tre principerna 

(Väsentlighet, 

Fullständighet, och 

Lyhördhet) i AA1000 är 

en 0 tilldelad) 

0 = Ingen hänvisning 

1 = Enbart ett uttalande som förklarar 

bestyrkandegivarens slutsats (enbart en 

mening) 

2 = Ett förklarande uttalande (mer än en 

mening, men rekommendationer är inte 

inkluderat) 

Väsentlighet (från ett 

intressentperspektiv) 

Nivå av väsentlighet hos 

informationen som 

0 = Ingen hänvisning 

1 = Hänvisning som är begränsad till ett 
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bestyrkandegivaren 

granskat. Om slutsatsen 

anger överensstämmelse 

med de tre principerna 

(Väsentlighet, 

Fullständighet, och 

Lyhördhet) i AA1000 är 

det en hänvisning och en 

”1” har då tilldelats  

brett uttalande (exempelvis ”omfattar alla 

väsentliga aspekter” eller ”…i alla 

väsentliga avseenden…”) men också 

uttalanden om att bestyrkandegivaren INTE 

vidtagit åtgärder för att försäkra sig om 

väsentlighet. 

2 = Hänvisning och förklaring av 

väsentlighetsinställningen eller hänvisning i 

ett brett uttalande och användandet av ett 

intressentperspektiv (exempelvis ”frågor 

som berör intressenter har beaktats”)  

3 = Hänvisning, förklaring av 

väsentlighetsinställningen och användandet 

av ett intressentperspektiv 

Fullständighet Uttalande om att alla 

väsentliga aspekter 

omfattas av 

hållbarhetsrapporten.  

Om slutsatsen anger 

överensstämmelse med 

de tre principerna 

(Väsentlighet, 

Fullständighet, och 

Lyhördhet) i AA1000 är 

det en hänvisning och en 

”1” har då tilldelats 

0 = Ingen hänvisning 

1 = Hänvisning 

Lyhördhet mot 

intressenter 

Uttalande om företagets 

handlingar (eller 

avsaknaden av dem) för 

att identifiera 

intressenternas intressen 

och oro.  Om slutsatsen 

anger överensstämmelse 

med de tre principerna 

(Väsentlighet, 

Fullständighet, och 

Lyhördhet) i AA1000 är 

det en hänvisning och en 

”1” har då tilldelats 

0 = Ingen hänvisning 

1 = Hänvisning 

Prestation  Uttalande om 

tillförlitligheten av 

informationen om 

företagets prestationer 

0 = Ingen hänvisning 

1 = Hänvisning 

Rapportering med 

reservation 

Uttalande om att 

bestyrkandegivaren 

reserverar sig från att 

uttala en slutsats, det vill 

säga kan inte uttala 

någon slutsats, och även 

ange tydliga orsaker 

bakom beslutet att inte 

uttala någon slutsats 

0 = Ingen hänvisning 

1 = Hänvisning 

Framsteg i 

rapportering och 

Uttalande om det 

rapporterande företagets 

0 = Ingen hänvisning 

1 = Hänvisning 
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Bilaga 3 – Presentation av de observerade skillnaderna i utformning av 

bestyrkanderapporter beroende på bestyrkandegivare 
Innehållet i bestyrkanderapporterna   

Titel 
Antal Big4-

revisorer 

Antal icke-

revisorer 

- Revisors rapport av översiktlig granskning 11  

- Revisors rapport över kombinerad granskning  3  

- Oberoende bestyrkande uttalande (översatt)  4 

- Oberoende bekräftelse (översatt)  1 

- Revisors rapport 1  

- Bestyrkanderapport (översatt) 1  

- Rapport över faktiska iakttagelser vid granskning av 

GRI tillämpning 

1  

Adressat 
Antal Big4-

revisorer 

Antal icke-

revisorer 

- Läsarna av rapporten 13  

- Intressenter  3 

- Aktieägare 1  

- Företagsledningen 2  

- Företagsledning och intressenter  1 

- Ingen hänvisning 1 1 

Målet med bestyrkandeuppdraget 
Antal Big4-

revisorer 

Antal icke-

revisorer 

- Översiktlig granskning  13 4 

- Kombinerad (översiktlig granskning + revision)  3 1 

- Granskning  1  

Begränsningar i sakförhållandena 
Antal Big4-

revisorer 

Antal icke-

revisorer 

- Hänvisning 1 3 

- Ingen hänvisning 16 2 

Kriterier som använts 
Antal Big4-

revisorer 

Antal icke-

revisorer 

- GRI 6 2 

- GRI + interna kriterier 11 1 

- GRI + AA1000APS  1 

- Ingen hänvisning  1 

Standarder som använts 
Antal Big4-

revisorer 

Antal icke-

revisorer 

- RevR6 13  

- AA1000AS  4 

- RevR6 + AA1000AS 2  

- ISAE 3000 1  

- SNT 4400 1  

bestyrkande sedan 

förra rapporten 

framsteg i rapportering 

och bestyrkande sedan 

förra rapporten 

Rekommendationer Uttalande om 

förbättringsmöjligheter 

och förbättringar som 

bestyrkandegivaren 

rekommenderar att 

företaget ska genomföra 

0 = Ingen hänvisning 

1 = Hänvisning 
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- Ingen hänvisning  1 

Procedurer  
Antal Big4-

revisorer 

Antal icke-

revisorer 

- Bedömning av företagets uttalade tillämpningsnivå 

avseende GRI:s riktlinjer 

15 3 

- Tagit del av interna och externa dokument för att 

bedöma om den rapporterade informationen är 

fullständig, riktig och tillräcklig 

15  

- Intervjuer med ansvariga chefer i syfte att bedöma om 

den kvalitativa och kvantitativa informationen i 

hållbarhetsredovisningen är fullständig, riktig och 

tillräcklig 

14  

- Övervägande av helhetsintrycket av 

hållbarhetsredovisningen, samt dess format, därvid 

övervägande av informationens inbördes 

överensstämmelse med tillämpade kriterier 

14  

- Uppdatering av kunskap och förståelse om företaget 13  

- Bedömning av kriteriernas lämplighet och tillämpning 

avseende intressenternas informationsbehov 

12  

- Analytisk granskning av rapporterad information 12  

- Utvärdering av design för de system och processer som 

använts för att inhämta, hantera och validera 

hållbarhetsinformation 

10  

- Bedömning av resultatet av företagets intressentdialog 8 2 

- Avstämning av den granskade informationen med 

informationen i hållbarhetsredovisningen (Översättning) 

6  

- Granskning av beräkningen av CO2-utsläpp 

(Översättning) 

5  

- Avstämning av finansiella indikatorer i 

hållbarhetsredovisningen med årsredovisningen 

5  

- Granskning av kvalitativinformation och uttalanden i 

hållbarhetsredovisningen (Översättning) 

4  

- Granskning av ett urval av den underliggande 

dokumentationen för att bedöma huruvida informationen 

och uppgifterna i hållbarhetsrapporten är baserad on 

denna dokumentation (Översättning) 

3  

- Föranmälda besök på företagets anställningar/platser 

(Översättning) 

2 2 

- Överrensstämmelse med lagar, tillstånd och villor 

relaterade till hållbarhet (Översättning) 

2  

- Besök på huvudkontoret (Översättning) 1 1 

- Intervjuer med representanter från ledningen för att 

säkerställa att företaget bemöter de viktigaste av 

intressenternas angelägenheter i 

hållbarhetsredovisningen (Översättning)  

1  

- Intervjuer med interna intressenter för att verifiera 

arbetet med hållbarhetsfrågorna och dess integration i 

verksamheten 

1  

- genomförande av detaljtester av utvalda indikatorer 1  

- En uppdatering av vår kunskap om rutiner som används 

för insamlingen samt rapporteringen av 

hållbarhetsinformation och uppgifter (Översättning) 

1  

- Granskning av design och funktion av relevanta interna 

kontroller hos de system och processer som används för 

1  
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att inhämta, hantera och validera information 

- Tagit stickprov på standardupplysningar 1  

- Avstämning av rapporterad information med interna och 

externa källdokument, och genomföra detaljerade tester 

av utvalda indikatorer i tabellerna (Översättning) 

1  

- Granskning av aktuella hållbarhetsproblem som skulle 

kunna påverka företaget och som är av intresse för dess 

intressenter (Översättning) 

 2 

- Intervjuer med styrelseordföranden, med ansvar för 

hållbarhet, utvalda styrelseledamöter och högre 

befattningshavare som har ansvaret för hantering av 

hållbarhetsfrågor samt genomgång av utvalda bevis till 

stöd för de frågor som diskuterats (Översättning) 

 2 

- Granskning av den information som företaget givit oss 

angående dess rapporterings- och hanteringsprocesser 

för [AA1000AS] principerna (Översättning) 

 2 

- Granskning av processerna för insamling och 

sammanställning av information och kontrollering av 

sammanställningen, för ett stickprov av observationerna 

(Översättning) 

 2 

- Intervjuer med tre medlemmar i koncernledningen och 

två representanter för de högre befattningshavarna, för 

att erhålla förståelse för företagets viktigaste påverkan, 

risker och möjligheter (Översättning) 

 1 

- Intervjuer med befattningshavare med ansvar för 

insamling av prestationsinformation på koncernnivå 

samt på utvalda platser (Översättning) 

 1 

- Genomförde intervjuer och granskade databasen som 

innehåller prestationsinformation för miljömässiga och 

sociala aspekter (Översättning) 

 1 

- Kontrollerade rutinerna för insamling av information 

(Översättning) 

 1 

- Intervjuade 32 personal på alla nivåer i organisationen 

(Översättning) 

 1 

- Kontrollerade konsekvens och förståelse för 

rapportering från utvalda platser (Översättning) 

 1 

- Genomförde intervjuer med anställda på 

anläggningarna (Översättning) 

 1 

- Utvärdering av bevisningen för prioriterade krav och 

information i rapporten baserat på väsentligheten hos 

ämnet ur ett koncernbolags nivå (Översättning) 

 1 

- Bedömning av förfarandet som företaget har 

implementerat för att säkerställa efterlevnad av 

principerna om intressent inblandning, väsentlighet och 

lyhördhet (Översättning) 

 1 

- Granskade och testade all prestationsinformation, 

genomförde en stickprovsmetod för respektive 

informationsuppsättning (Översättning)  

 2 

- För både informations- och påståenden kontrollen 

ingick bedömning av alla rapportering och prestation 

hanteringsprocesser samt granskning av centrala 

system, interna systemen, intranätet, elektroniska 

dokument, e-post och andra beviskällor (Översättning) 

 1 

- Granskade ett urval av externa medierapporteringar  1 
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som relaterades till företaget och branschen för att 

bedöma täckningen av ämnen i hållbarhetsredovisningen 

(Översättningen) 

- Deltog som observatör vid ett möte för arbetsgruppen 

för ansvarsfullt företagande (Översättning) 

 1 

- Granskning av koncernnivå system och procedurer för 

att generera, samla in och rapportera 

prestationsinformation till hållbarhetsredovisningen 

(Översättning) 

 2 

- Utvärderingar av koncernnivå beräknings- och 

informationssammanställningsprocesser samt interna 

kontroller för att säkerställa riktigheten i informationen 

(Översättning) 

 1 

- Kontrollerade databasen för inkonsekvens 

(Översättning) 

 1 

Nivå på intressentinblandning 
Antal Big4-

revisorer 

Antal icke-

revisorer 

- Externa intressenter  2 

- Interna intressenter 2  

- Ingen hänvisning 15 3 

Bestyrkandegivarens kompetens 
Antal Big4-

revisorer 

Antal icke-

revisorer 

- Hänvisning 2 4 

- Ingen hänvisning 15 1 

Bestyrkandegivarens oberoende gentemot det  

rapporterande företaget 

Antal Big4-

revisorer 

Antal icke-

revisorer 

- Hänvisning 3 4 

- Ingen hänvisning 14 1 

Generell slutsats 
Antal Big4-

revisorer 

Antal icke-

revisorer 

- Negativ 14 3 

- Både positiv och negativ 2 - 

- Ingen generell slutsats 1 2 

Fullständighet 
Antal Big4-

revisorer 

Antal icke-

revisorer 

- Hänvisning 2 4 

- Ingen hänvisning 15 1 

Lyhördhet mot intressenter 
Antal Big4-

revisorer 

Antal icke-

revisorer 

- Hänvisning 2 4 

- Ingen hänvisning 15 1 

Prestation 
Antal Big4-

revisorer 

Antal icke-

revisorer 

- Hänvisning 1 5 

- Ingen hänvisning 16 - 

Framsteg i rapportering och bestyrkande sedan förra året 
Antal Big4-

revisorer 

Antal icke-

revisorer 

- Hänvisning 1 3 

- Ingen hänvisning 16 2 

Rekommendationer 
Antal Big4-

revisorer 

Antal icke-

revisorer 

- Hänvisning 2 4 

- Ingen hänvisning 15 1 

 


