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Förord 
 
Vi vill rikta ett stort tack till Justitiedepartementet och övriga instanser som underlättat 

insamlingen av empiriskt material. Vidare tackas handledaren Arne Fagerström för 

värdefull handledning under arbetets gång. Slutligen vill vi tacka opponenterna som 

bidragit med värdefulla synpunkter på uppsatsen.  
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SAMMANFATTNING 

I dagsläget pågår reglering gällande hållbarhetsrapportering inom 
redovisningsområdet i syfte att uppnå harmonisering och jämförbarhet. Tidigare 
forskning visar att det finns problem med att uppnå jämförbarhet då det finns en 
flexibilitet i regleringen gällande innehållet i rapporterna som lämnar möjligheter att 
tillämpa cherry picking. Syftet med denna studie är därmed att öka förståelsen för 
vilken inverkan lagstiftning kan ha på företags hållbarhetsrapportering. I syftet ingår 
att särskilt granska potentiella effekter av reglerad hållbarhetsrapportering med 
avseende på jämförbarhet och cherry picking.  

Studien klassificeras som tolkande forskning där forskningsansatsen växlar mellan 
deduktiv och induktiv ansats. Studien kan i huvudsak kategoriseras som en kvalitativ 
dokumentstudie eftersom empirisk datainsamling sker genom innehållsanalys av 
remissvar. Även juridisk metod tillämpas då förstudie av lagstiftning presenteras. 
Teorin består av en allmän referensram, en teoretisk referensram samt tidigare 
forskning. Den empiriska sammanställningen bygger på kategorier i form av 
frågeställningar och i analysen ställs teori mot empiri med hjälp av en analysmodell.  

Både teori och empiri tyder på att det finns begränsningar med att reglera 
hållbarhetsrapportering som kan ha negativ inverkan på transparens och jämförbarhet 
i hållbarhetsrapporterna. Det uppmärksammas att flexibilitet i lagstiftning är 
nödvändig, men att företags möjligheter att välja ut (cherry pick) innehåll i 
hållbarhetsrapporter bör begränsas, vilket aktualiserar behov av övervakning. 

Ur ett teoretiskt perspektiv belyser denna studie behovet av att reglera 
kvalitetssäkring av hållbarhetsrapporter som en övervakningsmekanism. Ur ett 
praktiskt perspektiv visar studien att företag som omfattas av lag om 
hållbarhetsrapportering fortfarande kommer att kunna välja vad som lyfts fram i 
hållbarhetsrapporterna, men att det kan ha negativ inverkan på jämförbarhet.  

Då studien endast kan bidra med potentiella effekter av lagstiftning kan det vara 
intressant att i framtida studier utvärdera vilka faktiska effekter som reglerad 
hållbarhetsrapportering haft på jämförbarhet och cherry picking. 
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ABSTRACT 

Currently there is an ongoing regulation process of sustainability reporting in order to 
achieve harmonization and comparability of non-financial information. Previous 
research indicates that there is a problem with achieving comparability when there is 
a regulatory flexibility regarding the content in the sustainability reports. The aim of 
this study is therefore to increase understanding of what impact regulation may have 
on sustainability reporting. The aim is particularly to review the potential impact of 
regulated sustainability reporting in terms of comparability and cherry picking. 

The study is classified as interpretive research and the research approach alternates 
between deductive and inductive approach. Qualitative document analysis is applied, 
where the empirical data is collected using content analysis of consultation responses. 
A pilot study based on legislation has been carried out, which makes legal 
methodology applicable. The theoretical framework consists of general concepts and 
notions, established theory formations and previous research. The empirical 
compilation is based on categories composed as questions and the empirical results 
are analyzed using an analytical model. 

Both previous research and empirical results suggest that when it comes to regulation 
of sustainability reporting there are limitations which can result in a negative impact 
on transparency and comparability. It has been noted that flexibility in legislation is 
necessary, but the opportunities for companies to choose (cherry pick) content of 
sustainability reports should be limited, which raises the need for monitoring 
mechanisms. 

From a theoretical perspective, this study highlights the need to legislate quality 
assurance of sustainability reports as a monitoring mechanism. From a practical point 
of view, the study shows that companies subject to the legislation of sustainability 
reporting still will be able to choose what content to emphasize. However, this may 
result in difficulties considering the comparability between reports.  

As the study only can highlight potential effects of legislation, it may be interesting 
in future studies to evaluate the actual impact of regulated sustainability reporting in 
terms of comparability and cherry picking. 
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1   INLEDNING 
 
Detta kapitel inleds med en bakgrund som ger en introduktion av forskningsområdet. 

Därefter följer en problematisering som sedan mynnar ut i studiens syfte. Kapitlet 

avslutas med studiens avgränsning. 

 
1.1   Bakgrund 
 
Medvetenheten om miljöfrågor, mänskliga rättigheter, korruption och sociala 

förhållanden har ökat i samhället och har lett till att samhället och intressenter börjat 

ställa krav på företag att ta sitt ansvar gällande konsekvenser av deras verksamhet 

(Bebbington och Gray, 2001; Camilleri, 2015). Enligt Hąbek och Wolniak (2015) har 

företag tagit till sig av den medvetenheten och på eget initiativ valt att arbeta utifrån vad 

som benämns Corporate Social Responsibility (CSR). CSR har tidigare inneburit att 

företag arbetat med att redovisa sin påverkan på omgivningen utöver vad lagstiftning 

krävt. Bebbington och Gray (2001) menar att det var först efter att Brundtland-rapporten 

publicerades 1987 som begreppet hållbarhet fick en mer framträdande roll då rapporten 

fastställde definitionen av hållbarhet: “Development that meets the needs of the present 

without compromising the ability of future generations to meet their own needs” (FN, 

1987, s. 8).  

 

Medvetenheten kring hållbarhet har lett till att många stora svenska företag rapporterat 

om hållbarhet utan att lagstiftning krävt det (Camilleri 2015; Van Wensen, Broer, Klein 

och Knopf, 2011). Bland dessa har flertalet företag avgett hållbarhetsrapporter i enlighet 

med Global Reporting Initiative’s (GRI) rapporteringsramverk (Lagförslaget, 2014) 

som är utvecklat i syfte att användas av organisationer oberoende av storlek, verksamhet 

och bransch (Joseph, 2012). I samband med att medvetenheten med avseende på 

hållbarhet har ökat i samhället har detta bidragit till att politiska organisationer och 

myndigheter blivit mer pådrivande i dessa frågor (Camilleri, 2015; Carroll och Shabana, 

2010). Hąbek och Wolniak (2015) har exempelvis identifierat att rapportering av icke-

finansiell information blivit ett prioriterat arbetsområde inom EU. Detta har vidare 

resulterat i ett ändringsdirektiv där följande skäl har anförts avseende en kommande 

reglering av hållbarhetsrapportering:  
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Tillhandahållande av icke-finansiell information är verkligen grundläggande för att skapa 

förändring i riktning mot en hållbar global ekonomi (…). I detta sammanhang bidrar 

tillhandahållandet av icke-finansiell information till att mäta, övervaka och hantera 

företagens resultat och deras inverkan på samhället. Europaparlamentet uppmanade 

således kommissionen att lägga fram ett förslag till lagstiftning om företags 

tillhandahållande av icke-finansiell information som innebär att man kan vara tillräckligt 

flexibel – med tanke på den mångfacetterade karaktären hos företagens sociala ansvar och 

företagens varierande tillämpning av detta ansvar – och skapa tillräcklig jämförbarhet för 

att tillgodose såväl investerares och berörda parters behov som behovet av att göra 

information om företagens samhällsinverkan lättillgänglig för konsumenterna. (s. 1)  

 

Mot denna bakgrund ska således reglering av hållbarhetsrapportering, genom att vara 

tillräckligt flexibel, skapa tillräcklig jämförbarhet mellan företag.  Men vad åsyftas 

egentligen med ”att vara tillräckligt flexibel” och ”skapa tillräcklig jämförbarhet” när 

det kommer till reglerad hållbarhetsrapportering?  

 

1.2   Problematisering 
 
Tidigare forskning inom området för icke-finansiell redovisning visar  

meningsskiljaktigheter huruvida hållbarhetsrapportering bör regleras.  Sneidere och 

Vigante (2014) har uppmärksammat ett ökat antal länder inom EU som infört 

obligatorisk hållbarhetsrapportering, däribland Danmark, Nederländerna och Norge 

(Vormedal och Ruud, 2009). Ioannou och Serafeim (2011) anser att det finns en rad 

anledningar till att reglera och införa obligatorisk hållbarhetsrapportering. Baserat på 

deras studie sägs reglering exempelvis leda till att företagsledningar tar större hållbart 

ansvar gentemot övriga intressenter, att hållbar utveckling prioriteras inom företag och 

att de sker en minskning av mutor och korruption i samhället (Ioannou och Serafeim, 

2011). En annan studie som också pekar på att reglering av hållbarhetsrapportering 

medför fördelar för företag, antyder att de intressenter som saknar information om 

företags hållbarhetsarbete kan i högre grad få tillgång till denna om reglering införs. På 

så sätt tenderar mer information finnas tillgänglig som hjälper intressenter att göra 

bedömningar gällande företags hållbarhetsrisker. (Hung, Shi och Wang, 2013)  
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Deegan och Shelly (2013) har identifierat argument som dels talar för reglering av 

hållbarhetsrapportering, dels emot reglering, varvid författarna lägger tonvikt på det 

sistnämnda. Enligt Deegan och Shelly (2013) drivs företag i allmänhet av att maximera 

“the value of business” (s. 506) ur ett chefsperspektiv, snarare än att utgå från ett 

samhällsetiskt perspektiv och agera rättmätigt gentemot företagets intressenter och 

omgivning. Detta medför att det finns marknadsbaserade drivkrafter som skapar ett 

behov hos företag att frivilligt rapportera om sin påverkan på omgivningen ur ett 

hållbarhetsperspektiv. Reglering av hållbarhetsrapportering kan således uppfattas som 

överflödig och utan nämnvärd verkan.  

 

Inom redovisningsområdet har det ändå under en längre tid funnits en underliggande 

vision om att förbättra och harmonisera redovisning (Jacob och Madu, 2004). Chen, 

Tang, Jiang och Lin (2010) lyfter fram i deras forskning att harmonisering av 

redovisning kan bidra till att rapporter uppvisar högre kvalitet. Det som sägs bidra till 

denna kvalitet är transparens och jämförbarhet i och mellan rapporter. Enligt Nobes och 

Parker (2008) kan till och med harmonisering av redovisning likställas med processen 

att skapa jämförbarhet i och med att företag tillämpar samma regler som reducerar 

variationen mellan företag. Jacob och Madu (2004) hävdar att denna harmonisering och 

strävan mot jämförbarhet kan ske genom reglering. Däremot finns det forskning som 

identifierat problem med att reglera hållbarhetsrapportering med målsättning att skapa 

fullständig jämförbarhet. Tschopp och Nastanski (2013) påtalar i sin forskning att det 

kan uppstå liknande svårigheter med att harmonisera hållbarhetsrapportering som kan 

uppstå gällande finansiell redovisning. Huvudsakligen handlar dessa svårigheter om att 

det inte finns något globalt regelverk varken för finansiell redovisning eller för 

hållbarhetsrapporter. Detta menar Tschopp och Nastanski (2013) utgör det största 

hindret för harmonisering, vilket i förlängningen också sätter stopp för en fullständig 

jämförbarhet mellan rapporter. Jämförbarhet kan således uppfattas bidra till kvalitativa 

rapporter, men när det kommer till hållbarhetsrapporter behöver det inte vara 

ändamålsenligt att tala om fullständig jämförbarhet.   

 

När det specifikt talas om hållbarhetsrapporter påtalar dock forskning att innehållet i 

dessa står under kritik, bland annat med avseende på jämförbarheten. I allmänhet gör 

kritiken gällande den problematik kring kvalitet och trovärdighet rörande den 

information som dessa rapporter bygger på (Michelon, Pilonato och Ricceri, 2015; 
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Sethi, Martell och Demir, 2015).  I sammanhanget talas det om en skepticism hos 

allmänheten gentemot hållbarhetsrapporter på grund av svårigheten att värdera och 

jämföra dessa rapporter sinsemellan (Siew, 2015). Denna svårighet att värdera och 

jämföra grundar sig i att rapporternas utformning kontrolleras av företagen själva; 

företagen gör självbedömningar vilket kan resultera i att hållbarhetsrapporterna står för 

en självbefordran (Sethi et al., 2015). Sethi et al. (2015) befarar att i sinom tid ökar 

denna frihet risken att hållbarhetsrapporter tappar sitt värde i egenskap av 

förtroendeingivande instrument gentemot intressenter. Detta resonemang pekar på att 

jämförbarhet kan vara svårt att uppnå om företag utan restriktioner har möjlighet att 

bestämma över vad som ska ingå i hållbarhetsrapporterna, vilket talar för att reglering 

av hållbarhetsrapportering kan ha potentiella effekter på jämförbarhet. 

 

När det kommer till att rapportera om hållbarhet har det visat sig att företag vinner 

fördelar gentemot andra företag genom att presentera en positiv bild av sig själva 

(Almahrog, Marai och Knežević, 2015). Enligt Sun, Salama, Hussainey, och Habbash 

(2010) anses företagens rapportering av sitt hållbarhetsarbete bidra till upprätthållandet 

av goda relationer med företagets omgivning. Enligt Sun et al. (2010) är det också 

strategiskt försvarbart ur ett företagsekonomiskt perspektiv att presentera ett 

hållbarhetsarbete gentemot intressenter, eftersom forskning (se Ullmann, 1985; 

McGuire, Sundgren och Schneeweiss, 1988; Salama, 2005) har visat att det finns ett 

positivt samband mellan prestation och samhälleligt ansvarstagande.  Däremot visar 

även forskning på att företag som rapporterar om hållbarhet tenderar att utnyttja 

möjligheten att påverka den information som används i kommunikationen mot 

intressenter (Prior, Surroca och Tribó, 2007).  

 

Inom redovisningsområdet är det generellt accepterat att tillåta befattningshavare att 

efter egen bedömningsförmåga välja vilken information som är av väsentlighet för 

användare av informationen. Däremot visar studier på behovet av att begränsa denna 

frihet för företag att göra självbedömningar, eftersom det visat sig att det finns 

incitament hos befattningshavare att agera egennyttigt. (Fields, Lys och Vincent, 2001) 

Fields et al. (2001) har uppmärksammat problematiken med att dagens 

redovisningsstandarder tillåter för många valmöjligheter för självbedömningar som 

kommer företaget till fördel i redovisningen. Hirst (2006) benämner problematiken 

kring att företag enbart presenterar fördelaktig information som cherry picking.  
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Savich (2006) hävdar att det är problematiskt att företag kan välja att presentera viss 

information som framställer företaget i positiv dager. Tidigare forskning gällande cherry 

picking och hållbarhetsrapportering har kritiserat att standarder för hållbarhet godtar att 

företag utelämnar vissa indikatorer, vilket gör att företagen kan välja ut de indikatorer 

som framhäver företagens positiva sidor vilka kan vilseleda intressenter (Freundlieb och 

Teuteberg, 2013). För att komma till rätta med problematiken gällande cherry picking 

och hållbarhetsrapportering framhäver forskning att reglering kan vara ett steg i rätt 

riktning (Healy och Wahlen, 1999; Fields et al., 2001). Detta indikerar att reglering av 

hållbarhetsrapportering kan ha potentiella effekter på cherry picking-beteenden. 

 

Det finns tidigare forskning som eftersöker fler studier som begrundar sig i effekterna 

av reglering av hållbarhetsrapportering (Tschopp och Nastanski, 2013). Enligt Healy 

och Wahlen (1999) bör dock effekterna av reglerad hållbarhetsrapportering vara att 

relevansen och trovärdigheten, och därmed även jämförbarheten i och mellan 

hållbarhetsrapporterna, bibehålls. Samtidigt påpekas att effekterna av reglering också 

bör landa i en avvägning gällande det spelrum som företag bör få när det kommer till 

valet av vad som ska redovisas. Detta resonemang visar att jämförbarhet och cherry 

picking är två aktuella och potentiella effekter av reglerad hållbarhetsrapportering.  

 

1.3   Syfte 
Syftet med denna studie är att öka förståelsen för vilken inverkan lagstiftning kan ha på 

företags hållbarhetsrapportering. I syftet ingår att särskilt granska potentiella effekter av 

reglerad hållbarhetsrapportering med avseende på jämförbarhet och cherry picking.  

 
1.4   Avgränsning 
I dagsläget pågår en lagstiftningsprocess gällande hållbarhetsrapportering i Sverige. 

Detta motiverar att studien avgränsas till att granska ändringsdirektivet 2014/95/EU 

som ligger till grund för den kommande lagstiftningen på området, samt det svenska 

lagförslaget Ds 2014:45 ”Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy” 

som är under beredning.  
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2   METOD 
 
Detta kapitel inleds med den forskningstradition inom redovisning som studien har som 

utgångspunkt. Mot den bakgrunden följer sedan den forskningsansats som genomsyrar 

studien. Följaktligen utvecklas studiens tillvägagångssätt som ska beskriva hur studiens 

syfte ska uppfyllas. 

 
2.1   Forskningstradition inom redovisning  
Forskning inom redovisning är generellt accepterad som samhällsvetenskaplig då den 

tenderar att utformas och tillämpas på samhällsvetenskapliga frågor framför 

naturvetenskapliga (Ryan, Scapens och Theobald, 2002). Samhällsvetenskaplig 

forskning syftar till att nå bättre förklaring och förståelse för människor och samhälle 

(Ryan et al., 2002; Trost, 2014). Ryan et al. (2002) resonerar utifrån Tomkins och 

Groves (1983) argument att valet av forskningsmetod ska fattas med hänsyn till det 

fenomen som forskningen ska undersöka. Detta utefter vilka antaganden forskaren 

väljer att utgå från gällande den verklighet i vilken fenomenet ska observeras och hur 

detta kan påverka vilken kunskap som kan erhållas från detta fenomen (Ryan et al., 

2002).  

 

Denna studie var avsedd att tolka och bearbeta data med objektiva och subjektiva inslag 

vilket enligt Ryan et al. (2002) kännetecknar samhällsvetenskaplig forskning. 

Förhållandet mellan objektivitet och subjektivitet används som en dimension i Burrell 

och Morgans (1979) klassificering av organisatorisk forskning. Dimensionen kan ses 

som en ontologisk gradering där objektivitet innebär att verkligheten består av en yttre 

verklighet som är oberoende av betraktaren samt subjektivitet som innebär att 

verkligheten formas av den enskildes medvetande (Ryan et al., (2002). I enlighet med 

ovan nämnda har denna studie både objektiva och subjektiva inslag. Studien kan 

placeras något närmare subjektivitet då det i studien genomfördes en innehållsanalys av 

remissvar, vilket innebär att tolka och förstå material som producerats av människor 

utifrån deras uppfattning av verkligheten.  

 

Burrell och Morgans (1979) klassificering utvecklas sedan vidare av Hopper och Powell 

(1985) som använder objektivitet - subjektivitetsdimensionen tillsammans med 

ytterligare en dimension i sin klassificering av redovisningsforskning. Den andra 
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dimensionen i Hopper och Powells (1985) klassificering handlar om forskarens 

förhållning till den observerade omgivningen, det vill säga huruvida forskaren fokuserar 

på reglering eller radikal förändring. (Ryan et al., 2002) Denna studie kan placeras 

tillsammans med forskning som enligt Ryan et al. (2002) fokuserar på reglering och 

försöker skapa ordning i samhället genom att söka förklaring och förståelse till hur 

samhället håller samman. 

 

 
Figur 1: Hopper och Powells klassificering av redovisningsforskning (Ryan et al., 2002, s.40) 

 

De två dimensionerna formar fyra sektioner som i sin tur kan delas in i tre kategorier: 

kritisk, tolkande och positivistisk (mainstream) redovisningsforskning (Ryan, et. al., 

2002). Modellen ovan illustrerar ovan hur kategorierna förhåller sig till varandra och i 

relation till dimensionerna. Klassificeringen ger en bättre överblick av potentiella 

undersökningsmetoder men Hopper och Powell (1985) betonar även att en 

undersökning kan placeras i fler än en kategori vilket bör finnas med i åtanke när denna 

studie klassificeras som tolkande forskning. Studien är tolkande då den likt Ryans et.al. 

(2002) förklaring av tolkande forskning söker förståelse av redovisningspraxis gällande 

hållbarhetsrapportering och reda ut dess sociala natur som grundas i sociala 

interaktioner. 

2.1.1   Forskningsansats 

Genom denna studie fanns en målsättning att tolka och förstå empiriskt material, vilket 

gör det väsentligt att diskutera kring empirins roll i relation till teori.  
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Figur 2: Forskningsmodell 

Generellt talas det om två angreppssätt vid bemötandet av empiri: induktivt respektive 

deduktivt (Alvehus, 2013). I grova drag går den deduktiva ansatsen ut på att forskare 

går från teori till empiri i syfte att frambringa empiriska belägg vilka kan pröva eller 

vederlägga teori. Den induktiva ansatsen går från empiri till teori i syfte att generera 

teoretiska påståenden utifrån empiri (Alvehus, 2013; May, 2013).  

 

Denna studie utgick till en början från ett ändringsdirektiv och lagförslag, vilket kan 

tolkas som en empirisk startpunkt för studien. Detta benämns i studien som förstudie, 

som redogörs för närmare i delavsnittet 2.2.1 Förstudie och juridisk metod. Det 

tydliggörs i det nyssnämnda delavsnittet att det empiriska underlaget togs fram med 

hjälp av juridisk metod. Därefter gjordes en teoretisk djupdykning, vilken sedan 

utgjorde grunden för vidare empirisk undersökning. Denna undersökning genomfördes 

med hjälp av samhällsvetenskaplig metod. Mot denna bakgrund valdes därför en 

växling mellan induktiv och deduktiv ansats  (Alvehus, 2013). Sammantaget tog studien 

hjälp av lagstiftning och juridisk metod för att sedan landa i redovisning och 

samhällsvetenskaplig metod. 

 

2.2   Tillvägagångssätt 

 

Förstudie*och
juridisk*metod

2.2.1

3*Teori

4*Empiri

Litteratursökning
och* insamling

2.2.2

Källkritik
2.2.3

DatainsamlingsA
teknik
2.2.4

Urval
2.2.5

5*Analys

Empirisk*
datainsamling

Analys*av*data
2.2.6

6*Resultat

Etiska överväganden
2.2.7

K
V
A
L
I
T
E
T
S
K
R
I
T
E
R
I
E
R

2.
2.
8



   
 

9 
 

 
 
Forskningsmodellen ovan illustrerar studiens tillvägagångssätt efter att syftet med 

studien klargjorts. Modellen visar hur kapitel och delavsnitt i metoden hänger ihop. 

Grön bakgrundsfärg indikerar att det är ett huvudkapitel i uppsatsen. Vit bakgrund med 

färgad ram indikerar att det är ett delavsnitt i metodkapitlet.  

2.2.1   Förstudie och juridisk metod 

Kellgren (2012) skriver att inom redovisningsforskning är det relevant att beakta vilken 

betydelse som juridik och lagstiftning har för redovisning, eftersom redovisning kan 

räknas som rättstillämpning då den som redovisar tillämpar redovisningslagar. Artsberg 

(2005) tydliggör att till följd av att redovisning är ett reglerat område blir juridisk metod 

tillämpbar såtillvida att den hjälper finna lösningar på praktiska redovisningsproblem.  

 

Denna studie inleddes med en förstudie som gick ut på att granska och tolka ett 

ändringsdirektiv och lagförslag. Detta förfarande möjliggjordes med hjälp av juridisk 

metod, eller rättsdogmatik,  som i enlighet med Sandgren (2009) gick ut på att fastställa 

vad som framgår av gällande rätt inom ramen för rättskällelärans prioritetsordning. 

Prioritetsordningen innebär att rättskällor har olika auktoritär betydelse. Lagar och 

andra föreskrifter ska beaktas i första hand, därefter bör prejudikat och andra förarbeten 

beaktas och slutligen får svenska myndigheters rekommendationer samt utländsk rätt 

beaktas (Peczenik, 1995).  Peczenik (1995) talar om en generell målsättning inom 

juridisk metod att den ska framställa rättsordningen som ett koherent nätverk av 

huvudregler och undantag, vilket möjliggörs genom tolkning och systematisering av 

gällande rätt. I denna studie ansågs ändringsdirektivet och lagförslaget symbolisera 

gällande rätt, där det framgick vilka huvudregler och undantag som ska gälla avseende 

reglering av hållbarhetsrapportering.  

 

Lehrberg (2001) framhäver att förarbeten, likt lagförslaget i denna studie, kan innehålla 

redogörelser för de praktiska problem som finns inom det område som ska bli föremål 

för reglering, som i detta fall avser hållbarhetsrapportering. I förstudien ingick det 

därför att hitta skäl till reglering av hållbarhetsrapportering, men även att tolka och 

analysera vad som anförs kring jämförbarhet och cherry picking.  Detta sammanställs i 

början på kapitel 3. För att studien i övrigt skulle placera sig inom företagsekonomi, 

kopplades den juridiska metoden samman med i övrigt tillämpad samhällsvetenskaplig 
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metod.  I den fortsatta framställningen i metodkapitlet kommer fokus att ligga på den 

samhällsvetenskapliga metoden och hur denna studie förhåller sig till den. 

 

2.2.2   Litteratursökning och litteraturinsamling 

För att möjliggöra denna studie fanns ett behov att ta reda på vilken kunskap som sedan 

tidigare finns om reglering av hållbarhetsrapportering och vad som forskats kring 

jämförbarhet och cherry picking. Enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2012) ökar en 

genomgång av tidigare forskning inte bara kunskapen i ämnesområdet, det bidrar även 

till att klargöra den egna studiens syfte och teoretiska referensram. En 

forskningsgenomgång tydliggör också på vilka grunder som den egna studiens resultat 

ska kopplas till tidigare forskning för att erhålla ett bredare kunskapsperspektiv. 

 

Den litteratur, som i denna studie användes för att skapa en grund och djupare förståelse 

men även för att bilda en teoretisk referensram, kom främst från vetenskapliga artiklar 

och avhandlingar (Saunders et al., 2012). Dessa artiklar och avhandlingar behandlade 

områden som reglering, rapportering om hållbarhet, earnings management och 

kvalitativa egenskaper.  

 

Litteratursökningen genomfördes huvudsakligen med hjälp av Högskolan i Gävles 

sökportal Discovery där en samlad sökning innebar möjlighet att finna vetenskapliga 

artiklar i flertalet databaser som Emerald och ScienceDirect. För att utöka möjligheten 

att finna vetenskapliga artiklar relaterade till företagsekonomi och redovisning användes 

Google Scholar, vilket även uteslöt överflödig information i sökresultat på Google 

(Trost, 2014). Sökord som användes för att ta fram relevant litteratur var exempelvis 

”regulation”, ”enforcement”, ”earnings management” och ”sustainability reporting”. 

Sökorden kombinerades med varandra och med andra sökord i syfte att minska antalet 

sökträffar. I litteratursökningen användes artiklar som är ”peer-reviewed” eftersom 

dessa är skrivna och bedömda av experter på området och kan därmed anses hålla 

kvalitet och lämplighet för publicering (Saunders et al., 2012).  

 

I litteratursökningen användes böcker relaterade till ämnesområdet då de tenderar att 

vara mer ingående i förklaringar kring begrepp, definitioner och metoder än 

vetenskapliga publiceringar (Saunders et al., 2012; Ryan et al., 2002). I metodkapitlet 
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var böcker en huvudsaklig källa. Böckerna hämtades från Högskolan i Gävles bibliotek 

och databaser. 

 

Litteraturförteckningar i vetenskapliga artiklar och böcker var användbara för att finna 

flera relevanta källor till studien. Saunders et al. (2012) betonar vikten av att använda så 

aktuell forskning som möjligt samtidigt som Trost (2014) uppmanar till att hålla sig så 

nära den ursprungliga källan som möjligt. Med hjälp av artiklars och böckers 

litteraturförteckningar kunde både aktuell och relevant litteratur användas, vilket bidrog 

till ökad trovärdighet i studien.  

2.2.3   Källkritik 

För att öka studiens kvalitet krävs ett källkritiskt förhållningssätt (Trost, 2014). Detta 

innebär att skapa sig en uppfattning om och ta ställning till hur trovärdig källan är med 

hjälp av kriterier som relevans, tid, beroende, äkthet och tendens (Burell och Kýlen, 

2003; Trost, 2014). 

 

Enligt Saunders et al. (2012) ska endast källor som är relevanta för studien användas för 

att få kunskap och förförståelse till det studerade, samt lägga grund för mer definierade 

sökningar senare i studien. Studien använde källor som diskuterar reglering av 

hållbarhetsrapportering, men även ämnen som informationsmanipulering, enforcement 

och jämförbarhet. Saunders et al. (2012) betonar att det bör finnas ett kritiskt 

förhållningssätt till de källor som använts. Detta var viktigt i denna studie,  eftersom 

källorna diskuterade kring områden som skrivits med andra syften än den egna studien. 

Detta hindrade dock inte att källorna kunde användas, eftersom de ändå sågs som 

relevanta. 

 

I detta sammanhang innebär tid att hänsyn bör tas till när källan uppkommit (Trost, 

2014). Saunders et al (2012) betonar vikten av att använda så aktuell forskning som 

möjligt. I studien användes flertalet källor som kunde klassificeras som nutida, men 

även något äldre källor användes för att ge en mer grundläggande teoribildning och 

bakgrund till studiens problemställning. Artiklarna och böckerna som användes är 

publicerade mellan 1973 och 2016. 
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Enligt Trost (2014) måste en kritisk granskning göras av hur beroende en källa är av 

något eller någon, vilket Burell och Kýlen (2003) förklarar med frågan huruvida en 

källa innehåller förstahands- eller andrahandsuppgifter. Böcker är enligt Trost (2014) 

bra att använda men han poängterar också att det samtidigt bör finnas ett kritiskt 

förhållningssätt till dem då de anses vara sekundärkällor. Trost (2014) menar att det är 

bättre att använda sekundärkällor i syfte att finna hänvisningar till originalverk eftersom 

information riskerar att förvanskas och tappa trovärdighet när de används i 

sekundärkällor.  I denna studie användes böcker, främst i metodkapitlet, men även i 

teorikapitlet. I övriga studien användes böckerna främst i syfte att finna hänvisningar till 

primära källor och i den mån det var möjligt användes ursprungskällan. 

 

I samband med granskningen av en källas oberoende bör även en källas äkthet granskas. 

Detta innebär att kontrollera att källan är vad den utger sig för att vara, källan får 

således inte vara förfalskad (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2014).  I studien användes 

främst vetenskapliga artiklar som är ”peer-reviewed” då dessa anses hålla kvalitet i och 

med att de blivit granskade av en oberoende part samt publicerats i journaler. Övriga 

källors äkthet granskades också genom att kontrollera när och vem som skrivit 

rapporten eller boken. 

 

I en kritisk granskning räcker det inte att enbart kontrollera när en källa skrivits eller av 

vem (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2014). Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014) 

menar att det också är viktigt att fråga sig vilket syfte författaren hade med att skriva 

artikeln. I studien användes exempelvis artiklar och rapporter som dels granskar och 

kritiserar reglering av hållbarhetsrapportering, men också uppmuntrar reglering av 

hållbarhetsrapportering. Detta för att visa att det finns olika syften och förklaringar, 

vilket skapar ett nyanserat förhållningssätt.  

 

2.2.4   Datainsamlingsteknik 

Denna studie är empirisk förankrad genom en kvalitativ dokumentstudie (May, 2013). 

Detta val grundade sig dels i de tankebanor som lyfts fram under vald forskningsansats, 

dels baserades valet på forskning inom hållbarhetsrapportering som eftersöker 

kvalitativa infallsvinklar på de områden som hållbarhetsrapportering blir aktuellt (Scerri 

och James, 2010).  
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När det kommer till valet att genomföra en kvalitativ dokumentstudie utgick studien till 

en början från den kunskap som kom med förstudien. Genom förstudien blev det 

relevant att söka efter tidigare forskning på områdena kring hållbarhetsrapportering, 

jämförbarhet och cherry picking. Därefter gjorde tidigare forskning gällande att en 

dokumentstudie med fokus på remissvar var en användbar datainsamlingsteknik.  Parker 

(2005) har genom en longitudinell studie undersökt vilka metoder som används när det 

kommer till hållbarhetsrapportering som forskningsområde. Resultatet visade på att 

dokumentstudier med tillhörande analys är det forskningsteknik som återkommande 

används inom forskning på området hållbarhetsrapportering. Som May (2013) och Tjora 

(2012) påtalar står inte dokument på egna ben, därför kommer en närmare redogörelse 

för tillvägagångssättet för tolkning och analys av dokument under delavsnittet 2.2.6 

Empirisk datainsamling och bearbetning av insamlad data. 

 
Det går att diskutera vilka fördelar och begränsningar som en kvalitativ dokumentstudie 

bär med sig. Det talas om att datainsamlingstekniken som sådan är tidseffektiv, 

dokument är vanligtvis lättillgängliga om de är anpassade för offentligheten, samt att 

dokument vanligtvis är varaktiga och lämpade för upprepande granskning (Bowen, 

2009). Bowen (2009) har dock identifierat att dokument som inte är producerade för 

forskningssyfte kan uppfattas som otillräckliga gällande detaljer som normalt sett blir 

föremål för forskning. Under sammanställning och analys av remissvaren hölls denna 

begränsning i åtanke. Sammantaget ansågs detta inte begränsa studien något, eftersom 

innehållet i materialet som granskades uppfattades som tillräckligt sett till studiens 

syfte. 

2.2.5   Urval 

En studies urval ska baseras på den problematik och det syfte studien ska besvara 

(Ahrne och Svensson, 2015; Alvehus, 2013). I avsnittet om datainsamlingsteknik 

motiverades kvalitativ dokumentstudie som metodval för att uppfylla studiens syfte. 

Enligt Ahrne och Svensson (2015) bör beaktande tas till vilka texter som är relevanta.  

 

För att uppfylla denna studies syfte ansågs ändringsdirektivet, lagförslaget, samt 

remissvar gällande lagförslaget vara relevanta texter att tolka och analysera. På 

sändlistan för lagförslagets remissutskick fanns 58 instanser, varav alla instanser inte 

var skyldiga att lämna ett remissvar (Remiss, 2014). Av de 58 instanserna valde 39 att 

lämna ett remissvar. I kontakt med Justitiedepartementet uppdagades ytterligare två 
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remissvar från instanser som inte stod med på remissens sändlista. Då remissvaren 

utgjorde ett begränsat antal innebar det att inget vidare urval gjordes för studien. Urvalet 

bestod av totalt 41 remissvar. Alla remissvar var dock inte användbara för att granska 

potentiella effekter av reglerad hållbarhetsrapportering med avseende på jämförbarhet 

och cherry picking. Detta resulterade i ett bortfall av 18 remissvar då endast 23 

remissvar ansågs vara väsentliga för studien. 

2.2.6   Empirisk datainsamling och analys av insamlad data 

Efter förstudie och teoriinsamling genomfördes i linje med en kvalitativ dokumentstudie 

den empiriska datainsamlingen genom att sortera ut och analysera remissvar. För att 

begripliggöra dessa dokument i enlighet med samhällsvetenskaplig metod kan enligt 

May (2013) kvalitativ innehållsanalys komma till hjälp. Esaiasson, Giljam, Oscarsson 

och Wängnerud (2007) redogör för kvalitativ innehållsanalys som kvalitativ textanalys 

som går ut på att systematiskt ”ta fram det väsentliga innehållet genom en noggrann 

läsning av textens delar, helhet och den kontext vari den ingår” (s. 237). Denna 

redogörelse beskriver det förfarande som användes i studien, men fortsättningsvis 

kommer termen innehållsanalys att användas i enlighet med May (2013). 

 

Innehållsanalysen omfattar normalt sett en process som handlar om att finna vad det är 

som författaren vill kommunicera fram och till vilken publik (Esaiasson et al., 2007; 

May, 2013). I denna studie handlade innehållsanalysen generellt om att systematisera 

innehållet i remissvaren. Genom förstudien (behandlas under avsnittet 2.2.1 Förstudie 

och juridisk metod) och teorigenomgång bestämdes att fokus skulle ligga på potentiella 

effekter av reglerad hållbarhetsrapportering med avseende på jämförbarhet och cherry 

picking. Första steget utgjordes av en sammanställning av innehållet i ändringsdirektivet 

och lagförslaget som främst berörde skäl till reglering av hållbarhetsrapportering men 

även övrigt innehåll som går att koppla till jämförbarhet och cherry picking. Detta 

presenteras först i empirikapitlet.   

 
Därefter fanns en strävan att logiskt ordna innehållet i remissvaren i syfte att forma 

kategorier (May, 2013). Huvudsakligen fanns ett fokus på att finna argument för/emot 

och diskussioner kring reglerad hållbarhetsrapportering, samt kring jämförbarhet och 

cherry picking. Ett Excel-dokument (se 8 Bilagor, appendix 2) användes där alla 

instanser som lämnat in remissvar ställdes upp kolumn för kolumn för att få en 

överblick över dessa. Sedan formulerades kategorier fram i form av frågeställningar. 
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Två huvudfrågor formulerades: ”Diskuteras jämförbarhet i remissvaret? Ja/Nej” och 

”Diskuteras cherry picking i remissvaret? Ja/Nej”.  För att besvara dessa frågor gjordes 

tolkningar av remissvaren. För att kunna tolka en text på ett fördelaktigt sätt, menar 

Hellspong (2001) att en argumentationsanalys kan göras. Analysen går ut på att fånga 

upp ståndpunkter och skäl till dessa. Det handlar om att hitta kärnan i argument genom 

olika tolkningar, samt vilka skäl som ger stöd för dessa. På så sätt kan det bli aktuellt att 

behöva läsa mellan raderna för att komma åt det resonemang som är av relevans. 

(Hellspong, 2001) Med hjälp av förstudien, teori och tidigare forskning togs 

kodningsmanualen som presenteras nedan fram där det framgår vilka begrepp som 

uppfattades som likvärdiga eller som går att knyta till jämförbarhet och cherry picking.  

 

                              
 

 

Med hjälp av kodningsmanualen kunde Ja/Nej-frågorna besvaras genom tolkningar och 

en sammanställning över vilka instanser, som genom sina remissvar diskuterat 

jämförbarhet och/eller cherry picking, presenterades i Excel-dokumentet. Därefter var 

det av vikt att presentera vilka argument och skälen till dessa som grundades på Ja/Nej-

frågorna. I Excel-dokumentet gjordes en sammanfattning av instansernas 

argumentation/resonemang kring jämförbarhet och/eller cherry picking för att få en 

helhetsbild över hur många som diskuterat kring detta.  

 

I analysen diskuterades teori mot empiri för att belysa skillnader och likheter. Till hjälp 

i analysen användes modellen som framgår i slutet på teorikapitlet. Modellen 

Jämförbarhet
Kvalitet/kvalitetssäkring

Transparens/öppenhet

Harmonisering

Mätbarhet

Enhetlighet

Cherry	  picking
Självreglering

"Följ	  eller	  förklara"

Kryphål

Valfri utformning

Tolkningar/egna	  bedömningar

Undantagsregler

Figur 3: Kodningsmanual 
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avspeglade de relevanta områdena i teori och tidigare forskning som gick att relatera till 

studiens syfte. Därefter kopplades en modifierad kodningsmanual till modellen för att 

tydliggöra sambandet mellan syfte, teori och empiri. Se modell nedan: 

 

 

 

 

2.2.7   Etiska överväganden 

För att studien ska anses hålla kvalitet och kunna tillföra ny kunskap på ett trovärdigt 

sätt måste hänsyn tas till de etiska lagar och regler som finns inom forskningen (Trost, 

2014). Ahrne och Svensson (2015) nämner två viktiga principer som bör tillämpas för 

att upprätthålla studiens forskningsetik; informerat samtycke och konfidentialitet. Enligt 

Jacobsen (2002) finns även det etiska kravet om att insamlad data och information ska 

återges korrekt i rätt sammanhang.  

 

Tidigt i studien reflekterades kring de etiska principer som nämns ovan och huruvida 

det fanns etiska problem som skulle kunna uppstå med avseende på den empiriska 

Figur 4: Analysmodell 
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datainsamlingen. De remissvar som analyserades och tolkades är författade av 

myndigheter och organisationer och kan därmed inte hänföras till någon individ. 

Remissvaren kommer dels från myndigheter som är skyldiga att besvara remissen, dels 

kommer de från organisationer som frivilligt har besvarat remissen. Då de kommit in till 

Justitiedepartementet anses de vara allmän handling, vilket får som följd att frågan om 

samtycke inte blir aktuell i denna studie. Då remissvaren inte anses innehålla känslig 

information utan består av allmänna synpunkter uppnås dock principen om 

konfidentialitet. 

 

Jacobsens (2002) krav om korrekt återgivning kan vara den mer problematiska delen 

vad gäller studiens forskningsetik. Då remissvar inte uttryckte de exakta begreppen 

jämförbarhet och cherry picking behövde tolkningar göras av texten för att finna andra 

begrepp och uttryck som kunde härledas till angivna begrepp. I delavsnittet ovan 

presenterades i en kodningsmanual vilka begrepp och uttryck som användes för att finna 

argumentationer kring jämförbarhet och cherry picking. Detta gjordes för att förebygga 

misstolkningar eller uteslutanden av detaljer. 

 

2.2.8   Kvalitetskriterier 

För att läsaren ska kunna bedöma hur bra eller dålig en studie är måste det klargöras om 

studien är kvalitativ eller kvantitativ och vilka kvalitetskriterier som gäller (Justesen och 

Mik-Meyer, 2011). Då denna studie är kvalitativ bör kvalitetskriterier som koherens, 

konsistens och transparens användas enligt Justesen och Mik-Meyer (2011). Denna 

studie innefattade även en dokumentstudie som enligt Scott (1990) kräver ytterligare 

kriterier för att stärka studiens kvalitet. Dessa är kriterier är autenticitet, trovärdighet, 

representativitet och meningsfullhet (Scott, 1990).  

 

Koherens innebär enligt Justesen och Mik-Meyer (2011) att studiens enskilda delar 

bedöms utgöra ett logiskt sammanhang. Konsistens innebär även det att ett samband 

finns i val av begrepp, metoder och teorier. Studien byggdes upp för att det 

genomgående skulle finnas en röd tråd mellan problemformulering, metodval och 

teoretisk referensram. I studien gjordes valet av begrepp, metoder och teori med hänsyn 

till att ytterligare bidra till den röda tråden och logiken i utformningen och 

genomförandet av studien. Begreppen, metoden och teorin definierades och motiverades 

för i studien vilket enligt Justesen och Mik-Meyer (2011) är viktigt för att det inte ska 
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finnas några motsägelser i studien. Motivering och argumentering för metodval tillför 

även transparens i studien vilket innebär att läsaren lättare ska kunna bilda sig en 

uppfattning om studien och samtidigt kunna förhålla sig kritisk till den metodologiska 

uppbyggnaden (Justesen och Mik-Meyer, 2011). 

 

Ett dokuments autenticitet beror på om dokumentet är vad det utges för att vara. Detta 

bedöms genom att fastställa om dokumentet är ett original eller en kopia samt vem som 

skapat dokumentet. (Scott, 1990) Scott (1990) menar att om dokumentet anses var en 

kopia bör medvetenheten finnas om att det kan ha skett förvrängningar eller 

felskrivningar. Scott (1990) noterar dock att ett originaldokument också kan innehålla 

felskrivningar som kan leda till misstolkningar. De dokument som användes i denna 

studie var ändringsdirektivet, lagförslaget och remissyttranden om lagförslaget. Då 

ändringsdirektivet är tillgängligt på flera språk fanns en medvetenhet kring att den 

svenska versionen som användes i denna studie var översatt och kunde därför 

språkmässigt få en annorlunda innebörd än om det skulle läsas på annat språk. 

Lagförslaget är ett original då det är offentlig handling. Dock kan det även här 

förekomma felskrivningar. Likaså gäller det remissyttrandena där felskrivningar och 

felstavning kan förekomma, vilket var fallet i ett fåtal yttranden. 

 

Trovärdigheten kan enligt Scott (1990) bedömas genom att fundera över det syfte som 

fanns med att producera dokumenten. Detta innebär att det därför är viktigt att ta reda på 

vem som skrev dokumenten och när dessa skrevs (Scott, 1990). Till detta kommer även 

att vara uppmärksam på om innehållet inte återges korrekt eller om partiskhet finns i 

dokumentet. Skulle ett dokument innehålla partiskhet eller inte vara korrekt återgivet 

menar Scott (1990) att det fortfarande kan användas så länge partiskheten eller det 

inkorrekta innehållet uppmärksammats. I studien analyserades remissvar. Det är främst 

här som trovärdigheten kan ifrågasättas då det fanns en risk att remissinstanserna kunde 

ha lämnat partiska yttranden. Denna partiskhet ansågs inte påverka studiens resultat då 

det i enlighet med Scott (1990) kan vara till nytta och tillföra bevis för de attityder som 

finns gällande hållbarhetsrapportering, jämförbarhet och cherry picking.  

 

För att avgöra dokumentens representativitet måste ett avvägande göras hur komplett 

samlingen av dokumenten är för att representera alla relevanta dokument (Scott, 1990). 

Scott (1990) förklarar att till detta hör att avgöra dokumentens tillgänglighet både vad 
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gäller dokumentets ”överlevnad” och hur lätt det är för forskare att ta del av 

dokumenten. Enligt Scott (1990) är sällan dokumentens överlevnad problematisk när 

det gäller offentliga dokument som användes i denna studie. Det förklaras av att det ofta 

finns krav på att dokumenten ska arkiveras en viss tid men även finnas tillgängliga för 

allmänheten i den mån de inte innehåller känslig information (Scott, 1990). I studien 

användes även hela urvalet av vad som kan anses vara relevanta dokument. Dessa 

dokument bestod av ändringsdirektivet, lagförslaget och remissyttranden om 

lagförslaget. 

 

Dokumentens meningsfullhet avgörs dels utifrån signifikansen, dels utifrån hur tydliga 

och begripliga dokumenten är (Scott, 1990). Enligt Scott bedöms även en texts 

meningsfullhet utifrån hur den kan tolkas, vilket kan variera beroende på hur olika 

forskarens respektive producentens sociala kontexter är. I denna studie var de dokument 

som användes av signifikans med hänvisning till studiens syfte. I detta fall bedömdes 

även dokumenten vara tydliga och begripliga. De begrepp och formuleringar som 

användes för att tolka dokumentens innehåll kan även de anses påverka studiens 

kvalitet. De begrepp och formuleringar som använts har även motiverats för (se avsnitt 

2.2.6 Empirisk datainsamling och analys av insamlad data). 
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3   TEORI 
 

 

Detta kapitel inleds med en allmän referensram, följt av en teoretisk referensram och 

tidigare forskning främst relaterat till reglering av hållbarhetsrapportering, 

jämförbarhet och cherry picking.   

 
 
3.1   Allmän referensram 
I detta avsnitt behandlas definitioner och tillämpningsområden av begrepp som är av 

väsentlig betydelse i studien. 

3.1.1   Hållbarhetsrapportering 

Hållbarhet kan definieras på flera olika sätt, bland annat nämner Wikström (2010) 

att Pearce, Markandya och Barbier (1989) angav 40 olika definitioner på hållbarhet. 

Några av dessa kunde tillämpas i organisationella sammanhang, andra inte 

(Wikström, 2010). CSR är ett begrepp som ofta används när det talas om hållbarhet 

(Carroll och Shabana, 2010). I Brundtland-rapporten definierades hållbarhet som 

utveckling där dagens generations behov tillgodoses utan att kompromissa framtida 

generationers behov (FN, 1987). Denna definition har använts av flera forskare och 

yrkesverksamma inom redovisning menar Cunningham, Fagerström och Hassel 

(2011). 

 

Dyllick och Hockerts (2002) förklarar hållbarhet med hjälp av Triple Bottom Line 

(TBL), som innefattar tre hållbarhetsperspektiv: miljömässig, social och ekonomisk 

hållbarhet. De tre hållbarhetsperspektiven är kopplade till varandra och på lång sikt 

kan dessa inte uppfyllas var för sig, de måste uppfyllas samtidigt (Dyllick och 

Hockerts, 2002).  

 

Det ekonomiska hållbarhetsperspektivet innebär att företagets kapital används på ett 

sätt som säkerställer företagets likviditet och långsiktiga överlevnad (going concern) 

(Dyllick och Hockerts, 2002; Wilson, 2015). Enligt Dyllick och Hockerts (2002) 

innebär miljömässig hållbarhet att företag endast förbrukar naturtillgångar till en 

grad som understiger naturlig reproduktion och endast skapar utsläpp som 

absorberas av miljön. Den sociala hållbarheten innefattar samhällsetiska frågor 
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(Wilson, 2015). Enligt Dyllick och Hockerts (2002) kan den sociala 

hållbarhetsaspekten delas upp mellan humankapital och samhällskapital. 

Humankapital innebär att ta tillvara på den kompetens, motivation och lojalitet som 

finns mellan företag och dess anställda och partners (Dyllick och Hockerts, 2002). 

Samhällskapital innebär att interagera med sin omgivning i form av offentliga 

tjänster som utbildning och infrastruktur samt stötta det entreprenörskap som finns i 

samhället (Dyllick och Hockerts, 2002). Det är dessa tre aspekter som ingår i 

ursprungliga TBL, men enligt Cunningham et al. (2011) finns ett fjärde 

hållbarhetsperspektiv, nämligen teknologi. Bebbington och Gray (2001) nämner 

också detta perspektiv som innebär att företag tänker hållbart gällande de maskiner 

som används vid produkttillverkning, de informationssystem som används av 

företaget samt företagets produkter och tjänster. Mot denna bakgrund presenteras 

nedan en modifierad modell av Wilsons (2015) TBL-modell, där det teknologiska 

hållbarhetsperspektivet har inkluderats. Denna modell kommer att vara studiens 

utgångspunkt vad gäller innebörden av hållbarhet och dess relation till redovisning. 

 

Social Ekonomisk

Miljömässig Teknologisk

Hållbarhet

Figur 5: Modifierad TBL-modell baserad på Wilsons modell (2015, s.434) 
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Fifka och Drabble (2012) poängterar att med anledning av den omfattande mängd 

forskning som finns om icke-finansiell rapportering har det visat sig att terminologin 

varierat mellan studier. ”CSR-reporting”, ”corporate responsibility reporting”, och 

”sustainability reporting” uppfattas vara termer som beskriver samma fenomen. 

Enligt Fifka och Drabble (2012) finns även tendenser i forskningen på 

hållbarhetsområdet att likställa accounting (översättning: redovisning) med reporting 

(översättning: rapportering). Fagerström, Hartwig och Lindberg (2015) anmärker 

dock en skillnad mellan hållbarhetsrapportering och hållbarhetsredovisning. De 

påtalar att redovisningen i Sverige kantas av en systematisk uppbyggnad av lagar, 

regler och praxis. När det däremot talas om rapportering för hållbarhet menar 

Fagerström och Hartwig (2016) att den är mindre systematiserad, då regler och 

sedvänja är i vardande. För denna studie är det av relevans att skilja på 

hållbarhetsrapportering och hållbarhetsredovisning, eftersom det ska ske en framtida 

reglering av hållbarhetsrapportering i Sverige (Lagförslaget, 2014). Fagerström och 

Hartwig (2016) ser en progression från hållbarhetsrapportering till 

hållbarhetsredovisning, där reglering av det förstnämnda ligger i linje med en i 

slutändan verifierbar hållbarhetsredovisning. Mot denna bakgrund kommer 

begreppet hållbarhetsrapportering att användas genomgående i studien. 

 

Från frivillig rapportering till lagstiftad redovisning 

Konceptet om företags samhällsansvar är inte nytt, det har enligt Arvidsson (2010) 

funnits sedan 1920-talet medan Dyllick och Hockerts (2002) menar att det funnits 

längre än så. Intresse har dock varierat genom årtionden och diskussion har förts om 

att konceptet samhällsansvar varit för diffus för att företag skulle kunna agera 

ansvarsfullt (Arvidsson, 2010). Arvidsson (2010) nämner Freeman (1984) som förde 

fram att det var samhället och intressenterna som skulle förklara hur företagen skulle 

agera ansvarsfullt och hållbart. I Sverige har utvecklingen gällande synen på 

företags samhällsansvar skett något långsammare än på internationell nivå 

(Arvidsson, 2010).  

 

Tidigare har rapportering av företags hållbarhetsarbete varit frivillig. Företag har då 

rapporterat enligt de normer och förväntningar som finns i samhället för att vinna 

legitimitet att fortsätta sin verksamhet. (Adams och Frost, 2008; Arvidsson, 2010) I 
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Sverige har främst GRI:s riktlinjer använts för hållbarhetsrapportering men det finns 

även andra riktlinjer som går att stödja sig på (Ledarna, 2016). Ledarna, Sveriges 

chefsorganisation (2016), nämner bland annat ramverk och riktlinjer som ISO 26 

000, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och Global Compact. Efter att ett 

antal skandaler och rapporter om överexploatering av naturtillgångar, barnarbete och 

bedrägerier i stora företag uppdagats, har alltmer påtryckningar kommit från 

samhället på grund av ökad misstro mot företag (Arvidsson, 2010). Både på 

nationell och internationell nivå har politiska organisationer och myndigheter 

vidtagit åtgärder och lagstiftat om hållbarhetsrapportering (Arvidsson, 2010; Carroll 

och Shabana, 2010). Sedan 2008 är det exempelvis obligatoriskt för alla statligt ägda 

företag i Sverige att rapportera om sin samhällspåverkan (Camilleri, 2015; Van 

Wensen et al. 2011).   

3.1.2   God redovisningssed 

Svensk redovisningslagstiftning har traditionellt varit av ramlagskaraktär (Bjuvberg, 

2006). Detta innebär att lagen tenderar lämna utrymme för tolkningar samt fordrar viss 

kompletterande normgivning vilket enligt Bjuvberg (2006) även benämns som god 

redovisningssed. God redovisningssed kan härröras till praxis som utvecklats från 

normer och vägledning för att sedan bli sedvana (Jönsson, 1985). Jönsson (1985) 

förklarar vidare att sedvana är handlingar som utförs utan vidare reflektioner. I Sverige 

är sedvana att följa rådande lagar och förordningar i EU-rätt och svensk lagstiftning 

(Bjuvberg, 2006) och när dessa rättskällor lämnar utrymme för tolkning kan råd hämtas 

från andra rättskällor.  Exempel på sådana rättskällor är rekommendationer från 

normgivande organ, rättspraxis, förarbeten och branschpraxis (Bjuvberg, 2006; BFN, 

2016). I Sverige är det Bokföringsnämnden (BFN, 2016a) som har till uppdrag att 

utveckla god redovisningssed. Detta gör de genom att ge ut allmänna råd och 

vägledning gällande de bestämmelser som finns i den svenska 

redovisningslagstiftningen (BFN, 2016b). När det kommer till hållbarhetsrapportering 

är det väsentligt att belysa att det ännu inte utvecklats någon god redovisningssed, vilket 

Fagerström och Hartwig (2016) lyfter fram. Detta kan få betydelse för framtida 

tillämpning av hållbarhetsrapportering.  
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3.1.3   Redovisningspostulat 

För att hållbarhetsrapportering ska kunna slå rot i Sverige och för att skapa någon form 

av god redovisningssed inom hållbarhet som ska underlätta tillämpningen, understryker 

Fagerström och Hartwig (2016) att det fordras normativa regler, postulat, som sätter 

ramar för hur och när redovisningsinformation ska produceras. Följaktligen blir det av 

relevans att fundera över vilket överordnande syfte som hållbarhetsrapporteringen ska 

fylla. 

 

Centralt för traditionell redovisning är att den är normativ, det vill säga redovisningen 

bygger på ramverk som är tänkta att figurera som riktlinjer för hur redovisning med 

fördel ska upprättas i olika situationer (Hendriksen och Van Breda, 1992). Generellt sett 

har redovisningsnormer vuxit fram under specifika förhållanden som ter sig olika 

mellan länder och där även tidsrymden spelar in (Artsberg, 2005; Alexander och Nobes, 

1994). Därav ses det vara otillbörligt att överföra landspecifika normer som slagit rot 

under andra förhållanden (Artsberg, 2005). Inom EU har det sedan fyra decennier 

tillbaka funnits en underliggande version om att förbättra och harmonisera redovisning 

(Jacob och Madu, 2004). Artsberg (2005) understryker att ett förekommande skäl till att 

reglera redovisning på internationell basis är att harmonisera olika länders redovisning. 

Enligt Jacob och Madu (2004) sker denna harmonisering (de jure) genom lagar, direktiv 

och regler. Därutöver understryker Artsberg (2005) att en förutsättning för att regler och 

normer överhuvudtaget ska få genomslagskraft på ett visst område gör gällande att 

syftet med dessa måste postuleras.   

 

Enligt Artsberg (2005) tar den moderna normgivningen i Sverige avstamp i 

professionens föreställningsramar om hur redovisning ska fungera som 

informationsinstrument. Det talas om att redovisning ska bygga på kvalitativa kriterier 

för hur redovisningsinformation ska vara beskaffad. Här kommer postulaten in i 

sammanhanget.  Utöver lagstiftning, rekommendationer och standarder som över tid 

styrt den finansiella redovisningen framåt, finns det i bakgrunden ett antal antaganden 

om vad som klassificeras som företag och dess omgivning (Artsberg, 2005; Fagerström 

och Hartwig, 2016). Dessa antaganden, eller postulat som de också namnges som, är 

formgivna på så sätt att de ska ge redovisningen ett syfte och utgörs av 

redovisningsenhet, mätenhet, avgränsning i tid och fortlevnad (Nilsson, 2002).  
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Redovisningspostulaten kan alltså härledas ur den traditionella redovisningens syfte 

(Nilsson, 2002), som enligt Blomkvist (2004) handlar om att informera olika 

beslutsfattare i hur knappa resurser förvaltas och utnyttjas i en organisation. Följaktligen 

ska det enligt Falkman och Hedlin (2000) alltid vara möjligt att referera till postulaten. 

Däremot går det att diskutera huruvida redovisningspostulaten är tillämpliga på 

hållbarhetsrapportering. Nedan följer en redogörelse för dessa postulat, där också ett 

försök till koppling till hållbarhetsrapportering görs. 

 

Avgränsning i rum (redovisningsenhet) 

Postulatet som gäller redovisningens avgränsning i rummet definierar företagets enhet i 

den finansiella redovisningen baserat på vem/vilka som äger respektive kontrollerar 

företaget.  Falkman och Hedlin (2000) förklarar att en klart definierad enhet påverkar 

vilka affärshändelser, förpliktelser och avtalsförhållanden som ska inkluderas i den 

finansiella redovisningen. Hendriksen och Van Breda (1992) tydliggör att när en 

avgränsning i rummet sker skapas förutsättningar för att relevant information redovisas i 

företaget. Enligt Cunningham et al. (2011) redovisas företaget i den externa 

redovisningen normalt sett som juridisk person, vilket innebär att enhetsbegreppet är 

reglerat i lag (Fagerström och Hartwig, 2016).  

 

När det kommer till hållbarhetsrapportering, där fokus ligger på att bedöma risker och 

möjligheter avseende på användning och hantering av resurser, uppmärksammar 

Fagerström och Hartwig (2016) att en annan avgränsning i rummet bör tillämpas till 

skillnad mot den som används i den finansiella redovisningen. Här framförs att 

hållbarhetsrapportering bör fånga upp ett ansvarsområde som sträcker sig från råvara till 

återvinning, för att på så sätt spegla risker och möjligheter längs hela 

produktionslivscykeln.  

 

Mätenhet 

Ur ett traditionellt perspektiv finns ett antagande om att redovisning fordrar en 

gemensam och stabil mätenhet för att underlätta jämförelser mellan företag och över tid. 

Den mest vedertagna mätenheten uttrycks i rapporterna i monetära termer, pengar. 

(Nilsson, 2002) Mätenhetspostulatet begränsar sålunda den finansiella redovisningen att 

endast inbegripa information som kan uttryckas i monetära termer (Nilsson, 2002). Över 

tid har visat sig att det innebär svårigheter att översätta icke-finansiella enheter till 
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monetära enheter (Cunningham et al., 2011). Därför, menar Nilsson (2002), har det 

blivit mer förekommande att även ta hjälp av verbala uttryck för att beskriva exempelvis 

miljöförhållanden och intellektuellt kapital som ska framgå i 

årsredovisningen.  Fagerström och Hartwig (2016) noterar att vid rapportering för 

hållbarhet används indikatorer, varvid dessa kan anges i olika måttenheter som antar 

olika värden. Förslagsvis nämns att dessa måttenheter kan användas för att bedöma 

hållbarhetsrisker/-möjligheter. Därtill bör företag även presentera någon form av 

gradering när det kommer till risker/möjligheter, där företag bestämmer nivå på 

risker/möjligheter på exempelvis en 9-gradig skala.  

 

Avgränsning i tid 

Inom traditionell finansiell redovisning är det förgivet taget att redovisningen ska göras 

för en bestämd tidsperiod. För att undvika risken att informationsflödet via 

redovisningen blir övermäktig, finns ett behov hos intressenter att den avser en viss 

bestämd tid och på så sätt kan den utgöra ett underlag för beslutsfattande (Nilsson, 

2002; Cunningham et al., 2011). Inom den finansiella redovisningen tillämpas olika 

bestämda tidsperioder, vanligen kalenderår och kvartal (Nilsson, 2002). Avsikten med 

dessa perioder är att avspegla företags resultat och ställning. Detta kan göras genom 

antingen en matchningsprincip (periodens kostnader härleds till periodens intäkter) eller 

genom att mäta förändring av periodens nettoförmögenhet (eget kapital vid periodens 

början ställs mot eget kapital vid periodens slut där ägarinsättningar/ägaruttag inte 

ingår). Fagerström och Hartwig (2016) betonar att redovisning av resultat för en given 

period fordrar att företag periodiserar rätt (matchar) eller värderar korrekt 

(nettoförmögenhet), vilket ibland kan vara invecklat. 

 

Fortsättningsvis framhäver Fagerström och Hartwig (2016) skillnaden mellan finansiell 

redovisning och hållbarhetsrapportering; den förstnämnda varianten syftar till att mäta 

resultat och ställning för en viss period, medan den sistnämnda ämnar utgöra underlag 

för professionella bedömningar kring företagets risker och möjligheter avseende de 

resurser som företaget och dess produkter använder. Här kommer återigen 

produktionslivscykeln in i bilden. Tidsspannet från dess att en råvara tas fram till 

återvinning av samma vara förväntas vara långt. Däremot bör denna livscykel tas i 

beaktning vid hållbarhetsrapportering, menar Fagerström och Hartwig (2016). 

 



   
 

27 
 

Fortlevnad (going concern) 

Antagandet om företags fortlevnad gör gällande att ett företag förutsätts bedriva 

verksamhet i en icke begränsad framtid som i sin tur påverkar värderingen av företagets 

tillgångar och skulder (Cunningham et al., 2011). Med avseende på 

hållbarhetsrapportering bör fortlevnadspostulatet enligt Cunningham et al. (2011) och 

Fagerström och Hartwig (2016) bygga på samma princip, men att perioden ska omfatta 

den tid som krävs för att nå hållbarhetsrelaterade mål. Detta innebär således att om ett 

företag får problem med att uppfylla sina åtaganden avseende företagets 

sociala/humana, miljömässiga och teknologiska hållbarhet kan verksamheten inte fortgå 

i en obestämd framtid. 

3.1.4   Redovisningens kvalitativa egenskaper 

För att möjliggöra redovisning i praktiken krävs kvalitativa egenskaper som gör att 

redovisningen anpassas till olika intressenters behov (Smith, 1996) och att 

informationen är till nytta för beslutfattande i företagen (Andrew och Cortese, 2011). 

Enligt Andrew och Cortese (2011) bör även hållbarhetsrapporter innefatta dessa 

kvalitativa egenskaper för att informationen ska vara användbar. 

 

De kvalitativa egenskaperna som finns för finansiell rapportering och som Andrew och 

Cortese (2011) menar bör finnas i hållbarhetsrapportering är relevans, trovärdighet, 

jämförbarhet och begriplighet. Eccels och Holt (2005) förklarar att relevans och 

trovärdighet avgör innehållet i informationen medan jämförbarhet och begriplighet 

avgör hur informationen presenteras (Eccels och Holt, 2005). I redovisningen bör det 

finnas en balans mellan de fyra egenskaperna vilket kan vara svårt på grund av deras 

respektive natur, då maximering av en egenskap innebär att en annan egenskap kan falla 

bort (Eccels och Holt; 2005; Smith, 1996). Enligt Michelon et al. (2015) har 

hållbarhetsrapportering fått kritik för att sakna relevans och trovärdighet och därmed 

även misslyckas med att påverka hållbar utveckling. 

 

Relevans 

Enligt Smith (1996) måste den information som redovisas vara relevant, annars spelar 

det ingen roll vilka andra kvalitativa egenskaper informationen har. Eccels och Holts 

(2005) förklarar att relevant information är sådan information som kan påverka 

ekonomiska beslut när den lämnas i rätt tid. För att avgöra vilken information som är 
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relevant måste hänsyn tas till vem som ska använda informationen till att utvärdera 

tidigare, nutida och framtida händelser samt fatta beslut baserat på den informationen 

(Cheung, Evans och Wright, 2010; Smith, 1996). Enligt Michelon et al. (2015) visar 

forskning på att hållbarhetsrapporter är av relevans för intressenter för att tillgodose 

behovet av information men också för att underlätta övervakningen av företagen. 

 

Trovärdighet 

Trovärdighet innebär att informationen är fri från materiella fel och förvrängningar på 

ett korrekt och trovärdigt sätt som kan påverka informationsanvändarnas beslut (Cheung 

et al., 2010). Informationen ska även återge en neutral och rättvisande bild av den 

ekonomiska verkligheten (Cheung et al., 2010; Shahwan 2008). Enligt Cheung et al. 

(2010) kräver detta professionella bedömningar om vad som är rättvisande bild och 

huruvida detta kräver att frångå gällande lagstiftning. Cheung et al. (2010) menar att det 

kan vara nödvändigt att välja innehåll framför juridisk utformning för att tillgodose 

användarnas informationsbehov. Enligt Michelon et al. (2015) kan företag i syfte att 

säkerställa hållbarhetsrapporternas trovärdighet använda olika redovisningsmetoder 

såsom att upprätta separata rapporter efter standardiserade riktlinjer samt utföra 

kvalitetssäkring av informationen. 

 

Jämförbarhet 

Enligt Eccels och Holt (2005) innebär jämförbarhet konsekvent tillämpning av 

redovisningsmetoder i ett företag över längre tid. Konsekvent tillämpning innebär enligt 

Cheung et al. (2010) att företag använder samma metoder i sin redovisning för att kunna 

jämföra företagets utveckling och trender i dess position och prestation mellan olika 

perioder, men även för att kunna jämföra företaget med andra företag. Det innebär även 

att risken minskar för att företag byter redovisningsmetod i syfte att missleda eller 

felaktigt skapa en fördelaktigare bild av företaget (Cheung et al., 2010). Cheung et al. 

(2010) förklarar att informationens jämförbarhet bidrar till att informationens relevans 

och trovärdighet. Enligt Michelon et al. (2015) bidrar jämförbara hållbarhetsrapporter 

till förmågan att bedöma och utvärdera data som kan jämföras mellan företag. 
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Begriplighet 

Begriplighet är enligt Smith (1996) en användarspecifik egenskap vilket innebär att 

informationen ska vara anpassad så att användarna kan förstå den. Om användarna inte 

förstår informationen som presenteras är den inte längre användbar trots att den är både 

relevant och trovärdig (Smith, 1996). Enligt Eccels och Holt (2005) förutsätter 

begripligheten inte att vem som helst ska förstå informationen, användarna ska 

förutsättas ha viss kunskap om verksamhet, ekonomi och redovisning samt en vilja att 

studera informationen mer ingående. I linje med detta bör hållbarhetsrapporter utformas 

på ett tydligt sätt utan att dölja eller lämna tvetydiga budskap. De får heller inte 

innehålla överdrivet mycket information som kan leda till att användare förbiser den 

efterfrågade informationen. (Cheung et al., 2010: Michelon et al., 2015)  

3.1.5   Earnings management och cherry picking 

I detta avsnitt är det väsentligt att belysa skillnaden mellan syftet med finansiell 

redovisning och hållbarhetsrapportering, eftersom det kommer att påverka synen på 

begreppet earnings management (EM). Som tidigare nämnt syftar den finansiella 

redovisningen till att informera om förvaltningen av resurser (Blomkvist, 2004), vilket i 

sin tur landar i ett resultat för en viss period (Fagerström och Hartwig, 2016). Syftet 

med hållbarhetsrapportering tar också fasta vid att delge information, men istället för att 

presentera ett resultat kan det istället handla om att presentera risker och möjligheter 

som är kopplade till olika aspekter av företagets hållbarhet (Fagerström och Hartwig, 

2016). 

 

Traditionell forskning inom EM riktar sig mot den finansiella resultatredovisningen 

(Healy och Wahlen, 1999). EM är ett paraplybegrepp för de aktiviteter som 

företagsledning tar vid för att aktivt påverka företagets resultat på ett önskvärt sätt 

(Kothari, 2001). Enligt Kothari (2001) utövar ledningen ett betydande inflytande över 

den redovisningsinformation som ska visa och mäta prestationen i företag. Som 

vägledning i upprättandet av finansiella rapporter ges standarder ut av olika 

branschorganisationer. Dessa standarder skapar sedvana och således accepterade 

principer för hur företag presenterar sin finansiella rapportering, för att i sin tur 

möjliggöra jämförbarhet mellan företag (Healy och Wahlen, 1999). En förutsättning för 

denna jämförbarhet är att företagsledningen i dessa rapporter uppvisar en rättvisande 

bild av företaget. I dessa standarder har det ändock lämnats utrymme åt 
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företagsledningen att skönsmässigt framräkna resultatet utan att några fel mot 

standarderna kan påvisas. (Prior et al., 2008) Att företagsledning har rätt att aktivt 

bestämma över beräkningen av resultatposter är enligt Watts och Zimmerman (1978) 

definitionen av begreppet resultatmanipulering.  

 

Enligt Healy och Wahlen (1999) ska den externa redovisningen tillhandahålla 

intressenter trovärdig information till en låg kostnad. Healy and Wahlen (1999) menar 

att redovisning lider av ett trade-off-dilemma mellan att tillhandahålla trovärdig 

respektive relevant information, eftersom det finns ett behov hos intressenter av både 

tidsenlig men också felfri information. När det gäller redovisning är det väsentligt att 

redovisningsinformation är relevant, men trovärdigheten måste också hållas på en hög 

nivå. Om inte, kommer redovisningsinformationens trovärdighet att gå miste, vilket i 

sin tur innebär att värdet av redovisning som beslutsunderlag kommer minska. (Healy 

och Wahlen, 1999) Kothari (2001) betonar att EM exempelvis kan anses skada synen av 

vad redovisade vinster representerar, vilket i förlängningen innebär att redovisningens 

syfte trycks undan. Här understryker Healy och Wahlen (1999) vikten av att hitta en 

balans mellan reglering och självreglering gällande företagsledningars rätt att bestämma 

över hur och vad de redovisar. 

 

Watts och Zimmerman (1990) redogör för två ståndpunkter som gör gällande de 

incitament som företagsledningar kan ha till att tillämpa EM: opportunistisk respektive 

effektiv teori. Den opportunistiska teorin innebär att företagsledning använder EM för 

att maximera sin egen nytta. Exempel på incitament baserat på denna ståndpunkt kan 

vara för att erhålla prestationsbaserade ersättningar, imponera på den sittande styrelsen, 

bibehålla sysselsättningsgraden samt att sända positiva signaler om företagsledningens 

kompetens till marknaden (Watts och Zimmerman, 1990). Den effektiva teorin 

konkluderar att EM används för att anförtro insiderinformation till utomstående 

intressenter och därmed öka nyttan av rapportering för investerare (Watts och 

Zimmerman, 1990). Mot denna bakgrund skulle EM kunna vara både till för- och 

nackdel för företagets intressenter. 

 

Då denna studie fokuserar på hållbarhetsrapportering och att syftet med sådan 

rapportering kan skilja sig från finansiell redovisning går det att diskutera om det 

behövs andra begrepp än resultatmanipulering och EM. Schipper (1989) inringar EM 
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som ett verktyg för “purposeful intervention in the external reporting process, with the 

intent of obtaining some private gain to managers or shareholders” (s. 92). Schipper 

(1989) talar inte i direkt mening om resultat, utan lägger tonvikt vid själva 

manipulationen av information i syfte att skapa fördelar.  Denna studie utgår från EM i 

enlighet med Schippers förklaring av begreppet. Nedan kommer även en redogörelse för 

andra begrepp som går att knyta till Schippers förklaring av EM. 

 

Då EM sägs vara något som företagsledningar uppsåtligen ägnar sig åt, går det att hävda 

att EM är ett brott eller en oregelbundenhet (Rezaee, 2005). Redovisningsskandaler 

(Enron, Worldcom m.fl.) sägs vara bevis för ett sådant hävdande (Br Bukit och 

Nasution, 2015; Voinea och Dimitriu, 2014). Voinea och Dimitriu (2014) hänvisar till 

Naser (1993) som kopplar samman EM med kreativ redovisning. Naser (1993) 

definierar kreativ redovisning som  

 

the process whereby, given the existence of gaps in the rules, it helps to 

manipulate accounting numbers and taking advantage of the flexibility, those 

practices are chosen for measurement and disclosure of the summaries that allow 

the transformation of what they should be what managers want (Naser, 1993, s. 

59).  

 

Kreativ redovisning kan således handla om att företagsledningar manipulerar 

redovisning genom att utnyttja flexibilitet och kryphål i lagar och normer i syfte att 

skapa en fördelaktig bild av företaget.  

 

Ett begrepp som handlar om att manipulera information i syfte att skapa fördelar och 

som går att associera med hållbarhetsrapportering benämns i forskning som cherry 

picking (Cohen och Simnet, 2014; Siew, 2014). Studier har genomförts på australienska 

företags hållbarhetsrapporter avseende på kvaliteten och resultaten visade att företag 

tenderar att välja ut hållbarhetsindikatorer som bidrar till en fördelaktig skildring av 

företagen. På detta sätt sorterar alltså företagen bort indikatorer som missgynnar dem 

(Siew, 2014; Guthrie och Farneti, 2008). I denna studie kommer begreppet cherry 

picking att tillämpas när det talas om manipulation av information i hållbarhetsrapporter 

i syfte att skapa en fördelaktig bild av företaget.  
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3.2   Teoretisk referensram 
 
I detta avsnitt behandlas de teorier som ämnar att förklara motiv bakom fenomenen 

reglerad hållbarhetsrapportering, jämförbarhet och cherry picking. 

3.2.1   Institutionell teori 

Institutionell teori används för att studera strukturförändringar i företag och vad som får 

företag att likna varandra (DiMaggio och Powell, 1983). DiMaggio och Powell (1983) 

menar att detta beror på statliga ingripanden och påtryckningar från yrkesverksamma 

individer som anses agera rationellt. I institutionell teori antas att individer i företag 

fattar rationella beslut som formas av påtryckningar från samhället och dess för givet 

tagna normer och värderingar om vad som antas vara lämpligt ekonomiskt beteende 

(Oliver, 1997). Oliver (1997) förklarar att i teorin antas variationen mellan företag 

minska vid påtryckningar från lagstiftare och intressegrupper. Då denna studie syftar till 

att öka förståelsen för vilken inverkan lagstiftning kan ha på företags 

hållbarhetsrapportering blir institutionell teori tillämpbar.  

 

Enligt Meyer och Rowan (1977) är institutionaliserade regler inbyggda symboler och 

tolkningar i samhället som standardiserats och tas för givna. Dessa normativa regler 

införlivas endast av företag på grund av att omgivningen kräver det och om det antas 

medföra legitimitet (Meyer och Rowan, 1977). Legitimiteten fungerar som en drivkraft 

då den medför tillgång till resurser som säkrar företagets stabilitet och överlevnad 

(Meyer och Rowan, 1977). Meyer och Rowan (1977) noterar att företag som vidtar 

åtgärder och ändrar företagsstrukturen ökar sin effektivitet då behovet att koordinera 

och kontrollera sina strategier för att uppnå legitimitet minskar. Studier har även visat 

att i strävan efter legitimitet och mer homogena företagsstrukturer underlättas 

samarbetet mellan företag (DiMaggio och Powell, 1983; Zucker, 1987).  

 

Den homogenitet som uppstår i samband med att företag förändras för att få legitimitet 

beror på externa och interna influenser (Zucker, 1987). Enligt DiMaggio och Powell 

(1983) benämns denna process isomorfism i institutionell teori. Beroende på om det är 

interna eller externa influenser finns det tre isomorfismer som kan förklara dessa 

förändringar; tvingande, normativ och mimetisk (DiMaggio och Powell, 1983). I 

empirin kan det dock vara svårt att särskilja dessa tre isomorfismer från varandra då de 

kan förekomma tillsammans (DiMaggio och Powell, 1983). Detta innebär enligt 
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DiMaggio och Powell (1983) att bevis för en isomorfism inte utesluter de andra två. De 

förklarar också att det innebär att avsaknaden av en isomorfism inte bevisar att den inte 

finns där. I denna studie innebär det med andra ord att alla tre isomorfismer kan förklara 

den inverkan som lagstiftning kan ha på redovisning gällande hållbarhetsrapportering.  

 

Tvingande isomorfism innefattar både formella och informella påtryckningar från det 

samhälle företaget är verksam i (DiMaggio och Powell, 1983). Hit räknas politiska 

påtryckningar och kulturella förväntningar men även specifika grupper och intressenter 

som företaget är beroende av, exempelvis finansiärer, anställda och konsumenter 

(Brignall och Modell, 2000; DiMaggio och Powell, 1983). DiMaggio och Powell (1983) 

förklarar att då företag anpassar sig till legitima förväntningar försäkrar de sig även om 

tillgången till resurser som är nödvändiga för företagets fortlevnad. DiMaggio och 

Powell (1983) exemplifierar tvingande isomorfism med lagstiftning som riktar sig till 

företag, vilket leder till att homogenitet skapas i samband med att alla företag som faller 

in under lagens rekvisit ska göra lika. Då denna studie behandlar reglerad 

hållbarhetsrapportering och dess inverkan på jämförbarhet och cherry picking gör den 

tvingande isomorfismen tillämpbar. Dels kan den bidra till att förklara hur reglerad 

hållbarhetsrapportering kan skapa jämförbarhet i företags hållbarhetsrapporter men 

också skapa utrymme för cherry picking-beteenden, dels kan den förklara hur 

redovisning å ena sidan påverkas av juridiken (tvingande) och å andra sidan av 

branschpraxis i form av remissvar från berörda parter (kulturella förväntningar). 

 

Den normativa isomorfismen härleds till professionalism, det vill säga yrkesgruppen 

och deras strävan att fastställa yrkets villkor och metoder och dess legitimitet 

(DiMaggio och Powell). Metoder och tillvägagångssätt i ett yrke utformas enligt Zucker 

(1987) genom de rutiner som förekommer hos en yrkesgrupp i ett företag. Dessa rutiner 

följer sedan med till andra företag när anställda byter arbetsplatser om dessa metoder 

anses effektivisera och förbättra arbetet, vilket innebär en institutionalisering av dessa 

rutiner (Zucker, 1987). Enligt DiMaggio och Powell (1983) tenderar individer, med lika 

utbildning och erfarenheter, använda likartade metoder som de anser är normativa och 

legitima för att lösa problem oavsett vilket företag de arbetar för. Den normativa 

isomorfismen kan av denna anledning förklara varför remissvar från berörda parter 

liknar eller skiljer sig från varandra. Detta då det kan antas finnas metoder och 
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förfaranden inom redovisningen som är normativa och legitima inom redovisning som 

helhet men även specifikt för hållbarhetsrapportering.  

 

Mimetisk isomorfism beror på osäkerhet i en organisation som därför väljer att imitera 

en annan organisations metoder. Osäkerheten kan bero på svårigheter att förstå 

organisationella metoder, otydliga målsättningar eller att omgivningen skapar 

symboliska svårigheter. Osäkra organisationer tenderar imitera andra organisationer i 

samma bransch som anses vara mer legitima eller framgångsrika även om deras metoder 

inte tillför någon effektivisering av verksamheten. (DiMaggio och Powell, 1983) 

Mimetisk isomorfism förekommer inte bara på organisationsnivå enligt DiMaggio och 

Powell (1983) som menar att det även skett på statlig/nationell nivå. I denna studie kan 

mimetisk isomorfism förklara varför ståndpunkter i remissvar är återkommande. Den 

kan även förklara varför reglerade hållbarhetsrapporter kan tendera att efterlikna 

hållbarhetsrapporter som redan frivilligt är upprättade då de kan uppfattas som 

vägledande i sammanhanget.  

3.2.2   Agentteori 

Agentteorin ämnar förklara relationen mellan vad som kallas principaler och agenter, 

samt de problem som uppstår mellan dessa parter (Artsberg, 2005). Enligt Jensen och 

Meckling (1976) kan principal- och agentrelationen liknas vid ett avtal där principalen 

delegerar uppgifter och beslutsfattanden till agenten. Traditionellt betraktas agentteorin 

ur ett företagsperspektiv där styrelse och aktieägare anses vara principaler och 

företagsledning är agenter (Jensen och Meckling, 1976). Jensen och Meckling (1976) 

påtalar att denna teori kan appliceras i alla former av organisationer och på alla nivåer 

av ledning, på både makro- och mikronivå. 

 

Agent- och principalproblem uppkommer när principalen särskiljs från kontrollen över 

sina intressen, det vill säga när principalen inte har direkt insyn och påverkan på hur 

dessa intressen på ett korrekt sätt efterses av agenten (Ross, 1973). Enligt Eisenhardt 

(1989) förekommer främst två problem. Det första problemet uppstår när det finns en 

motsättning i principalen och agentens olika målsättningar, samt att det uppstår 

svårigheter eller blir kostsamt för principalen att verifiera vad agenten gör. Det andra 

problemet gör gällande att riskbenägenheten kan skilja sig åt mellan principal och agent. 

I samband med dessa problem och principalens begränsade förmåga att kontrollera 
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agenten uppstår informationsasymmetri (Eisenhardt, 1989). Det är denna 

informationsasymmetri som kan förklara varför cherry picking kan tillämpas av 

företagsledningar, vilket gör teorin relevant i denna studie. 

 

Agentteorin beskriver både principalen och agenten som nyttomaximerande aktörer som 

agerar opportunistiskt (Eisenhardt, 1989). Den maktskillnad som 

informationsasymmetrin skapar mellan principal och agenten kan enligt Hill och Jones 

(1992) utnyttjas av agenten för att maximera egennyttan. Manipulering via EM kan 

enligt Davidson, Jiraporn, Kim och Nemec (2004) klassas som en agentkostnad om det 

leder till suboptimala beslut som principaler måste ta. Orsaken till detta ligger i linje 

med den opportunistiska teorin kring EM som argumenterar för att företagsledning vid 

tillämpning av EM gör det för att maximera sin egen nytta (se Watts och Zimmerman, 

1990). Resultatet av att praktisera EM varierar, men forskning har visat att agent-

principalproblem, informationsasymmetri, förluster och risk för förlorat förtroende hos 

investerare är vanliga påföljder (Healy och Wahlen, 1999; Br Bukit och Nasution, 

2015). 

 

I kontrast mot EM beskriver Hahn och Lülfs (2013) att informationsasymmetrin mellan 

agenter och principaler kan minskas genom att agenterna tillhandahåller rapporter 

angående arbetet med hållbarhet. För att hantera agent- och principalproblemen och 

informationsasymmetrin talar Healy och Palepu (2001) om vad som benämns som 

kontrakt. Syftet med dessa kontrakt är att anpassa skilda målsättningar och intressen. De 

kräver samtidigt att agenter lämnar relevant information för att möjliggöra principalens 

kontroll över att dennes intressen också efterses. (Healy och Palepu, 2001). Healy och 

Palepu (2001) hävdar att vid informationsasymmetri ökar efterfrågan på både finansiell 

och icke-finansiell rapportering, däribland hållbarhetsrapportering. Om nämnda 

kontrakt är utformade så optimalt som möjligt bidrar detta till bättre rapporter och 

risken för missbedömningar minskar.  Healy och Palepu (2001) hävdar även att 

rapporteringen ökar om företagsledningen kan se att detta leder till minskade kostnader 

för extern finansiering. Enligt Hahn och Lülfs (2013) kan inte problemen med 

informationsasymmetri lösas fullt ut med hjälp av reglering. Healy och Palepu (2001) 

styrker också detta men menar ändå att om trovärdigheten av hållbarhetsrapportering 

ska öka finns ett behov av reglering och kvalitetssäkring.  
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3.3   Tidigare forskning 
 

Under detta avsnitt följer en sammanställning av forskning som går att relatera till syftet 

med studien. Avsnittet består av delavsnitt gällande reglering av 

hållbarhetsrapportering, enforcement,  jämförbarhet och cherry picking.  

3.3.1   Reglering av hållbarhetsrapportering 

Enligt Ioannou och Serafeim (2011) går det att underbygga hållbarhetsrapportering på 

olika sätt. Å ena sidan finns det åsikter som hävdar att hållbarhetsrapportering existerar 

tack vare marknadskrafter (Deegan och Shelly, 2013; Ioannou och Serafeim, 2011). Å 

andra sidan hävdas det att det ligger hos lagstiftare att bistå marknaden med skäl till att 

rapportera för hållbarhet, varav ett av flera skäl utgörs av att föreskriva en obligatorisk 

hållbarhetsrapportering för företag (Ioannou och Serafeim, 2011).  Över tid menar 

Vormedal och Ruud (2009) att inom EU har hållbarhet blivit ett prioriterat område på 

den politiska agendan. Enligt de la Fuente del Moral och Fernández Martín (2011) finns 

det strävan hos skandinaviska länder att harmonisera (de jure) hållbarhetsredovisning. 

Baserat på studier utförda i Danmark kritiseras tanken med att låta hållbarhetsarbete 

styras av marknadskrafter och företags egenintresse. I tider av laissez-faire och en 

avsaknad av lagar och regler gällande hållbarhetsarbete, ledde exempelvis till att fler 

företag sa ifrån sig ansvaret för händelser som de kunde hållas ansvariga för. För att 

råda bot på detta förlitar inte sällan skandinaviska länder på lagstiftning på 

hållbarhetsområdet. 

 

Sneidere och Vigante (2014) redogör för länder i EU som infört obligatorisk 

rapportering för hållbarhet. I sammanhanget räknas Frankrikes arbete gentemot en 

integrerad hållbarhets- och finansiell redovisning för stora företag vara banbrytande 

(Delbard, 2008). Enligt Sneidere och Vigante (2014) ska kravet på 

hållbarhetsinformation som franska företag ska presentera verka för transparens samt 

tillförsäkra jämförbarhet mellan rapporter.  

 

Vormedal och Ruud (2009)  skriver om hur hållbarhetsrapportering i Norge har vuxit 

fram och redogör för reglering som den mest uppenbara drivkraften bakom tillväxten av 

fenomenet. Vormedal och Ruud (2009) tydliggör dock en problematik med att reglera 
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hållbarhetsrapportering. De menar att det erbjuds för stora tolkningsmöjligheter för 

företag att inom ramen för det som är reglerat redovisa information till sin fördel. 

 

Det har genomförts empiriska studier som utvärderat erfarenheter av reglerad 

hållbarhetsrapportering. Studier från Danmark, där hållbarhetsrapportering blev reglerat 

i lag år 2009 för alla stora företag med minst 250 anställda, visar positiva effekter på 

utvecklingen av hållbart företagande. Däremot noterades att företag upplever 

svårigheter med att materialisera effekterna av hållbarhet på grund av att internationella 

riktlinjer för hållbarhetsrapportering tenderar att vara tillfälliga och föränderliga 

(DCCA, 2011). En annan studie från Danmark visar att lagkravet på 

hållbarhetsrapportering resulterat i att fler företag rapporterar om hållbarhet, men när 

det kommer till kvaliteten på dessa rapporter kan den ifrågasättas (DBA, 2013).  

 

Forskning visar att det finns kritik mot avsaknad av regler avseende på 

hållbarhetsrapportering och dess utformning.  Enligt Luft Mobus (2005) har kritik 

riktats mot frivillig hållbarhetsrapportering, där kritikerna menar att rapporteringen är 

för invecklad till sin form och där innehållet saknar substans. Med detta menas att 

utformningen av rapporterna är osammanhängande och att innehållet i direkt mening 

inte säger något samtidigt som informationen i rapporterna kan bli föremål för 

manipulation. Luft Mobus (2005) påpekar också i sin artikel att olika intressegrupper 

ansett hållbarhetsrapportering vara bristfällig och att den ingett låg trovärdighet med 

avseende på selektiviteten och avsaknad av oberoende verifikation.  

3.3.2   Enforcement 

Nobes och Parker (2008) påpekar att reglering inte går att likställa med processen att 

övervaka tillämpning av dessa regler, det vill säga enforcement. I den fortsatta 

framställningen kommer termen enforcement att användas i brist på en motsvarande 

svensk term. Coffee (2007) argumenterar också för att det bör göras en åtskillnad 

mellan vad regler säger och hur dessa faktiskt bör efterföljas och tillämpas i praktiken, 

vilket denna studie gör. Genom att undersöka detta snarare än att bara läsa regler rakt av 

går det att i betydligt högre utsträckning förstå varför utformningen av finansiella och 

icke-finansiella rapporter ser ut som de gör, det vill säga tillämpningen av regler. 

Brown, Preiato och Tarca (2014) har genomfört en studie rörande skillnader i 
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tillämpningen av redovisningsstandarder i olika länder. Baserat på resultatet i studien 

visar Sverige brister på övervakningen av hur redovisningsstandarder efterföljs.  

 

För att koppla samman enforcement med hållbarhetsrapportering argumenterar Brown, 

de Jong och Levy (2008) för att det är en problematisk process att reglera 

hållbarhetsrapportering. Anledningen sägs vara bristen på befintliga 

övervakningsmekanismer som ska verifiera att rapporterna förblir trovärdiga. Baserat på 

Brown et als (2008) forskning om bristfälliga övervakningsmekanismer uppstår det 

också en annan risk med reglerad hållbarhetsrapportering; att den blir en rutinartad och 

lösryckt aktivitet. Detta gör att hållbarhetsrapporter upprättas utan någon vidare 

reflektion över vad dessa faktiskt innehåller, vilket leder till ytterligare svårigheter att 

övervaka processen.  

 

För att erhålla harmonisering och sålunda jämförbarhet på hållbarhetsområdet, visar 

tidigare forskning att globala hållbarhetsstandarder har uppfattats vara en tvingande 

isomorfisk mekanism i samhället, med tanke på att dessa definierat regler för hur 

företag kan praktisera hållbarhetsrapportering. Följaktligen, när dessa standarder 

praktiseras, kan dessa bevilja legitimitet enbart om dessa regler följs, vilket skapar ett 

behov av övervakning (Fortanier, Kolk och Pinkse, 2001). Forskning visar nämligen att 

regelverk som saknar tydliga övervakningsmekanismer (enforcement) riskerar att falla 

offer för opportunistiskt beteende hos företag som visserligen säger sig följa 

regelverket, men misslyckas med den faktiska tillämpningen och efterföljningen av det 

(Ingram och Clay 2000; King och Lenox 2000). Trots detta har Fortanier et al. (2001) 

påvisat i deras studie att handfasta enforcement-mekanismer inte nödvändigtvis leder till 

harmonisering och därigenom jämförbara rapporter mellan företag. Detta indikerar att 

tillämpning och övervakning av reglerad hållbarhetsrapportering kan vara 

problematiskt.  

3.3.3   Jämförbarhet och cherry picking  

Monciardini (2014) har i sin artikel ”Regulating Accounting for Sustainable 

Companies: Some Considerations on the Forthcoming EU Directive” uppmärksammat 

dels positiva aspekter av att reglera hållbarhetsrapportering men också en del brister.  

En positiv aspekt som Monciardini (2014) redogör för är om regleringen leder till en 

tämligen flexibel och principbaserad approach vid tillämpningen kan det ses som 
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fördelaktigt för företag. På så sätt slipper företag som blir föremål för reglering att rätta 

sig efter en kostsam ”one-size-fits-all”-modell. Däremot kommer också en rad problem 

med att erbjuda flexibilitet. Monciardini (2014) understryker att ändringsdirektivet (som 

är det lagstiftning som denna studie utgår ifrån) 

 

does not fully meet the objectives that it claims to pursue, in terms of increasing the 

relevance, consistency, and comparability of the non-financial information currently 

disclosed. As it does not foresee any mechanism for verifying the quality of the 

information disclosed, the risk is that of ‘cherry picking’, reducing rather than 

strengthening stakeholders’ trust and leading to clutter and ‘boilerplate’ disclosure. 

(Monciardini, 2014, s. 1) 

 

Denna artikel antyder sålunda att det är väsentligt att granska vad reglering kan ha för 

potentiell inverkan på tillämpningen av hållbarhetsrapportering. Dels med avseende på 

jämförbarhet eftersom detta inte sägs uppfyllas genom regleringen, dels med avseende 

på cherry picking, som tycks härstamma från flexibiliteten.  

 

Enligt Christensen (2010) kan intressenter använda redovisningsinformation för att fatta 

beslut, men även för att påverka företagsledningen. Intressenternas påtryckningar på 

företagsledningen kan skapa incitament till EM (Christensen, 2010). Christensen (2010)  

förklarar vidare att detta sker på grund av att företaget försöker tillfredsställa 

informationsbehovet hos olika intressenter men också för att företagsledningen vill 

påverka de beslut och åtgärder som vidtas baserade på informationen. För att hantera 

denna problematik resonerar Christensen (2010) vidare om att det finns ett behov av 

ramverk som innefattar kvalitativa egenskaper. Av dessa kvalitativa egenskaper lyfter 

Christensen (2010) fram jämförbarhetens fördelar i ramverken för att skapa goda 

förutsättningar och kontroll över information som redovisas och hur den rapporteras. 

 

Fortanier et al. (2011) har genom deras studie visat resultat på att 

redovisningsstandarder för hållbarhet går att associera med harmonisering av 

hållbarhetsrapporter mellan företag, vilket förväntas leda till jämförbara rapporter. När 

det kommer till globala redovisningsstandarder för hållbarhet, såsom GRI, ISO14001 

och så vidare, visar Fortanier et als (2001) studie att dessa frivilliga standarder kan, i 

större utsträckning än landspecifika regler, förklara varför hållbarhetsrapportering 

förekommer. Trots detta, konstaterar Fortanier et al. (2001) att det inte går att dra 
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slutsatsen att frivillig hållbarhetsrapportering är mer effektivt än reglering av detta. 

Däremot indikerar deras resultat på att globala och frivilliga redovisningsstandarder för 

hållbarhet spelar roll när dessa kombineras med reglering av hållbarhetsrapportering. 

 

Sethi et al. (2015) har uppmärksammat att hållbarhetsrapporter blivit föremål för EM. I 

grund och botten handlar det om trovärdigheten i informationen som 

hållbarhetsrapporterna bygger på (Michelon et al., 2015; Sethi et al., 2015) och att 

allmänheten har svårt att bedöma och jämföra rapporternas giltighet mellan företag 

(Siew, 2015). Sethi et al. (2015) förklarar att såsom det sett ut kan företag själva 

kontrollera utformningen av hållbarhetsrapporterna. Företagen gör således 

självbedömningar som ska reflektera den bild som de vill porträttera, vilket i 

förlängningen innebär att företagen befordrar sig själva på bekostnad av risken att 

intressenter får en förskönad uppfattning av företagen. 

 

I allmänhet menar Mulford och Comiskey (2002) att EM bottnar i att 

redovisningsnormer och regler erbjuder stort utrymme för företagsledningar att göra 

självbedömningar. Genom valet av redovisningsmetoder kan således företagsledningar 

bestämma över den verklighetsbild som ska återges gentemot intressenter. Den här 

typen av flexibilitet menar Mulford och Comiskey (2002) är svår att hantera genom 

reglering. Variationen i transaktioner och förutsättningar för drift företag sinsemellan 

stävjar liksidiga och obligatoriska redovisningsmetoder. Därav är det väsentligt att 

tillåta företag att göra egna bedömningar i redovisningen. Mulford och Comiskey 

(2002) understryker att när företagsledning förvrider information för att skapa en enligt 

dem fördelaktig skildring av företaget kan effekten bli vilseledande för intressenter. I 

sådana fall tillämpas en aggressiv redovisningsteknik som vilseleder eftersom företag av 

liknande slag eller i samma bransch kommer att framstå som annorlunda och på så sätt 

uppstår en negativ jämförelseeffekt. 

 

Voinea och Dimitriu (2014) diskuterar EM i relation till kreativ redovisning, att det i 

viss mån går hand i hand.  Voinea och Dimitriu (2014) menar att när företag sprider 

information som ska påverka användare, samt när informationen speglar företags 

önskade bild av sig själv, behöver det inte nödvändigtvis betyda att lagar och regler 

bryts. Voinea och Dimitriu (2014) ponerar att kreativ redovisning kan ha sitt ursprung i 
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kryphål i redovisningslagar, samt att det är förenligt med lagen att tillämpa subjektiva 

och professionella bedömningar. 

 

Tidigare forskning gällande cherry picking och hållbarhetsrapportering har kritiserat att 

standarder för hållbarhet godtar att företag utelämnar vissa indikatorer, vilket gör att 

företagen kan välja ut de indikatorer som framhäver företagens positiva sidor 

(Freundlieb och Teuteberg, 2013; Vuontisjärvi, 2006; Guthrie och Farneti, 2008; 

Guenther, Hoppe och Poser, 2007).  Freundlieb och Teuteberg (2013) bedömer att, i 

linje med den egna och den övriga forskningen på området, bindande bestämmelser på 

innehållet i hållbarhetsrapporterna borde vara lösningen på detta problem. 

 

Annan tidigare forskning kring cherry picking och hållbarhetsrapportering associerar 

cherry picking med kvalitetssäkring och bestyrkande. Lock och Seele (2015) har 

uppmärksammat att allmänheten tenderar att uppfatta hållbarhetsrapporter som 

opålitliga informationskanaler på grund av cherry picking-beteenden (frivillig 

utformning av rapporterna som framhäver i högre grad det positiva än det negativa) i 

kombination med svag jämförbarhet av innehållet mellan rapporter. Detta medför 

därmed att hållbarhetsrapporterna förblir otrovärdiga i allmänhetens ögon. Ackers och 

Eccles (2015) påtalar att cherry picking är problem när det kommer till kvalitetssäkring 

av hållbarhetsrapporter och därmed att tillförsäkra jämförbarhet. Ackers och Eccles 

(2015) menar att problemet har sitt ursprung i frivilligheten att rapportera om hållbarhet 

samt att kvalitetssäkring av denna information saknar lagkrav.  

 

3.4   Sammanfattning av teori 
 
I den allmänna referensramen klargörs vilka definitioner och tillämpningsområden av 

begrepp som är av väsentlig betydelse gällande reglering av hållbarhetsrapportering, 

jämförbarhet och cherry picking. Inom forskning har en mängd begrepp använts för att 

beskriva det som i denna studie benämns hållbarhetsrapportering, såsom CSR-reporting, 

corporate responsibility reporting och sustainability reporting (Fifka och Drabble, 

2012). Hållbarhetsrapportering har tidigare varit frivillig och företag har själva valt att 

hållbarhetsrapportera för att följa de normer och förväntningar som finns i samhället för 

att uppnå legitimitet (Adams och Frost, 2008; Arvidsson, 2010). Efter ett antal 

skandaler har även påtryckningar från politiska organisationer och myndigheter blivit 

vanligare (Carroll och Shabana, 2010).  
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I Sverige är lagstiftning gällande redovisning av ramlagskaraktär vilket lämnar utrymme 

för tolkning. Tolkningen kan ske med hjälp av rådande praxis, förarbeten och råd från 

normgivande organ i syfte att uppnå god redovisningssed. (Bjuvberg, 2006) För att 

uppnå god redovisningssed fordras, enligt Fagerström och Hartwig (2016), postulat som 

sätter ramar för hur rapportering av hållbarhetsinformation ska produceras. Dessa 

postulat benämns som avgränsning i rum, mätenhet, avgränsning i tid och fortlevnad 

(Nilsson, 2002). Vid hållbarhetsrapportering bör det liksom vid finansiell redovisning 

tas hänsyn till intressenternas behov (Smith, 1996; Andrew och Cortese, 2011). Detta 

sker genom att innefatta de kvalitativa egenskaperna relevans, trovärdighet, 

begriplighet och jämförbarhet (Andrew och Cortese, 2011). 

 

EM innebär ur ett traditionellt finansiellt perspektiv att manipulera den finansiella 

redovisningen (Healy och Wahlen, 1999). Schipper (1989) lämnar dock en vidare 

definiering som talar om manipulering av information som inte behöver vara av 

finansiell karaktär. EM och informationsmanipulering går även att koppla till kreativ 

redovisning där kryphål i lag utnyttjas av företagen i syfte att skapa en fördelaktig bild 

(Naser, 1993). Likaså kan manipulation av information benämnas som cherry picking 

(Cohen och Simnet, 2014). Studier kring cherry picking och manipulering av 

hållbarhetsinformation har visat att företag tenderar att välja att rapportera om sådan 

information som bidrar till en fördelaktig bild av företagen och väljer bort sådant som 

missgynnar bilden av företagen (Siew, 2014; Guthrie och Farneti, 2008). 

 

I den teoretiska referensramen behandlas agentteorin och institutionell teori som ämnar 

förklara motiv bakom fenomenen reglerad hållbarhetsrapportering, jämförbarhet och 

cherry picking. I den institutionella teorin diskuteras de tre isomorfismerna; tvingande, 

normativ och mimetisk (DiMaggio och Powell, 1983). Dessa isomorfismer kan förklara, 

med hjälp av olika påverkansfaktorer såsom reglering, yrkesgruppers sedvanor och 

osäkerheter, varför vissa ekonomiska beteenden institutionaliseras och tillämpas av 

företag i syfte att uppnå legitimitet i samhället. I agentteorin ligger fokus på 

informationsasymmetri och de incitament som skapas för EM och manipulering av 

information (Eisenhardt, 1989; Davidson et al, 2004). Reglering och kvalitetssäkring 

kan inte lösa problemen med informationsmanipulering och informationsasymmetri 
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fullt ut men det kan ändå bidra till ökad trovärdighet (Hahn och Lülfs, 2013; Healy och 

Palepu, 2001).  

 

I tidigare forskning behandlas vilken forskning som redan finns gällande reglerad 

hållbarhetsrapportering, enforcement, jämförbarhet och cherry picking. I tidigare 

forskning finns två sidor gällande utvecklandet av hållbarhetsrapportering. Den ena 

sidan förespråkar att hållbarhetsrapportering ska lämnas åt marknadskrafterna medan 

den andra sidan menar att det kan vara nödvändigt att reglera hållbarhetsrapportering 

(Ioannou och Serafeim, 2011).  

 

Forskning har gjorts i länder där obligatorisk hållbarhetsrapportering redan införts. I 

Frankrike syftar kraven på hållbarhetsrapportering främst till att den 

hållbarhetsinformation som presenteras ska verka för transparens, men även 

jämförbarhet mellan rapporter (Sneidere och Vigante, 2014). Forskning i Norge visar att 

reglering är en drivkraft bakom tillväxten av hållbarhetsrapportering. Däremot visar 

även samma forskning på att det utrymme som lämnas för tolkning utnyttjas av 

företagen till egen fördel. (Vormedal och Ruud, 2009) Empiriska studier kring reglering 

av hållbarhetsrapportering i Danmark visar också på positiva och negativa sidor. 

Reglering har haft positiva effekter på hållbart företagande men de visar även på att det 

finns svårigheter med att materialisera effekterna av hållbarhet vilket påverkar 

kvaliteten av rapporterna. Svårigheterna påstås bero på att de riktlinjer som finns 

gällande hållbarhetsrapportering tenderar att vara tillfälliga och föränderliga. (DCCA, 

2011) 

 

I tidigare forskning efterfrågas fler regler då det finns en avsaknad av detta på 

hållbarhetsområdet och utformningen av rapporteringen (Luft Mobus, 2005). Kritik 

anger att frivillig rapportering är för invecklad och saknar substans i innehållet vilket 

påverkar trovärdigheten i rapporteringen (Luft Mobus, 2005).  

 

I tidigare forskning påpekas att införandet av nya regler inte kan likställas med 

övervakningen av att dessa regler efterföljs (Nobes och Parker, 2008). Brown et als 

(2014) studie visar att det i Sverige finns brister gällande övervakningen av hur 

redovisningsstandarder efterföljs. Bristen på befintliga övervakningsmekanismer att 

verifiera rapporternas trovärdighet bidrar enligt Brown et al. (2008) till problemen med 
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att reglera hållbarhetsrapportering. Fortanier et als. (2001) studie visar att 

hållbarhetsstandarder har uppfattats som tvingande isomorfism i syfte att uppnå 

legitimitet i samhället. Forskningen visar även på att bristande 

övervakningsmekanismer kan leda till opportunistiskt beteende hos företag som påstår 

sig följa regelverk men som misslyckas med tillämpningen och efterföljningen av det 

(Ingram och Clay, 2000; King och Lenox, 2000). Handfasta enforcement-mekanismer 

innebär däremot inte att harmonisering och jämförbarhet per automatik kan uppnås 

(Fortanier et al., 2001). 

 

För att tillfredsställa intressenters informationsbehov menar Christensen (2010) att det 

finns behov av ramverk som innehåller kvalitativa egenskaper med betoning på 

jämförbarhet. Fortanier et als (2011) studie visar redovisningsstandarders betydelse i 

kombination med reglering av hållbarhetsrapporter för att förklara förekomsten av 

hållbarhetsrapportering samt hur dessa standarder kan associeras med harmonisering 

och jämförbarhet mellan rapporterna. Samtidigt visar annan forskning på att 

hållbarhetsrapportering blivit föremål för EM och cherry picking-beteenden (Lock och 

Seele, 2015; Sethi et al., 2015) vilket påverkar uppfattningen om rapporternas 

trovärdighet, pålitlighet och jämförbarhet (Lock och Seele, 2015).  

 

Mulford och Comiskey (2002) menar att EM bottnar i den flexibilitet som lämnas i 

redovisningsnormer för företag att göra tolkningar och självbedömningar. Denna 

flexibilitet är enligt Mulford och Comiskey (2002) svår för lagstiftare och normgivare 

att hantera. Dock är det med hänsyn till variationen mellan företag väsentligt att tillåta 

företag att göra egna bedömningar. Voinea och Dimitriu (2014) förtydligar att när 

företag använder sig av EM, eller kreativ redovisning, innebär detta inte nödvändigtvis 

att några regler eller lagar bryts. Voinea och Dimitriu (2014) menar att kreativ 

redovisning har sitt ursprung i kryphål i redovisningslagar och den flexibilitet som 

lämnas gällande tolkningar.  

 

Tidigare forskning gällande cherry picking och hållbarhetsrapportering har kritiserat att 

standarder för hållbarhet godtar att företag utelämnar vissa indikatorer (Freundlieb och 

Teuteberg, 2013; Vuontisjärvi, 2006). Forskning gällande cherry picking och 

hållbarhetsrapportering bedömer att bindande bestämmelser på innehåll i 

hållbarhetsrapportering borde lösa problemen med cherry picking (Freundlieb och 
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Teuteberg, 2013). I linje med detta går det att associera cherry picking med 

kvalitetssäkring och tillförsäkring av jämförbarhet (Lock och Seele, 2015; Ackers och 

Eccles, 2015).  

 

Modellen ovan visar huvudområdena i teori och tidigare forskning. Pilarna indikerar på 

riktningen från juridikens perspektiv och reglering av hållbarhetsrapportering till 

redovisningens perspektiv och tillämpning (enforcement) med avseende på jämförbarhet 

och cherry picking.  

  

Figur 6: Sammanställning av teori och tidigare forskning 

Enforcement

Reglering.av.hållbarhetsrapportering

Cherry pickingJämförbarhet

Institutionell.teori Agentteori
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4   EMPIRI 
Inledningsvis i detta kapitel presenteras den juridiska infallsvinkeln i studien i form av 

en förstudie. Därefter följer en presentation av ställningstaganden gällande reglering 

av hållbarhetsrapportering, jämförbarhet och cherry picking som remissinstanser 

anfört i remissvar. 

 

 

Modellen ovan illustrerar strukturen i empirikapitlet. Pilarna indikerar att empirin startar 

i lagstiftning för att sedan landa i hållbarhetsrapportering och jämförbarhet och cherry 

picking. Punkterna visar vad som huvudsakligen diskuteras kring gällande jämförbarhet 

och cherry picking som kan vara av relevans att analysera med hänsyn till studiens 

syfte. 

 
 
4.1   Förstudie 
Under detta avsnitt presenteras en sammanställning av den lagstiftning som ligger till 

grund för den reglerade hållbarhetsrapporteringen som vidare ska tillämpas i Sverige.  

 

Förstudie

Bakomliggande skäl.till.ändringsdirektivet

Bakomliggande.skäl.till.lagförslaget

• Transparens/
öppenhet

•.Verifiering/
kvalitetssäkring

•.Enhetlighet
•.Mätbarhet
•.Harmonisering

•Undantagsregler/
kryphål

•.Transparens
•.Tolkning/
egen bedömning

• Fri.utformning
•.Självreglering

Remissinstansernas ställningstaganden

Reglering.av.hållbarhetsrapportering

Jämförbarhet Cherry picking

Figur 7: Sammanställning av empiri 
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4.1.1   Bakomliggande skäl till ändringsdirektivet 

I skälen för ändringsdirektivet nämns EU:s strävan efter öppenhet och medlemsstaternas 

möjligheter att kräva förbättringar i företags icke-finansiella information. Med detta 

fastslås att det finns ett behov av att öka öppenheten vilket skulle ske om företag i EU 

tillhandahöll social och miljörelaterad information. Detta kräver dock att informationen 

håller samma standard i alla sektorer och medlemsstater.  I skälen anges vidare att för 

att förbättra hållbarhetsinformationen och för att den ska hålla samma nivå krävs ett 

lagstiftningsförslag på unionsnivå. 

 

Förutom öppenhet eftersträvas även tillräcklig jämförbarhet inom EU. Relevant, 

konsekvent och jämförbar rapportering kan enligt ändringsdirektivets skäl inte uppnås i 

tillräcklig utsträckning av medlemsstaterna själva utan kräver att åtgärder vidtas på 

unionsnivå. Ett lagförslag skulle bidra till berörda parters möjlighet att ”mäta, övervaka 

och hantera företagens resultat och deras inverkan på samhället”(Ändringsdirektivet, 

s. 1). För att åstadkomma detta måste därför lagförslaget utformas med tillräcklig 

flexibilitet samtidigt som behovet av jämförbarhet tillgodoses. Flexibiliteten är 

nödvändig på grund av den variation som finns i företags hållbarhetsansvar och deras 

tillämpning av ansvaret. 

 

Ytterligare ett skäl för lagstiftning är att företagen i fråga är verksamma i fler än en 

medlemsstat vilket fordrar en samordning av nationella bestämmelser. I 

ändringsdirektivet anges att medlemsstaterna ska tillåta företagen att stödja sig på 

nationella, unionsbaserade eller internationella ramverk och riktlinjer vid upprättandet 

av hållbarhetsrapportering för att uppnå denna samordning. Företagen ska vid sådan 

rapportering ange vilka ramar och riktlinjer de använt. För att underlätta för företagen 

att hållbarhetsrapportera ska kommissionen efter rådande praxis och med hänsyn till 

internationell utveckling  

 

utarbeta icke-bindande riktlinjer för metoder för rapportering av icke-finansiella 

upplysningar, med allmänna och sektorspecifika icke-finansiella centrala 

resultatindikatorer, för att underlätta företagens tillhandahållande av relevanta, 

användbara och jämförbara icke-finansiella upplysningar (Ändringsdirektivet, s. 8).  
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Dessa riktlinjer ska offentliggöras senast december 2016, i samråd med berörda parter. 

Vidare ska kommissionen år 2018 lämna en rapport till Europaparlamentet angående 

genomförande av direktivet. Finns ett behov ska rapporten följas av lagstiftningsförslag.  

 

I skälen anges att det bör finnas minimikrav för vilka företag som ska omfattas av 

lagförslaget. Minimikraven ska avgöras med hänsyn till företagets storlek, om företaget 

är av allmänt intresse eller ingår i en koncern. Här anges även att samordning bör ske 

med regleringen av förvaltningsberättelser för koncerner för att uppnå eftersträvad 

jämförbarhet och konsekvens i rapporteringen. Minimikrav bör även finnas gällande 

vilken information de bör rapportera för att ge en rättvis bild av företaget, dess policy, 

resultat och risker. 

 

För att säkerställa att företag hållbarhetsrapporterar i enlighet med ändringsdirektivet 

bör medlemsstaterna se till att det finns lämpliga metoder och förfaranden för detta. I 

ändringsdirektivet föreskrivs att ”medlemsstaterna ska se till att den lagstadgade 

revisorn eller revisionsföretaget kontrollerar huruvida den icke-finansiella rapport som 

avses (...) har lämnats”(s. 5). Medlemsstaterna får också begära en verifiering genom 

oberoende granskning av de uppgifter som lämnas i rapporten. 

 
I ändringsdirektivet anges undantagsregler för vilken information företagens 

hållbarhetsrapport ska innehålla. Dels får företag frångå reglerna om vilka policys de 

ska följa om de i rapporten lämnar ”en klar och motiverad förklaring till detta” 

(Ändringsdirektivet, s. 5), dels får medlemsstaterna tillåta att företag utelämnar 

information om utveckling eller frågor under förhandling om 

 

ledamöter, inom ramen för den behörighet som tillkommer dem enligt internationell rätt 

och under kollektivt ansvar för sin uppfattning, anser och vederbörligen kan motivera att 

ett utelämnande av sådan information allvarligt skulle skada företagets marknadsposition, 

och förutsatt att detta icke-utlämnande inte hindrar en rättvis och balanserad förståelse av 

företagets utveckling, resultat, ställning samt konsekvenserna av dess verksamhet. 

(Ändringsdirektivet, s. 5) 

 

Även i reglerna om offentliggörandet av rapporten finns undantagsregler. Enligt 

ändringsdirektivet får medlemsstaterna tillåta att företag frångår regeln om att 

hållbarhetsrapporten ska infogas i förvaltningsberättelsen. Detta förutsatt att en separat 
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rapport offentliggörs tillsammans med förvaltningsberättelsen eller offentliggörs på 

företagets webbplats inom rimlig tid efter balansdagen. Tidsperioden får dock inte 

överskrida sex månader. Om rapporten offentliggörs på företagets webbplats ska detta 

hänvisas till i förvaltningsberättelsen. 

4.1.2   Bakomliggande skäl till lagförslaget 

I skälen till lagförslaget anges att svenskt medlemskap i EU innebär skyldighet att 

införliva de bestämmelser som antas av EU. Gällande lagstiftandet av 

hållbarhetsrapportering anges även skälet att icke-finansiell information gällande 

hållbarhetsfrågor anses ”vara grundläggande för att skapa förändringar i riktning mot 

en hållbar global ekonomi” (Lagförslaget, 2014 s.45). Det underlättar att ”mäta, 

övervaka och hantera företagens resultat och dess inverkan på samhället” 

(Lagförslaget, 2014, s. 45). I skälen hänvisas även till ändringsdirektivet där det anges 

att självreglering inom näringslivet inte är bindande föreskrifter. Självregleringen 

förväntas inte heller bli bindande. Med dessa skäl görs bedömningen att det fordras 

lagstiftning om att vissa stora företag årligen ska lämna hållbarhetsrapporter.   

 

I skälen noteras att det finns en problematik i genomförandet av ändringsdirektivet med 

att slå fast dess rätta innebörd. Det kräver viss försiktighet vid genomförandet för att 

förarbetsuttalanden inte ska framstå som bindande. Det är i EU-domstolen ett direktivs 

innebörd ska tolkas. En lagtext som ”avviker för mycket från direktivets ordalydelse 

riskerar att i värsta fall underkännas av EU-domstolen” (Lagförslaget, 2014, s. 44). 

Svenska bestämmelser på redovisningsområdet eftersträvas som regel att utformas i 

nära anslutning till direktiven. Det anges bland annat att det finns ett förslag om ändring 

av företagskategorier i svensk lagstiftning under beredning i regeringskansliet för att 

bättre överensstämma med direktivet. Detta medför motiveringen till att  

 

bestämmelserna bör utformas på samma sätt som i ändringsdirektivet, nämligen 

med karaktären av ramlagstiftning. Det överensstämmer med strukturen i 

redovisningslagstiftningen och innebär att det kommer finnas behov av utfyllande 

normgivning (Lagförslaget, 2014, s. 43). 

 

Detta baseras på att syftet med ett direktiv är att medlemsstaterna ska uppnå ett visst 

resultat inom en bestämd tid. Enligt skälen anges att medlemsstaterna har viss 
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handlingsfrihet gällande implementeringen av direktivet i nationella regler vilket gör att 

det uppstår två sidor i frågan om form och innehåll: 

 

På ena sidan står intresset av att lagtexten utformas i enlighet med en för svenska 

tillämpare väl känd terminologi och att bestämmelserna passar in i den svenska 

lagstiftningsstrukturen. På andra sidan finns intresset av att lagtexten korrekt återspeglar 

innebörden av direktivet (Lagförslaget, 2014, s. 44). 

 

I lagförslaget nämns vilka företagskategorier som ska omfattas av lagförslaget samt att 

medlemsstaterna får kräva att även andra företagskategorier ska hållbarhetsrapportera. I 

skäl mot att avkräva fler företag diskuteras kostnaden för att tillhandahålla 

hållbarhetsrapporter. Svårigheter med att i förväg bedöma kostnaderna beror delvis på 

att ”en del av rapporteringskraven bygger på principen ’följ eller 

förklara’”(Lagförslaget, 2014, s. 45). I skälen mot att lagförslaget ska omfatta fler 

företagskategorier anges även att i EU eftersträvas förbättrat arbetsklimat och minskade 

administrativa arbetsbördor för små och medelstora företag. 

 

I skälen för att lagförslaget ska omfatta fler företag än vad som krävs i direktivet anges 

att de beräknade kostnaderna bör ställas mot de fördelar för investerare som kommer 

om fler företag hållbarhetsrapporterar. ”Det underlättar jämförelsen mellan företagen 

och bidrar också till att de noterade företagen kan driva och utvärdera sina 

verksamheter på lika villkor” (Lagförslaget, 2014, s. 47). Skälen anger även att om 

informationen förbättrades skulle intressenters vilja och förmåga att påverka 

producenter öka. Med detta sagt menas att vikten av att företag hållbarhetsrapporterar 

inte beror på om företaget är börsnoterat eller vilken företagskategori företaget tillhör. 

Det beror snarare på företagets balansomslutning och nettoomsättning. Här nämns också 

att Danmark och Norge kräver att fler företag omfattas av hållbarhetsrapportering.  

 

I skälen diskuteras vidare om vissa företag av allmänt intresse ska undantas från kraven 

på hållbarhetsrapportering. Resonemanget följer att det skulle kräva starka skäl för att 

särskilda regler ska utformas för en del av de företag som ingår i en viss kategori. Det 

skulle rent praktiskt vara problematiskt att urskilja vilka företag investerare och 

allmänheten inte behöver få information från. ”Det skulle vidare försvåra för 

investerare och andra som behöver få tillgång till företagens icke-finansiella 
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upplysningar om rapporteringskraven för de noterade företagen inte är enhetliga” 

(Lagförslaget, 2014, s. 48). 

 

I lagförslaget diskuteras vad hållbarhetsrapporten ska innehålla. Det framgår att 

hållbarhetsrapporten ska 

 

ge upplysningar i den utsträckning som krävs för att förstå företagets utveckling, resultat, 

ställning och konsekvenserna av dess verksamhet, åtminstone i frågor som rör miljö, 

sociala förhållanden och personal, respekt för mänskliga rättigheter och bekämpning av 

korruption och mutor (Lagförslaget, 2014, s. 50). 

 

I lagförslaget förtydligas vilka upplysningar rapporten ska innehålla. Rapporten ska 

innehålla information om företagets affärsmodell, företagets policy gällande de frågor 

som nämns i citat ovan, resultat av policyn, eventuella risker kopplade till dessa frågor 

samt relevanta resultatindikatorer för verksamheten. ”Om företaget inte följer någon 

policy i en eller flera av nämnda frågor, ska rapporten innehålla en klar och motiverad 

förklaring till detta” (Lagförslaget, 2014, s. 51).  

 

I skälen nämns ändringsdirektivets krav om att icke-finansiell information ska lämnas i 

den utsträckning det ”behövs för förståelsen av företagets utveckling, ställning eller 

resultat” (Lagförslaget, 2014, s. 52). Detta rekvisit bör enligt lagförslaget ”ges en vid 

tolkning” (Lagförslaget, 2014, s. 52). Rekvisitet signalerar att ”avsikten är att fånga upp 

även faktorer som ligger utanför redovisningsreglernas hittillsvarande domäner” 

(Lagförslaget, 2014, s.52). Utifrån detta dras slutsatsen att ”årsredovisningslagen och 

anslutande lagar behöver därför kompletteras med bestämmelser om 

hållbarhetsrapportering” (Lagförslaget, 2014, s. 52). 

 
4.2   Remissinstansernas ställningstaganden  
Departementspromemorian Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy 

(Ds 2014:45) skickades ut till 58 instanser och organisationer som ansågs vara berörda 

av lagförslaget. I kontakt med Justitiedepartementet uppdagades ytterligare två 

remissvar från instanser som inte stod med på remissens sändlista. Detta innebar för 

studien en population på 60 remissvar. Av dessa 60 har 41 instanser valt att besvara 

remissen (se 8 Bilagor, appendix 1).  
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I majoriteten av de 41 remissvaren välkomnas lagförslaget även om det finns 

möjligheter till förbättringar. Av de 41 instanser som valt att göra ett remissutlåtande 

har 23 instanser diskuterat kring jämförbarhet eller cherry picking. 7 av dessa diskuterar 

både jämförbarhet och cherry picking. 9 instanser diskuterar endast kring jämförbarhet, 

medan 7 diskuterar cherry picking. Övriga 18 instanser diskuterar kring andra frågor 

gällande lagförslaget eller har angett att de inte har några synpunkter att tillföra. Nedan 

följer en sammanställning av vad som diskuterats gällande reglering av 

hållbarhetsrapportering, jämförbarhet och cherry picking.  

4.2.1   Remissinstansernas ställningstaganden gällande reglering av 

hållbarhetsrapportering 

Eftersom denna studie avser att granska potentiella effekter av reglerad 

hållbarhetsrapportering med avseende på jämförbarhet och cherry picking kommer 

under detta delavsnitt  en sammanställning av ställningstaganden vars remissinstanser 

diskuterar och redogör för inställning till reglering av hållbarhetsrapportering. 

 

Kommerskollegium är övertygad om att en reglering av hållbarhetsrapportering 

kommer att öka transparensen, förståelsen och tillgängligheten av företagens 

hållbarhetsupplysningar. Exportkreditnämnden (EKN) anser att det är väsentligt att öka 

transparensen runt hållbarhetsrisker, vilket kan möjliggöras genom reglering.  

 

Swedwatch understryker i deras remissutlåtande att ökad transparens och jämförbarhet 

är förutsättningar för bedömning och utvärdering av företagens samhällspåverkan. Här 

poängteras att syftet med att upprätta en hållbarhetsrapport ska vara att intressenter ska 

kunna skapa en korrekt bild av de risker som ett företags verksamhet åsamkar. För att 

åstadkomma detta menar Sida att hållbarhetsrapporten i all sin väsentlighet ska avspegla 

företags samhällspåverkan i samtliga delar av sin verksamhet (produktion, inköp, 

distribution och försäljning etc.). 

 

Svenskt Näringsliv ställer sig i viss mån kritiska till att ställa krav på obligatorisk 

hållbarhetsrapportering: 

 

En konsekvens av förslaget är att företagen tvingas in i en rapporteringsmodell som inte 

är anpassad till vare sig formerna för CSR-arbetet i de enskilda företagen, eller företagens 
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relation till och kommunikation med sina respektive intressenter. (Yttrande: Svenskt 

Näringsliv, 2015-03-30, s. 5)  

 

4.2.2   Remissinstansernas ställningstaganden gällande jämförbarhet 

I linje med studiens syfte kommer här en redogörelse för ställningstaganden som berör 

jämförbarhet. 

 

Flertalet remissinstanser diskuterar jämförbarhet tillsammans med granskning och 

verifiering av hållbarhetsrapporter. Swedwatch finner att det är olyckligt att lagförslaget 

inte ställer krav på granskning och verifiering av informationen i hållbarhetsrapporterna. 

Amnesty International framhäver likaså att en tredjepartsgranskning av 

hållbarhetsrapporterna är att föredra. Sida betonar att en revisor inte bara bör utan ska 

granska rapportens innehåll för att tillförsäkra att innehållet speglar det den säger. 

Amnesty International framhåller att ändringsdirektivet uppmanar (men kräver inte) 

medlemsstater att ställa krav på att information i hållbarhetsrapport verifieras av 

oberoende part. Den nyssnämnda organisationen påpekar att lagförslaget nöjer sig med 

ändringsdirektivet krav att en extern revisor kontrollerar att hållbarhetsrapporten är 

upprättad.  Här anser  Swedwatch att det finns brister i att uteslutande kräva att 

utomstående part (extern revisor) bekräftar att företag upprättat en hållbarhetsrapport: 

 

Att endast konstatera att en hållbarhetsrapport upprättats är inte tillräckligt. En 

kvalitetssäkring bör genomförs av tredjepart [sic]. Utan en granskning av innehållet i 

hållbarhetsrapporten finns det dessutom risk att kvalitén [sic] på rapporterna blir 

varierande och därmed svårt att åstadkomma jämförbarhet. Genom att kräva 

tredjepartsgranskning upprätthålls en gemensam minimistandard. (Yttrande: Swedwatch, 

2015-03-31, s. 2) 

 

Amnesty International ställer sig frågande till varför lagförslaget inte ställer ett sådant 

krav trots att det i lagförslaget listas ”klara fördelar med en extern och djupare 

granskning, till exempel att det kan leda till bättre hållbarhetsrapporter och bättre 

arbetsmetoder hos företagen” (Yttrande: Amnesty International, 2015-03-31, s. 1).  

 

Diskrimineringsombudsmannen (DO) diskuterar att lagstiftaren på ett mer noggrant sätt 

bör utreda möjligheten till ett krav på kvalitetssäkring. Här poängterar DO att det är ett 
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grundläggande behov som tillmötesgås  om det utvecklas ett system för 

kvalitetssäkring. Om inte, finns en risk att det övriga arbetet med att upprätta 

hållbarhetsrapporter förblir ostrukturerat. Här tillstyrker Sida poängen med att 

kvalitetssäkra innehållet genom oberoende granskning. ”Sida anser att lagutrymmet 

som beskriver hållbarhetsrapportens innehåll bör förtydligas i syfte att stärka 

hållbarhetsrapportens relevans.” (Yttrande: Sida, 2015-03-26, s. 1) Ett led i detta menar 

Sida är att hållbarhetsrapporten bör signeras av styrelsen för att därigenom ”formalisera 

styrelsens ansvar för innehållet.” (ibid) Naturvårdsverket inflikar i denna diskussion 

med att tillägga att ”kvaliteten och trovärdigheten avseende hållbarhetsredovisningar 

ökar om de granskas av en tredje part.” (Yttrande: Naturvårdsverket, 2015-03-27) 

Därför anser samma organisation att det bör utredas vidare hur en tredjepartsgranskning 

av hållbarhetsrapporter bör kunna ske. 

 

Swedfund markerar i sitt remissyttrande att det inte är ”tillräckligt att endast kräva 

revisorns uttalande om huruvida hållbarhetsrapporten/hållbarhetsredovisningen 

upprättas eller inte”. (Yttrande: Swedfund, 2015-03-09) För Swedfund handlar det om 

att tydliggöra var hållbarhetsrapporten ska publiceras; som en del av 

förvaltningsberättelsen eller en från årsredovisningen skild handling.  Det poängteras att 

detta påverkar vilken grad av säkerhet i revisorns uttalande som hållbarhetsrapporten 

kan bli föremål för. Här påpekar Swedfund att redovisning saknar egenvärde men där en 

ökad transparens genom en trovärdig och kvalitetssäkrad redovisning bidrar till 

värdeskapande. Swedfund anser att 

 

värdeskapande/värdeförstörande inte endast är relaterat till de finansiella och materiella 

kapitalen, utan i lika hög grad till natur-, relations-, kunskaps- och det  intellektuella 

kapitalet som vi menar har en otvetydig finansiell påverkan, på samhället i stort liksom på 

individuella företag (…). (Yttrande: Swedfund, 2015-03-09, s. 2) 

 

Svenskt Näringsliv utvecklar argumentationen kring kvalitetsgranskning genom att 

hävda att såsom lagförslaget resonerar tenderar resonemanget att vara vilseledande och 

motsägelsefull. I lagförslaget framgår att flertalet svenska företag som redan avger 

hållbarhetsrapporter gör detta i enlighet med GRI:s rapporteringsramverk. I direkt 

anslutning till resonemanget kring GRI poängterar Svenskt Näringsliv att det sägs i 

lagförslaget att hållbarhetsrapportern ska vara kvalitetssäkrad genom oberoende 
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granskning och bestyrkande. Här framhåller Svenskt Näringsliv att GRI inte ställer 

några krav på granskning eller bestyrkande. Mot denna bakgrund blir därmed 

resonemanget i lagförslaget vilseledande. Vidare menar Svenskt Näringsliv att 

lagförslagets beskrivning av revisorns kontroll av hållbarhetsrapporten tenderar att vara 

motsägelsefull: 

 

Å ena sidan anförs att avsikten är att de svenska bestämmelserna inte ska gå utöver 

direktivets krav. Å andra sidan antyds att revisorn ska granska hållbarhetsrapporten och 

att formerna för denna granskning ska avgöras inom ramen för god revisionssed 

(Yttrande: Svenskt Näringsliv, 2015-03-30, s. 9) 

 

Svenskt Näringsliv anser att det tydligt ska framgå i svensk lagstiftning att revisorns 

kontroll inte ska likställas med en kvalitetsgranskning. 

 

Swedwatch, likaså Amnesty International, argumenterar för att i kombination med att 

ställa krav på granskning av innehåll behöver det finnas sanktioner som är kopplade till 

bristande innehåll i rapporterna. Det uttrycks att utan dessa går det att ifrågasätta hur 

pass effektivt lagförslaget är på att säkerställa att företag faktiskt rapporterar utifrån 

lagens uppställda krav. 

 

Swedwatch hänvisar till ändringsdirektivets mål att skapa jämförbarhet mellan olika 

företags hållbarhetsrapporter. För att åstadkomma detta kommenteras att det behöver 

tydliggöras i lag om hållbarhetsrapportering vilka förväntningar som ställs gällande 

vilka rapporteringsmetoder som bör användas. Fondbolagens förening hänvisar likt 

Svenskt Näringsliv till lagförslaget där det framgår att många företag rapporterar i 

enlighet med GRI. I detta avseende anser Fondbolagens förening att det inte räcker med 

att ta för givet att företag redan använder befintliga ramverk. De efterlyser mer 

vägledning kring vad lagstiftaren menar ska omfattas av hållbarhetsrapporteringen. Det 

är viktigt att det finns konkreta ställningstaganden kring vilka standarder som ska 

användas, menar Fondbolagens förening. 

 

Svenskt Näringsliv uppmärksammar att lagförslaget anför att det finns behov av 

kompletterande normgivning utöver lagregleringen. Det hänvisas till att svensk 

lagstiftning ska utformas på samma sätt som i ändringsdirektivet, alltså med karaktären 
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av ramlagstiftning. Här poängterar Svenskt Näringsliv att det inte finns något rättsligt 

krav på att tillämpa en specifik standard vid upprättandet av hållbarhetsrapporten, men 

av lagförslaget framgår att när specifika riktlinjer tillämpas vid upprättandet av 

rapporten ska dessa anges, exempelvis GRI. Här anser Svenskt Näringsliv att 

 

påståendet om att det finns behov av utfyllande normgivning motsäger iakttagelsen i 

promemorian att det redan idag finns standarder för hållbarhetsrapportering, (…) det bör 

tydliggöras att ett företag som ska upprätta en hållbarhetsrapport endast behöver uppfylla 

kraven i ÅRL och därmed får utforma rapporten enligt någon befintlig standard eller en 

egen standard. (Yttrande: Svenskt Näringsliv, 2015-03-30, s. 12) 

 

Svensk Handel eftersöker enhetlig och liktydig hållbarhetsrapportering för att i det 

långa loppet möjliggöra jämförelse mellan olika företags hållbarhetsarbete.  Svensk 

Handel  betonar att ”idag finns olika system för hållbarhetsredovisning, men det finns 

samtidigt kritik mot dem och de är fortfarande under utveckling.” (Yttrande: Svensk 

Handel, 2015-03-25, s. 2) För att hitta ett rapporteringssystem som fungerar föreslår 

Svensk Handel att större företag sätter standard som mindre företag tar efter. Det finns 

en förhoppning om att rapporteringssystemet som kommer att användas av de större 

företagen svarar mot ändringsdirektivet i den mån det är möjligt. Behov av enhetlighet i 

hållbarhetsrapporterna är något som även Tillväxtverket anser behöver fullgöras i och 

med lagförslaget. Det förordas att ”särskilda informationsinstanser ska riktas till 

företagen i god tid innan ikraftträdande för att tydliggöra samt exemplifiera hur 

hållbarhetsrapporter kan ser [sic] ut”. (Yttrande: Tillväxtverket, 2015-03-06, s. 1) 

Detta lyfter Regelrådet också fram; att det åtminstone borde funnits med huruvida det 

finns ett behov av informationsinstanser och därmed ett behov av enhetlighet gällande 

utformningen av hållbarhetsrapporterna. 

 

Kammarrätten i Stockholm och Bokföringsnämnden uppmärksammar ett 

formaliaproblem i utformningen av det svenska lagförslaget. Dessa instanser finner en 

diskrepans mellan lagförslaget och ändringsdirektivet när det kommer till lydelsen att 

redovisa vilka riktlinjer som hållbarhetsrapporten bygger på. Här finner Kammarrätten i 

Stockholm och Bokföringsnämnden att den svenska lagstiftningen ska ansluta nära till 

ändringsdirektivets utformning. I förslaget till 6 kap. 11 § andra stycket ÅRL anges att 

”om särskilda riktlinjer har tillämpats vid upprättandet av hållbarhetsrapporten ska det 
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anges i rapporten”. Därutöver framgår i författningskommentaren att företag ska ange 

vilka riktlinjer de använt sig av. Kammarrätten i Stockholm påpekar att i 

ändringsdirektivet framkommer att företag ska specificera ”which frameworks they 

have relied upon”. För att skapa en tydlighet i den svenska lagstiftningen anser 

kammarrätten att av lagtexten ska det förstås att det fordras att företag redovisar vilka 

riktlinjer de använt sig av. Kammarrätten lämnar ett förslag på en alternativ utformning 

av 6 kap. 11 § andra stycket ÅRL som de anser överbygger klyftan mellan lagförslaget 

och ändringsdirektivet: ”Om särskilda riktlinjer har tillämpats vid upprättandet av 

hållbarhetsrapporten ska det anges i rapporten vilka riktlinjer som har tillämpats”. 

(Yttrande: Kammarrätten i Stockholm, 2015-03-31, s.1) 

 

CDP understryker likt Swedwatch att lagförslaget står i strid mot målsättningen i 

ändringsdirektivet att uppnå jämförbarhet mellan hållbarhetsrapporter. CDP hänvisar 

däremot till möjligheten för företag att välja att rapportera om hållbarhet i en rapport vid 

ett tillfälle och sedan den sedvanliga finansiella rapporten vid ett annat tillfälle. De 

ställer sig frågorna: 

 

If there is wide variation in what the separate report is called or where it is placed, how 

will readers find it easily? How does allowing non-financial information to appear in 

another place of the reporters’ choosing, support the EU Directive’s objectives of 

increasing consistency and comparability? (Yttrande: CDP, 2015-03-31, s. 2) 

 

CDP uppmärksammar därmed att lagförslaget om hållbarhetsrapportering föreslår att 

rapporterna för hållbarhet inte nödvändigtvis behöver publiceras tillsammans och i 

tidsmässigt samband med årsredovisningen. Detta anses vara bristfälligt enligt CDPs 

uppfattning, eftersom det förmedlar att hållbarhetsinformation inte är lika viktig, 

relevant eller materiell som finansiell information när det kommer till att bedöma 

företags framtidsutsikter; det förblir ett nödvändigt ont. Såsom lagförslaget är utformat, 

menar CDP att hållbarhetsrapporterna kommer att sakna motsvarigheten av 

kvalitetssäkring som de finansiella rapporterna har om dessa publiceras som fristående 

rapporter. CDP förutser att detta kommer att leda till att den övergripande kvaliteten på 

samtliga rapporter kommer att variera, vilket i sin tur leder till brist på koherens. 
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Svenska kyrkan har identifierat att i dagsläget är det många svenska företag som 

rapporterar om sitt hållbarhetsarbete. Däremot finner de bister i kvaliteten i dessa 

rapporter, och orsaken till detta sägs vara att det saknas målsättningar, tidsplaner och 

redovisning av uppnådda resultat. Svenska kyrkan anser att 

 

det krävs en bra mix av kvantitativ och kvalitativ data (…). Lagen bör betona att detta 

behövs och uppmuntra rapportering av jämförbar data, till exempel olika typer av 

relevanta nyckeltal. Därtill bör lagen uppmuntra till extern verifiering av datan. (Yttrande: 

Svenska kyrkan, 2015-03-18, s. 1) 

 

Svenska kyrkan har genom sina initiativ på hållbarhetsfronten lagt märkte till att stora 

företag upplever stora svårigheter med att redovisa mätbara resultat av sina riktlinjer 

och policyer för hållbarhet. 

 

Kommerskollegium ställer sig positiva till att lagförslaget främjar tillämpningen av 

redan accepterade internationella standarder för hållbarhetsrapportering. Detta för att det 

anses bekräfta ”Sveriges engagemang i den internationella hållbarhetsagenda” samt 

stödja och uppmuntra ”svenska företag i deras hållbarhetsarbete” (Yttrande: 

Kommerskollegium, 2015-03-30). Kommerskollegium är vissa om att de nya reglerna 

på hållbarhetsrapportering kommer att underlätta mätning, övervakning och behandling 

av företagens påverkan på samhället och miljön, vilket därmed kommer att underlätta 

jämförelse mellan rapporter och mellan EU:s medlemsländer. 

 

Kommerskollegiums yttrande grundas på empiriska studier som talar för att bättre 

jämförelse och öppenhet av hållbarhetsinformation kan i positiv riktning påverka 

investeringar, vilket förbättrar kapitalets allokering på marknaden. Den nyssnämnda 

organisationen pekar på att det finns en vits med att harmonisera rapporteringskravet på 

hållbarhet. Till följd av harmonisering, menar Kommerskollegium, att det går att 

säkerställa en bättre fungerande inre marknad, vilket sker tack vare en tillförsäkran av 

en högre nivå av jämförbarhet mellan företag. 

 

4.2.3   Remissinstansernas ställningstaganden gällande cherry picking 

Under detta delavsnitt presenteras ställningstaganden som behandlar den 

argumentations som förts i remissvar kring cherry picking. 



   
 

59 
 

 

Swedwatch ifrågasätter möjligheten för företag att göra undantag från vad som ska tas 

upp i hållbarhetsrapporten, genom att enbart ange skäl för att ett offentliggörande av den 

informationen skulle skada företagets marknadsposition. Swedwatch ifrågasätter inte att 

affärshemligheter utesluts från rapporterna. Däremot anser samma organisation att det 

inte kan vara upp till varje företag att besluta om vad som är väsentlig information och 

vad som kan exkluderas. Swedwatch menar att: ”möjligheten för företag att ensidigt 

besluta om exkludering av viss information bidrar till fortsatt brist på transparens” 

(Yttrande: Swedwatch, 2015-03-31, s. 3). Här instämmer Amnesty International som 

anser att valmöjligheten för företag att undanta viss information, och sedan kalla det för 

affärshemligheter, lämnar för stort utrymme för tolkningar.  För att råda bot på detta 

föreslår Swedwatch att det tydligt ska framgå vad en hållbarhetsrapport ska innehålla 

samt att företag inte godtyckligt ska kunna frångå dessa krav. Amnesty International 

förordar att lagförslaget ska ange tydliga parametrar för en tillåten eller rimlig förklaring 

till icke-utlämnande av information. 

 

För att spinna vidare på stycket ovan om att tillåta att viss information utelämnas i 

hållbarhetsrapporten, har Sveriges Advokatsamfund uppmärksammat att det är styrelsen 

som ska ange skäl för exkludering av information. Däremot ifrågasätter den 

nyssnämnda organisationen var dessa skäl ska anges samt till vem som styrelsen ska 

ange dessa. Sveriges Advokatsamfund menar att ”lagtexten bör justeras så att detta 

klargörs” (Yttrande: Sveriges Advokatsamfund, 2015-03-26, s. 3). 

 

Tillväxtverket hyser oro kring det faktum att det finns möjligheter för företag att 

undanhålla information i hållbarhetsrapporterna: 

 

Eventuellt riskerar förslaget om möjligheten att undanhålla information att bli ett 

kryphål för företagen att slippa upprätta en rapport. Syftet med hållbarhetsrapportering 

är transparens samt att kunna påvisa hur verksamheten påverkas av dessa aspekter. 

(Yttrande: Tillväxtverket, 2015-03-06) 

 

Jusek anför att utformningen av lagförslaget lämnar stor frihet till företag att själva 

avgöra hur och vad de vill rapportera. Juseks anser att beskrivningen i lagförslaget av 

hållbarhetsrapportens innehåll är vagt formulerad och hänvisar till att ”det är upp till 
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varje företag att själva avgöra vad och på vilket sätt de vill rapportera. Det finns alltså 

inga lagkrav på mer exakt innehåll och kvalitet.” (Yttrande: Jusek, 2015-03-11, s. 1) 

Jusek finner att det är uttryck såsom ”bör”, ”när det är lämpligt” och ”rapporten kan 

innehålla” som gör beskrivningen vag. Här framhävs att det varken är revisorn eller 

Bolagsverket som behöver kontrollera kvaliteten i hållbarhetsrapporten. ”Att helt förlita 

sig på konsumentmakt när det gäller det innehållsliga ställer stora krav på att leta upp 

och tolka en hållbarhetsrapport.” (Yttrande: Jusek, 2015-03-11, s. 1) 

 

Vidare understryker Sida att lagförslagets lydelse gällande innehållet i 

hållbarhetsrapporten lämnar ”alltför stort utrymme för tolkning” (Yttrande: Sida, 2015-

03-26, s. 2). I led med att erhålla ett så relevant innehåll som möjligt menar Sida att det 

bör fastställas minimikrav på avsnitt som rapporten ska byggas på. Det räcker således 

inte med förslag på innehållsområden i enlighet med vad som ursprungligen är sagt i 

lagförslaget. 

 

Ekobrottsmyndigheten uppmärksammar att företag har möjlighet att välja var 

hållbarhetsrapporten ska publiceras. Ekobrottsmyndigheten pekar i sitt remissyttrande 

på en straffrättslig skillnad som kan uppstå i enlighet med lagförslaget om 

hållbarhetsrapporten ingår i förvaltningsberättelsen eller om rapporten förblir en från 

årsredovisningen skild handling. Den nyssnämnda myndigheten hänvisar till att 

felaktigheter i årsredovisningen är straffrättsligt reglerat. 

 

En oriktig uppgift i förvaltningsberättelsen kan medföra ansvar för bokföringsbrott (…). 

Det innebär således uppgifter som emanerar från en oriktig hållbarhetsrapport kan 

föranleda straffansvar för bokföringsbrott om den tas in i årsredovisningen. (Yttrande: 

Ekobrottsmyndigheten, 2015-03-31, s. 1) 

 

Detta innebär således att om hållbarhetsrapporten förblir en skild handling från 

årsredovisningen omfattas den därmed inte av årsredovisningslagens bestämmelser och 

kan inte ur den aspekten bli föremål för bokföringsbrott. 

 

Svenskt Näringsliv kommenterar ändringsdirektivets föreskrift gällande revisorns 

kontroll att hållbarhetsrapporten lämnats. Här är uppfattningen att revisorns uppgift är 

begränsad till ett konstaterande av huruvida rapporten lämnats eller inte. När det sedan 
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kommer till kvalitetsgranskning ska den dock  kunna göras på frivillig basis och företag 

ska ha möjlighet att ”själva avgöra vilka former det ska ske och vilken typ av expertis 

som är bäst lämpad att utföra uppdraget.” (Yttrande: Svenskt Näringsliv, 2015-03-30, 

s. 9) 

 

Svenskt Näringsliv anser att det är väsentligt att det finns utrymme för varje företags 

ägare att avgöra hur företaget ska bedriva sin verksamhet. Gällande hållbarhetsarbetet 

bedömer Svenskt Näringsliv att ägarna, styrelsen och företagsledning är rimligtvis mer 

lämpade att besluta om på vilket sätt företaget gynnas av hållbarhetsarbetet än vad 

samhället är. Här anses företagens drivfrakt att frivilligt utveckla CSR-arbetet vara ”den 

viktigaste förklaringen till den positiva utvecklingen på detta område.” (Yttrande: 

Svenskt Näringsliv, 2015-03-30, s. 5) 

 

Kommerskollegium markerar att CSR har sitt ursprung i frivilliga åtgärder utöver 

befintliga lagkrav där företag själva haft möjlighet att utforma och anpassa sin hantering 

av samhällspåverkan beroende på behov, förmåga och branschspecifika omständigheter. 

Genom lagförslaget och ändringsdirektivet regleras således tidigare frivilliga 

mekanismer. Kommerskollegium anser att vid denna övergång är det nödvändigt att se 

över den beredskap och kapacitet som finns gällande hållbarhetsrapportering hos de 

företag som berörs av regleringen. Om inte finns risken att alltför omfattande krav 

ställs. Svensk Handel poängterar att fram till idag har en mängd företag någon form av 

hållbarhetsredovisning, varvid företagen ”satt igång detta arbete utifrån egen 

övertygelse och på frivillig basis.” (Yttrande: Svensk Handel, 2015-03-25) Mot detta 

resonerar Svensk Handel att tvingande regler inte nödvändigtvis leder till att företag 

agerar hållbart. 

 

FAR ställer sig positiva till att det i framtiden skapas en god redovisningssed på 

hållbarhetsområdet som i efterhand preciserar tillämpningen och samtidigt skapar 

flexibilitet och utrymme för fortsatt utveckling. Däremot noterar FAR att ändringar av 

ÅRL som framgår av lagförslaget hänvisar till att företag som upprättar en 

hållbarhetsrapport i enlighet med GRI uppfyllt skyldigheten att lämna icke-finansiella 

upplysningar i förvaltningsberättelsen. Här uppstår det enligt FAR ett problem. 

Problemet gör gällande de ändringar som tagits vid   i  GRI:s senaste riktlinjer. Enligt 

dessa kan företag nämligen besluta, utan vidare förklaring, att inte redovisa inom vissa 
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områden. Dessa utgörs exempelvis av de områden som lagförslaget tar upp som ska 

ingå i hållbarhetsrapporten. Mot detta resonemang ställer sig FAR därför tveksam till 

om företag som tillämpar GRI:s riktlinjer per automatisk uppfyller skyldigheten att 

lämna icke-finansiella upplysningar i förvaltningsberättelsen. FAR uppmärksammar 

också att det saknas sedvana gällande GRI:s nya riktlinjer, vilket försvårar 

tillämpningen ytterligare. 

 

Kemikalieinspektionen bygger vidare på tanken att det ska utvecklas branschpraxis som 

ska leda hållbarhetsrapporteringen framåt. De bedömer att det behövs riktlinjer till stöd 

för företags utarbetande av hållbarhetsrapportering. Det ska sedan i samråd med företag, 

myndigheter och nationell miljösamordnare arbetas fram sedvana på området för 

hållbarhet. Kemikalieinspektionen kopplar samman detta resonemang med att 

branschpraxis leder till ökad användbarhet eftersom det kommer att underlätta 

jämförande bedömningar.  
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5   ANALYS 
 

I detta kapitel analyseras teori mot empiri gällande reglering av 

hållbarhetsrapportering, jämförbarhet och cherry picking.  

 

5.1   Reglering av hållbarhetsrapportering  
 

Efter en granskning av ändringsdirektivet framkommer att det finns ett behov inom EU 

att öka öppenheten med avseende på företags icke-finansiella information, eller med 

andra ord hållbarhetsinformation. I strävan efter öppenhet finns en målsättning att skapa 

”tillräcklig jämförbarhet” på området som också ska gälla på unionsnivå. Relevant, 

konsekvent och jämförbar rapportering uppfattas i förlängningen leda till högre standard 

på hållbarhetsinformation som företagen presenterar. Av det svenska lagförslaget 

framgår att det inom redovisningsområdet i regel finns en strävan att utforma nationella 

bestämmelser i nära anslutning till direktiv. I det stora hela är lagförslaget utformat med 

samma innebörd som ändringsdirektivet, men det finns skillnader. I lagförslaget ställs 

exempelvis krav på att fler företag ska upprätta hållbarhetsrapporter än vad 

ändringsdirektivet kräver. Denna angelägenhet kommer inte att diskuteras i någon större 

utsträckning. Anledningen ligger i att det finns studier genomförda i Danmark, där 

hållbarhetsrapportering blev lagstadgat år 2009, som visat att lagkravet medfört att fler 

företag rapporterar om hållbarhet, det vill säga kvantiteten av publicerade 

hållbarhetsrapporter hade ökat. Däremot visade samma studie att när det kommer till 

kvaliteten av dessa rapporter kunde den ifrågasättas (DCCA, 2010; DBA 2013). Denna 

erfarenhet indikerar att det är relevant att titta närmare på kvaliteten på 

hållbarhetsinformationen, snarare än kvantiteten. 

 

Ett flertal remissinstanser anser att till följd av en reglering av hållbarhetsrapportering 

kommer transparensen och tillgängligheten av företags hållbarhetsupplysningar att öka. 

Exempelvis poängterar Exportkreditnämnden att genom reglering blir företag 

transparenta med hållbarhetsrisker, vilket anses vara väsentligt. Detta resonemang ligger 

i linje med Sneidere och Vigantes (2014) redogörelse för Frankrikes arbete vid 

implementering av obligatorisk rapportering för hållbarhet. Sneidere och Vigantes 

(2014) studie visar att rapporteringskravet i Frankrike verkar för transparens och att 

tillförsäkra jämförbarhet.  
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I ett remissutlåtande betonas att syftet med en hållbarhetsrapport ska vara att möjliggöra 

för intressenter att skapa en korrekt bild av de risker som ett företags verksamhet 

åsamkar med avseende på hållbarhetsfrågor. I ett annat remissutlåtande framhävs också 

att hållbarhetsrapporten bör avspegla samhällspåverkan i alla delar av verksamheten. 

När det kommer till syftet med hållbarhetsrapportering diskuterar Fagerström och 

Hartwig (2016) att det kan skilja sig från syftet med traditionell finansiell redovisning. 

Enligt de nyssnämnda författarna bör hållbarhetsrapportering utgöra underlag till 

bedömning av risker och möjligheter med avseende på social/human, miljömässig och 

teknologisk hållbarhet. Att döma av remissvaren diskuteras sällan det överordnade 

syftet med hållbarhetsrapportering. I denna studie tolkas det som att det är förgivet 

taget, som möjligen grundas på att den finansiella redovisningen har ett tydligt syfte och 

att det finns en underliggande uppfattning om att hållbarhetsrapporteringen ska fylla 

samma syfte. Att inte fler instanser diskuterade kring detta uppfattas i denna studie vara 

en brist med tanke på att hållbarhetsrapporteringen inte nödvändigtvis faller in under 

samma syfte som den finansiella redovisningen och att det kan resultera i att 

målsättningen med hållbarhetsrapportering och därigenom tillämpningen förblir suddig 

och svår att greppa. 

 

Av samtliga remissyttranden att döma, ställde sig remissinstanserna positiva till 

reglering av hållbarhetsrapportering. I ett remissutlåtande framkom dock åsikter mot att 

kräva obligatorisk hållbarhetsrapportering. Svenskt Näringslivs argument mot reglering 

löd enligt följande:  

 

En konsekvens av förslaget är att företagen tvingas in i en rapporteringsmodell som inte 

är anpassad till vare sig formerna för CSR-arbetet i de enskilda företagen, eller 

företagens relation till och kommunikationen med sin respektive intressenter (Yttrande: 

Svenskt Näringsliv, 2015-03-30, s. 5). 

 
Detta argument överensstämmer i viss mån med det resonemang som förs av 

Monciardini (2014). I hans artikel diskuteras utformningen av ändringsdirektivet och att 

det kan vara kostsamt för företag att rätta sig efter en ”one-size-fits-all”-modell. Därför 

förordar Monciardini (2014) flexibilitet när det kommer till att reglera 

hållbarhetsrapportering. Han anser vidare att det är positivt att ändringsdirektivet är 

utformat som en ramlag. Här betonar dock Svenskt Näringsliv att det är själva 
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obligatoriet att upprätta en hållbarhetsrapport som medför konsekvenser. Undertonen i 

Monciardinis (2014) resonemang tyder dock på att det finns fördelar med reglering på 

området, vilket ligger i linje med studiens övriga empiri. Här tolkas åsikterna i empiri 

och teori gå åt olika håll, men på något sätt möts de i att reglering kan medföra 

möjligheter på hållbarhetsområdet.  

 
5.2   Jämförbarhet 
 
Begreppet jämförbarhet användes flertalet gånger i remissvaren. Även andra begrepp 

användes, såsom andra kvalitativa egenskaper, vilka remissinstanserna ansåg kunde 

relateras till jämförbarhet. Utöver direkt användning av begreppet jämförbarhet 

diskuterade remissinstanserna kring ett antal problemområden som går att knyta an till 

innebörden av jämförbarhet, exempelvis kvalitetsgranskning, harmonisering och 

mätbarhet. Nedan följer en analys av teori och empiri med målsättning att belysa 

potentiella effekter av reglerad hållbarhetsrapportering med avseende på jämförbarhet.  

 

Swedwatch redogör för kopplingen mellan transparens och jämförbarhet och betonar att 

dessa kriterier skapar förutsättningar för bedömningar och utvärderingar av företagens 

samhällspåverkan. Det framgick i en rad remissutlåtanden att det fordras någon form av 

tillförsäkran av innehållet i hållbarhetsrapporterna, för att säkerställa att rapporten 

faktiskt innehåller det den utlovar. I detta sammanhang beklagar flertalet 

remissinstanser att lagförslaget inte fordrar granskning och verifiering av informationen 

i hållbarhetsrapporterna, det framhävs i flera remissvar att det inte räcker med vad 

ändringsdirektivet kräver gällande oberoende granskning; att en extern revisor 

kontrollerar att en hållbarhetsrapport upprättats. Här görs tolkningen att de 

remissinstanser som diskuterar kring granskning och verifiering yrkar på reglering av 

hållbarhetsrapportering bör inbegripa hårdare krav på granskning och att det handlar om 

kvalitetssäkring. Swedwatch utvecklar:  

 

Att endast konstatera att en hållbarhetsrapport upprättats är inte tillräckligt. En 

kvalitetssäkring bör genomföras av tredjepart [sic]. Utan en granskning av innehållet i 

hållbarhetsrapporten finns det dessutom risk att kvalitén [sic] på rapporterna blir 

varierande och därmed svårt att åstadkomma jämförbarhet. Genom att kräva 

tredjepartsgranskning upprätthålls en gemensam minimistandard. (Yttrande: Swedwatch, 

2015-03-31, s. 2) 
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En studie från Danmark, där hållbarhetsrapportering blev reglerat i lag 2009, har 

sammanställt erfarenheter med regleringen (DCCA, 2011). Där framkom att kvaliteten 

på rapporterna kritiserades, vilket indikerar att kvalitetssäkring av något slag rimligtvis 

bör krävas om effekterna av reglerad hållbarhetsrapportering ska vara en godtagbar 

standard på hållbarhetsrapporterna.   

 

Det har påträffats ny forskning som riktat kritik mot utformning av hållbarhetsrapporter 

och dess innehåll. Kritiken riktar sig mot den kvalitet och trovärdighet rörande 

informationen som dessa rapporter bygger på (Michelon et al. 2015; Sethi et al., 2015). 

Denna forskning går att relatera till i denna studie. Amnesty International ifrågasätter 

varför krav på kvalitetsgranskning inte implementeras i svensk lagstiftning, med 

förklaringen att lagförslaget listar klara fördelar med granskning. Här nämns att det till 

exempel leder till bättre hållbarhetsrapporter och bättre arbetsmetoder hos företagen. 

Detta tyder på att det möjligtvis kan behövas en närmare utredning gällande krav på 

kvalitetssäkring, något som även Diskrimineringsombudsmannen (DO) påtalar i sitt 

remissyttrande. Här poängterar DO att det handlar om ett grundläggande behov som 

skulle tillmötesgås, om det utvecklades ett enhetligt system för kvalitetssäkring. Vilket 

behov det gäller diskuteras inte, men att det talas om ett system visar att krav på 

systematisk kvalitetssäkring kan vara väsentligt när det kommer till reglerad 

hållbarhetsrapporteringen. Systematiken kan i detta fall göra gällande att 

kvalitetssäkringen bör interageras och genomsyras i rapporteringen och att den sker 

fortlöpande.  

 

Brown et al. (2008) har identifierat att reglering av hållbarhetsrapportering kan leda till 

problem vid brist på övervakningsmekanismer som ska verifiera att rapporterna ska 

förbli trovärdiga. Här betonar också Coffee (2007) att det bör göras en åtskillnad mellan 

vad lagar och regler säger och hur de efterföljs och tillämpas i praktiken (enforcement). 

I linje med detta resonemang framförde Swedfund i sitt remissutlåtande att redovisning 

som sådan anses sakna egenvärde, men där en ökad transparens genom trovärdig och 

kvalitetssäkrad redovisning bidrar till värdeskapande. Brown et al. (2014) har i sin 

forskning sett att Sverige visat upp brister när det kommer till att övervaka hur 

redovisningsstandarder efterföljs. I denna studie anses detta vara applicerbart även på 

hållbarhetsrapportering, eftersom redan befintliga standarder tillåts genom lagförslaget 
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att ligga till grund för företagens hållbarhetsrapporter. I detta sammanhang visade 

empirin exempel på varför det kan uppstå svårigheter med övervakning. Svenskt 

Näringsliv tydliggjorde nämligen att lagförslaget tenderar att vara vilseledande när det 

kommer till vad som åsyftas med kvalitetsgranskning. Svenskt Näringsliv påpekade att 

lagförslaget tillåter företag att rapportera enligt GRI:s rapporteringsramverk, samtidigt 

som det anförs att hållbarhetsrapporten ska vara kvalitetssäkrad genom oberoende 

granskning och bestyrkande. Svenskt Näringsliv understrykte att GRI inte kräver 

granskning, vilket gör att lagförslagets resonemang brister och vilseleder intressenter. 

Här görs tolkningen att otydlighet gällande vad som ska regleras gällande 

hållbarhetsrapportering tenderar att åsamka bristande övervakningsmöjligheter. I 

sammantaget belyser både forskning och empiri att det fordras tydlighet gällande vilka 

övervakningsprocesser som ska gälla vid reglerad hållbarhetsrapportering, där inräknat 

krav på kvalitetsgranskning.  

 

Många remissinstanser diskuterade kring de ramverk som hållbarhetsrapporten ska 

upprättas efter. Det visade sig att synpunkterna och åsikterna skilde sig mellan 

instansernas yttranden. Enligt ändringsdirektivet och lagförslaget tillåts företag använda 

redan befintliga ramverk för hållbarhetsrapportering, där GRI tas upp som exempel. 

Något som är väsentligt att påpeka här är att tidigare har företagens 

hållbarhetsrapportering varit frivillig. Företag har då rapporterat enligt de normer och 

förväntningar som finns i samhället för att vinna legitimitet (Adams och Frost, 2008; 

Arvidsson, 2010). I synnerhet har svenska företag använt GRI:s riktlinjer för 

hållbarhetsrapportering (Ledarna, 2016). Forskning på detta område har påträffat kritik 

mot frivillig hållbarhetsrapportering, där kritikerna menar att rapporteringen är för 

invecklad till sin form och där innehållet saknar substans (Luft Mobus, 2005). I enlighet 

med detta, antyder det empiriska materialet liknande problem.  För att råda bot på dessa 

problem och på så sätt skapa jämförbarhet mellan hållbarhetsrapporter, anförde 

exempelvis Swedwatch en aning diffust att vid reglering behöver det tydliggöras vilka 

förväntningar som ställs gällande rapporteringsmetoder som företag bör använda. I ett 

försök att vara mer specifik än Swedwatch, efterlyste Fondbolagens förening mer 

vägledning, där konkreta ställningstaganden ska framgå kring de standarder och 

ramverk som ska användas.  
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Fortsättningsvis talas det i forskningen om att befintliga standarder för hållbarhet 

uppfattats vara en i samhället tvingande isomorfisk mekanism, eftersom de har under en 

tid definierat hur företag kan praktisera och tillämpa hållbarhetsrapportering. 

Målsättningen med detta har varit att uppnå harmonisering och jämförbarhet. (Fortanier 

et al., 2001) I avseende på detta, går det i studiens empiri att finna exempel på när 

empiri inte håller med forskningen. Svensk handel ansåg att ”det finns olika system för 

hållbarhetsredovisning, men det finns samtidigt kritik mot dem och de är fortfarande 

under utveckling” (Yttrande: Svensk Handel, 2015-03-25). Här uppstår alltså oenigheter 

mellan teori och empiri med avseende på hållbarhetsstandardernas utbredning. 

Emellertid diskuterar även det empiriska materialet fördelar med att tillämpa redan 

befintliga hållbarhetsstandarder. Kommerskollegium uttryckte att det bekräftar 

”Sveriges engagemang i den internationella hållbarhetsagendan” (Yttrande: 

Kommerskollegium, 2015-03-30, s. 1). Detta resonemang ligger i linje med Fortanier et 

als (2001) forskning, där det tolkas att samhället har accepterat vissa etablerade 

standarder för hållbarhet som lett till att dessa blivit praxis. Däremot har de la Fuente 

del Moral och Fernández Martín (2011) i sin forskning lagt märke till att skandinaviska 

länder tenderar att harmonisera hållbarhetsrapportering. Förklaringen ligger i att vid 

avsaknad av regler och när rapportering om hållbarhet styrs av företags egenintresse, 

har forskning visat att det uppstår en risk att företag säger ifrån sig ansvar som de 

rättmätigt kan hållas ansvariga för. Därför sägs reglering vara ett viktigt led i att 

motverka detta. Som tidigare påpekat, ställer sig de flesta av remissinstanserna positiva 

till reglering, vilket överensstämmer med forskningen. 

 

I linje med stycket ovan har forskningen också visat att om harmonisering på 

hållbarhetsområdet ska vara möjlig, behöver standarderna följas, vilket ånyo ställer krav 

på goda övervakningsmekanismer. När det kommer till rapporteringsstandarder för 

hållbarhet, har forskning visat att vid brist på fullgoda övervakningsmekanismer företag 

kan agera opportunistiskt; företag kan säga att de tillämpar en viss standard, men 

misslyckas med den faktiska tillämpningen av det. (Ingram och Clay, 2000; King och 

Lenox, 2000) Med avseende på detta diskuterade Svenskt Näringsliv kring oklarheter i 

lagförslaget gällande hållbarhetsstandarder som kan leda till förvirring och således 

förorsaka opportunistiskt beteende hos dem som upprättar hållbarhetsrapporter. Av 

lagförslaget framgår att det finns behov av kompletterande normgivning, men det sägs 

också när specifika riktlinjer tillämpas vid upprättandet av hållbarhetsrapporten ska 
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dessa anges. Svenskt Näringsliv uttryckte klarligen att utformningen av lagförslaget 

tenderar att skapa förvirring: 

 

påståendet om att det finns behov av utfyllande normgivning motsäger iakttagelsen i 

promemorian att det redan idag finns standarder för hållbarhetsrapportering, (…) det bör 

tydliggöras att ett företag som ska upprätta en hållbarhetsrapport endast behöver uppfylla 

kraven i ÅRL och därmed får utforma rapporten enligt någon befintlig standard eller en 

egen standard. (Yttrande: Svenskt Näringsliv, 2015-03-30, s. 12) 
 

Denna diskussion indikerar att om regler och lagstiftning för hållbarhetsrapportering 

innehåller otydliga yttranden kan de potentiella effekterna vara en försvårad 

harmonisering och sålunda jämförbarhet mellan hållbarhetsrapporter.   

 

När det kommer till jämförbarhet finns det ytterligare en aspekt som både tidigare 

forskning och empiri diskuterade kring: mätbarhet. Siew (2015) har i sin forskning lagt 

märke till att allmänheten bedömer att det är svårt att värdera och jämföra 

hållbarhetsrapporter mellan varandra. I Svenska Kyrkans remissutlåtande diskuterades 

mätbarhet och bristande kvalitet på hållbarhetsrapporter som tidigare har publicerats. 

Svenska kyrkan ansåg att orsaken till bristande kvalitet i rapporter för hållbarhet ligger i 

att det saknas tydliga målsättningar, tidsplaner och redovisning av uppnådda resultat. 

Här görs tolkningen att Svenska kyrkan finner att hållbarhetsrapporter bygger på 

mätbara siffror, något som den traditionella redovisningen gör. Ur ett traditionellt 

perspektiv finns ett antagande om att finansiell redovisning fordrar en gemensam och 

stabil mätenhet för att underlätta jämförelser mellan företag och över tid.  Pengar har 

länge ansetts vara den mätenhet som ska användas inom redovisning (Nilsson, 2002). 

Över tid har däremot forskning påvisat svårigheter med att översätta icke-finansiella 

enheter till monetära enheter (Cunningham et al., 2011). Svenska Kyrkan anser dock att 

reglerad hållbarhetsrapportering ska bygga på och lyfta fram 

 

en bra mix av kvantitativ och kvalitativ data (…). Lagen bör betona att detta behövs och 

uppmuntra rapportering av jämförbar data, till exempel olika typer av relevanta nyckeltal. 

Därtill bör lagen uppmuntra till extern verifiering av datan (Yttrande: Svenska kyrkan, 

2015-03-18, s.1) 
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Detta resonemang pekar på att det i viss mån krävs någon form av liknande information 

som hållbarhetsrapporterna ska bygga på, vilket skapar förutsättningar för jämförbarhet.  

I kontrast mot Svenska Kyrkans ställningstagande, finns dock exempel i empirin som 

anförde att med reglerad hållbarhetsrapportering kommer mätning, övervakning och 

behandling av företagens påverkan på samhället och miljö underlättas.  Detta tolkas som 

att det finns olika uppfattningar om vad det är som gör att hållbarhetsrapporterna kan bli 

mätbara och således jämförbara. Det går att diskutera att reglering av 

hållbarhetsrapportering kommer att underlätta mätning och övervakning, med betoning 

på underlätta, men här anses det ändock finnas behov av att precisera vad det är som 

möjliggör mätning och övervakning. I ett försök lyfte Svenska kyrkan fram en idébild 

av att rapporterna ska bygga på olika typer av data, samt att de ska utmynna i ett 

resultat. Men här kommer återigen syftet med hållbarhetsrapporterna in i bilden. Ska 

hållbarhetsrapporter landa i ett resultat, eller handlar det om det Fagerström och 

Hartwig (2016) resonerar kring, risker och möjligheter? Kommer möjligtvis ett 

preciserat syfte med hållbarhetsrapportering tydliggöra vad det är som går att reglera 

med avseende på hållbarhetsrapportering? Dessa frågeställningar kommer mest 

sannolikt att kunna bevaras efter att reglering av hållbarhetsrapportering införts och 

erfarenheter av regleringen utvärderats. Tiden får således visa vilka effekter som 

reglerad hållbarhetsrapportering har på jämförbarhet.   

 
5.3   Cherry picking  
Gällande begreppet cherry picking var det ingen remissinstans som använde 

ordalydelsen cherry picking. Däremot påträffades argumentation och diskussion kring 

den innebörd som begreppet står för i enlighet med forskningen, där det gjordes 

tolkningar för att sätta dessa diskussioner i ett sammanhang som går att koppla till 

studiens syfte. Nedan följer en analys mellan teori och empiri med målsättningen att 

belysa potentiella effekter som reglerad hållbarhetsrapportering kan ha med avseende på 

cherry picking. 

 

Transparens visade sig vara ett begrepp som empirin dels kopplade samman med 

jämförbarhet (se analys i delavsnittet ovan), men också innebörden av cherry picking.  

Tillväxtverket diskuterade transparens med vad forskningen (se Cohen och Simnet, 

2014; Siew, 2014) benämner cherry picking. I detta fall handlade diskussionen i empirin 

om möjligheten som lagförslaget öppnar upp för att undanhålla information i 
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hållbarhetsrapporterna. Till diskussionen hör att lagförslaget är utformat med så kallade 

undantagsregler som innebär att om skäl kan anges av företagen, att ett offentliggörande 

av information om utveckling eller frågor under förhandling skulle skada företagets 

marknadsposition, tillåts företag att utelämna den informationen i 

hållbarhetsrapporterna. Tillväxtverket anförde att  

 

eventuellt riskerar förslaget om möjligheten att undanhålla information att bli ett 

kryphål för företagen att upprätta en rapport. Syftet med hållbarhetsrapportering är 

transparens samt att kunna påvisa hur verksamheten påverkas av dessa aspekter 

(Yttrande: Tillväxtverket, 2015-03-06, s. 1). 

 

Här antyder empirin på att själva kryphålet leder till cherry picking, att företag således 

kan välja bort information som på något sätt framställer företaget på ett negativt sätt.  I 

kontrast mot detta går det att finna i forskningen att det inte nödvändigtvis rör sig om att 

kryphålen är boven i dramat. Forskning på området kring cherry picking och EM har 

diskuterat kryphål i redovisningslagar och att det till viss mån handlar om tillämpning 

av kreativ redovisning (Voinea och Dimitriu, 2014). Forskningen hävdar att det är 

förenligt med redovisningslagar att tillåta att företag får utrymme för subjektiva och 

professionella bedömningar i redovisningen, eftersom det handlar om att sprida 

information som ska påverka användare av informationen. Detta resonemang tolkas som 

att det går att applicera även på hållbarhetsrapporter som också handlar om att delge 

information och utgöra underlag för bedömningar (Fagerström och Hartwig, 2016). 

Men frågan som uppstår här är huruvida det ska finnas undantagsregler gällande 

hållbarhetsrapportering, det vill säga kryphål?  

  

För att spinna vidare på analysen ovan, går det att påträffa ytterligare exempel i empirin 

på när transparens och cherry picking sätts i relation till varandra. Swedwatch 

diskuterade också kring vad undantagsregler kan ha för potentiell effekt för företag som 

ska rapportera för hållbarhet. Här poängterade dock Swedwatch att det inte ifrågasätts 

att affärshemligheter utesluts från hållbarhetsrapporterna. Detta tolkas som att det inte är 

själva bestämmelsen om att det ska finnas undantagsregler som bidrar till cherry picking 

och brist på transparens, Swedwatchs resonemang överensstämmer i detta avseende 

med nämnd forskning i stycket ovan. Istället understrykte Swedwatch att det är 

ofördelaktigt att det kan vara upp till varje företag att besluta om vilken information 
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som är väsentlig att publicera och vilken som går att exkludera. Swedwatch drog 

slutsatsen att ”möjligheten för företag att ensidigt besluta om exkludering av viss 

information bidrar till fortsatt brist på transparens” (Yttrande: Swedwatch, 2015-03-

31, s. 3).  Denna diskussion indikerar att undantagsregler bör förekomma vid reglerad 

hållbarhetsrapportering i syfte att affärshemligheter inte ska behöva delges. Emellertid 

görs tolkningen att fokus snarare bör ligga på hur hantering av ensidighet i att besluta 

om exkludering som Swedwatch tar upp och att det kan få potentiella effekter på cherry 

picking-beteenden.  

 

I studiens empiri går att hitta synpunkter på att det kan vara problematiskt att regler 

avseende hållbarhetsrapportering lämnar för stora tolkningsmöjligheter gällande 

tillämpningen. Jusek anförde att utformningen av lagförslaget lämnar stor frihet till 

företag att själva avgöra hur och vad de vill rapportera. Här ansåg Jusek att det var 

olyckligt att det saknades direkta lagkrav på mer exakt innehåll, för att i sin tur erhålla 

hållbarhetsrapporter av högre kvalitet. Detta resonemang överensstämmer med vad 

tidigare forskning visat; att det finns ett behov av att begränsa frihet att göra 

självbedömningar i rapportering, eftersom det påträffats incitament hos 

befattningshavare att agera egennyttigt (Fields et al., 2001). I kombination har Lock och 

Seele (2015) uppmärksammat i sin forskning att allmänheten tenderar att uppfatta 

hållbarhetsrapporter som opålitliga informationskanaler på grund av cherry picking-

beteenden, det vill säga frivillig utformning av rapporterna som framhäver i högre grad 

det positiva än det negativa. Denna problematik tas upp i empirin, där Sida understrykte 

att lagförslagets lydelse gällande innehållet i hållbarhetsrapporten lämnar ”alltför stort 

utrymme för tolkning” (Yttrande: Sida, 2015-03-26, s. 2). För att råda bot på detta och i 

led med att erhålla ett så relevant innehåll som möjligt menade Sida att det bör 

fastställas minimikrav på avsnitt som rapporten ska byggas på. Här indikerar både 

empiri och tidigare forskning att reglerad hållbarhetsrapportering med fördel bör skala 

ner på tolkningsmöjligheterna eftersom det kan ha en inverkan på cherry picking vid 

tillämpningen.  Förslagsvis nämns i empirin att reglerna inte enbart ska föreslå 

innehållsområden i hållbarhetsrapporten, det går att vara mer konkret och således ställa 

krav på innehåll, vilket anses vara rimligt med tanke på tidigare resonemang.  

 

Inställningen gentemot att standarder inom hållbarhet godtar att företag utelämnar vissa 

indikatorer har i forskning inom hållbarhetsrapportering tenderat att vara negativ. 
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Forskningen har sålunda kritiserat att det är praktiskt möjligt för företag att välja ut de 

hållbarhetsindikatorer som framhäver företagens positiva sidor, vilket motsvarar cherry 

picking-beteende (Freundlieb och Teuteberg, 2013; Vuontisjärvi, 2006; Guthrie och 

Farneti, 2008; Guenther et al., 2007).  I kontrast mot detta går det i studiens empiriska 

material att hitta ståndpunkter som markerar att det finns poänger med att tillåta att 

företag få utrymme att själva avgöra hur hanteringen av företagets hållbarhetsarbete ska 

skötas. Kommerskollegium hänvisade till att hållbarhetsrapportering har sitt ursprung i 

frivilliga åtgärder, där företagen själva haft möjlighet att utforma och anpassa sin 

rapportering för hållbarhet baserat på behov, förmåga och branschspecifika 

omständigheter. Med avseende på detta ansågs det finnas risker med att en reglering 

ställer alltför omfattande krav på företag. Ytterligare en remissinstans som pekade på att 

det varit frivilligt att rapportera för hållbarhet poängterade att det är en stor mängd 

företag som varit aktiva på den fronten, samt att företagen ”satt igång detta arbete 

utifrån egen övertygelse och på frivillig basis.” (Yttrande: Svensk Handel, 2015-03-25) 

Mot detta resonerade empiri att tvingande regler inte nödvändigtvis leder till effekten av 

att företag agerar hållbart. 

 
I stycket ovan uppmärksammade empirin två dilemman: (1) kommer reglering av 

hållbarhetsrapportering ställa för omfattande krav på företag, samt (2)  att rapportering 

för hållbarhet inte nödvändigtvis leder till hållbart agerande. I forskningen, i närmare 

bestämt studier utförda i Danmark, kritiseras tanken att enbart låta 

hållbarhetsrapportering styras av marknadskrafter och företags egenintresse. I tider av 

laissez-faire och en avsaknad av lagar och regler gällande hållbarhet, observerades att 

fler företag sa ifrån sig ansvaret för händelser som de kunde hållas ansvariga för (de la 

Fuente del Moral och Fernández Martín, 2011). I denna studie har fokus inte legat på att 

avgöra om det går att sätta ett likhetstecken mellan hållbarhetsrapportering och hållbart 

agerande. Däremot kan det anses vara väsentligt att belysa att frivillig 

hållbarhetsrapportering kan kopplas samman med hållbart agerande och föranleda att 

färre företag tar ansvar (visa accountability) vid avsaknad av regler på området, vilket 

kan anses bejaka att en reglering på området är av betydelse, men att det kan vara av 

vikt att överväga hur dessa regler ska översättas i praktiken.  

 

I och med reglering av hållbarhetsrapportering framhävs i ändringsdirektivet att 

målsättningen med detta är att åstadkomma ”tillräcklig jämförbarhet” på 
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hållbarhetsområde. Detta diskuterades i delavsnittet ovan. För att möjliggöra detta sägs 

det att det fordras ”tillräcklig flexibilitet” med avseende på hur lagstiftningen ska kunna 

bli tillämpbar för företag. Det förtydligas i ändringsdirektivet att flexibiliteten är 

nödvändig på grund av den variation som finns i företags hållbarhetsansvar och deras 

tillämpning av ansvaret. I empirin diskuterades flexibilitet ihop med god 

redovisningssed. FAR var en remissinstans som ställde sig positiva till att det i 

framtiden skapas en god redovisningssed på hållbarhetsområdet. FAR menade alltså att 

det är sedvana som i efterhand kan precisera tillämpningen av hållbarhetsrapportering, 

vilket i förlängningen skapar flexibilitet och utrymme för fortsatt utveckling. Däremot 

tydliggjorde FAR att i dagsläget saknas sedvana gällande rapportering för hållbarhet, 

vilket kommer att försvåra tillämpningen av den kommande lagen på området. Här görs 

dock tolkningen att själva principen med att tillåta sedvana vid reglering av 

hållbarhetsrapportering bör gynna den framtida tillämpningen.  

 

Anledningen till att sedvana kan anses vara gynnsamt, ligger troligen i att traditionell 

redovisningslagstiftning är och har varit av ramlagskaraktär, vilket i regel innebär att 

utrymme ska lämnas för tolkningar samt fordrar viss kompletterande normgivning 

(Bjuvberg, 2006). Däremot hävdar Mulford och Comiskey (2002) att den här typen av 

flexibilitet är svår att hantera vid reglering eftersom varierande transaktioner och 

förutsättningar för företag motsätter liksidiga och obligatoriska redovisningsmetoder. 

Däremot talas det i forskning kring cherry picking att bindande bestämmelser ändå är att 

föredra i syfte att förebygga att företag i för stor utsträckning utnyttjar möjligheten att 

bestämma över innehållet i hållbarhetsrapporterna (Freundlieb och Teuteberg, 2013). 

Tidigare forskning har visat att cherry picking förblir ett problem om kvalitetssäkring av 

hållbarhetsrapporterna saknar lagkrav (Ackers och Eccles, 2015). Mot detta resonemang 

bör det således finnas processer som övervakar cherry picking, vilket även här indikerar  

att kvalitetssäkring av innehållet i hållbarhetsrapporterna är relevant när det kommer till 

reglerad hållbarhetsrapportering med avseende på cherry picking.  
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5.4   Sammanfattning av analys 

 

Figur 8: Sammanställning av analys 

Modellen ovan visar att baserat på det som diskuterats fram i analyskapitlet kan 

reglering av hållbarhetsrapportering få potentiella effekter på jämförbarhet och cherry 

picking gällande de begrepp som framgår längst ner i modellen. Modellen tydliggör 

också att transparens går att koppla till både jämförbarhet och cherry picking, samt att 

det bör finnas en övervakning av praxis gällande hållbarhetsrapportering i form av 

kvalitetssäkring.  
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6   RESULTAT 
 
I detta kapitel presenteras en avslutande diskussion kring det som analyserats i 

analyskapitlet. Detta följs sedan av en presentation av  studiens teoretiska och praktiska 

forskningsresultat. Även förslag till vidare forskning lämnas här. 

  

6.1   Avslutande diskussion 
Syftet med denna studie var att ”öka förståelsen för vilken inverkan lagstiftning kan ha 

på företags hållbarhetsrapportering”. I syftet ingick att ”särskilt granska potentiella 

effekter av reglerad hållbarhetsrapportering med avseende på jämförbarhet och cherry 

picking”. Inledningsvis fanns i enlighet med syftet en föreställning om att avsikten med 

reglering av hållbarhetsrapportering i någon mån styr hur den framtida tillämpningen av 

lagstiftningen kommer att te sig. Detta innebar att det bildades en målsättning att 

kartlägga vilka skäl som angivits i ändringsdirektivet och lagförslaget för att i sin tur få 

en uppfattning om vilka grunder som lagstiftningen skulle baseras på. Det framkom att 

det övergripande syftet med reglerad hållbarhetsrapportering var att uppnå transparens, 

öppenhet och jämförbarhet.  

 

Studien överensstämmer med tidigare forskning gällande att reglera 

hållbarhetsrapportering i syfte att öka transparens och accountability gentemot 

intressenter (Ioannou och Serafeim, 2011; Sneidere och Vigante, 2014; de la Fuente del 

Moral och Fernández Martín, 2011; Sun et al., 2010). Däremot när det kommer till att 

uppnå jämförbarhet genom reglering av hållbarhetsrapportering visar både studiens 

empiri och tidigare forskning (se Monciardini, 2014) att det finns en rad begränsningar 

som kan komma att få en negativ inverkan på transparens och jämförbarhet. Studien 

visar att dessa begränsningar gällande jämförbarhet ligger i hur verifiering, 

harmonisering och mätbarhet med fördel bör hanteras vid tillämpning av lagstiftning på 

hållbarhetsområdet. 

 

Gällande potentiella effekter av reglering av hållbarhetsrapportering med avseende på 

cherry picking visar studien i överensstämmelse med tidigare forskning att 

undantagsregler i lagstiftning och utrymme för tolkning och professionella bedömningar 

är nödvändiga för att skapa tillräcklig flexibilitet för företag (Voinea och Dimitriu, 

2014; Fortanier et al., 2011). Följaktligen gör detta att sedvana inom 
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hållbarhetsrapportering är behövlig för framtida tillämpning. Däremot framhäver både 

studiens empiri och tidigare forskning att företags möjligheter att styra över innehållet 

bör begränsas, vilket kan ske genom att ställa minimikrav i lagen gällande 

hållbarhetsrapporternas innehåll (Freundlieb och Teuteberg, 2013). Om innehållet ska 

regleras fordras någon form av övervakning, vilket både empiri och tidigare forskning 

tillstyrker (Ingram och Clay, 2000; King och Lenox, 2000).  

 

Avslutningsvis går det att mot bakgrund av diskussionen ovan hävda att med uttrycken 

”tillräcklig jämförbarhet” och ”tillräcklig flexibilitet” som framgår i ändringsdirektivet 

anas en tendens att försöka hålla ryggen fri med avseende på de potentiella effekterna på 

jämförbarhet och cherry picking som reglerad hållbarhetsrapportering bär med sig. Med 

detta menas att de faktiska effekterna som följer av regleringen kan endast tiden utvisa. 

 
6.2   Teoretiskt forskningsresultat 
 
Studiens teoretiska forskningsresultat utgör en djupare förståelse för vilken inverkan 

lagstiftning kan ha på hållbarhetsrapportering med avseende på jämförbarhet och cherry 

picking. Studien visar att det i samband med reglering kan uppstå begränsningar i 

rapporteringen som kan påverka jämförbarheten negativt. Vidare visar studien att den 

flexibilitet som finns i reglering för företag att avstå från att utelämna viss information 

kan bidra till opportunistiskt beteende och cherry picking.  

 

I studien framgår i linje med tidigare forskning (se Brown et al., 2008; Monciardini, 

2014)  att trots negativ inverkan på jämförbarhet och möjligheter som lämnas till cherry 

picking-beteende finns ett behov av reglering. Dock visar studien liksom tidigare 

forskning att det i samband med reglering av hållbarhetsrapportering även krävs 

övervakning för att kontrollera huruvida lagstiftning efterföljs (King och Lenox, 2000). 

 

Något som anses vara anmärkningsvärt är att studiens empiri diskuterar kring möjliga 

vägar att gå för att uppnå jämförbarhet mellan hållbarhetsrapporter vid framtida 

tillämpning. Studiens empiri överensstämmer med tidigare forskning som tyder på att 

kvalitetsgranskning tros kunna bidra till kvalitetssäkring av hållbarhetsrapporter, om det 

sker systematiskt och av oberoende part (Michelon et al., 2015; Sethi et al., 2015; Healy 

och Palepu, 2001). Om det däremot inte utarbetas någon systematisk övervakning, tyder 

tidigare forskning (se Brown et al., 2008) och empiri på att det kan bli problematiskt om 
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jämförbarhet ska kunna uppnås mellan hållbarhetsrapporter. Detta kan även bekräftas av 

tidigare forskning som visat att Sverige brister generellt i övervakningen av hur 

redovisningspraxis efterföljs (Brown et al., 2014).  

 

Kvalitetssäkring ses således som en övervakningsmekanism som ska verka för att göra 

rapporterna jämförbara, men forskning kring cherry picking visar även att 

kvalitetssäkring blir aktuellt för att styra cherry picking-beteenden till en rimlig nivå 

(Ackers och Eccles, 2015). I ny forskning (se Ackers och Eccles, 2015) 

uppmärksammas att cherry picking är ett problem när det kommer till kvalitetssäkring 

av hållbarhetsrapporter med målsättning att tillförsäkra jämförbarhet. En förklaring till 

detta problem kan vara att kvalitetssäkring av denna information saknar lagkrav. Denna 

studie uppmärksammar och efterlyser detta. Reglerad kvalitetssäkring som ställer krav 

på företag i större utsträckning anses därför vara rimligt om reglerad 

hållbarhetsrapportering ska leda till ökad jämförbarhet och hantering av cherry picking-

beteenden. Däremot om kvalitetssäkring förblir frivilligt visar också denna studie att 

transparens går att koppla till både jämförbarhet och cherry picking. I denna studie 

anses detta indikera att om företag är transparenta i hållbarhetsrapporterna kan behovet 

av kvalitetssäkring minska. Genom att vara transparent ligger då ansvaret hos företagen 

själva att upprätta jämförbara rapporter som inte bara visar en fördelaktig bild. Huruvida 

detta är att föredra framför reglerad kvalitetssäkring kan fortsatta studier undersöka. 

 
6.3   Praktiskt forskningsresultat 
 
Förutom det teoretiska forskningsresultatet anses studien även kunna lämna ett praktiskt 

forskningsresultat som i förlängningen bedöms vara värdefullt för företag som kommer 

att omfattas av lag om hållbarhetsrapportering. Stora företag som tidigare inte 

rapporterat om hållbarhet kommer inte längre att kunna undvika det. Stora företag som 

tidigare valt att frivilligt upprätta hållbarhetsrapporter kommer att behöva se över sina 

rapporter gällande innehållet och dess överensstämmelse med lagkrav. Däremot lyfter 

denna studie fram att det trots reglering fortfarande kommer att finnas möjlighet för 

företag att välja vad som lyfts fram i hållbarhetsrapporterna. Emellertid kan detta 

medföra svårigheter att jämföra hållbarhetsrapporter sinsemellan. Således 

rekommenderas att företag strävar efter att vara transparenta i hållbarhetsrapporterna, 

eftersom det kan bidra till högre kvalitet.  
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6.4   Metodreflektion 
 
Valet att genomföra en dokumentstudie genom innehållsanalys av remissvar anses ha 

varit fördelaktig i denna studie. Det positiva med att genomföra en innehållsanalys var 

den mängd empiriskt material som gick att finna i remissvaren, vilket inte var en 

självklarhet i inledningen av studien. En annan fördel var att en övervägande del av det 

empiriska materialet fanns samlat på samma plats samt bestod av offentliga handlingar 

vilket underlättade insamlingen av materialet och därmed även studiens arbetsgång. 

Detta medförde att mer tid kunde ägnas åt att bearbeta och analysera det empiriska 

materialet. Intervjuer hade kunnat användas som ett alternativ till dokumentstudien eller 

som komplement till och bekräftelse av det empiriska material som framkom i samband 

med innehållsanalysen. Dock innebar studiens tidsbegränsning att några intervjuer inte 

genomfördes. Intervjuer ansågs även medföra en risk att de intervjuade skulle påverkas 

av intervjuaren för att få önskvärda resultat. Den metod som användes anses därför ha 

varit tillfredställande för att uppnå studiens syfte då det framkom resultat som var av 

intresse ur ett företagsekonomiskt perspektiv.   

 

Värt att uppmärksamma är att vid tidpunkten för studiens genomförande fanns ingen 

lagstiftning gällande svenska företags hållbarhetsrapportering, studien var begränsad till 

ett lagförslag. Tidigare forskning som användes i denna studie var till stor del baserad 

på utländska studier vilket kan innebära skillnader mellan teori och praktik gällande hur 

svenska företags hållbarhetsrapportering påverkas av reglering. Det kan därför inte dras 

några konkreta slutsatser gällande huruvida reglering av hållbarhetsrapporter har 

inverkan på jämförbarhet eller cherry picking när det kommer till 

hållbarhetsrapportering. Även om studiens empiriska resultat går i linje med tidigare 

forskning kan den endast bidra till den diskussion och argumentation som förs kring 

hållbarhetsrapportering och reglering av detta. 

 
 
6.5   Förslag till vidare forskning 
 
Eftersom denna studie behandlat ett förslag till lagstiftning som i skrivande stund inte 

har trätt i bruk än, är det av intresse att i ett senare skede utvärdera vilka faktiska 

effekter som reglerad hållbarhetsrapportering haft på jämförbarhet och cherry picking. 

Detta kan genomföras på flera sätt. Efter att lagen trätt i kraft kan det vara väsentligt att: 
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•   Genomföra en kvantitativ dokumentstudie av hållbarhetsrapporter som 

upprättats i enlighet med lagstiftning i syfte att undersöka huruvida jämförbarhet 

finns mellan rapporterna. Även andra kvalitativa egenskaper kan utvärderas i 

syfte att belysa om hållbarhetsrapporterna uppvisar kvalitet.  

•   Undersöka i vilken utsträckning som företag frivilligt väljer att ta hjälp av 

kvalitetssäkringstjänster för att verifiera innehåll i hållbarhetsrapporter. 

Undersökningen kan genomföras från olika perspektiv, antingen från företag 

som köper dessa tjänster eller från företag som tillhandahåller dessa.  
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8   BILAGOR 
Appendix 1 Remissinstanser, datum för offentliggörande av remissvar, samt sidantal  
 

 

Remissinstans Datum för offentliggörande Antal sidor
Amnesty Sverige 31/03/2015 2
Bokföringsnämnden 19/02/2015 3
Bolagsverket 11/02/2015 4
CDP Europe Stockholm 31/03/2015 4
Diskrimineringsombudsmannen (DO) 18/02/2015 2
Ekobrottsmyndigheten 31/03/2015 1
Exportkreditnämnden (EKN) 12/03/2015 1
FAR 31/03/2015 3
Fondbolagens förening 25/03/2015 2
Förvaltningsrätten i Malmö 30/01/2015 1
Havs- och vattenmyndigheten 24/03/2015 1
Hovrätten över Skåne och Blekinge 17/03/2015 1
Institutet mot mutor (IMM) 02/03/2015 1
Jernkontoret (hänvisar till SVENSKT NÄRINGSLIV) 31/03/2015 1 (+13)
Juridiska fakultetsstyrelsen vid Lunds universitet 31/03/2015 1
Jusek 11/03/2015 1
Kammarrätten i Stockholm 31/03/2015 2
Kemikalieinspektionen (KEMI) 31/03/2015 4
Kollegiet för svensk bolagsstyrning 31/03/2015 4
Kommerskollegium 30/03/2015 6
Konkurrensverket 25/03/2015 2
Landsorganisationen i Sverige (LO) 31/03/2015 5
Naturvårdsverket 27/03/2015 4
Regelrådet 18/03/2015 5
Revisorsnämnden 17/03/2015 1
SIS, Swedish Standards Institute 31/03/2015 1
StyrelseAkademien 30/03/2015 4
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 26/03/2015 3
Sundsvalls tingsrätt 20/03/2015 1
Swedfund 09/03/2015 3
Swedwatch 31/03/2015 3
SveMin (hänvisar till SVENSKT NÄRINGSLIV) 31/03/2015 1 (+13)
Svensk Handel 25/03/2015 2
Svenska Bankföreningen 31/03/2015 1
Svenska kyrkan 18/03/2015 2
Svenskt Näringsliv 30/03/2015 13 (+5)
Sveriges advokatsamfund 26/03/2015 4
Sveriges Kvinnolobby 31/03/2015 1
Tillväxtverket 06/03/2015 2
Tjänstemännens centralorganisation (TCO) 26/03/2015 3
Åklagarmyndigheten 15/01/2015 1

Grön markering indikerar att diskusson förts              
kring jämförbarhet
Blå markering indikerar att diskussion förts               
kring cherry picking
Lila markering indikerar att diskussion förts både kring 
jämförbarhet och cherry picking
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!Kammarrätten!i!Stockholm Sundsvalls!tingsrätt

Diskuteras!jämförbarhet?!Ja/Nej Ja,!delvis Nej
I!vilken!mån!diskuteras!jämförbarhet?

Diskuteras!cherry!picking?!Ja/Nej Nej Nej

HavsE!och!vattenmyndigheten! Konkurrensverket!

Diksuteras!jämförbarhet?!Ja/Nej Nej Nej
I!vilken!mån!diskuteras!jämförbarhet?

Diskuteras!cherry!picking?!Ja/Nej Nej Nej

CDP!Europe!Stockholm! Lund!Universitetet

Diskuteras!jämförbarhet?!Ja/Nej Ja Nej

I!vilken!mån!diskuteras!jämförbarhet?

Diskuteras!cherry!picking?!Ja/Nej Nej Nej

Landsorganisationen!i!Sverige!(LO) Miljömärkning!Sverige!AB!

Diskuteras!jämförbarhet?!Ja/Nej Ja Inget!remissvar
I!vilken!mån!diskuteras!jämförbarhet?

Diskuteras!cherry!picking?!Ja/Nej Nej

Svenskt!Näringsliv! Sveriges!advokatsamfund!

Diskuteras!jämförbarhet?!Ja/Nej Ja Nej
I!vilken!mån!diskuteras!jämförbarhet?

Diskuteras!cherry!picking?!Ja/Nej Ja,!delvis Ja,!delvis
Ställer!sig!kritiska!att!viss!
information!får!utelämnas!om!
skäl!kan!anges!för!att!ett!
offentliggörande!allvarligt!skulle!
skada!företagets!
marknadsposition!och!det!inte!
hindrar!förståelsen!för!företagets!
utveckling,!ställning!och!

Är!kritisk!till!möjligheten!att!välja!om!
rapporten!ska!offentliggöras!tillsammans!
med!årsredovisning!eller!på!webbsida!vid!
senare!tillfälle.!Försvårar!för!användarna!
att!hitta!informationen.!Strider!mot!EUE
direktivets!målsättning!att!öka!enhetlighet!
och!jämförbarhet.!Det!påverkar!även!
användarnas!förtroende!om!de!hänvisas!till!

På!vilket!sätt!diskuteras!företags!
möjlighet!att!själv!välja!innehållet!i!

På!vilket!sätt!diskuteras!företags!
möjlighet!att!själv!välja!innehållet!i!

Man!anser!att!det!är!viktigt!att!varje!företag!
får!utrymme!att!bedriva!sin!verksamhet.!
Och!därför!anser!man!att!företag!ska!få!
bedöma!på!vilket!sätt!företaget!självs!bäst!
gynnas!av!ditt!hållbarhetsarbete.!Man!
tycker!även!att!med!tanke!på!att!
kvalitetssäkring!är!frivilligt,!ska!företag!själv!
få!välja!under!vilka!former!detta!ska!ske!
och!vilken!typ!av!experis!som!är!bäst!
lämpad!att!utföra!uppdraget.!

Man!önskar!att!det!ska!finnas!ett!krav!på!
företag!att!redovisa!vilka!riktlinjer!företaget!
använt!sig!av.!!

Ställer!sig!krisitska!till!att!tvinga!på!en!
rapporteringsmodell!som!ska!gälla!för!alla,!
det!är!företags!egen!drivkraft!att!utveckla!
CSR!som!varit!den!viktigaste!drivkraften!
bakom!positiv!utveckling!av!CSREarbete.!
Man!tycker!att!det!bör!tydliggöras!i!lagen!
att!företag!som!ska!upprätta!
hållberhetsrapport!endast!ska!följa!ÅRL!
och!därmed!får!utforma!rapport!enligt!
egenvald!standard.!Man!tycker!att!lagen!
motsäger!sig!när!man!säger!att!det!finns!
behov!av!utfyllande!normgivning,!men!

Menar!att!trovärdighet!i!hållbarhetsarbete!
skulle!stärkas!av!kvalitetssäkring!av!
innehållet!av!rapporterna.!

På!vilket!sätt!diskuteras!företags!
möjlighet!att!själv!välja!innehållet!i!
hållbarhetsrapporterna?

På!vilket!sätt!diskuteras!företags!
möjlighet!att!själv!välja!innehållet!i!
hållbarhetsrapporterna?

På!vilket!sätt!diskuteras!företags!
möjlighet!att!själv!välja!innehållet!i!

Appendix 2 Excel-dokument 
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!Förvaltningsrätten!i!Malmö Åklagarmyndigheten

Diskuteras!jämförbarhet?!Ja/Nej Nej Nej
I!vilken!mån!diskuteras!jämförbarhet?

Diskuteras!cherry!picking?!Ja/Nej Nej Nej

Bolagsverket! Tillväxtverket

Diksuteras!jämförbarhet?!Ja/Nej Nej Ja,!delvis
I!vilken!mån!diskuteras!jämförbarhet?

Diskuteras!cherry!picking?!Ja/Nej Nej Ja

FAR Fair!Trade!Center!

Diskuteras!jämförbarhet?!Ja/Nej Ja Inget!remissvar

I!vilken!mån!diskuteras!jämförbarhet?

Diskuteras!cherry!picking?!Ja/Nej Ja

Jernkontoret NASDAQ!OMX!Stockholm!AB

Diskuteras!jämförbarhet?!Ja/Nej Ja Inget!remissvar
I!vilken!mån!diskuteras!jämförbarhet? Se!svenskt!näringsliv

Diskuteras!cherry!picking?!Ja/Nej Ja,!delvis

Sveriges!akademikers!centralorganisation!(SACO) Diakonia

Diskuteras!jämförbarhet?!Ja/Nej Nej Inget!remissvar
I!vilken!mån!diskuteras!jämförbarhet?

Diskuteras!cherry!picking?!Ja/Nej Ja
Man!tycker!att!promemorian!lämnar!för!stort!
utrymmer!för!företag!att!själva!avgöra!hur!och!
vad!de!vill!rapportera.!Man!tycker!att!
beskrivningen!av!vad!en!hållbarhetsrapport!
kan!innehålla!är!för!vag.!Det!finns!inga!
lagkrav!på!med!exakt!innehåll!!och!kvalitet.!
Man!kopplar!även!ihop!tolkningsfrihet!med!
kvalitet!och!granskning:!Man!menar!att!det!
inte!går!att!endast!förlita!sig!på!
konsumentmakt!när!det!gäller!det!

Man!eftersöker!en!enhetlig!tillämpning!av!
hållbarhetsrapportering.!Man!tycker!att!lagen!
är!otydlig!när!det!kommer!till!vilka!krav!som!
företagen!måste!rapportera!om!och!att!detta!
måste!tydliggöras.

På!vilket!sätt!diskuteras!företags!
möjlighet!att!själv!välja!innehållet!i!

På!vilket!sätt!diskuteras!företags!
möjlighet!att!själv!välja!innehållet!i!

Man!anser!att!det!är!bra!att!god!
redovisningssed!skapar!flexibilitet!i!
redovisningen,!som!sedan!utvecklar!den.!Man!
diskuterar!GRI!och!att!företag!får!välja!att!inte!
redovisa!vissa!områden!och!att!det!kan!ställa!
till!problem!huruvida!det!är!tillämpligt!med!hur!
lagen!framställs.!Däremot!ser!man!inget!
hinder!av!att!företag!får!välja!riktlinjer!som!

Ser!ett!behov!av!
informationsinstanser!som!ska!
tydlggöra!och!exemplifiera!hur!
hållbarhetsrapporter!kan!se!ut.!
Finns!alltså!behov!av!enhetlighet.!
Genom!undantagsbestämmelsen!
får!företag!möjlighet!att!
undanhålla!info!och!därmed!blir!
det!ett!kryphål!i!lagen.!

På!vilket!sätt!diskuteras!företags!
möjlighet!att!själv!välja!innehållet!i!
hållbarhetsrapporterna?

På!vilket!sätt!diskuteras!företags!
möjlighet!att!själv!välja!innehållet!i!
hållbarhetsrapporterna?

På!vilket!sätt!diskuteras!företags!
möjlighet!att!själv!välja!innehållet!i!
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Ekobrottsmyndigheten0 Revisorsnämnden0

Diskuteras0jämförbarhet?0Ja/Nej Nej Nej

I0vilken0mån0diskuteras0jämförbarhet?

Diskuteras0cherry0picking?0Ja/Nej Ja,0delvis Nej

Regelrådet0 Diskrimineringsombudsmannen0

Diksuteras0jämförbarhet?0Ja/Nej Ja,0delvis Nej

I0vilken0mån0diskuteras0jämförbarhet?

Diskuteras0cherry0picking?0Ja/Nej Nej Nej

Fondbolagens0förening Kemikalieinspektionen

Diskuteras0jämförbarhet?0Ja/Nej Ja Ja

I0vilken0mån0diskuteras0jämförbarhet?

Diskuteras0cherry0picking?0Ja/Nej Ja,0delvis

Se0ovan

Naturskyddsföreningen Nordic0Growth0Market0NGM0AB

Diskuteras0jämförbarhet?0Ja/Nej Inget0remissvar Inget0remissvar,0tidsbrist

I0vilken0mån0diskuteras0jämförbarhet?

Diskuteras0cherry0picking?0Ja/Nej

0Sveriges0exportM0och0investeringsråd Sveriges0Kvinnolobby

Diskuteras0jämförbarhet?0Ja/Nej Inget0remissvar Nej

I0vilken0mån0diskuteras0jämförbarhet?

Diskuteras0cherry0picking?0Ja/Nej Nej

Man0påpekar0att0om0företag0lämnar0
oriktig0uppgift0i0hållbarhetsrapporten0och0
om0den0ingår0i0förvaltningsberättelsen0
kan0det0föranleda0straffansvar0för0
bokföringsbrott.0Däremot0om0
hållbarhetsrapporten0hålls0skild0från0
årsredovisningen0omfattas0den0inte0av0
straffansvar.0

Eftersöker0ett0ställningstagande0för0
konkreta0standarder0för0att0underlätta0
analys0av0hållbarhet0och0vad0som0ska0
omfattas0eftersom0det0påverkar0
jämförbarheten0när0valmöjlighet0mellan0
standarder0och0metoder0finns.

På0vilket0sätt0diskuteras0företags0
möjlighet0att0själv0välja0innehållet0i0

På0vilket0sätt0diskuteras0företags0
möjlighet0att0själv0välja0innehållet0i0

Finns0en0behov0av0enhetlighet0i0
rapporterna0som0kan0uppnås0genom0
informationsinstanser,0detta0behov0
diskuteras0inte0i0den0mån0som0RR0hade0
önskat.

På0vilket0sätt0diskuteras0företags0
möjlighet0att0själv0välja0innehållet0i0
hållbarhetsrapporterna?

På0vilket0sätt0diskuteras0företags0
möjlighet0att0själv0välja0innehållet0i0
hållbarhetsrapporterna?

På0vilket0sätt0diskuteras0företags0
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Sida Kommerskollegium

Diskuteras1jämförbarhet?1Ja/Nej Nej Ja

I1vilken1mån1diskuteras1jämförbarhet?

Diskuteras1cherry1picking?1Ja/Nej Ja,1delvis Ja,1delvis

AllBright 1Amnesty1Sverige1

Diksuteras1jämförbarhet?1Ja/Nej Inget1remissvar Nej

I1vilken1mån1diskuteras1jämförbarhet?

Diskuteras1cherry1picking?1Ja/Nej Ja,1delvis

Företagarna Handelshögskolan1i1Stockholm

Diskuteras1jämförbarhet?1Ja/Nej Inget1remissvar Inget1remissvar

I1vilken1mån1diskuteras1jämförbarhet?

Diskuteras1cherry1picking?1Ja/Nej

SIS,1Swedish1Standards1Institute Social1Venture1Network1Sweden1

Diskuteras1jämförbarhet?1Ja/Nej Nej Inget1remissvar

I1vilken1mån1diskuteras1jämförbarhet?

Diskuteras1cherry1picking?1Ja/Nej Ja,1delvis

Swedfund1 Swedwatch

Diskuteras1jämförbarhet?1Ja/Nej Nej Ja

I1vilken1mån1diskuteras1jämförbarhet?

Diskuteras1cherry1picking?1Ja/Nej Nej Ja

Framhäver1att1man1ska1kunna1tillämpa1

olika1standards1där1ISO26001nämns1som1

exempel.

Anser1att1lagutrymmet1som1beskriver1

hållbarhetsrapportens1innehåll1bör1

förtydligas1i1syfte1att1stärka1

hållbarhetsrapportens1relevans,1just1nu1

lämnas1för1stort1utrymme1för1tolkning.1För1

att1erhålla1hållbarhetsrapporter1med1så1

relevant1innehåll1som1möjligt1anser1de1att1

det1bör1anges1minimikrav1på1vilka1avsnitt1

som1skall1ingå1i1rapporten,1snarare1än1

förslag1på1områden.1Innehållet1ska1

Eftersöker1tydliga1parametrar1för1tillåten1eller1

rimlig1förklaring1till1ickeQutlämnande1av1

information.1Annars1lämnas1för1utrymme1för1olika1

tolkningar1av1olika1företag.1Bristande1innehåll1bör1

kopplas1till1sanktionsmöjligheten.

På1vilket1sätt1diskuteras1företags1

möjlighet1att1själv1välja1innehållet1i1

På1vilket1sätt1diskuteras1företags1

möjlighet1att1själv1välja1innehållet1i1

Man1anser1att1genom1de1nya1reglerna1kommer1

transparensen,1förståelsen1och1tillgänligheten1att1

öka1av1företagens1ekonoiska,1sociala1och1

miljörelaterade1upplysningar.1Detta1kommer1leda1

till1att1man1kan1mäta,1övervaka1och1behandla1

företagens1påverkan1på1samhället1och1miljön,1

vilket1i1sin1tur1kommer1underlätta1jämförelse1av1

denna1information.1Man1argumenterar1för1att1

bättre1jämförelse1och1transparens1av1

hållbarhetsindikatorer1kan1påvkera1investeringar1

positivt11vilket1förbättrar1kapitalets1allokering1på1

marknaden.1Man1anser1att1en1harmonisering1av1

hållbarhetsrapportering1kan1bidra1till1en1bättre1inre1

Man1diskuterar1att1företag1kommer1att1gå1ifrån1

frivilliga1åtgärder1inom1CSR1där1man1själv1kunnat1

utforma1och1anpassa1krav.1Därför1bör1man1vara1

försiktig1med1att1inte1ställa1för1höga1krav1och1att1

det1uppstår1konsekvener1som1inte1vad1menade.1

Därför1ser1man1att1det1behövs1en1överyn1av1

beredskapen,1övervaknig,1och1kapacitet1hos1

företag.

Kopplar1samman1verifiering1av1rapporterna1med1

att1kvaliteten1på1rapporterna1blir1varierande1om1

inte1rapporterna1granskas.1På1detta1sätt1blir1det1

svårt1att1åstadkomma1jämförbarhet.1Man1

återkopplar1till1huvudsakligt1mål1i1ändringsdirektiv1

om1skapa1jämförbarhet1mellan1företag1och1över1

tid.1För1att1uppnå1detta1ser1man1att1det1behövs1

tydliga1förväntingar1på1företag1när1det1gäller1vilka1

rapporteringsmetoder1som1får1tillämpas.1

Kommenterar1att1det1är1upp1till1företag1att1enligt1

undantagsbestämmelsen1exkludera1viss1

inforamtion1om1det1finns1skäl.1Denna1möjlighet1

bidrar1till1brist1på1transparens.1Här1vill1man1att1det1

tydligt1ska1framgå1vad1en1hållbarhetsrapport1ska1

innehålla1och1att1företag1inte1ska1få1besluta1om1

detta1i1alltför1stor1grad.1

På1vilket1sätt1diskuteras1företags1

möjlighet1att1själv1välja1innehållet1i1

hållbarhetsrapporterna?

På1vilket1sätt1diskuteras1företags1

möjlighet1att1själv1välja1innehållet1i1

hållbarhetsrapporterna?

På1vilket1sätt1diskuteras1företags1

möjlighet1att1själv1välja1innehållet1i1
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Exportkreditnämnden Bokföringsnämnden

Diskuteras6jämförbarhet?6Ja/Nej Nej Ja,6delvis
I6vilken6mån6diskuteras6jämförbarhet?

Diskuteras6cherry6picking?6Ja/Nej Nej Nej

Aktiemarknadsbolagens6förening6 SveMin

Diksuteras6jämförbarhet?6Ja/Nej Inget6remissvar Ja
I6vilken6mån6diskuteras6jämförbarhet? Se6svenskt6näringsliv

Diskuteras6cherry6picking?6Ja/Nej Ja,6delvis

ICC Institutet6mot6mutor6(IMM)

Diskuteras6jämförbarhet?6Ja/Nej Inget6remissvar Nej

I6vilken6mån6diskuteras6jämförbarhet?

Diskuteras6cherry6picking?6Ja/Nej Nej

StyrelseAkademien Svensk6Handel6

Diskuteras6jämförbarhet?6Ja/Nej Nej Ja
I6vilken6mån6diskuteras6jämförbarhet?

Diskuteras6cherry6picking?6Ja/Nej
Nej Nej

Sweden's6Sustainable6Investment6Forum6(SWESIF)6 Tjänstemännens6centralorganisation6(TCO)

Diskuteras6jämförbarhet?6Ja/Nej Inget6remissvar Ja,6delvis
I6vilken6mån6diskuteras6jämförbarhet?

Diskuteras6cherry6picking?6Ja/Nej Nej

Kommenterar6att6hållbarhetsrapporten6inte6
ska6granskas6baserat6på6dess6innehåll,6
vilket6är6beklaligt6med6tanke6på6att6det6
leder6till66kvalitativa6rapporter6där6resultaten6
går6att6analysera6på6på6ett6bättre6sätt6och6
att6risken6blir6större6att6
rapporteringsskyldigheten6endast6bli6en6
administrativ6rapporteringssyssla.6Man6
tycker6även6att6det6är6bristfälligt6att6
promemorian6inte6diskuterar6hur6man6ska6
samordna6och6vägleda6uppfyllandet6av6
rapporteringskravet.6

Argumenterar6för6att6det6ska6finnas6enhetlig6
och6liktydig6rapportering6för6jämförelse.6
Skriver6att6det6finns6rapporteringssystem6
men6att6dessa6behöver6utvecklas.

Hänvisar6till6att6kravet6på6rapprtering6
endast6ska6knytas6till6företagets6storlek.6
Det6kan6annars6leda6till6att6två6lika6stora6
koncerner6kan6få6olika6regler6beroende6på6
om6mederföretaget6är6stort6eller6inte.

På6vilket6sätt6diskuteras6företags6
möjlighet6att6själv6välja6innehållet6i6

På6vilket6sätt6diskuteras6företags6
möjlighet6att6själv6välja6innehållet6i6

På6vilket6sätt6diskuteras6företags6
möjlighet6att6själv6välja6innehållet6i6
hållbarhetsrapporterna?

På6vilket6sätt6diskuteras6företags6
möjlighet6att6själv6välja6innehållet6i6
hållbarhetsrapporterna?

På6vilket6sätt6diskuteras6företags6
möjlighet6att6själv6välja6innehållet6i6
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Juridiska)fakultetsstyrelsen)vid)Lunds)universitet Naturvårdsverket)

Diskuteras)jämförbarhet?)Ja/Nej Nej Nej

I)vilken)mån)diskuteras)jämförbarhet?

Diskuteras)cherry)picking?)Ja/Nej Nej Nej

Business)and)Professional)Women)Sweden CSR)Sweden

Diksuteras)jämförbarhet?)Ja/Nej Inget)remissvar Inget)remissvar

I)vilken)mån)diskuteras)jämförbarhet?

Diskuteras)cherry)picking?)Ja/Nej

Institutionella)ägares)förening)för)regleringsfrågor)på)aktiemarknaden) Kollegiet)för)svensk)bolagsstyrning

Diskuteras)jämförbarhet?)Ja/Nej Inget)remissvar Nej

I)vilken)mån)diskuteras)jämförbarhet?

Diskuteras)cherry)picking?)Ja/Nej Ja

Svenska)Bankföreningen Svenska)kyrkan)

Diskuteras)jämförbarhet?)Ja/Nej Nej Ja)

I)vilken)mån)diskuteras)jämförbarhet?

Diskuteras)cherry)picking?)Ja/Nej

Nej Nej

Hovrätten)över)Skåne)och)Blekinge

Diskuteras)jämförbarhet?)Ja/Nej Nej

I)vilken)mån)diskuteras)jämförbarhet?

Diskuteras)cherry)picking?)Ja/Nej Nej

Anser)att)lagen)bör)betona)behovet)och)

uppmuntra)till)att)rapportera)jämförbar)

data.)Exempelvis)med)hjälp)av)relevanta)

nyckeltal.

Diskuterar))undantagsregeln)att)utelämna)

viss)information,)att)skl)skall)anges)av)

styrelsen,)men)att)det)är)problematisk)att)

det)inte)uttrycks)till)vem)eller)var)det)ska)

anges.)Här)finns)alltså)utrymme)för)egna)

På)vilket)sätt)diskuteras)företags)

möjlighet)att)själv)välja)innehållet)i)

På)vilket)sätt)diskuteras)företags)

möjlighet)att)själv)välja)innehållet)i)

På)vilket)sätt)diskuteras)företags)

möjlighet)att)själv)välja)innehållet)i)

hållbarhetsrapporterna?

På)vilket)sätt)diskuteras)företags)

möjlighet)att)själv)välja)innehållet)i)

hållbarhetsrapporterna?

På)vilket)sätt)diskuteras)företags)

möjlighet)att)själv)välja)innehållet)i)


