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Sammandrag: 

Syftet med magisteravhandlingen är att undersöka ifall det finns ett behov för obligatorisk 
extern verifikation av företagsansvarsrapportering. Forskningsfrågan besvaras kvalitativt 
ur ett intressentperspektiv med att utföra semi-strukturerade intervjuer. Utöver är delsyftet 
att undersöka vilken utomstående part/yrkesgrupp skulle vara lämpligast att utföra 
verifikationen på ansvarsrapporterna. De utvalda intressegrupperna är konsumenter och 
möjliga arbetstagare, professionella investerare samt verifikationsaktörer. Intervjufrågorna 
är anpassade enligt intressegrupp. 

Företagsansvarets och -rapporteringens betydelse på olika marknader ökar stadigt. Det 
nyligen införda EU-direktivet om rapportering av icke-finansiell information innehåller 
inte regleringar gällande extern verifikation. De flesta tidigare studier undersöker 
kvantitativt hur extern verifikation av ansvarsrapporteringen inverkar på enskilda 
marknader eller på företaget i sig. Magisteravhandlingen kontribuerar således till de 
tidigare undersökningarna med att kvalitativt undersöka orsaker varför extern verifikation 
kan upplevas som relevant, eller icke relevant, ur olika intressentperspektiv. Avhandlingens 
teoretiska referensram tar bland annat upp olika teoretiska motiv för ansvarsrapportering, 
företagets synvinkel på ansvarsrapportering, ESG och investering, grönmålning som 
fenomen samt lagstiftning gällande både ansvarsrapportering och dess externa verifikation.  

Forskningsresultatet är inte entydigt. Intervjuresultatet kombinerat med tidigare forskning 
indikerar att det finns ett behov att införa extern verifikation av 
företagsansvarsrapporteringen. Behovet för extern verifikation är dock inte direkt medvetet 
ur ett intressentperspektiv. Avhandlingens resultat stöder EU:s nya förslag (21.4.2021) om 
införande av obligatorisk verifikation på ansvarsrapporterna. Undersökningsresultatet 
indicerar vidare att ifall obligatorisk extern verifikation skulle införas så skulle själva 
verifikationsbranschen därtill behöva striktare och klarare regleringar. Detta gäller speciellt 
aspekter som verifikationsaktörens oberoendehet och hur verifikationens omfattning 
beslutas.  
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1 INLEDNING 

Vi har kommit långt från tiderna då företagens bokslut i ett nötskal handlade om 

lönsamhet, tillgångar och skulder. Istället för att endast rapportera om den ekonomiska 

ställningen har många, speciellt större, företag redan länge frivilligt redogjort om sitt 

samhällsansvar och gett ut hållbarhetsrapporter i samband med sin ekonomiska 

årsredovisning – vilket gör att man kan påstå att speciellt större företag och koncerner 

har blivit transparentare med sin verksamhet (Kolk 2004; KPMG 2017). Det nya 

direktivet för rapportering av icke-finansiell information av Europeiska unionen tar bort 

denna frihet för märkbart stora företag av allmänt intresse, se direktivet 2014/95/EU. 

Till skillnad från tidigare, då ansvarsrapporteringen ännu i helhet baserade sig på 

frivillighet, skall bolagets styrelse nu underteckna den angivna informationen om 

bolagets ansvarsfullhet och revisorn är skyldig att kontrollera att det förpliktade bolaget 

gett ut dessa uppgifter (Nokkala 2018). 

Från KPMG:s senaste världsomfattande undersökning (2017) kan man se trenden och 

utvecklingen av stora bolags hållbarhets- och ansvarsrapportering. KPMG:s 

undersökning är utförd på de 100 största företagen (grupp N100) per omsättning från 

49 olika länder, vilket gör att samplet består totalt av 4900 bolag. Deras andra 

referensgrupp i undersökningen är de 250 största bolagen (grupp G250) per omsättning 

globalt. Undersökningen visar en fortsatt växande trend på ansvarsrapportering i båda 

sampelgrupperna. Inom EU förväntas det nya direktivet ytterligare öka på europeiska 

bolagens ansvarsrapportering inom de två kommande åren, speciellt i Östeuropa där 

ansvarsrapporteringsdensiteten ligger 17% efter Västeuropa år 2017. Det är också 

förväntat, att i de länder där ansvarsrapporteringen ännu baserar sig på frivillighet eller 

rekommendationer, kommer det förr eller senare att bli obligatoriskt att rapportera. 

GRI-riktlinjerna tillämpades mest i både grupp N100 och G250 gällande ansvars- och 

hållbarhetsrapporteringen. Undersökningen visade speciellt bland grupp G250 en 

ökande trend på att presentera icke-finansiell ansvarsfullhetsinformation i samband 

med den finansiella årsredovisningen, år 2015 gjorde 65% detta medan år 2017 var 

integrationsprocenten redan 78%. Detta antyder att bolagen börjar anse att 

ansvarsrapporten är relevant för dess investerare i allt större mån, och att 

ansvarsrapporteringen har potential att öka på företagets värde på lång sikt. Potentiella 

”gröna/ansvarsfulla” investerare sätter även press på att den informationen som ges ut 

är korrekt och fullständig, vilket också har ökat på den frivilliga externa revisionen på 

ansvarsrapporterna speciellt i grupp G250. År 2017 var 67% av grupp G250 

ansvarsrapporter externt reviderade. I grupp N100 var motsvarande procenten år 2017 
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endast 45%, men förväntningen är att detta kommer att öka drastiskt inom denna grupp 

inom de närmaste fem åren. (KPMG 2017) 

I Finland har det varit obligatorisk för statligt ägda bolag att publicera ansvarsrapporter 

sedan år 2011, och enligt en nyligen genomförd nationell undersökning anser 94% av 

finländare att det är viktigt att ta hand om omgivningen (Silvola & Vinnari 2020). PwC:s 

företagsansvarsbarometer 2018 utgjordes på 594 stora bolag i Finland. Av detta sampel 

publicerade 165 bolag en ansvarsrapport för räkenskapsperioden 2017. I Finland har 

mängden av bolag som publicerar hållbarhets- och ansvarsrapporter ökat ganska stadigt 

från år 2009 då ansvarsrapporter gavs av 121 bolag. Antalet bolag i Finland som har sina 

ansvarsrapporter externt reviderade har också vuxit mellan åren 2009–2017 från 17 till 

39. Detta antal gällande extern revision är dock samma som år 2016 fastän antalet bolag 

som ger ut ansvarsrapporter har vuxit med 15 på samma tid, se tabell 1 nedan. 

Situationen i Finland år 2017 var att 76% av bolagen som var med i samplet inte hade sin 

ansvarsrapport granskad av en utomstående oberoende part. (PwC 2018) 

Tabell 1  Informationen tagen ur PwC:s företagsansvarsbarometer 2018, antalet 
företagsansvarsrapporter i Finland och antalet av dessa som är externt verifierade 

 

1.1 Problemområde 

Antalet bolag som ger ut hållbarhets- och ansvarsrapporter ökar stadigt, betydelsen av 

ansvarsrapporteringen blir allt tyngre och integreringen mellan informationen av 

ansvarsrapporterna med bokslutets finansiella del anses vara allt mer viktigt. Dessutom 

baserar sig inte ansvarsrapporteringen mer på endast bolagets frivillighet, utan till 

exempel EU:s nya direktiv gör detta obligatoriskt för vissa stora europeiska bolag som är 

av allmänt intresse. Dock finns det för tillfället ingen förpliktelse för bolagen att utföra 

extern revision på innebörden av ansvarsrapporteringen. Speciellt då integreringen 
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mellan icke-finansiell och finansiell information fortsätter, kan en revisionsberättelse ge 

fel slags trygghetskänsla av att även ansvarsrapportens innehåll är externt granskat 

fastän revisionsberättelsen berör endast den finansiella informationen och 

verksamhetsberättelsen (se till exempel Reimsbach et al. 2018). Då ansvarsrapporternas 

betydelse och företagets ”gröna” imago får allt större betydelse för bolagens olika 

intressegrupper kan man fråga sig hur trovärdiga de publicerade uppgifterna egentligen 

är ifall det inte finns regleringar på att utsätta den angivna informationen för 

utomstående revision – speciellt då ansvarsfullhetsfaktorerna i sig ökar på bolagets 

pengavärde i längden (Friede et al. 2015). Kan en indirekt resultatmanipuleringsrisk 

förflyttas från den finansiella informationen som är obligatorisk utsatt för extern 

revision till att beröra den icke-finansiella informationen, som hållbarhets- och 

ansvarsrapporterna, där utomstående revision inte ännu är obligatoriskt?  

”Den lagstiftning som håller på att utvecklas i EU kommer i framtiden att få investerare och 
finansiärer att försöka rikta sina pengaflöden allt mer mot utvecklingsprojekt inom hållbarhet. 
Hurdan ESG-information företagen i fortsättningen ger av sig själva, både kvalitativ och numerisk, 
kommer troligtvis att påverka investerares och finansiärers investeringsbeslut.” (Sanna 
Pietiläinen PwC:s företagsansvarsservice, PwC 2018, fri översättning från finska) 

 

De flesta tidigare forskningspublikationerna gällande företagsansvarsrapportering, 

ansvarsfull investering och revision på den icke-finansiella informationen har varit 

kvantitativa till sin natur. Därmed kommer denna avhandling att komplettera den 

existerande forskningen med att kvalitativt undersöka om det finns ett behov för 

obligatorisk extern verifikation av företagsansvarsrapporteringen. Forskningsfrågan 

kommer att besvaras med hjälp av tidigare publicerad forskning och med intervjuer från 

olika intressentperspektiv; konsumenter/arbetstagare, revisionsparter och investerare. 

Det finns inte heller tidigare forskning från Finland var olika intressentgruppers 

synpunkter jämförs med varandra gällande behovet av extern verifikation av den icke-

finansiella informationen. 

1.2 Syfte och forskningsfråga 

Syftet med denna avhandling är att kvalitativt undersöka varför extern verifikation av 

företagsansvarsrapporter bör vara eller inte bör vara obligatorisk, ur ett externt 

intressentperspektiv. De bedrivande motiven bakom företagsansvarsrapportering och 

dess verifikation beskrivs genom en litteraturöversikt. På basis av den teoretiska 

referensramen, tidigare undersökningar och avhandlingens syfte så är den övergripande 

empiriska forskningsfrågan: 
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Bör bolagens ansvarsrapporter utsättas för obligatorisk extern verifikation eller inte? 

Forskningsfrågan kommer att besvaras ur ett finländskt intressentperspektiv med 

respondenter från följande intressegrupper; Konsument och/eller möjlig arbetstagare, 

granskare av ansvarsrapporter och investerare. Den övergripande forskningsfrågan 

lämnas medvetet öppen, så att respondenterna i den empiriska delen av avhandlingen 

kan ta ställning både för och emot behovet av obligatorisk extern verifikation av 

ansvarsrapporteringen. Meningen med forskningsfrågan är att få en förståelse på varför 

de olika intressegrupperna tar den specifika inställningen, antingen för eller emot. 

Avhandlingens delsyfte är att undersöka vilken part skulle anses vara lämpligaste att 

utföra ansvarsrapportens verifikation och hur aktörerna upplever 

verifikationsbranschen för tillfället. 

1.3 Metod och avgränsning 

Avhandlingens teoretiska referensram, vilken samtidigt fungerar som en 

litteraturöversikt, tas ur internationella akademiska forskningsartiklar och 

publikationer. Jag har betonat nyligen publicerade forskningsartiklar i 

litteraturöversikten. Den kvalitativa empiriska delen kommer att bestå av semi-

strukturerade intervjuer med konsumenter, investerare och revisorer/ansvarskonsulter 

från Finland. Vissa specifika intervjufrågor per intressegrupp uppkommer. Från 

konsumenter/möjliga arbetstagare kommer fokusen vara på ifall de är medvetna om att 

ansvarsrapporter inte är obligatoriskt utsatta för extern verifikation och hur mycket 

företagets ansvarsfulla rykte inverkar på deras köpbeteende och val av arbetsplats. Av 

granskare av ansvarsrapporter kommer de olika orsakerna varför eller varför inte extern 

verifikation borde vara obligatoriskt betonas och på vilken nivå/omfattning 

verifikationen i så fall borde utföras, samt fokusera på vilka yrkesfärdigheter/erfarenhet 

de anser är viktiga för att utföra verifikationen på ansvarsrapporteringen. Från 

investerarnas synvinkel kommer betoningen vara på hur ansvarsrapporteringen 

inverkar på investeringsbesluten och ifall dess verifikation spelar en roll, och hur de 

upplever att ESG-prestationerna inverkar på investeringsrisken samt -avkastningen.  

Forskningsfrågan behandlas med ett abduktivt tillvägagångssätt och analysen förlitar sig 

på en blandning av relativistisk ontologi och subjektivistisk epistemologi. Se mera om 

forskningsmetodiken i kapitel fyra. I avhandlingen används det överordnade begreppet 

”ansvarsrapportering” för att omfatta hela den icke-finansiella företagsrapporteringen 

som kan innehålla aspekter som hållbarhet, miljöfrågor och rapportering om företagets 

sociala ansvar.  
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1.4 Disposition 

Avhandlingens kapitel två och tre är litteraturöversikter av tidigare forskning och 

publikationer, som fungerar som den teoretiska referensramen för empirin. Kapitel två 

handlar allmänt om ansvarsrapportering ur ett teoretiskt och praktiskt perspektiv ur 

företagets synvinkel samt dess påverkan på olika marknader. Det tredje kapitlet handlar 

om verifikation av ansvarsrapportering och existerande lagstiftning inom 

ansvarsrapportering och dess verifikation. Efter den teoretiska referensramen behandlas 

metodiken, datainsamlingen och sampelvalet i kapitel fyra. I kapitel fem presenteras 

intervjusvaren och citat lyfts fram. Efter de presenterade intervjusvaren analyseras och 

diskuteras de utförda intervjuerna i kapitel sex. Samma kapitel innehåller också en 

diskussion om forskningens möjliga limitationer och förslag till fortsatt forskning. Det 

sista kapitlet sammanfattar hela avhandlingen i en överläggande slutsats. 
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2 ALLMÄNT OM ANSVARSRAPPORTERING OCH EFFEKTER 
PÅ MARKNADEN 

Detta huvudkapitel handlar om ansvarsrapportering ur olika relevanta teoretiska 

perspektiv, allmänt om ansvarsapportering ur bolagets synvinkel, ansvarsrapportering 

som ett värdeskapande medel och dess effekter på marknaden.  

2.1 Det teoretiska perspektivet på ansvarsrapportering 

Det finns olika teoretiska synvinklar på organisationens processer och beteendemönster, 

varav följande presenterade teorier kan anses vara relevanta för att få en insyn i varför 

bolag är engagerade i ansvarsrapportering och dess verifikation.  

Intressentteorin behandlar förhållandet mellan organisationen och dess intressenter. 

Freeman definierade år 1984 organisationens intressenter som varje grupp eller individ 

som kan påverka eller påverkas av bolagets engagemang1. Från den intressentteoretiska 

synvinkeln är organisationen skyldig att bemöta alla dess intressegruppers 

förväntningar istället för att endast de av aktieägarna. Enligt intressentteorin är 

organisationen således ansvarsskyldig även för andra aspekter än endast de finansiella 

prestationerna. I praktiken betyder att företagsledningen är förväntad att bedriva 

organisationens verksamhet i enlighet med vad dess intressegrupper anser vara viktigt 

och rapportera dem om dessa. Intressentteorin kan ytterligare fördelas i två olika 

huvudinriktningar: 

Ledningsperspektivet av intressentteorin: Inom detta intressentteoretiska perspektiv 

argumenteras att företagsledningen försöker bemöta de intressenters förväntningar som 

har kontroll över kritiska resurser som organisationen behöver. Ju mer kritisk resursen 

anses vara för organisationen, desto större ansträngning har företagsledningen att 

bemöta den intressentens förväntningar. Intressenterna kan således rangordnas enligt 

deras kraftfullhet samt makt, och organisationen måste avgöra i vilken utsträckning 

interaktionen med de olika intressenterna bör hanteras för att främja organisationens 

engagemang.  

Det etiska perspektivet av intressentteorin: Till skillnad från ledningsperspektivet, anser 

det etiska perspektivet att oavsett intressentens kraftfullhet och makt så har alla 

intressenter samma rätt att behandlas rättvist av en organisation. Således är det 

 
1 Översättning till svenska från definitionen av Freeman (1984) “any group or individual who can affect 
or is affected by the achievement of the firm’s objectives”; hämtat ur atikeln Fernando och Lawrence 
(2014) 
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förväntat att företagsledningen bedriver organisationens verksamhet till förmån för alla 

intressenter, fastän en jämlik interaktion mellan de olika intressenterna inte skulle leda 

till bättre finansiella prestationer för organisationen. 

Överlag så betonar intressentteorin organisationens ansvarsskyldighet gentemot dess 

intressegrupper och intressegruppernas rättigheter, vilket organisationen kan påvisa 

genom att informera om relevanta engagemang som är av intressegruppernas intresse. 

Detta förverkligas till exempel genom ansvarsrapportering och i retur kan bolaget 

förvänta sig vissa fördelar som exempelvis förbättring av rykte, ökat intresse hos 

potentiella investerare och arbetstagare, lägre kapitalkostnader samt starkare stöd och 

godkännande av sina intressenter.  (Fernando & Lawrence 2014)   

Organisationens agerande är beroende av dess olika omgivningsdimensioner enligt 

institutionella teorin. Enligt institutionell isomorfism förändrar sig organisationer 

antingen medvetet eller undermedvetet och börjar påminna om varandra gällande bland 

annat formell struktur, kultur, mål och mission, då de agerar under liknande 

omständigheter och/eller begränsningar. Den institutionella isomorfismen kan 

ytterligare delas in i tre olika processer eller kategorier, vilka leder till detta slutresultat: 

Trängande isomorfism: Resulterar från både formell och informell press som sätts på 

organisationen av andra organisationer och av samhället. Denna press på att göra 

organisationsförändringar kan upplevas som en tvingande kraft som exempelvis nya 

lagar och regleringar, övertalande eller som en inbjudning till kollusion.  

Mimetisk isomorfism: Förklarar organisationsförändringen genom osäkerhetsfaktorns 

drivande kraft. När målen för verksamheten är tvetydiga, teknologin oklar eller när 

verksamhetsomgivningen ger en symbolisk osäkerhet kan organisationer 

modellera/imitera de andra organisationerna på marknaden. Modellering kan ses som 

en enkel och kostnadseffektiv lösning för organisationen under osäkerhet.  

Normativ isomorfism: Den normativa kraften för organisationsförändring härstammar 

från professionalisering, inom vilket nya normer för beteende och agerande utvecklas.  

Bakom professionaliseringsprocessen finns två viktiga källor; formell utbildning, som 

exempelvis universitet, samt tillväxten och utvecklingen av professionella nätverk vilka 

utsträcker sig igenom olika organisationer var nya organisations/arbetsmodeller kan 

snabbt sprida sig. (DiMaggio & Powell 2000) 
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Enligt legitimitetsteorin finns det ett socialt kontrakt mellan organisationen och 

samhället, vilket förväntar att organisationen följer samhällets gränser och normer. 

Detta gör att organisationer ideligen strävar efter att uppfattas som om de verkar inom 

de gränser och normer som samhället förväntar sig. Villkoren i det sociala kontraktet kan 

vara delvis uttryckliga eller indirekta, men organisationen måste se till att de 

upprätthåller en god legitimitet genom att följa villkoren så att samhället tillåter deras 

existens. Ifall det är förväntat av samhället att organisationen bör ansvarsrapportera, vill 

bolaget göra det för att vidhålla sin legitimitet. Dock kan det leda till att bolag hellre vill 

rapportera endast om de bra prestationerna exempelvis inom företagsansvar, eftersom 

negativa nyheter försämrar bolagets legitimitet. (Fernando & Lawrence 2014)  

Signalteorin går ut på ideologin att bolag vill signalera sin överlägsenhet i förhållande 

till andra. Detta kan förklara varför bolag frivilligt vill publicera mer information än vad 

de enligt lagen skulle behöva. Den frivilliga informationen behövs för att bolagen skulle 

kunna ha en konkurrensfördel i förhållande till andra bolag. På kapitalmarknaden råder 

det naturligt en informationsasymmetri vilket bolaget kan sänka genom frivillig 

rapportering om dess engagemang, och således höjs dess marknadsvärde när 

investerares osäkerhet behandlas då de har tillgång till mer information. 

Ansvarsrapporter (och dess verifikation) kan anses vara en slags signal som företag 

använder för att signalera marknaden att de är bättre än andra. (Omran & Ramdhony 

2015)  

2.2 Allmänt om ansvarsrapportering ur företagets synvinkel 

Man kan ännu idag argumentera, att den moderna ansvarsrapporteringen har sin grund 

i ideologin kallad ”tripple bottom line” (TBL), vars popularitet verkligen slog igenom tack 

vare den brittiska företagskonsultens John Elkingtons bok år 1997.  Ideologin går ut på 

att granska organisationens påverkan på sin omgivning ur tre olika synvinklar; ur ett 

socialt/samhälleligt perspektiv, miljörelaterat perspektiv och ett ekonomiskt perspektiv. 

(Milne et al. 2012) Dock var de första ”ansvarsrapporterna” publicerade redan år 1989 

som skilda bilagor till boksluten, men då handlade dessa endast om miljörelaterade 

frågor. Från och med 2000-talet började de två andra perspektiven också få plats bland 

den frivilligt rapporterade icke-finansiella informationen. De tidiga motiven för 

organisationer att rapportera frivilligt om även icke-finansiell information var bland 

annat att bättre kunna följa med sina framsteg mot målsättningar, förmedla företagets 

budskap till intressegrupper, öka trovärdighet genom större transparens och att 

förbättra på ryktet. De organisationer som valde att inte publicera om dessa motiverade 
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sitt val bland annat med att det inte skulle tillbringa mervärde jämfört med kostnaderna, 

att allmänheten inte är intresserad av informationen och att deras rykte var redan bra. 

Ytterligare var en orsak att rapporteringen är tidskrävande och att det är svårt att välja 

rätt indikatorer från all tillgänglig data. (Kolk 2004) Man kan lätt förstå att dessa 

motiveringar både för och emot ansvarsrapportering till stor del gäller ännu i dagens 

läge. Dock har den allmänna pressen att publicera om dessa vuxit, och den frivilliga 

ansvarsrapporteringen har vuxit drastiskt de senaste tre årtiondena (KPMG 2017).  Ian 

Mackintosh som är ordförande för organisationen Corporate Reporting Dialogue 

sammanfattar denna press i KPMG.s globala undersökning 2017 om 

ansvarsrapportering:  

”Den fjärdedel av de företag i grupp N100 som inte ännu har engagerat sig i ansvarsrapportering 
gör det på egen risk. Ifall de vill bedriva affärsverksamhet på långt skikt, måste de börja tänka på 
ansvarsrapportering omedelbart. Det första steget är att börja rapportera internt. Genom att 
överväga de problem vi globalt står inför och genom att förstå hur det påverkar affärsmodellerna 
– både positivt och negativt – kan dessa företag följaktligen anpassa sig. Om de inte agerar, är det 
osannolikt att de stannar kvar i marknaden.” (Ian Mackintosh, KPMG 2017, fri översättning från 
engelska) 

För att redovisa om bolagets prestation inom ansvarsaspekterna i TBL behövs 

indikatorer. Dessa indikatorer fungerar som mått på hur bolaget har presterat och 

utvecklats inom en viss kategori. Till exempel kan bolagets totala koldioxidutsläpp vara 

en indikator inom kategorin miljö medan mängden skedda arbetsolyckor per år är en 

indikator inom den sociala kategorin. Indikatorerna kan till sin natur vara både 

kvalitativa och kvantitativa. (Ramanan 2018 s. 47–48) År 2012 utvecklades de så kallade 

”Sustainability Development Goals” (SDG) i United Nations konferens om hållbar 

utveckling. Syftet med SDG:s var att fastställa globala mål för hållbar utveckling inom 

miljö, politik och ekonomi. (United Nations Development Programme 2020). SDG 

består av 17 olika kategorier med utsatta mål för att motarbeta fattighet, skydda miljön 

samt för att förbättra livskvaliteten och framtidsutsikterna för alla människor. År 2015 

åtog sig alla medlemsländer i United Nations de mål fastställda i SDG som en del av den 

överenskomna agendan för 15 år framåt för hållbar utveckling. (Sustainable 

Development Goals 2020a) Efter år 2015 blev SDG:s snabbt populära inom bolagens 

ansvarsrapportering då det gäller att välja och kategorisera företagsansvarsindikatorer. 

KPMG:s globala undersökning från år 2017 visar att 39% av N100 och 43% av G250 

bolagen kopplade sina ansvarsfrågor ihop med SDG (KPMG 2017). SDG:s har utvecklats 

ytterligare och i mars 2017 godkändes ett globalt ramverk på 231 indikatorer som skall 

mäta prestationen i de 17 olika målkategorierna (Sustainable Development Goals 

2020b).  
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Den uppsättning av olika indikatorer som bolaget har valt, skall sedan konstrueras till en 

logisk sammanfattning för, den ofta separata, årspublikationen (Ramanan 2018 s. 47). 

Det finns olika konceptuella ramverk hur indikatorerna skulle kunna presenteras i 

ansvarsrapporteringen. Det mest populära ramverket i dagens läge är utgett av Global 

Reporting Inititative (GRI), som är en oberoende internationell organisation från 

Nederländerna. Organisationen har varit aktiv inom hållbarhetsredovisning sedan år 

1997. (GRI 2020) I KPMG:s globala undersökning om ansvarsrapportering använde sig 

75% av G250 bolagen GRI:s rapporteringsriktlinjer och av N100 bolagen 63% (KPMG 

2017). Ursprungligen utvecklades GRI för att redovisa bolagens prestation i de aspekter 

som nämnts i TBL. Syftet med GRI är att globalt standardisera ansvarsrapporteringen, 

vilket skulle göra det möjligt att inte enbart mäta prestationen inom dessa områden men 

även att jämföra resultaten mellan organisationer inom samma branscher (Grushina 

2017). GRI riktlinjerna har uppdaterats flera gånger sedan de första gången gavs ut. Den 

mest använda för tillfället är GRI G4, vilken inkluderar en till ansvarsaspekt till de 

existerande i TBL; Etik- och integritetsaspekten inom kategorin 

bolagsstyrning/förvaltning. (Ramanan 2018 s.47).  Den senaste uppdateringen i GRI:s 

ramverk är publicerad i slutet av året 2016 och kallas GRI standards, men de flesta bolag 

har inte ännu hunnit ta i bruk denna version av ramverket i sin ansvarsrapportering 

(KPMG 2017). 

Vanligtvis publiceras bolagets ansvarsrapport som en skild bilaga/berättelse till det 

traditionella bokslutet/årsredovisningen. Vissa bolag väljer dock att kombinera den 

finansiella informationen och indikatorerna med de icke-finansiella som uppkommer i 

ansvarsrapporteringen i en så kallad integrerad rapporterings (IR) modell. (Ramanan 

2018 s. 48) År 2017 meddelade 17% av bolagen i KPMG:s undersökning att de använde 

sig av IR-modellen. Två tredjedelar av bolagen som använde sig av IR följde 

organisationens ”International Integrated Reporting Council:s” (IIRC) ramverk för 

rapporteringen (KPMG 2017).  Meningen med IR att förena den finansiella och icke-

finansiella informationen till en mer sammanfattande enhet, göra 

rapporteringsprocessen effektivare genom att förminska duplikationer och att bättre 

representera och kommunicera bolagets hela kapital det har för värdeskapandet 

(Integrated Reporting 2020). IR är speciellt populärt i länder som Sydafrika, Japan, 

Spanien, Nederländerna, Brasilien och México. En orsak till IR:s växande popularitet är 

att locka mer investerare och att bättre koppla ihop ansvarsrapporteringen som ett 

långsiktigt värdeskapande medel i resten av affärsverksamheten (KPMG 2017). 
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2.3 Företagsansvar, ansvarsrapportering och värdeskapande 

Enligt Gray (2006) skulle mängden av bolag som publicerar ansvarsrapporter inte växa 

om företagsledningen inte skulle tro att det medför ett mervärde för organisationen. För 

att ha ett mervärde, måste det i den kapitalistiska affärsvärlden ha ett värde som går att 

mätas i pengar; det kan antingen bidra till vinsten, till friheten att sträva efter vinst 

och/eller frihet från framtida begränsningar för vinstsökande.  Därför måste man enligt 

Gray (2006) se ansvarsrapporteringen som ett värdeskapande medel som används av 

företagsledningen för att förbättra den finansiella situationen/prestationen, fastän olika 

studier skulle ge konflikterande resultat om sambandet mellan ansvarsrapportering och 

den finansiella inverkan. EY gjorde en global undersökning år 2013 om upplevda 

värderelevansen på ansvarsrapportering ur företagets synvinkel. I frågeenkäten deltog 

579 bolag som representerade olika industrier, varav 391 bolag publicerade om sitt 

företagsansvar. Den största orsaken för publika bolag att inte publicera en 

ansvarsrapport var att de upplevde att de inte har resurser att förbereda en publicerbar 

ansvarsrapport, medan den vanligaste orsaken för privata bolag var att det inte finns en 

efterfrågan för sådan information (EY 2013 s. 15), vilket stöds av studien utförd av Kolk 

(2004). Det största motivet för de bolag som ansvarsrapporterade var att öka på 

transparensen gentemot intressegrupperna, följt av att få en konkurrensfördel (EY 2013 

s. 9). I frågan om hurdan värderelevans ansvarsrapporteringen upplevdes ha, var den 

största aspekten att det förbättrade på bolagets rykte följt av att det ökade på 

arbetstagarnas lojalitet gentemot företaget: se EY:s (2013) figur 1 nedan. 

 

Figur 1 Ansvarsrapportering och upplevd värderelevans ur företagets synvinkel, figur 
modifierad av EY:s undersökning 2013 s. 3 
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2.3.1 Tidigare undersökningar om värdeskapande och konsumenters 
samt arbetstagares reaktioner 

Eccles et al. (2014) undersökte hur engagemanget i företagsansvar inverkar på 

organisationens processer och prestation, genom att jämföra två olika grupper av bolag 

från USA under ett 18 års tidsintervall. Den ena gruppen hade tagit sig an 

företagsansvarspolicy år 1993 medan den andra gruppen av företag inte hade gjort det. 

Forskarna kom fram till att företagsansvarsfullheten inverkade i hög grad på bolagets 

styrning. De företag som var engagerade i företagsansvar hade involverat bolagets 

styrelse direkt i hållbarhetsfrågor och hade kopplat företagsledningens ersättningar och 

bonus till olika hållbarhetsmål. Utöver det var dessa företag mer 

intressegrupporienterade, transparentare angående icke-finansiell information och 

deras externa kommunikation hade en längre tidshorisont, vilket lockade en större andel 

av långsiktiga investerare. Enligt undersökningen så hade de ansvarsfulla företagen 

bättre prestationer på aktiemarknaden och klarade sig bättre ekonomiskt ur ett 

redovisningsperspektiv än de icke-ansvarsfulla, fastän detta inte var förväntat 

marknaden. I de länder var ansvarsrapporteringen har blivit reglerad och obligatorisk, 

har regleringarna varit mer värdeskapande än -förstörande för organisationerna, fast 

företagskostnaderna steg på grund av de ökade rapporteringskraven (Serafeim 2012). I 

undersökningen av Guidry et al. (2010) studerades reaktionen på marknaden då ett 

sampel med bolag från USA för första gången publicerade en ansvarsrapport och deras 

forskningsresultat framhäver viktigheten av ansvarsrapportens kvalitet. I genomsnitt så 

reagerade marknaden inte signifikant då ett företag publicerade sin ansvarsrapport för 

första gången, men ifall ansvarsrapporten var av hög kvalitet så reagerade marknaden 

positivt. Kvaliteten var evaluerad enligt hur starkt ansvarsrapporten följde GRI:s 

riktlinjer. Enligt Guirdry et al. (2010) indikerar deras forskningsresultat på att ifall 

bolagen strävar efter att förbättra sitt rykte med hjälp av ansvarsrapportering så räcker 

det inte enbart att till synes rapportera om företagsansvaret – ansvarsrapporten måste 

innehålla meningsfull information om hållbarhets- och ansvarshetsaspekter för att ha en 

positiv inverkan på marknaden och således vara ekonomiskt värdeskapande.  

Ett sätt för företagen att undgå allmänhetens uppfattning om att endast till synes 

rapportera om sitt företagsansvar, utöver publiceringen av kvalitetsfulla 

ansvarsrapporter, är att implementera företagsansvarspolicyn i sin strategi 

(värderelevans). Utvecklingen av företagsansvarspolicyn och dess implementering i 

affärsstrategin kan anses som en förändringsprocess inom organisationen, där nya sätt 

att utföra det vardagliga arbetet presenteras. Företagets värdesättningar är en viktig 
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utgångspunkt för ett proaktivt företagsansvar.  Inte enbart måste företagsansvarspolicyn 

passa in med företagets kärnverksamhet, mission och vision utan den måste också vara 

i linje med resten av affärsstrategierna och de utsatta målen för att bli en naturlig 

dimension att ta i beaktande i verksamheten.  Detta kräver att bolaget kan identifiera de 

värdesättningar och normer som har konsekvenser på företagsansvarsfrågorna och 

dessutom skapa nya värden och normer som tar i beaktande den önskade 

företagsansvarspolicyn. För att kunna implementera företagsansvarspolicyn i bolagets 

långsiktiga mål och strategier, måste hela organisationskulturen således förändras till att 

vara värdedriven istället för målstyrd. (Maon, Lindgreen och Swaen 2009) 

Implementeringen av företagsansvarspolicyn i affärsstrategin kan leda till att även 

bolagets marknadsföring förändras för att reflektera engagemanget, varav begreppet 

grön marknadsföring2  kan förekomma. Grön marknadsföring i sig behöver dock inte 

alltid betyda att företaget har implementerat företagsansvarspolicyn i alla sina 

verksamhetsprocesser - Prakash (2002) påpekar att bolag kan marknadsföra sig själva 

som ”grönare” antingen på företagsnivå eller produktsnivå och att pressen på att bli 

grönare kan komma av bolagets intressenter. Peattie och Crane (2005) argumenterar 

vidare att bolagen ibland har en tendens att fokusera för mycket på marknadsföringen 

av det ”gröna” istället för att ta vara på möjligheten att ta riktiga framsteg inom 

hållbarhetsaspekterna.  Enligt Peattie och Crane har bolag en benägenhet att skildra grön 

marknadsföring som en utomstående kategori istället för att utveckla ett ”grönt 

helhetsperspektiv” som skulle omfatta alla aspekter inom bolaget, vilket kan leda till 

anklagelser om att bolaget är skenheligt ifall en faktisk förändring inte sker.  Pomering 

och Dolnicar (2009) skriver i sin forskningsartikel att tidigare undersökningar indikerar 

att bolagets engagemang i företagsansvar påverkar positivt på konsumentens attityder 

och köpintresse, men endast då de är medvetna om dessa engagemang – vilket i sin tur 

igen kräver effektiv marknadskommunikation. 

En välkänd undersökning om konsumenternas reaktion på företagens sociala ansvar är 

utfört av Mohr och Webb (2005). Deras forskningsresultat visar att företagsansvaret, 

inom dimensionerna miljö och filantropi, har en signifikant positiv effekt på 

konsumenternas evaluering av företaget och deras köpavsikter i USA. Enligt forskarna 

stöder resultatet antagandet att företagets produkter inte ensamt inverkar på 

konsumenternas köpbeteende utan även företagets rykte spelar en roll. Företagets 

prestationer inom miljöfrågor var speciellt viktigt och inverkade mer på konsumenternas 

 
2 På engelska Green Marketing 
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köpbeteende än produkternas pris (Mohr & Webb 2005; Choi & Ng 2011). I 

undersökningen av Choi och Ng (2011) utforskades hur två dimensioner av 

företagsansvar och priseffekter påverkade på konsumenterna. De två dimensionerna 

inom företagsansvar var miljö och ekonomi. Deras forskningsresultat visar att 

konsumenter svarar starkt på företagens hållbarhetsinformation och -strategier, och att 

konsumenter är mer känsliga för företagets hållbarhetsbrister än uttalanden om 

hållbarhetsfördelar.  Konsumenterna reagerade negativt på låg hållbarhet. Företagets 

prestation inom hållbarhet inom miljö var viktigare än den ekonomiska, varav ett lågt 

pris inte ledde till ökad konsumtion av ett företag av med låg miljöhållbarhet men 

konsumtionen ökade ifall priset sänktes av företag med dålig ekonomisk hållbarhet.  

Turban och Greening (1997) undersökte hur bolagens prestation i ansvarshetsfrågor 

påverkade bolagsryktet och vidare hur attraktiva de upplevdes på arbetsmarknaden. 

Deras forskningsresultat indikerar att företagsansvarsprestationen påverkade bolagets 

rykte och attraktiviteten som arbetsgivare, vilket i sin tur ledde till en konkurrensfördel 

på arbetsmarknaden. Behrend et al. (2009) hypotiserade från signalteoretiska 

perspektivet att miljörelaterade- och främjande budskap på organisationens 

rekryteringswebbsida skulle höja på möjliga arbetsansökandes uppfattning om bolagets 

hållbarhetsstatus, vilket skulle leda till en ökad mängd arbetssökare. De testade sin 

hypotes på 264 studenter, som var nära att bli graduerade och var således aktuella 

arbetstagare. Rekryteringssidan med miljöbudskap ökade på 

arbetssökandeintentionerna hos sampelpopulationen och denna ökade intention var 

inte påverkad av den potentiella arbetstagarens personliga attityder gentemot 

miljöaspekter. Enligt Behrand et al. (2009) stöder deras forskningsresultat hypotesen 

att miljöbudskap på bolagens webbsidor förbättrar det upplevda ryktet av företaget, 

vilket leder till att bolaget är mer attraktivt för arbetstagare.  

2.3.2 Fenomenet grönmålning 

I fråga om bolagets gröna marknadsföring och skenhelighet kan ett begrepp som 

grönmålning3 förekomma. Bolaget kan uppleva extern press att vara mer miljövänliga, 

vilket kan leda till att bolaget har incitamentet att överdriva sina miljömässiga 

prestationer eller använda andra informationsstrategier, för att verka mera gröna än vad 

de egentligen är, varav begreppet grönmålning. Marknadsundersökningar antyder att en 

stor del av bolagets gröna påståenden är vilseledande. (Kim & Lyon 2015) Som grön 

 
3 På engelska Greenwashing 
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marknadsföring, kan även grönmålning uppkomma på produkt- eller företagsnivå. På 

produktnivå kan grönmålning vara att bolaget antingen överdriver eller fördunklar 

produktens eller servicens miljöaspekter för att öka försäljningen. Vid grönmålning på 

företagsnivå menas exempelvis att företaget selektivt väljer vilken typ av miljörelaterad 

information de publicerar. De positiva miljöåtgärderna avslöjas medan de negativa döljs 

för att skapa ett missledande helhetsintryck av bolagets miljöprestationer i helhet, vilket 

kan anses som ett försök att maximera legitimiteten gentemot samhället. (Marquis et al. 

2016; Laufer 2003) Liknande selektivitet kan även uppkomma vid finansiell 

rapportering, där bolag undviker att avslöja negativ finansiell information såvida de inte 

aktivt övervakas av sin styrelse och investerare (Marquis, Toffel & Zhou 2016). Enligt 

Laufer (2003) är uppkomsten av begreppet grönmålning en återspegling av en ökad oro 

över att vissa företag kreativt hanterar sitt rykte med allmänheten, finanssamhället och 

myndigheterna. 

Mahoney, Thorne, Cecil och Lagore (2013) undersökte ifall bolagen använder de skilda 

ansvarsrapporterna som en signal för sitt övermäktiga engagemang i 

företagsansvarsfrågor eller som ett medel inom grönmålning för att uppfattas av 

allmänheten som goda företagsmedborgare i samhället, fastän de faktiska 

ansvarsprestationerna inte är de bästa. Forskningen utgjordes på 312 stycken 

amerikanska företag. Undersökningsresultatet indikerar att de bolag som publicerade en 

skild ansvarsrapport faktiskt hade bra prestationer inom företagsansvarsfrågor, vilket 

stöder signalteorin, och således förkastade forskarna hypotesen om ansvarsrapporternas 

användning som ett medel för grönmålning. Kim och Lyon (2015) påpekar att inom 

fenomenet grönmålning uppkommer likaså den motsatta sidan. Bolag kan även 

publicera för diskret information om dess miljöprestationer eftersom gröna företag ofta 

ådrar sig högre kostnader, för vilka investerare sedan bestraffar dem. Deras 

forskningsresultat indikerar att grönmålning vanligtvis uppkommer då bolaget växer 

och det finns en förväntan på en ökad interaktion med intressegrupperna i regelverket. 

Ifall regelverket inte framhäver interaktion med intressegrupperna och aktieägarna är 

således mer framträdande, finns det en risk att bolaget förringar dess engagemang och 

prestationer i miljöfrågor.  Risken för förringningen stiger då bolaget gör mindre vinst. 

Enligt Kim och Lyon kan omfattningen av dessa två fenomen dämpas via externt påtryck 

och granskning i form av icke-statliga organisationer och regleringar. Marquis et al. 

(2016) kom till liknande forskningsresultat gällande effekten av externt påtryck då de 

undersökte under vilka omständigheter selektiv miljörapportering, och således 

grönmålning, vanligtvis uppkommer. Deras sampelpopulation var taget ur 45 olika 
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nationer. I motsats till förväntningen, var bolag vars verksamhet ansågs vara mer 

miljöskadlig betydligt mindre engagerade i selektiv miljörapportering än de i 

kontrollgruppen. Enligt forskarna stöder deras undersökningsresultat tidigare forskning 

om att bolag med dåliga miljöprestationer är mer utsatta för miljöaktiva intressenters 

överseende.  Marquis et al. argumenterar att speciellt civilsamhällets aktivism 

kombinerat med tillgänglighet av information har en hämmande effekt på de mer 

miljöskadliga bolagens selektiva miljörapporterings incitament.  

2.3.3 Civilsamhällets aktivism 

I undersökningen av Fernandez-Feijo, Romero och Ruiz (2014) framhävs att vissa 

intressegrupper påverkar ansvarsrapporternas transparensnivå. Forskarna definierade 

transparensnivån genom fyra olika dimensioner; frekvensen av ansvarsrapportering, 

mängden av bilagor i ansvarsrapporten, deklaration av verifikationsnivån och mängden 

av företagets publicerade ansvarsrapporter som var utsatta för extern verifikation. Deras 

sampel av företag använde sig av GRI-ramverket för ansvarsrapportering och bestod av 

både publika och privata bolag. Forskarna mätte pressen av intressegrupperna enligt 

industrikänslighet och -orientering, vilket gjorde att de oberoende variablerna för 

intressentrepresentationen blev konsumentnära, arbetstagarorienterade, miljökänsliga 

och investeringsorienterade industrier. Fernandez-Feijo et al. forskningsresultat 

indikerar att pressen av de olika intressegrupperna har ett inflytande på 

ansvarsrapporteringens transparensnivå, varav speciellt investerare och arbetstagare 

hade ett inflytande men även konsumenterna. Forskarna inkluderar att dessa tre 

intressegrupper hade ett större inflytande på transparensnivån i ansvarsrapporterna än 

företagets agerande inom en miljökänslig industri.  

Wilburns et al. (2015) undersökning påpekar effekterna sociala medier kan ha på 

företagen då dess intressegrupper anser att bolaget inte uppfyller dess mål inom socialt 

ansvar. Eftersom ansvarsrapporterna ofta publiceras på bolagens hemsidor, kan all 

större volym av intressegrupper ta del i att avgöra ifall det specifika bolaget har lyckats i 

dess engagemang och mål de har nämnt i ansvarsrapporterna. Sociala medier gör det lätt 

för intressegrupperna att diskutera ifall bolagen uppfyller dess hållbarhets- och 

ansvarslöften och utsatta mål. Fastän företagens engagemang i ansvarsfrågor till synes 

är starka kan de få negativ publicitet som tvingar dem att ändra på sin policy. Till 

exempel Nestle tvingades att ändra på sitt anskaffningssätt av palmolja fastän deras 

ansvarsrapporter var höga i standard och deras engagemang i ansvarsprogram var 
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starka. Den icke-statliga organisationen4 Greenpeace hade tagit reda på att en av deras 

mindre leverantörer inte följde policyn för ansvarsfull palmolja, vilket ledde till en stor 

stöt på Nestles imago då de kritiserades hårt i sociala medier. Inom affärsvärlden kan 

icke-statliga organisationer anses som sociala rörelser som försöker främja och debattera 

om det de upplever som etiska och socialt ansvarsfulla affärsmetoder, vilket kan påverka 

företagsstyrning och -strategier samt till slut det politiska beslutsfattandet i samhället 

(Doh & Guay 2006). Till exempel i Finland så försökte de icke-statliga organisationerna 

Finnwatch och Kepa stödja initiativet att införa även obligatorisk verifikation av 

ansvarsrapporteringen, i samband med introduktionen av det nya EU-direktivet om 

rapportering av icke-finansiell information, för att motarbeta chansen att bolag 

publicerar missledande företagsansvarsinformation (Silvola & Vinnari 2020). 

2.4 Investering, ESG och SRI 

Förkortningen ”ESG” kommer från orden Environmental, Social och Governance, på 

svenska miljö, social-/samhällsansvar och styrning/förvaltning. Tillsammans utgör 

dessa en uppsättning av olika kriterier med lämpliga indikatorer mot vilka bolagets olika 

prestationer evalueras. Miljörelaterade kriterier kan vara bland annat bolagets utsläpp 

och energiförbrukning eller hur bolaget lyckas följa nationella miljöbestämmelser. Den 

sociala aspekten evaluerar bolagets olika affärsrelationer, som till exempel att bolaget 

använder etiska leverantörer eller hur bolaget behandlar sina arbetstagare och kunder. 

Kriterier inom styrning kan vara till exempel bolagets strategi och ledning, utförda 

verifikationer, interna kontroller och ledningens arvoden. Bolagens prestation inom 

ESG-kriterierna kan användas av kapitalmarknaden vid investeringsbeslut. (Chen 2020) 

I praktiken kvantifieras bolagens relevanta ESG-prestationsindikatorer mot enhetliga 

och sammanställda index, vilka sedan kan hittas av investerare från olika 

informationskanaler som tillhandahåller investeringsinformation (Ramanan 2018 s. 48-

49). Man kan tänka sig att ESG är en synvinkel på hur man kan evaluera bolagens 

ansvarsrapport och ansvars- och hållbarhetsindikatorer i helhet och evaluering utgörs i 

praktiken ofta av olika ESG-värderingsanstalter, vars evalueringar kapitalmarknaden 

kan använda sig av. De olika värderingsanstalterna har olika uppläggningar att utgöra 

sina ESG-evaluering, vilket kan leda till att samma bolags ESG-prestationer och 

kategorier poängsätts och/eller värderas olikt beroende på vilken värderingsanstalt som 

har utfört evalueringen (Berg et al. 2020). I en studie utförd av Berg et al. (2020) 

jämfördes sex välkända ESG-värderingsanstalters evalueringsmetoder sinsemellan, och 

 
4 På engelska nongovernmental organizations (NGOs) 
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slutresultatet var att helhetskorrelationen mellan anstalternas ESG-evalueringar för 

bolag i medeltal endast var 54%. Forskarna framhäver att skillnaderna mellan ESG-

värderingsanstalternas evalueringssätt kan skapa problem för investeraren, då de kan 

undra hur och varför samma företag blivit värderat så olikt, och företagets framsteg i 

vissa indikatorer kanske inte syns likadant, eller överhuvudtaget, beroende på 

värderingsanstalten.  

ESG-investering är ursprungligen en bland de tre huvudinvesteringsmetoderna inom 

den övergripande ideologin om ansvarsfull investering. De två andra huvudmetoderna 

är ”Socially-responsible investing” (SRI) och ”impact investing”. Strategin i SRI är att 

undvika investeringar i aktier och industrier som strider mot investerarens etiska 

riktlinjer medan ”impact investing” går ut på att investera i projekt eller företag som har 

som utsatt mål att göra en positiv inverkan på sin omgivning. Fastän dessa 

investeringsmetoder påminner om varandra har de olika syften. SRI och ”impact 

investing” använder investeringsaktiviteter som ett medel att uttrycka institutionella 

värderingar, genom att rikta pengar mot endast sådana ändamål som till synes passar in 

till exempel moraliskt, etiskt eller religiöst. I motsats så strävar ESG-investering efter att 

förbättra på avkastningen av själva placeringen och därmed ytterligare de resurser som 

stöder ansvarsfullhet. En ESG-analys har således en bredare synvinkel på ansvarsfull 

investering överlag, eftersom den tar hänsyn till ifall de olika aspekterna i ESG har en 

inverkan på företagets helhetsprestation, och därmed på avkastningen på 

investeringsportföljen på långt skikt. (Caplan 2013) I dagens läge anses det att SRI som 

strategi och metod inte utesluter att utföra en ESG-analys, utan att ESG snarare är en 

komponent för att evaluera hur ansvarsfull investeringen är (Torre et al. 2020). Det har 

utförts flera undersökningar på ifall bolag med höga rankningar i ESG (och således kan 

man anse att strategin SRI implementeras) genererar i högre (överskotts)avkastningar 

och lägre volatilitet.  Antagandet att det finns ett samband stöds av faktumet att börsens 

marknadsagenter anser att bolagets ESG-prestation är en bra mätare på bolagets 

finansiella stabilitet. (Torre et al. 2020) 

2.5 Tidigare forskning om ESG och inverkan på investeringsavkastning, -
risk och -beslutsfattande 

Kempf et al. (2007) forskade ifall en investeringsportfölj som var komponerad av aktier 

ur bolag med hög rankning i SRI gav bättre avkastning på tidsperioden år 1992 - 2004 

än den portföljen som var komponerad av aktier ur bolag med låg rankning i SRI. 

Samplet var taget ur börsmarknadens index S&P 500 och DS 400. Portföljen med hög 
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rankning i SRI gav en klart bättre avkastning än portföljen med låg rankning. Lee et al. 

(2013) jämförde två olika investeringsportföljers avkastning år 1998 – 2007 på USA:s 

marknad. Den ena portföljen bestod av aktier i företag som ansågs vara socialt 

ansvarsfulla medan den andra portföljen var motsatsen. Rankningen var gjord genom en 

ESG/CSP- (Corporate Social Performance) analys. Forskarna hittade ingen tydlig 

koppling mellan prestationen i socialt ansvar och avkastningen. Den enda betydliga 

skillnaden i undersökningen mellan de två portföljerna var marknadsrisken, där den 

ansvarsfulla portföljen hade lägre risk än den oansvarsfulla. Lee et al. inkluderar dock 

till sin slutsats, att riskelementet verkar prissättas lämpligt av själva marknaden, vilket 

indikerar på en effektiv och fungerande kapitalmarknad. En annan välkänd 

forskningsartikel publicerad år 2005 av Derwall et al. hittade ett tydligt samband mellan 

bolag med hög rankning inom miljöfrågor och avkastningen på aktieinvesteringen under 

åren 1995 - 2003. Den högt rankade portföljen hade betydligt bättre avkastning på 

samma tidsperiod än den portföljen som bestod av lågt rankade bolag inom miljöfrågor. 

Resultatet kunde inte förklaras bort med skillnader i marknadssensitiviteten, 

investeringsstilar eller industrispecifika faktorer. Samplet bestod av bolag i USA. Enligt 

forskarna indikerar resultat på att de ekonomiska fördelarna med SRI kan vara 

väsentliga. Statman et al. (2009) kom till en liknande slutsats i sin undersökning som 

Derwall et al. (2005), men resonerade i sin slutsats att den ekonomiska nytta som SRI-

strategin kan medföra snabbt äts upp ifall man för tvärt undviker att investera även i 

andra aktieportföljer som inte anses vara lika bra i ansvarshetsfrågor.  

En nyligen publicerad forskning av Torre et al. (2020) hittade igen inget samband mellan 

prestationen i ESG och den finansiella avkastningen under årsperioden 2010–2018 i 

företag som är inkluderade på Eurostoxx50 indexet. Till liknande resultat kom den 

tidigare publicerade undersökningen av Galema et al. (2008) som kom till slutsatsen att 

SRI inte direkt inverkar på själva investeringsavkastningen. Istället verkar SRI ha en 

inverkan på avkastningen genom att sänka förhållandet mellan bokföringsvärde och 

marknadsvärde. Detta är enligt författarna överensstämmande med tidigare forskade 

teoretiska modeller som förutsäger att den förväntade avkastningen på SRI är lägre på 

grund av en överskottsefterfråga på dessa, då SRI-aktier är betydligt färre i antal än de 

aktier som är kategoriserade som icke SRI. I undersökningen gjort av Mǎnescu (2011) 

kom det fram att vissa ESG-faktorer tycks ha värderelevans på börsmarknaden men att 

dessa inte är effektivt inkluderade i aktiekurserna och således missprisade. Med 

missprisandet menar forskaren att fast bolagets prestation i ESG klart har nytta på 

bolagets kassaflöde så uppskattar investerarna i medeltal denna nytta/kostnadsrelation 
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fel vilket leder till att relationen mellan risk och förväntad avkastning också förvrängs. 

Ifall investerarna skulle ha tillträde till mer exakt information, skulle missprisandets risk 

sänkas. Forskaren framhäver att hans undersökningsresultat kan hjälpa bolag att minska 

deras kapitalkostnader genom att främja de värderelevanta ESG-faktorerna. (Mǎnescu 

2011) 

Sambandet mellan bolagets prestation i ESG och den ekonomiska avkastningen/nyttan 

är alltså enligt tidigare forskning motstridig. Det är värt att påpeka, att en orsak till de 

motstridiga undersökningsresultaten i alla fall delvis kan bero på val av 

forskningsmetodik och -modeller, samplet och vilken kontinent undersöktes, valet av 

hållbarhetsindikatorerna som följts eller ur vilken informationskanal ESG-/SRI-

rankningarna är tagna ifrån. Dock är tidigare forskning mer överens då det gäller 

sambandet mellan bolagets ESG-rapportering (med andra ord ansvarsrapportering) och 

dess inverkan på själva investeringsbesluten som görs på kapitalmarknaden, som till 

exempel Galema et al. (2008) indikerade på. En orsak kan vara från år 2005 då 

organisationen United Nations inbjöd en grupp av världens största institutionella 

investerare för att utveckla principer för ansvarsfull investering, vilket åstadkom en 

global påverkan i investeringsvärlden. Ett år efter mötet publicerades ”Principles for 

Responsible Investment” (PRI) vars syfte är att inkludera ESG-faktorer till 

investeringsprocessen och att förbättra på förståelsen av hurdana konsekvenser 

investeringarna har på ESG. PRI baserar sig på frivillighet men dess undertecknare har 

vuxit relativt snabbt sedan de sex riktlinjerna publicerades. (Principles for Responsible 

Investment 2020) År 2015 var cirka 50% av den totala globala basen av institutionella 

tillgångar förvaltade av institut som hade undertecknat PRI och mängden undertecknare 

har mer än fördubblats sedan dess (Friede et al. 2015; Principles for Responsible 

Investment 2020). Enligt Friede et al. (2015) demonstrerar detta finansiella 

marknadernas engagemang i ESG fastän gängse investerares förändring mot 

ansvarsfulla investeringsmetoder tycks ske relativt långsamt.  

Duuren et al. (2016) undersökte hur konventionella kapitalförvaltare i USA och Europa 

tar ESG-faktorerna i beaktande i investeringsprocessen. De mest använda strategierna i 

SRI är positiv och negativ screening samt att välja de ”bästa i klassen” (på engelska best-

in-class). Med positiv och negativ screening menas att man antingen koncentrerar sig på 

vissa industrier som presterar bra i ESG eller till motsats att man undviker att investera 

i vissa industrier eller bolag som inte är högt rankade i ESG. Att välja de bästa i klassen 

går ut på att välja ett stycke- eller procentantal av de högst rankande ESG-bolagen. Deras 
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undersökning indikerar att många kapitalförvaltare har tagit i beaktande ett antal SRI-

strategifunktioner i deras investeringsprocess. ESG-information användes främst till att 

evaluera och hantera investeringens riskfaktorer samt till att hitta varningssignaler. 

ESG-investerare tycks uppfatta sina handlingar mer som att utföra sund affärspraxis än 

som aktivism för att göra världen bättre. Forskarna påpekar också att investerarens 

ursprung har betydelse för hur SRI uppfattas. I USA tror inte kapitalförvaltare lika starkt 

på relevansen att integrera SRI i investeringsprocessen samt på dess medförda 

ekonomiska nytta som i Europa. Därför anser forskarna att SRI upplevs mer som 

värdeinvestering i Europa än USA. Duuren et al. (2016) påpekar dock, att deras sampel 

inte var tillräckligt brett för att man skulle kunna göra generaliserade slutsatser. Friede 

et al. (2015) sammanställde cirka 2200 primära empiriska studier om ESG och finansiell 

prestation. De kom fram till att runt 90% av de sammanställda studierna hade hittat ett 

positivt samband mellan ESG och finansiell prestation, och detta gällde speciellt i de 

empiriska studierna som var bolagsfokuserade. Deras resultat föreslår också att 

kapitalmarknaderna inte hittills visat konsekventa inlärningsresultat gällande relationen 

mellan ESG och finansiell prestation; vilket passar ihop med Eccles et al. (2014) resultat 

om att marknaden inte förväntat sig att bättre prestationer inom ansvarshetsfrågor ledde 

till bättre finansiella resultat. Friede et al. (2015) huvudslutsats av sammanställningen 

av de empiriska studierna - vilken kan anses som en generaliserad slutsats - är riktat mot 

alla rationella investerare; den långsiktiga inriktningen mot ansvarsfull investering bör 

tas essentiellt för att kunna uppfylla de angivna förvaltningsuppgifterna och för att bättre 

kunna anpassa investerarnas intressen till de ansenligare målen för samhället överlag. 

Enligt forskarna kräver detta en detaljerad och genomgripande förståelse för hur man 

skall integrera ESG-kriterierna i investeringsprocessen för att godta den fulla potentialen 

av de värderelevanta ESG-faktorerna. De generiska slutsatser som Friede et al. (2015) 

kom till passar ihop med PRI:s syfte att inkludera ESG i investeringsprocessen och att 

öka på förståelsen på investeringarnas inverkan på ESG. 

Amir et al. (2018) undersökte genom en global frågeenkät hur och varför gängse 

investerare använder sig av ESG-information vid investeringsbeslut. Med termen gängse 

investerare menar forskarna att nästan alla svar kom från investerare som inte är ESG- 

investeringsexperter eller har under sin förvaltning specifikt ESG-fonder. Största delen 

av respondenterna hade titeln portföljmanager. Forskaren påpekar dock, att de som 

svarat på enkäten kan förväntas vara mer medvetna om investering och ESG, vilket till 

en del kan förvränga resultatet. Största delen av respondenterna (82%) ansåg att de 

använder sig av ESG-information vid investeringsprocessen för att det har en väsentlig 
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ekonomisk inverkan på investeringens helhetsprestation. Även det växande kravet av 

kunder och formella kundmandat hade en påverkan i att använda ESG-information. I 

USA är det vanligare att anse att ESG inte är väsentligt för investeringsbeslut jämfört 

med Europa, vilket även Duuren et al. (2016) undersökning stöder.  Det var allmännare 

i Europa att se användningen av ESG-information i investeringsbesluten som ett etiskt 

ansvar och ur ett aktivt ägarskap perspektiv, fastän de ekonomiska orsakerna var 

viktigare.  Investerarna ansåg att ESG var väsentligast när man evaluerade bolagets rykte 

och juridiska- och regleranderisker.  De mest väsentliga informationskomponenter inom 

ESG för investeringsbeslut var antikorruption, ledning och styrelse, klimatförändring 

och energiförbruk, fastän dessas väsentlighet varierade beroende på industrisektorn och 

nationen. I Europa ansågs kund- och arbetstagarinformation vara viktigare än i USA.  

Ifall bolaget presterade bra inom ESG ansåg respondenterna allmänt att det är ett tecken 

på högkvalitets-företagsledning och på att investeringen är överlag mindre riskfull, vilket 

stöds av den kvantitativa undersökningen utförd av Lee et al. (2013) om investeringens 

marknadsrisk och prestationen inom ESG. Den mest använda investeringsstrategin för 

att ta i beaktande ESG var negativ screening (se sidan 20). De största hinder som 

respondenterna identifierade för integrerande av ESG-information till 

investeringsprocessen var enligt Amir et al. 2018: 

• Brist på jämförbarhet mellan bolagen (på grund av att det inte finns etablerat 

rapporteringsstandard) 

• Höga kostnader att samla och analysera ESG-information 

• Svårt att kvantifiera ESG-information 

• Brist på ESG-informationens aktualitet och pålitlighet  

Amir et al. (2018) forskningsresultat stöds till exempel av undersökningen gjort av 

Cheng et al. (2015) som gjorde en undersökning om olika faktorer som påverkar icke-

professionella investerares investeringsbeslut. Deras forskningsresultat visar att icke-

professionella investerare är mer villiga att investera ifall bolagets ESG-indikatorer är 

implementerade i affärsstrategin (värderelevans) och har blivit utsatta för extern 

revision.  
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3 LAGSTIFTNING OCH EXTERN VERIFIKATION AV 
ANSVARSRAPPORTER 

Kapitlet behandlar lagstiftning om ansvarsrapportering och dess verifikation, 

ansvarsrapportens verifikation i praktiken samt tidigare forskningar inom ämnet. 

3.1 Existerande lagstiftning om ansvarsrapportering och dess 
verifikation 

Ur ett globalt perspektiv så baserar sig ansvarsrapportering i helhet ännu mycket på 

bolagens frivillighet. Många nationer, börser och/eller finansiella tillsynsmyndigheter 

har dock introducerat egna obligatoriska eller frivilliga direktiv, regleringar och 

rekommendationer, men dessa ansvarsrapporteringsinstrument är oftast riktade mot 

statsägda eller publika bolag. Många av de olika utgivna rapporteringsinstrumenten 

omfattar endast enskilda aspekter inom företagsansvar, som exempelvis rapportering 

om föroreningar eller företagets styrelse, istället för att behandla 

företagsansvarsrapportering som en helhet. Trenden i de flesta länder har varit den att 

när bolagen har tagit initiativ och frivilligt utgett ansvarsrapporter så har statliga 

regleringar och obligatoriska krav på publicering av icke-finansiell information så 

småningom uppkommit. (Carrots & Sticks 2016) I Finland har det från och med år 2011 

varit obligatoriskt för de cirka 12 statsägda företagen att producera och publicera en 

ansvarsrapport (Silvola & Vinnari 2020).  

Dock har en helhetsbegripande obligatorisk riktlinje ganska nyligen getts ut. Europeiska 

rådet godkände år 2014 ett nytt direktiv gällande bolags publicering av icke-finansiell 

information. Direktivet 2014/95/EU5 gäller för tillfället endast för stora europeiska 

företag av allmänt intresse med över 500 anställda. Detta inkluderar således publikt 

listade bolag, banker, försäkringsföretag och även andra bolag som de nationella 

myndigheterna anser vara av allmänt intresse. Direktivet förutsätter att alla bolag som 

uppfyller det ovannämnda gränsvärdet att rapportera om sin företagsansvarspolicy och 

-risker angående (European Comission 2020): 

• Miljöskydd 

• Socialt ansvar och anställda 

• Mänskliga rättigheter 

 
5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0095   

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0095
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• Bekämpning av korruption och mutor 

• Mångfald i bolagets styrelse (gällande kön, ålder och professionell bakgrund)  

EU:s medlemsstater var således tvungna att inkorporera direktivet i den nationella 

lagstiftningen senast i december 2016 och den obligatoriska informationen om 

företagets sociala ansvar skulle första gången lämnas för året 2017 räkenskapsperiod. På 

basis av det nya EU-direktivet godkändes ändringarna i bokföringslagen i Finland 29:e 

december 2016. Direktivet ger dock inga klara riktlinjer på hur bolagen skall 

sammanställa och avge sin ansvarsrapport, varje förpliktat bolag kan bestämma själv hur 

de vill lämna ut de obligatoriska uppgifterna direktivet kräver. Detta ger flexibilitet att 

tillämpa direktivet då olika sektorer och industrier har varierande utmaningar gällande 

ansvarsfullhet och dess rapportering. Bolagen kan till exempel inkludera 

ansvarsrapporten i sin verksamhetsberättelse, ange det som en separat rapport eller ge 

ut en specialrapport som baserar sig på den internationella ramen för rapportering, som 

till exempel GRI. (Arbets- och näringsministeriet 2020). Direktivet anger endast 

minimikraven beträffande publicering av ansvarsinformation och de berörda bolagen 

kan fortsättningsvis frivilligt ansvarsrapportera mer omfattande om sina 

företagsansvarsaspekter. 

I och med det nya direktivet skall bolagets styrelse nu underteckna den (på grund av EU-

direktivet angivna) informationen om bolagets ansvarsfullhet och den finansiella 

revisorn är skyldig att kontrollera att det förpliktade bolaget har gett ut de uppgifter som 

direktivet kräver, men själva innebörden av den angivna ansvarsinformationen förblir i 

detta fall utan verifiering (Nokkala 2018). EU:s direktiv om obligatorisk 

ansvarsrapportering lämnar det öppet för varje medlemsstat att själva bestämma om de 

inför även obligatorisk extern verifikation av ansvarsrapporteringen, vilket betyder att 

även innebörden på ansvarsinformationen skulle bli utsatt för granskning. Finland valde 

att inte införa obligatorisk extern verifikation av ansvarsrapporteringen medan 

exempelvis Italien valde att införa obligatorisk verifikation av ansvarsrapporteringen i 

och med det nya EU-direktivet. Från tidigare har även Sydafrika och Frankrike obligerat 

dess publika bolag att externt verifiera ansvarsrapporterna genom egna nationella 

regleringar. (Silvola & Vinnari 2020) 
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3.2 Allmänt om ansvarsrapportens verifikation och mest använda 
verifikationsstandard för granskning av ansvarsrapporter 

En orsak till att bolag publicerar ansvarsrapporter är att vara mera transparenta till sina 

intressegrupper (Kolk 2004). Ansvarsrapporten kan ses som ett kommunikationsmedel 

mellan bolaget och intressegrupperna, var bolaget tar ställning till sina handlingar som 

påverkar den rådande omgivningen både externt och internt (Junior et al. 2013). Enligt 

Simnett (2012) vill bolag ofta utpeka den positiva påverkan dess handlingar har på 

omgivningen. Peters och Romi (2015) framhäver samma, bristen på gemensamma 

standarder och allmänhetens oerfarenhet av ansvarsrapporters ursprung och innebörd 

gör det möjligt för företagsledningen att använda dessa som plattformar för 

opportunistiskt uppförande. För att öka på trovärdigheten och tillförlitligheten av 

ansvarsrapporten, vill vissa bolag frivilligt få sin ansvarsrapportering externt och 

oberoende reviderat, något som till exempel ramverket GRI uppmanar bolagen till. 

Eftersom både ansvarsrapporteringen och dess revision baserar sig på frivillighet (till 

största delen), finns det för det mesta inga institutionella lagar och regleringar på hur 

och vem skall utföra verifikationen på ansvarsrapporter eller i vilken omfattning, till 

skillnad från den finansiella revisionen. I Finland styrs den finansiella revisionen bland 

annat av revisionslagen6 och aktiebolagslagen7, vilka exempelvis reglerar att 

bolagstämman skall välja årligen en auktoriserad revisor eller revisionssammanslutning 

för revision på bokslutet. Verifikationsparten på ansvarsrapporter bestäms därmed ofta 

fritt av företagsledningen och till verifikationsaktör kan väljas vem som helst. 

De första verifikationerna på ansvarsrapporter utfördes kring år 1997–1998. (Junior et 

al. 2013) Enligt KPMG:s globala undersökning 2017 så var ungefär två tredjedelar av 

ansvarsrapporterna utgivna av världens 250 största bolag externt verifierade, men 

undersökningen avslöjar inte vem som har utfört verifikationen, hur den är utförd, i 

vilken omfattning eller vilken verifikationsnivå har använts (KPMG 2017). De två mest 

använda verifikationsstandarderna (riktlinjer) för att granska ansvarsrapporter är 

ISAE3000 och AA1000, och båda är publicerade år 2003 (Perego & Kolk 2012). 

ISAE3000 och AA1000 definierar verifikationsengagemang enligt följande: 

 

 
6 https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151141  
7 https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060624 
 
 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151141
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060624
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”Verifikationsengagemang betyder ett engagemang där en utövare utrycker en slutsats som syftar 
till att öka graden av förtroende för andra avsedda användare än den ansvariga parten om 
resultatet av utvärderingen eller mätningen av det redogjorda ämnet mot kriterium” (IFAC 2010, 
fri översättning från engelska) 

”Ett engagemang där en verifikationsutövare evaluerar och utrycker en slutsats på organisations 
offentliggjorda uppgifter om dess prestationer samt de underliggande systemen, data och 
processer emot ett lämpligt kriterium och standarder för att öka på trovärdigheten av 
informationen för de avsedda användarna” (AccountAbility 2008, fri översättning från engelska) 

 

ISAE3000 är publicerad och upprätthållen av International Auditing and Assurance 

Standars Board (IAASB) vars bakomliggande organ är International Federation of 

Accountants (IFAC). Med tanke på organet bakom ISAE3000 så är det logiskt att dessa 

riktlinjer påminner om de traditionella revisionsstandarderna för revision på finansiell 

information. Vid brist på nationella alternativ på revisionsstandard för ansvarsrapporter 

är det obligatoriskt för revisionsbyråerna att följa ISAE3000 då de utför revison på dessa 

(Simnett 2012). Bakom standard AA1000 ligger den icke-vinstdrivande organisationen 

AccountAbility vars syfte är att erbjuda lösningar till utmaningar inom företagsansvar 

och till hållbarhetsutvecklingen.  Standard AA1000 har från början varit gratis och öppen 

för alla granskare oberoende bakgrund, till skillnad från ISAE3000 som först var 

bestriktat till professionella bokförare med innehållet av revisionsprocedurer för att 

granska annan än finansiell information. I slutet av år 2015 blev ISAE3000 befriat till att 

användas av alla granskningsparter. AA1000 anses vara mer intressegruppinriktat än 

ISAE3000 som är mer aktieägarfokuserat i sitt syfte som i traditionella (finansiella) 

revisionsengagemang. (Perego & Kolk 2012; Silvola & Vinnari 2020)  

Sammanfattat fokuserar standard ISAE3000 mer på granskningsförfarandet och 

revisionsprocedurer medan AA1000 är mer fokuserat på granskning av kvaliteten på 

processen av själva ansvarsrapporteringen. Ifall ansvarsrapportsgranskaren är ett 

revisionsföretag är det mer troligt att de använder sig av ISAE3000 medan AA1000 är 

mer populärt bland granskare som är specialister inom hållbarhet och/eller har en mer 

teknisk bakgrund. (Sunita Rao 2017) Båda standarderna kräver att i revisionsuttalandet 

som publiceras skall nämnas åt vem uttalandet är tillriktat. Både ISAE3000 och AA1000 

har krav på att granskarna är oberoende, men ISAE3000 är en aning striktare då 

uttalandet klart skall säga att granskarna har varit oberoende och granskarna skall vara 

oberoende i samma mån som i revisionen av finansiell information, vilka baserar sig på 

strikta regleringar. AA1000 säger att granskarna inte bör vara otillbörligt begränsade att 

utföra en oberoende granskning och att uttalandet måste innehålla information ifall 

granskarna har någon relation (finansiell, kommersiell, upprättning av 
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ansvarsrapporten, styrelseuppgifter eller ägandeandel) till bolaget som skulle kunna 

uppfattas som en risk att förse ett oberoende uttalande.  (IFAC 2010; AccountAbility 

2008)  

3.3 Verifikationens nivå på ansvarsrapporter 

Konsultering av revisorer eller granskare utgörs inte enbart för att validera 

ansvarsinformationen för marknaden, utan företagsledningen kan även använda denna 

service enbart för att utveckla sin företagsansvarsinformationsinsamling, -rapportering 

och interna kontroller. Revisionens nivå förblir därmed intern och fungerar som 

rådgivning åt företagets ledning. Rådgivningens syfte är att ge företagsledningen en 

intern rapport om eventuella brister och utvecklingsmål angående 

ansvarsrapporteringens förberedelse. Interna rapporter kan även ges till 

företagsledningen i samband med den externa granskningen, vilka omfattar exempelvis 

olika observationer gällande interna kontroller så att företagsledningen kan utveckla 

dessa vidare. När man talar om revisionens nivå, vid syftet att ge ett publikt uttalande 

om revisionsengagemanget i likhet med en finansiell revisionsberättelse, så kan man 

göra en grov indelning i två huvudgrupper; revisionen utförs så att man antingen 

kommer till en högre eller en lägre försäkran om att det reviderade materialet inte 

innehåller materiella fel. Då revisionen utförs med lägre försäkran utsätts utvalda delar 

av ansvarsrapporteringen för granskningsprocedurer. Dessa procedurer är exempelvis 

granskning av produktionskedjor, företagets ledning och rapporteringssystem. Ett 

revisionsengagemang med lägre försäkran tar ställning till den rapporterade 

informationens väsentlighet, omfattning, validitet och jämförbarhet. När revisionen 

utförs med högre försäkran skall den utvalda granskaren planera och genomföra 

granskningsprocedurerna i sådan utsträckning att hen utöver det tidigare nämnda kan 

ta ställning till att ansvarsrapportens information ger en fullkomlig bild av bolagets 

företagsansvarsengagemang. (Niskala, Pajunen & Tarna 2009, s. 217) 

ISAE3000 indelar dessa två revisionsnivåer i ”limited and reasonable assurance”, på 

svenska begränsad eller rimlig försäkran. I utförande av revision av rimlig försäkran skall 

utövaren minska engagemangsrisken till en acceptabel låg nivå under omständigheterna 

i engagemanget som grund för en positiv uttrycksform för utövarens slutsats; till 

exempel ”Enligt vår åsikt är de interna kontrollerna effektiva, i all väsentlighet, baserat 

på ABC-kriterierna” (IFAC 2010). Rimlig försäkran ger med andra ord en hög 

pålitlighetsnivå att det reviderade materialet inte innehåller väsentliga fel och kräver att 

utövaren bör samla ihop en tillräcklig mängd med essentiella revisionsbevis genom 
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granskningsprocedurerna. Vad som är en tillräcklig mängd revisionsbevis beror på 

bolagets riskprofil, bolagets interna kontroller, revisionsbevisets kvalitet och ursprung 

(pålitlighet). I en revision som skall ge en begränsad försäkran skall utövaren minska 

engagemangsrisken till en nivå som är acceptabel under omständigheterna för 

engagemanget men där risken förblir större än för ett rimligt försäkringsarbete. Detta 

uppnås genom att utföra en uppsättning av revisionsprocedurer och -förfaranden som 

är begränsade jämfört med det som krävs i en rimlig försäkran men planeras för att 

uppnå en säkerhetsnivå som är meningsfull för avsedda användare av materialet 

reviderat. Det vill säga mängden och kvaliteten av insamlat revisionsbevis är lägre än i 

rimlig försäkring men ändå tillräcklig för att sänka risken att materialet innehåller 

väsentliga fel.  Uttrycksformen i begränsad försäkran för utövarens slutsats är 

annorlunda än i rimlig försäkran; exempelvis ”Baserat på vårt arbete som beskrivs i 

denna rapport har inget kommit till vår uppmärksamhet som skulle orsaka oss att tro att 

de interna kontrollerna inte är effektiva, i alla väsentliga avseenden, baserat på ABC-

kriterierna”. (IFAC 2010)  

Revisionsstandard AA1000 har liknande indelning av sin försäkringsomfattning som 

ISAE3000. De kallar dessa ”high and moderate assurance”, på svenska hög eller måttlig 

försäkran. AccountAbility definierar hög försäkran som att utövaren har nått hög 

försäkran, var tillräckligt bevis har erhållits för att understöda deras uttalande, så att 

risken är mycket låg för att deras slutsats är felaktig men inte noll. Måttlig försäkran nås 

genom att samla tillräckligt med bevis så att risken att utövarens slutsats är fel sänks 

men risken har inte sänkts till mycket låg eller noll. AA1000 säger att 

högförsäkringsrevision ger hög tillit åt användaren att den reviderade informationen är 

rätt medan måttlig försäkran höjer på pålitligheten. I slutsatser på granskningar med 

hög försäkran, uttrycks pålitligheten på informationen i helhet medan i granskningar 

utförda med måttlig försäkran så är pålitligheten uttryckt baserat på procedurerna som 

är utförda. (AccountAbility 2008) Allt som allt, kan man anse att dessa två standarders 

uppdelning av försäkrings/revisionsnivå är väldigt lik varandra. De båda standarderna 

kräver också att i försäkringsslutsatsen/revisionsberättelsen/uttalandet på 

ansvarsrapporten skall göras klart vilken försäkringsnivå har använts och i vilken 

omfattning (vilka delar av ansvarsrapporten) revisionen har utförts (IFAC 2010 & 

AccountAbility 2008). 
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3.4 Tidigare forskning om faktorer som påverkar bolagens val att utsätta 
ansvarsrapporteringen för extern verifikation 

Herda et al. (2014) gjorde en global undersökning ifall ländernas lag om investerarskydd 

påverkade bolagens beslut på den frivilliga revisionen på deras ansvarsrapporter. De 

kom fram till att bolag som var från länder med lägre investerarskydd mer sannolikt hade 

sina ansvarsrapporter frivilligt externt reviderade/granskade än bolag från länder med 

högt investerarskydd. Bolagen från lägre investerarskyddsländer satsade också mer på 

revisionsnivån (begränsad eller rimlig) av sina ansvarsrapporter än de bolag som var 

från högre investerarskyddsländer. Enligt forskarna indikerar deras 

undersökningsresultat på att i lägre investerarskyddsländer används den frivilliga 

revisionen på ansvarsrapporter som en ersättande kontrollmekanism för 

investerarskyddet. Enligt undersökningen var beslutet att frivilligt revidera 

ansvarsrapporterna inte beroende på andra omgivningsfaktorer så som att var bolaget 

beläget i ett land som var mer aktieägareorienterat eller mer intressegrupporienterat. 

 Martínez-Ferrero et al. (2017) forskade hurdana effekter nations- och industrispecifika 

faktorer har på valet att ha ansvarsrapporteringen reviderad eller inte. I forskningen 

räckte det att ansvarsrapporten var granskad av någon part och att rapporten innehöll 

ett uttalande om granskningen, inkluderat att den var utsatt för intern revision. Deras 

forskningsresultat påvisar att nationsspecifika faktorer, som den kulturella omgivningen 

och den juridiska miljön, påverkar företagsledningens beslut att utsätta 

ansvarsrapporteringen för granskning mer än de industrispecifika. De industrispecifika 

faktorerna är exempelvis hur viktigt företagsansvar upplevs inom den särskilda 

industrin. Dock förstärktes behovet av granskningsåtgärder för ansvarsrapporteringen 

ytterligare ifall både nations- och industrifaktorerna var starka. Forskarna bevisade att 

det institutionella trycket att utsätta ansvarsrapporten för granskning kan bäst förklaras 

med normativ isomorfism (beteenderegler, vad som anses normalt) följt av trängande 

isomorfism (lagar). I undersökningen av Silvola och Vinnari (2020) tas upp bland annat 

den kulturella kontexten i Finland gällande revisorers ansträngningar att främja extern 

verifikation av ansvarsrapporter. Forskarna skriver att Finland är generellt sett 

karaktäriserat som ett högt tillitssamhälle, där upp till 75% av respondenterna i en 

enkätundersökning meddelar att de litar på finska företag. Utöver nämns det att Finland 

är ett litet samhälle, där alla känner alla och nyheter om företagens felaktiga 

uppföranden sprids snabbt bland allmänheten. Finlands företagsansvarskultur kan 

således anses enligt forskarna vara förankrad i en så kallad god företagsmedborgarlogik, 

där legitimitet härrör från förtroende och ömsesidighet mellan det civila samhället och 
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finska företag. Den goda företagsmedborgarlogiken kan enligt Silvola och Vinnari anses 

vara en orsak till att politiska beslut inte görs för att utsätta ansvarsrapporter för extern 

verifikation. Motstånd för obligatorisk extern verifikation har också gjorts av det finska 

ministeriet och företagslobbygrupper på basis av att det inte skulle öka på lönsamheten, 

utan istället bringa extra kostnader och ineffektivitet för bolagen.  

Braam och Peeters (2018) undersökte sambandet mellan hur bra bolag presterade i 

hållbarhets- och ansvarfullhetsfrågor med hurdana val bolagen gjorde gällande frivillig 

extern revision på dessa. I undersökningen som sträckte sig mellan åren 2009–2014 var 

det med 4686 listade bolag från Europa och Nordamerika. De kom fram till att bolag 

som ansågs vara ansvarsfulla och hållbara oftare valde att få sina ansvarsrapporter 

reviderade av en utomstående part än de bolag som presterade sämre inom dessa 

aspekter. Enligt forskarna stöder deras forskningsresultat den så kallade signalteorin; 

företag vill urskilja sig från varandra genom olika positiva signaler. Fastän revision är en 

kostlig ”signal” för företaget så är den externa revisonen fördelaktig ifall 

ansvarshetsprestationen är bra och det ökar på intressegruppernas tillit och bolagets 

rykte. Detta gäller speciellt för stora bolag som är utsatta för allmänhetens 

uppmärksamhet. Deras forskningsresultat påvisar också att det geografiska läget av 

bolagets huvudkvarter spelar en roll hurdana val företaget gjorde angående den frivilliga 

ansvarsrapportsrevisionen. Själva prestationen i ansvarshetsfrågorna inverkade mer på 

valet av revisionsparten i bolag vars huvudkontor var beläget i ett mer 

aktieägarorienterat land medan bolag vars huvudkontor var beläget i mer 

intressegrupporienterade länder var mer troliga att anlita en mer omfattande revision på 

sina ansvarsrapporter ifall prestationen i ansvarshetsfrågorna var bra. Deras 

forskningsresultat stöder uppfattningen att företagets prestation i företagsansvar har en 

inverkan på val relaterat till dess revision. Bolag vars huvudkontor var beläget i ett 

aktieägarorienterat land var mer sannolika att anlita ansvarsrapporteringsrevision av 

professionella revisorer då deras ansvarshetsprestation var bra medan ett liknande 

samband inte hittades i de bolag som var belägna i intressegrupporienterade länder. 

Valet av revisionens omfattning och sambandet mellan ansvarshetsprestationen kunde 

bevisas i de bolag som var belägna i intressegrupporienterade länder medan samma inte 

gällde för de bolag som var belägna i aktieägarorienterade länder. Inget samband 

hittades mellan ansvarshetsprestationen och valet av revisionens nivå. Enligt Braam och 

Peeters (2018) kan detta bero på att företagsledningen inte ser ett mervärde jämfört med 

revisionskostnaderna då rimlig försäkran är dyrare för företaget, vilket stöds av García‐

Sánchez et al. (2019) undersökning om att investerarna inte bryr sig om revisionsnivån.  
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En annan orsak enligt Braam och Peeters (2018) kan vara den att de som erbjuder 

revisionsservicen hellre erbjuder att utföra en begränsad revision på grund av att det inte 

finns hårda, objektiva och verifierade rapporteringsstandarder, vilket ökar på risken för 

rättstvister för revisionsparten. 

3.5 Externa verifikationens påverkan  

I en undersökning utfört av García‐Sánchez et al. (2019) kom det fram att det finns ett 

samband mellan bolagens ansvarsrapportering och tillgången till ekonomiska resurser 

på kapitalmarknaden. Kvalitetsfulla och omfattande ansvarsrapporter korrelerar direkt 

med hur lätt det är för bolaget att få finansiella tillgångar. Bolag som satsar på sin 

ansvarsrapportering får lättare investerare. Denna korrelation förstärktes ytterligare 

ifall ansvarsrapporten var externt reviderad. Kapitalmarknaden är dock inte i samma 

mån intresserad av själva kvaliteten på den utförda revisionen. En högkvalitetrevision av 

ansvarsrapporten tillbringade inget mervärde eller förtroende i investerarna enligt 

undersökningen, det viktigaste var att ansvarsrapporten överhuvudtaget var externt 

reviderad. García‐Sánchez et al. (2019) evaluerade kvaliteten på revisionen på basis av 

vad meddelades i granskningsrapporten; till exempel i vilken omfattning granskningen 

var utförd, vilka standard hade använts, revisionspartens oberoende och vilken 

revisionsnivå hade använts. 

Reimsbach et al. (2018) undersökte hur olika ramverk för ansvarsrapportering påverkar 

den externa revisionen på ansvarsrapporteringen och professionella investerares 

beslutsfattande. De kom fram till att IR (Integrerad Rapportering, se sidan 10) i sig inte 

gjorde att investerarna använde sig i ökad mängd av ansvarsinformationen i sitt 

beslutsfattande jämfört med att ansvarsrapporteringen var som en skild bilaga, vilket 

strider emot den globala undersökningen utfört av KPMG 2017 om att locka mer 

investerare som ett motiv av användningen av IR. Enligt forskarna var de flesta 

professionella investerarna inte särskilt intresserade av ansvarsrapporten, men ifall 

företaget använder sig av IR så kunde investerarna inte undvika ansvarsinformationen 

under sin informationsbehandlingsprocess. Ifall ansvarsinformationen var externt 

granskad ökade det på investerarnas uppfattning om bolagets prestation inom 

företagsansvar och ansvarsinformationen fick större vikt vid deras beslutsfattande. 

Forskarna framhäver att extern revision inte ökar på själva ansvarsprestationen 

och/eller dess kvalitet utan utgörs för att bekräfta att informationen presenterad är 

korrekt. Reimsbach et al. (2018) påvisar i sin undersökning att den effekt den externa 

revisionen har på professionella investerare är olik ifall det är frågan om IR eller 
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ansvarsrapport som skild bilaga. När ansvarsinformationen var presenterad som en skild 

bilaga hade den externa revisionen större relevans för investerarnas beslutsfattande 

jämfört med situationen med IR. Enligt forskarna utgör den traditionella revisionen på 

den finansiella informationen en haloeffekt på även den icke-finansiella informationen 

då bolaget använder sig av IR - fastän ansvarsinformationen inte skulle ha varit utsatt 

för den externa revisionen överhuvudtaget.  

I en kvantitativ studie utförd av Del Giudice et al. (2020) undersöktes det ifall 

användning av frivillig extern revision på ansvarsrapporteringen förbättrade kvaliteten 

på företagets ESG-poäng (/rankning) med att jämföra dessa poäng före och efter en 

marknadsskandal i företagsansvarsaspekter. Deras forskningsresultat visar att ESG-

poängen inte föll efter en skandal ifall ansvarsrapporten hade blivit utsatt för extern 

revision. Ifall ansvarsrapporten inte hade blivit utsatt för extern revision föll ESG-

poängen drastiskt efter en skandal. Resultatet indikerar enligt forskarna på att ESG-

evalueringsanstalters poängvärdering/rankning är materiellt korrekt då evalueringen 

baserar sig på reviderade ansvarsrapporter, vars information därav är av bättre kvalitet, 

men att ifall evalueringen är gjord på icke-reviderade ansvarsrapporter så kan 

evalueringen vara missledande då ESG-poängen drastiskt faller på grund av en skandal. 

Del Giudice et al. (2020) forskningsresultat stöder Peters och Romi (2015) antagande 

om att företagsledningen kan använda ansvarsrapporterna som plattform för 

opportunistiskt uppförande. 

Hodge et al. (2009) undersökte vilka faktorer som påverkar ansvarsrapporternas 

användares uppfattning om tillförlitligheten. Provpopulationen bestod av 138 

ekonomimagisterstuderanden och forskarna motiverar valet med att de har erfarenhet 

av att läsa årsberättelser och har använts i flera andra studier som en ersättande 

population för icke-professionella investerare. Faktorn som påverkade mest var om 

ansvarsrapporten överhuvudtaget utsatts för extern verifikation eller inte; att 

användaren kunde hitta ett utlåtande om den utförda granskningen. Ifall uttalandet var 

anlitat med i ansvarsrapporten, ökade det på ansvarsrapportens trovärdighet i både den 

kvantitativa och kvalitativa ansvarsinformationen och den totala tillförlitligheten av 

ansvarsrapporten var högre i användarnas ögon. Forskarna hittade inget tydligt 

samband mellan ökad tillförlitlighet och verifikationens nivå (begränsad eller rimlig) 

men påpekar att detta kan bero på att användarna inte kanske känner till innebörden 

och skillnaden mellan dessa två nivåer. Dock hittade forskarna ett vagt samband att 
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uppfattningen om tillförlitligheten ökas då verifikationen är utförd av en part med 

bokföringsbakgrund då verifikationen är utförd på rimlig nivå. 

3.5.1 Tidigare forskning om verifikationsparten 

Som sagt, finns det olika parter på marknaden som utför verifikation av 

ansvarsrapporter. De vanligaste är de traditionella stora revisorbyråerna 

(bokföringsbakgrund), specialkonsulter till exempel inom hållbarhet, certifieringsorgan 

och andra icke institutionella organisationer (ingen bokföringsbakgrund) (Pergo & Kolk 

2012). Det har utförts ett antal undersökningar på vad som inverkar på bolagets val av 

revisionspart på dess ansvarsrapportering och ifall revisionsparten har en inverkan på 

själva revisionskvaliteten (bland annat implementering av standard, revisionsnivå, 

omfattning, metoder, oberoendehet, rent uttalande mm.). 

Som i det tidigare kapitlet nämndes, kan både den nationsspecifika omgivningen samt 

prestationen i ansvarshetsfrågor påverka på bolagets val av yrkesgrupp för den externa 

revisionen på dess ansvarsrapportering (Braam & Peeters 2018) och bolagets val av 

yrkesgrupp kan inverka på hur tillförlitlig ansvarsrapporteringen upplevs av 

intressegrupperna (Hodge et al. 2009).   Även styrelsens uppsättning kan ha en inverkan 

på bolagets val av granskningsprocedurer och val av revisionspart.  Ifall bolagsstyrelsen 

har en skild miljökommitté och det finns en chef för hållbar utveckling bland 

företagsledningen kan det öka på sannolikheten att ansvarsrapporteringen utsätts för 

granskning, men direktörernas och chefernas expertis har en stor inverkan. Ifall 

miljökommittén består av direktörer utan expertis ökar det inte på sannolikheten att 

ansvarsrapporten utsatts för granskning. Närvaron av en chef för hållbar utveckling har 

ett direkt samband med att ansvarsrapporteringen blir granskad och detta samband 

förstärks då denna chef är en expert inom sitt område. Miljökommittéer med större 

expertis föredrar att anlita en revisionspart med bokföringsbakgrund, medan chefer för 

hållbar utveckling med expertis inom miljöfrågor föredrar deras yrkeskamrater och 

väljer oftare granskningsservicen från ett konsultföretag. Närvaron av en chef för hållbar 

utveckling är dock inte i alla sammanhang positivt associerat med att ansvarsrapporten 

utsätts för granskning. Ifall bolagets prestation inom miljöfrågor var relativt sämre än de 

andra bolagen inom samma industri, var det vanligt att ansvarsrapporten publicerades 

utan att utsättas för granskningsprocedurer. (Peters & Romi 2015) 
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De företag som är belägna i länder med svagare samhällsstyrning är mer troliga att anlita 

extern revision på ansvarsrapporteringen från ett av de fyra största revisionsföretagen8; 

Deloitte, KPMG, EY eller PwC (Perego 2009). Enligt Perego (2009) var användningen 

av något av de Big4-företagen positivt förknippade med bättre rapporteringsformat och 

revisionsprocedurer, vilket höjde revisionskvaliteten. Konsultföretagens 

granskningsuttalanden var däremot förknippade med bättre kvalitet på 

rekommendationer och åsikter på granskningsuttalandet än de som var givna av 

verifikationsaktörer med bokföringsbakgrund. I undersökningen av Perego och Kolk 

(2012) påpekas att de olika yrkesgrupperna som erbjuder revision på ansvarsrapporter 

har olika resurser och kapacitet, där det mänskliga kapitalet spelar en stor roll hur det 

underliggande materialet tas an och vilket tydligt inverkar på 

verifikationskvalitetsaspekterna. Detta kan till dels förklara resultatet av 

undersökningen utförd av Perego (2009) varav de två olika yrkesgrupperna klarade sig 

bättre i olika granskningsaspekter.  

Martinez-Ferrero et al. (2018) gjorde en internationell undersökning med 901 

observationer från 242 olika företag under perioden 2007–2014 för att forska hur 

revisionspartens egenskaper påverkade granskningskvaliteten. De viktigaste 

kvalitetsbestämmande kompetenserna var granskarens erfarenhet och expertis. Ett 

längre kundförhållande mellan revisionsparten och bolaget möjliggör att granskaren har 

en djupare förståelse för kundspecifika aspekter som påverkar utförandet av revisionen. 

Detta förstärker granskarens förmåga att tillhandahålla fullständigare information om 

bolagets rapporteringsformat, granskningsprocedurer och rekommendationer och 

åsikter, vilket ökar på revisionskvaliteten. Expertis inom bolagets industri gör att 

granskaren har en djupare branschkunskap och således högre kvalitetskontroll, vilket i 

sin tur leder till att företag kan stärka sina färdigheter, förmågor och kompetenser 

gällande ansvarsrapportering. Enligt forskarna indikerar deras undersökningsresultat 

att bolag skulle ha större nytta av att anlita en industrispecialist (som konsultföretag) att 

utföra den externa granskningen på ansvarsrapporten, speciellt då kundförhållandet 

mellan revisionsparten och kunden inte har varat länge. Forskarna påpekar även att 

sambandet mellan expertis och erfarenhet med revisionskvaliteten förstärktes 

ytterligare då revisionsparten var av bokföringsbakgrund. Martinez-Ferrero et al. (2018) 

yttrar att deras forskningsresultat är viktigt för de olika granskningsparterna eftersom 

 
8 Känt som “Big4” 
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det visar behovet av att uppnå djupgående industri- och kundspecifik kunskap för 

granskningsprocessens utveckling och förbättring.  

3.5.2 Forskning om granskningsuttalandet på ansvarsrapporten 

Ansvarsrapporternas revisionsberättelser/publika uttalanden har stora skillnader då det 

gäller innehåll, implementering av standarder och använda metoder. Samplet i 

undersökningen av Gürtürk och Hahn (2016) innehöll 61 revisionsberättelser från år 

2013 av ansvarsrapporter från större bolag listade i Londons och Frankfurts börser. 

Nästan alla uttalanden innehöll information om vilka granskningsstandarder som hade 

använts och den mest populära var ISAE3000 (77%) följt av AA1000 (33%). De 

granskare som inte var av bokföringsbakgrund använde sig klart mer av AA1000-

standarderna (79%). Undersökningen visade att de flesta revisionsberättelserna (95%), 

hade kortfattat beskrivet hurdana revisionsmetoder hade använts i granskningen som 

till exempel intervjuer med arbetstagare, fysiska besök eller verifikatsgranskning. Dock, 

kunde det inte tolkas från revisionsberättelserna vilken revisionsmetod hade använts och 

till vilken data i ansvarsrapporterna. Alla förutom en verifikation hade utförts på 

begränsad nivå.  I 51 stycken av berättelserna var det tydligt beskrivet vilket innehåll av 

ansvarsrapporterna som hade blivit granskat, i de kvarblivna 10 stycken nämndes endast 

vilka kategorier av ansvarsrapporten som var utsatt för granskning (omfattningen). 

Speciellt kvantitativdata inom miljöfrågor, som till exempel utsläpp och 

energiförbrukning, var mycket oftare utsatt för granskningsåtgärder än den 

rapporterade informationen inom sociala aspekter. Mindre än hälften av de studerade 

revisionsberättelserna av ansvarsrapporter innehöll rekommendationer på åtgärder för 

bolagen för att förbättra sin ansvarsrapportering. Forskarna påpekar dock, att 

rekommendationer kan också ha getts åt företagsledningen internt istället för att 

publicera dem i berättelsen. De mest vanliga rekommendationerna behandlade 

datanoggrannhet- och kvalitet, informationsflöde, målsättningar, externa 

intressegrupper och presentationen av hälso- och säkerhetsfrågor. De flesta uttalanden 

var adresserade till företaget och dess aktieägare, men fyra stycken var adresserade till 

allmänheten eller till alla intressenter. Totalt nio stycken av uttalanden saknade helt 

adressater.  

Rossi och Tarquinio (2017) utgjorde en forskning ifall vissa specifika företagsvariabler 

och granskningsaktören inverkar på innehållet på ansvarsrapportens 

granskningsuttalanden. Deras sampelpopulation bestod av listade bolag i Italien från 

perioden 2008 till 2012. Enligt forskarna indikerar deras forskningsresultat på att 
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företagsstyrelsen har en roll hur heterogen information publiceras i uttalandet; speciellt 

närvaron av en företagsansvarskommitté inom bolaget hade en positiv korrelation på 

mångfalden av information som publicerades i uttalandet. Vidare hittade forskarna ett 

negativt samband mellan mångfalden av information som gavs ut på uttalandet då 

granskningsparten var från ett Big4-bolag, vilket stöds av Peregos (2009) 

forskningsresultat. De uttal på ansvarsrapporter som givits av ett Big4-bolag var mer 

koncentrerade på att nämna om formella- och procedurfrågor, exempelvis om deras 

kompetenser och oberoendehet, än att nämna om förbättringsförslag och råd gällande 

ansvarsrapporteringen. Rossi och Tarquinio hypotiserar att detta kan bero på att 

granskningsparter med bokföringsbakgrund är allmänt välkända för deras kompetenser, 

oberoendehet och förmågor vilket gör att deras arbete redan i sig anses vara av hög 

legitimitet. Enligt forskarna kan det vara en orsak till att granskare med 

bokföringsbakgrund (Big4) är i större mån omotiverade, än de som inte är av 

bokföringsbakgrund (konsulter), att leverera mer övertygande, detaljerade och tydligare 

verifikationsuttalanden.  

I undersökningen av Boiral et al. (2019) påpekas det att det mest använda 

ansvarsrapporteringsramverket GRI innehåller principer om kvalitéhög 

ansvarsrapportering, vilka de mest använda verifikationsstandarderna ISAE3000 och 

AA1000 tycks ignorera, och gör att granskarna inte använder sig av denna GRI-

checklista. Forskarna argumenterar vidare att kompatibiliteten mellan rapporterings- 

och verifikationsstandarder bör förbättras, eftersom det skulle uppmuntra till en mer 

omfattande verifikation, speciellt i frågor vilka ofta förbises av granskningsparterna som 

exempelvis balansen i ansvarsrapporterna och jämförbarheten mellan informationen. 

Boiral et al. framhäver också att intressegrupperna bör sätta press på bolagen och 

verifikationsaktörerna att mer öppet berätta om verifikationsprocessen och 

förbättringsförslag i granskningsuttalanden, och att verifikationsaktörerna skulle kunna 

samarbeta mer med diverse kreditinstitut som gör sina egna evalueringar på företagens 

ansvarsprestationer vid verifikationsprocessen. 
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4 FORSKNINGSUPPGIFT 

Detta kapitel behandlar forskningsmetodiken, valet av sampelpopulationen samt 

datainsamlingen och -bearbetningen. Vidare presenteras den insamlade datan.  I kapitlet 

diskuteras även synpunkter på forskningens validitet och reliabilitet.  

4.1 Forskningsmetodik 

Inom akademisk forskning förekommer det en grov indelning i två olika kategorier; 

kvalitativ eller kvantitativ forskning. Ett sätt att indela dessa två forskningsstrategier är 

att se på hurdan data det är meningen att samla in, eller generera, för att kunna svara på 

forskningsfrågan. Kvantitativa forskningar behandlar numeriska data till motsats från 

kvalitativa forskningar som är koncentrerade på icke-numeriska data. Således består 

kvantitativa forskningar av datainsamlingsmetoder och -analyser som exempelvis 

frågeenkäter eller olika mätningar, vilka sedan genereras till grafer och statistik. 

Datainsamlingsmetoden i kvalitativa forskningar kan igen bestå av exempelvis 

individuella- eller gruppintervjuer, vars resultat analyseras genom kategorisering av 

intervjusvaren, eller av observationer. (Saunders, Lewis & Thornhill 2016 s. 165) Ett 

annat sätt att frånskilja dessa två olika metodiska inriktningarna är att se på 

frågeställning i själva forskningsfrågan. I kvalitativa undersökningar besvaras ofta frågor 

som hur och varför medan kvantitativa undersökningar är mer koncentrerade på 

vadfrågeställningar. (Eriksson & Kovalainen 2008 s. 39) Undersökningsdesignen i 

helhet kan även innehålla element av både kvantitativa och kvalitativa metoder då 

exempelvis en frågeenkät kan innehålla både färdigt bestämda svarsalternativ eller 

frågor som respondenten kan öppet besvara med egna ord (Saunders et al. 2016 s.165).   

Metodernas forskningsansatser skiljer sig också. Kvantitativ forskning är oftast 

förknippad med den deduktiva ansatsen, där koncentrationen är på att använda data för 

att testa en teori och således bekräfta eller förkasta hypoteser (Saunders et al. 2016 s. 

166). Kvalitativ forskning är igen vanligtvis associerat med den induktiva 

forskningsansatsen där data används för att utveckla nya teorier och generella slutsatser, 

eller för att utveckla ett rikare teoretiskt perspektiv (Saunders et al. 2016 s. 168).  Den 

tredje forskningsansatsen kallas för abduktiv och i detta tillvägagångssätt samlas det 

data för att utforska ett fenomen, där olika teman och mönster identifieras, för att skapa 

en ny teori eller reformera en existerande (Saunders et al. 2016 s. 145). I likhet med att 

urskiljande av kvantitativ och kvalitativ forskning inte alltid är självklart, kan 

undersökningen trots dess valda metod ha en annorlunda forskningsansats än vad det 

vanglitvis är förknippat med, eller innehålla element från alla ansatser. Kvantitativ 



38 
  

undersökning kan exempelvis ändå ha ett induktivt tillvägagångssätt ifall syftet för 

forskningen är att utveckla en ny teori genom kvantitativ dataundersökning (Saunders 

et al. 2016 s. 166). I praktiken så har många kvalitativa forskningar ett abduktivt synsätt 

på teoriutveckling, där induktiva slutsatser genereras och existerande teorier deduktivt 

provas iterativt genom undersökningen (Saunders et al. 2016 s. 168).  

Avhandlingens syfte är att besvara på frågan varför men innehåller även element som 

kräver svar på hur; varför bör extern verifikation vara/inte vara obligatoriskt och hur 

ansvarsrapporteringen påverkar intressegruppernas olika beslut. Jag försöker således 

klargöra olika orsakssammanband med frågeställningar som varför och hur, vilket gör 

att avhandlingen är en förklarande studie (Saunders et al. 2016 s. 176). Eftersom 

frågeställningen är flerdelad inom ett komplex fenomen så kommer intervjuer att 

användas istället för enkäter, så att respondenterna kan svara med egna ord och förklara 

sina synpunkter. I detta fall kommer det empiriska materialet att återspeglas på 

litteraturöversikten och existerande teorier för att kunna utveckla slutsatser samt ett 

rikare perspektiv på ämnet, vilket gör att undersökningen faller mest inom den 

abduktiva forskningsansatsen. Således är det naturligt att forskningsfrågan kommer att 

besvaras med den kvalitativa metoden, där individuella intervjuer kommer att användas 

för datainsamling. Utöver, så är intervjuer i förklarande studier en godtagbar 

datainsamlingsmetod, då intervjusvaren kan hjälpa att förklara olika 

orsakssammanband som önskas att klargöras (Saunders et al. 2016 s. 176). Jag kommer 

att använda mig av individuella intervjuer istället för gruppintervjuer, eftersom det 

möjliggör att respondenten bättre kan framhäva personliga upplevelser, beslut och 

handlingssekvenser utan att bli påverkad av gruppdynamiken (Bauer, Atkinson & 

Gaskell 2000 s. 48) 

4.1.1 Intervjuer 

Det finns olika slags intervjustrukturer och därmed nivåer på formalitet. En vanlig 

indelning på dessa är enligt Saunders et al. (2016 s. 390–391): 

• Strukturerade intervjuer – Den mest standardiserade och formellaste sorten av 

intervjutyperna. Alla intervjufrågor är bestämda på förhand, exakt samma frågor 

besvaras av alla respondenter och i samma ordningsföljd. Intervjufrågorna skall 

ställas exakt som de är skrivna och med samma tonläge för att undvika eventuell 

partiskhet.  
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• Semi-strukturerade intervjuer – Innehåller ofta öppna intervjufrågor inom olika 

teman och möjligtvis ett antal nyckelfrågor som skall besvaras. Dessa kan dock 

skiftas per respondent och alla frågor behöver inte besvaras av varje respondent. 

Också ordnings- och ordföljden av intervjufrågorna kan fritt anpassas enligt hur 

de råkar passa in i diskussionen med respondenten. 

• Ostrukturerade intervjuer – Denna intervjutyp kallas även för djupintervju och 

är den mest informella intervjusorten inom indelningen. I ostrukturerade 

intervjuer har man inga förutbestämda frågor, vilket ger möjligheten åt 

respondenten att tala fritt om ämnesområdet som intervjuaren har utgett. 

Eftersom syftet är att undersöka forskningsfrågan ur olika intressentperspektiv kräver 

det att intervjufrågorna anpassas enligt intressegrupp, vilket stänger ute möjligheten att 

använda strukturerade intervjuer. Ostrukturerade interjuver passar inte heller, eftersom 

de olika intressegruppernas svar kommer att jämföra med varandra och därför krävs det 

att intervjusvaren är till huvuddels inom samma teman. Följaktligen kommer semi-

strukturerade intervjuer att användas. Semi-strukturerade intervjuer ger också 

flexibilitet då intervjuguiden inte måste följas till punkt å pricka, utan intervjuguiden kan 

snarare anses som en handskrift som följs till en viss mån. Det är möjligt att fråga även 

nya frågor eller följdfrågor enligt respondentens svar och reaktioner i semi-

strukturerade intervjuer, för att lyckas få rikare och detaljerade upplysningar om 

respondentens åsikter och tankar.  (Bell, Bryman & Harley 2019 s. 435–436) Jag har 

förberett tre olika intervjuguider, vars preliminära frågor är anpassade enligt 

intressegrupp men är inom samma teman. Intervjuguiden är förberedd både på svenska 

och finska, se bilaga 1 och 2. 

4.1.2 Datainsamling, sampelpopulation och databearbetning 

För att få respondenter ur tre olika intressegrupper, måste sampelpopulationen väljas 

enligt lämplighet, men även tillgänglighetsfaktorn tas i beaktande. Inom kvalitativa 

metoder är denna sampelsmetod acceptabel, då syftet med undersökningen inte är att 

göra statistisk generalisering som i kvantitativa forskningar, utan istället få djupare 

inblickar om ämnet i fråga (Eriksson & Kovalainen 2008 s. 52). Jag kommer att använda 

den generiskt målmedvetna samplingsmetoden, vars strategi går ut på att handplocka 

respondenter enligt deras relevans för forskningsfrågan och med att utsätta färdiga 

kriterier för sampelpopulationen (Bell et al. 2019 s. 389 & 394). Den lämpliga 

sampelstorleken kan variera mycket beroende på undersökningens typ och syfte, varav 
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en passlig sampelstorlek för en magisteravhandling kan tänkas vara cirka 4–15 intervjuer 

(Bell et al. 2019 s.399).  

Således allokerade jag sampelpopulationen mellan de tre intressegrupperna enligt 

följande; minst tre konsument-/möjliga arbetstagarrepresentanter, minst två 

investerarrepresentanter och minst två revisor-/granskarerepresentanter. Jag valde 

konsumenter/möjliga arbetstagare som en intressegrupp eftersom jag anser att de är 

underrepresenterade i tidigare kvalitativa undersökningar gällande företagsansvar, och 

tidigare kvantitativa forskningar indikerar att företagsansvarsrapporteringen påverkar 

denna intressegrupps beslutsfattande.  Investerare valde jag för att de kan anses som en 

nyckelintressegrupp inom företagsansvar, och kapitalmarknaden påverkar i stor mån 

varför och hur ansvarsrapporter utges.   Revisorer/granskare valdes som den tredje 

intressegruppen eftersom de som verifikationsserviceleverantörer kan erbjuda djup 

insyn i ämnet.  

De kriterier jag har utsatt för konsument-/möjliga arbetstagarrepresentanter är att de 

har studerat eller studerar ekonomi, eftersom chansen att de är medvetna om begrepp 

som företagsansvarsrapportering och revision är större än allmänt, vilket troligtvis 

sänker risken att jag måste interferera i intervjutillfället med att ge exempel och 

förklaringar. Eftersom företagsansvar som begrepp innehåller många aspekter, kommer 

jag dock att visa konsumentrepresentanterna en visuell bild om vad allt ESG innehåller. 

Det andra kriteriet för denna grupp av representanter är att de är med i arbetslivet, så 

att de kan anses vara aktuella arbetstagare. Kriterierna för investerarrepresentanterna 

är att de är insatta i ESG och ansvarsfull investering samt att de är professionella 

investerare. För revisor-/granskningsrepresentanterna satte jag endast kriteriet att de 

har eller håller på med granskning av företagsansvarsrapporter. Kriteriepassande 

representanter kontaktas via email för en intervjuförfrågan. Ifall den kontaktade 

representanten inte själv vill eller kan delta, och rekommenderar sin kollega, kommer 

jag att kontakta hen. Denna samplingsmetod, där det initiala alternativet för 

representant leder till ett annat, kallas enligt Bell et al. (2019 s. 395–396) för 

snöbollsampling. Följaktligen kan man konstatera, att min samplingsmetod är en 

blandning av generisk målmedvetenhet och snöbollsampling (Bell et al. 2019 s. 400). De 

professionella intervjurepresentanterna kommer att tilldelas sin specifika intervjuguide 

i förväg, så att de kan i lugn och ro bekanta sig med de uttänkta frågorna före 

intervjutillfället. Konsumenterna kommer inte att tilldelas intervjufrågorna i förväg, 

eftersom vissa av deras frågor kräver spontant svar. 
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Själva datainsamlingen, det vill säga intervjuerna, kommer att ske virtuellt på distans via 

plattformen Microsoft Teams på grund av den rådande situationen med COVID-19-

pandemin och rekommendationerna av social distansering. Enligt Bell et al.  (2019 s. 

450–453) är virtuella intervjuer till dels kritiserade på grund av att de saknar en likadan 

växelverkan mellan intervjuaren och respondenten som uppkommer då intervjun utförs 

ansikte mot ansikte, men denna nackdel kan reduceras genom att ha webbkameran på. 

Jag kommer att uppmuntra respondenterna att använda webbkameran genom att själv 

ha den på. En annan fördel med virtuella intervjuer kan anses vara den att det 

underlättar de önskade respondenternas deltagande i undersökningen då det är enkelt 

att ordna intervjutillfället och är tidssparsamt. Intervjuerna kommer att bandas (endast 

ljudspåret) med respondentens samtycke och själva intervjun utförs antingen på svenska 

eller finska enligt deltagarens preferens. Datainsamlingen och -bearbetningen kommer 

att följa Europeiska unionens förordning om dataskydd och behandling av 

personuppgifter9, vilket klargörs skriftligt till respondenterna genom ett meddelande av 

samtycke som bifogas i intervjuförfrågan.  Respondenternas anonymitet kommer att 

försäkras, vilket enligt Eriksson och Kovalainen (2008 s.73–74) är en viktig aspekt inom 

god forskningsetik. Anonymiteten försäkras genom att förvara identifierande 

personuppgifter skilt från ljudinspelningen samt genom att utge intervjudeltagarna 

pseudonymer som kommer att användas vid datapresentationen och -analysen. 

Ifall respondenten ger sitt samtycke till ljudinspelning, kommer intervjuerna att 

transkriberas enligt intervjuspråket, vilka jag sedan översätter till svenska för 

användning i avhandlingen. Enligt Bell et al. (2019 s.445–449) är transkriberandet en 

viktig utgångspunkt för att kunna göra noggranna analyser i kvalitativ forskning, men 

ifall respondenten inte ger lov till inspelningen, kan man göra detaljerade anteckningar 

istället. Efter transkriberingen kommer jag att presentera huvudpunkterna från 

intervjuerna per intervjuguidens olika teman; företagsansvar och dess rapportering, 

företagsansvarets inverkan, ansvarsrapporteringens verifikation och framtidsutsikter; 

varefter jag sammanställer de olika intressegruppernas tydligaste likheter och olikheter 

i en tabell. Därefter kommer en tematisk analys att utföras på intervjuresultatet, vilket 

sammanfattat går ut på att identifiera uppkommande mönster i det insamlade empiriska 

materialet (Saunders et al. 2016 s.579). I samband med den tematiska analysen, kommer 

 
9 General Data Protection Regulation (GDPR):  https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679
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jag att knyta ihop det empiriska resultatet med tidigare forskning i litteraturöversikten, 

samt diskutera hur de existerande teorierna kan tänkas sig passa in i resultatet. 

4.1.3 Insamlad data 

Totalt nio intervjutillfällen hölls med tio deltagare, varav åtta respondenter är samplade 

per kriteriemetoden och två är enligt snöbollsmetoden. Alla intervjuer skedde på distans 

och ljudbandades för transkribering. Två av intervjuerna hölls på svenska och resten på 

finska. Webkameran var på i 80% av fallen. Nedan i tabell 2 är presenterat en 

sammanfattande översikt över de hållna intervjuerna och representanterna. Under tabell 

2 är kortfattat allmän bakgrundsinformation om representanterna per intressegrupp. 

Tabell 2 Tabell över intervjuade respondenter 

Respondent, 
pseudonym Intressegrupp Intervjudatum Intervjulängd 

Relevant 
bakgrundsinformation 

K1 
Konsument/potentiell 

arbetstagare 
6.11.2020 29 min Åldersgrupp 30–35 år 

K2 
Konsument/potentiell 

arbetstagare 
12.11.2020 37 min Åldersgrupp 30–35 år 

K3 
Konsument/potentiell 

arbetstagare 
13.11.2020 22 min Åldersgrupp 25–30 år 

R1 Revisor/granskare 17.11.2020 53 min Revisionssammanslutning 

R2 Revisor/granskare 19.11.2020 47 min Revisionssammanslutning 

R3 Revisor/granskare 20.11.2020 50 min Revisionssammanslutning 

R4 Revisor/granskare 24.11.2020 27 min Konsultföretag 

I1 Investerare 
26.11.2020 54 min Försäkringsbolag 

F1 Företagskommunikation 

I2 Investerare 26.11.2020 51 min Bank 

 

Alla representanter i intressegrupp konsumenter/potentiella arbetstagare har en 

ekonomisk utbildning och/eller är i slutskedet av sina studier, alla är redan i arbetslivet. 

Av representanterna i intressegruppen revisor/granskare så var en av de intervjuade en 

auktoriserad revisor medan de andra inte var det. Utöver hade två av 

granskningsrepresentanterna en ekonomiskt inriktad utbildning och andra halvan hade 

en utbildning inom socialvetenskap eller naturvetenskap. Inom intressegruppen 

investerare så var båda representanterna professionella investerare med arbetsuppgifter 

inom ansvarsfull investering. Båda representanterna har en ekonomisk utbildning. I den 

första investerarintervjun deltog även en företagskommunikationsrepresentant 

eftersom de ansåg att de kan bäst tillsammans besvara intervjuguidens frågor jag skickat 
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på förhand. Könsfördelningen bland alla respondenter var 40% män och 60% kvinnor. 

De använda citaten i kapitel fem om intervjuresultatet är fria översättningar från finska 

till svenska (vid behov) och har förhandsgranskats av de behöriga respondenterna innan 

avhandlingen har blivit publicerad.  

4.2 Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet används ofta som kriterier för att utvärdera kvaliteten på den 

utförda forskningen. Med god reliabilitet menas att ifall en utomstående skulle göra om 

forskningen med samma procedurer, så skulle hen kunna uppnå samma 

forskningsresultat som den originella studien. Validitet står för hur exakt 

forskningsresultatet representerar det fenomen som har studerats, och att resultatet kan 

bevisas. Med andra ord så står validitet för hur sanna och säkra de presenterade 

resultaten är.  (Eriksson & Kovalainen 2008 s. 292) Användning av dessa två 

utvärderingskriterier i sin uppriktiga mening kan dock utföra ett problem inom 

kvalitativforskning, eftersom den socialfilosofiska forskningsinriktningen och -

utgångspunkten ofta är annorlunda än de som används i kvantitativforskning, för vilka 

dessa utvärderingskriterier ursprungligen utvecklades för (Bell et al. 2019 s. 35, 362–

363; Eriksson & Kovalainen 2008 s. 290–294).  

Ontologi hänvisar till antaganden om verklighetens natur och epistemologi gäller 

antaganden om vad som är acceptabel, giltig och legitim kunskap och hur man kan 

kommunicera detta till andra. Inom ontologi och epistemologi finns ytterligare två 

uppsättningar av extremiteter; objektivism och subjektivism. Infallsvinkeln i objektivism 

är att den sociala verkligheten som undersöks är extern för forskaren och andra, medan 

subjektivism hävdar att den sociala verkligheten härstammar från aktörernas 

uppfattningar och därav följande handlingar. (Saunders et al. 2016 s. 127–130). 

Forskningsfilosofier kan differentieras enligt hur undersökningens antaganden placerar 

sig på dessa skalor (Saunders et al. 2016 s. 151). Kvantitativa undersökningar är 

traditionellt förknippade med att se på den sociala verkligheten externt och objektivt 

medan kvalitativa undersökningar har en mer subjektiv infallsvinkel, varav individernas 

tolkningar av den sociala verkligheten betonas (Bell et al. 2019 s. 35). Ifall forskningen 

förlitar sig på relativistisk ontologi, vilket antyder på att det finns flera verkligheter, eller 

på subjektivistisk epistemologi, som betonar att forskaren och deltagaren tillsammans 

skapar förståelser, rekommenderar Eriksson och Kovalainen (2008 s. 294) att man 
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ersätter forskningens utvärderingskriterier ”validitet och reliabilitet” med kriteriet om 

undersökningens trovärdighet10.  

Trovärdighet som kvalitetsutvärderingskriterium för kvalitativa forskningar innehåller 

fyra olika aspekter; giltighet, överförbarhet, stabilitet och konformabilitet11. Med 

giltighet menas hur bra forskaren är bekant med ämnet och ifall det insamlade materialet 

är tillräckligt för att förtjäna de olika påståenden, samt ifall det finns logiska länkar 

mellan det insamlade materialet och undersökningens kategorier. En utomstående 

forskare bör kunna komma relativt nära de tolkningar som utförts, ifall hen skulle ha 

samlat in samma material. Överförbarhet står för hur de empiriska resultaten passar 

ihop med tidigare forsknings samt huruvida de olika sammanhangen och kopplingarna 

redovisas för. Stabilitet hänvisar till ifall forskaren har erbjudit tillräckligt med 

information om forskningsprocessens tillvägagångsätt, så att läsaren ser att processen är 

logisk, spårbar och dokumenterad, vilket ger grunden för undersökningens pålitlighet. 

Med konformabilitet menas att de tolkningar som forskaren har gjort kan konfirmeras 

av andra, eftersom de är presenterade på ett sådant sätt att läsaren lätt kan se hur de har 

utformats. (Eriksson & Kovalainen 2008 s. 294) 

Jag anser att min undersökning kommer att vara av hög trovärdighet i hänsyn till 

avhandlingens syfte och forskningsfråga, eftersom jag har bekantat mig med ämnet ur 

olika perspektiv genom en omfattande litteraturöversikt, och kommer vidare att samla 

in tillräckligt med empiriskt material för en avhandling. Även det empiriska materialet 

kommer att representera olika intressenters synvinklar på forskningsfrågan, för att 

kunna garantera ett bredare helhetsperspektiv. Utöver, härstammar mina intervjufrågor 

och teman från litteraturöversikten och jag kommer att diskutera och hänvisa 

sammankopplingar och möjliga motstridigheter mellan empirin, teorierna och de 

tidigare undersökningarna. Jag har detaljerat beskrivit hur jag kommer att samla in och 

analysera det empiriska materialet, samt motiverat varför de specifika metoderna har 

blivit utvalda. Därefter kommer jag att diskutera min egen tolkning på resultatet, som 

utformats genom en helhetsanalys av tidigare studier och det insamlade materialet. Jag 

kommer ytterligare att kommentera undersökningens trovärdighet efter att 

resultatanalysen är utförd, under delkapitlet limitationer, för att lyfta fram möjliga 

hämmande aspekter på det empiriska forskningsresultatet. 

 
10 På engelska Trustworthiness 
11 På engelska är de fyra aspekterna; Credibility, Transferability, Dependability & Confirmability 
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5 INTERVJURESULTAT 

Alla intressegruppers intervjusvar är presenterade nedan enligt intervjuguidens olika 

temaområden. För att göra kapitlet läsvänligare har jag skilt åt de olika 

intressegruppernas svar med kursiverade underrubriker.  

5.1 Företagsansvar och dess rapportering 

Intressegruppen konsumenter/potentiella arbetstagare 

Begreppet ’företagsansvar’ var bekant för alla respondenter inom intressegruppen 

konsument/potentiell arbetstagare, medan begreppet ’ansvarsrapportering’ var bekant 

för två av de tre respondenterna. Jag förklarade kort för den ena respondenten vad 

ansvarsrapportering är, och hen kunde då återkalla från eget minne vad begreppet 

antyder på. Eftersom företagsansvar är ett brett ämnesområde så visade jag ännu en 

visuell bild för alla respondenter om ESG och dess innehåll. Då kom det fram att K3 inte 

hade tänkt på att företagsansvar även omfattar förvaltningsaspekten (governance), 

medan de övriga respondenterna var medvetna om omfattningen som klargjordes.  Alla 

respondenter ansåg att det är viktigt att företag är ansvarsfulla gentemot samhället och 

dess olika intressegrupper; 

”...det är viktigt att också företagen deltar i det gemensamma talkoarbetet för att göra världen 
bättre.” K1 

”...vi lever alla i det här samhället och man vill att samhället mår bra.” K3 

K1 och K3 identifierar sig själva som att de inte är så engagerade i företagsansvarsfrågor 

i sitt vardagliga liv. Båda upplever att företag till stor del publicerar ansvarsrapporter för 

att meddela om att de är bättre än de andra företagen och för att öka på försäljningen. 

Både K1 och K3 nämnde självmant olika företag som de minns att har använt 

företagsansvarspåståenden i sina reklamer och/eller hemsidor. K2 anser igen att hen 

blivit allt mer insatt och intresserad i ämnet från en konsumentsynvinkel bland annat på 

grund av hens intresse gentemot ansvarsfullinvestering, vilket även lärt hen att vara mer 

kritisk inom ämnesområdet. Hen anser främst att företag publicerar ansvarsrapporter 

för att exempelvis konsumenter allt mer kräver info om företagets ansvarsfullhet och att 

företagen vill framhäva samt bevisa hur de är ansvarsfulla. Ingen av 

konsumentrepresentanterna var särskilt intresserade av att söka fram och läsa igenom 

företagsansvarsrapporter, men K3 anser dock att publicering av en ansvarsrapport kan 

öka på tilliten; 
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”Men om ett företag har gett ut en sådan rapport så nu litar jag mera på ett sådant företag än ett 
företag som inte skulle ha kommit ut med den rapporten” K3 

Emellertid säger K2 att hen gärna mer självmant skulle ta reda på företagens 

engagemang i ansvarsfullhetsfrågor, men att rapporterna är svåra att hitta och för långa 

för att snabbt hitta det man söker efter; 

”Ansvaret att ta reda på företagens ansvarsfullhet ligger mycket på konsumenten, att dom orkar 
själva ta reda på företagets ansvarsfullhet, istället för att företagen skulle självmant framföra det.” 
K2 

Dock nämner K2 att hen är mycket skeptisk hur mycket man kan lita på ansvarsrapporter 

då företagen själv kan bestämma hurdan information som publiceras och hur hen kan 

som konsument bestyrka den presenterade informationen. Hen nämner vidare att 

reklam som baserar sig på ansvarsfullhet, som exempelvis användning av ansvarsfullt 

producerad bomull i snabbmode, bör kunna granskas kritiskt av konsumenten då det 

ibland bevisas i efterhand av media att det har varit frågan om grönmålning; 

”...igen så borde konsumenten kunna vara jättekritisk mot sådana påståenden.” K2  

Intressegruppen revisorer/granskare 

Inom den professionella intressegruppen revisor/granskare så påpekar både R1 och R2 

att företagsansvarsrapportering, och speciellt miljörapportering, har börjat utvecklas 

långt före det nya EU-direktivet gavs ut, samt att direktivet närmast tar ställning till vad 

som bör publiceras i samband med verksamhetsberättelsen eller som en skild bilaga. R2 

berättar självmant genast i början av intervjun att hen ur ett professionellt perspektiv är 

en aning orolig över att de två skilda rapporterna inte tycks diskutera så bra sinsemellan 

och ifrågasätter varför de måste rapporteras skilt; 

”Styrelsens godkännande skulle behövas för hela informationen, inte bara för den korta 
[verksamhetsberättelsen].” R2 

R1 och R2 nämner också om GRI-rapporteringsramverket, varav R1 framhäver att 

ramverket som utgavs i början av 2000-talet betonade hur man bättre skall ta i 

beaktande företagets olika intressegrupper vilket ökade på 

företagsansvarsrapporteringen. Enligt R1 så har de företag som redan från tidigare 

publicerat omfattande ansvarsrapporter fortsatt med det och plockar de delar som det 

nya EU-direktivet kräver till sin verksamhetsberättelse, vilket kanske är mer riktat mot 

aktieägarna och investerare. R3s personliga åsikt är att bolag publicerar så 

omfattande/långa ansvarsrapporter på grund av att företagsansvar är ett så brett 

begrepp och att det är svårt att få ihop en meningsfull helhet med att utge bara det som 
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krävs.  R1 och R3 delar samma åsikt om att bolaget måste först själv igenkänna sina egna 

intressegrupper samt dess förväntningar, så att ansvarsrapporten kan riktas mot rätt 

publik enligt bolagets egen bransch, industri, läge och råvara. R4 påpekar dock att 

företag kanske inte alls igenkänner de aktuella intressegrupperna, som till dels kan leda 

till att ansvarsrapporterna blir så omfattande; 

”...det är kanske det som gör den [ansvarsrapporten] så vidsträckt, att man inte riktigt vet att vem 
den skall riktas till. ’All information som vi [bolag] har tillgång till bifogas till rapporten’.” R4 

En annan orsak för de långa och omfattande ansvarsrapporterna nämner R3 också att 

bolag kanske försöker urskilja sig från sin egen branschs konkurrenter, eller jämför sig 

med de andra och tar sig an ’bäst praxis’. R4 instämmer och säger att det naturligtvis kan 

vara ett sätt att marknadsföra sig själv som bolag och väcka trovärdighet samt förtroende 

hos sina kunder.  

Alla representanter i intressegruppen revisor/granskare anser att 

företagsansvarsrapporten är en viktig del av bolagets årsredovisning. Dock betonar R3 

att för tillfället har ansvarsrapporterna kanske inte ännu fått den tonvikten som skulle 

behövas, medan R2 säger att ansvarsrapporterna skulle dra nytta av att dess läsarkrets 

skulle vara bredare. R4 anger att företagsansvar och dess rapportering är viktigt för att 

de företag som är ansvarsfulla är de som kommer att klara sig i framtiden. Hen fortsätter 

med att i en undersökning om ansvarsrapportering inom cirka fyrtio finska bolag, som 

utgjordes av hens företag, uppkom det tydligt tre olika grupper; 

” I den ena [gruppen] var det mer frågan om riskhantering medan den andra gruppen var en sådan 
där det kanske inte riktigt var klart vad man nu riktigt håller på med men att man måste berätta 
[rapportera] något för att intressenterna vill och förväntar sig det. Den tredje gruppen igen ansåg 
att det är frågan om framtidens spel, med vilket de bygger upp sin företagsstrategi och sätter igång” 
R4 

R2 diskuterar också att ansvarsrapportering är framåttittande till sin karaktär, och att 

ifall hen skulle investera så skulle hen helt säkert se på företagsansvarsrapporterna. R1 

berättar att hens personliga föraning är den att; 

”...de traditionella årsberättelserna, vilka kanske är en aning glammiga, kommer så småningom 
att tyna bort... På ett sätt kommer det att finnas en ESG-rapport, verksamhetsberättelsen och 
bokslutet... Eftersom många företag har redan gått mot den riktningen.” R1 

Intressegruppen investerare och företagskommunikation 

Investeringsrepresentanterna samt företagskommunikationsrepresentanten närmar sig 

frågan om varför företag publicerar ansvarsrapporter/mer omfattande ansvarsrapporter 

än direktivet kräver delvis ur ett liknande perspektiv som 
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revision/granskningsrepresentanterna. F1 tänker att EU-direktivet närmast sätter 

gränser på det som skall berättas om företagsansvaret i verksamhetsberättelsen, men att 

den texten är relativt inskränkt. Hen anser att ansvarsrapporten når en bredare 

läsarkrets och svarar bättre på olika intressenters behov, än den korta icke-finansiella 

informationen som klargörs i verksamhetsberättelsen. Utöver så påpekar F1 att 

ansvarsrapporten har potential att vara hur bred som helst, vilket gör att den kan bli allt 

svårare att förstå; 

”Vi fokuserar oss mycket på klimatfrågor, men sen skulle det kanske vara rättvist i sig att det skulle 
berättas lika mycket om allt [olika delområden]. Men sen igen om det skulle berättas lika mycket 
om alla olika delområden lika exakt så blir den [ansvarsrapporten] jättetung.” F1 

I1 fortsätter med att ur ett perspektiv av en investerare anser hen att; 

”Det kan vara delvis en konkurrensfördel att man gör [rapporterar] lite mer än det minimi. Också 
det faktum att när vi är i Norden... Här är kanske den politiska miljön lite annorlunda jämfört med 
hela EU-området. Även om EU i sig är progressiv så förväntas det här ännu mer transparenshet 
och insyn om verksamheten, så kanske det också syns mer speciellt i Norden och i Finland” I1 

Representanten I2 närmar sig också intervjufrågan ur en geografisk synvinkel och jämför 

EU och USA. Hen framhäver att dessa två kontinenter har ett olikt tillvägagångssätt, EU 

närmar sig genom regleringar medan USA genom standarder, varav standarder är 

frivilliga medan regleringar är obligatoriska. I2 säger vidare att dessa två olika 

tillvägagångsätt har dock gemensamt att det är svårt att definiera en fruktansvärd bred 

tvångsram för företag, vilket gör att det vanligtvis definieras endast det minimala som är 

nödvändigt; 

”Och när standarder eller regleringar definierar det minimala så kommer företag naturligtvis att 
publicera mer information i den egna ansvarsrapporten än minimikravet, då de vill vara 
ansvarsfulla, de vill visa vad de går för och vad de kan uppnå” I2 

I2 instämmer med representanterna i revisor/granskare gruppen, att ansvarsrapportens 

målgrupp beror mycket på företagets bransch och att företaget måste själv identifiera de 

väsentliga användarna av ansvarsrapporten, men att de vanliga målgrupperna är såklart 

investerare och aktieägare. F1 anser att i börsbolagens ansvarsrapporter är investerare 

säkert den viktigaste målgruppen av intressenterna.  Hen ser att även kunderna och icke-

statliga organisationer är viktiga målgrupper samt att man ofta kanske delvis utopistiskt 

hoppas att media skulle vara intresserad. Representant I1 skulle igen vilja tro att ens 

någon skulle läsa igenom hela ansvarsrapporten men att; 

”Nog har den [ansvarsrapporten] en viss vinkel att den görs för investerare. Ännu kanske bara för 
den orsaken att sen går informationen hur den rapporteras förr eller senare via 
tjänsteleverantörer, som ESG-värderingsanstalter, till investerarna. Så säkert optimeras 
informationen på något sätt, eller man tänker på det när man gör ansvarsrapporten, att där hittas 
all nödvändig information i rätt format” I1 
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Vid frågan om att ifall investerarrepresentanterna och 

företagskommunikationsrepresentanten tycker att ansvarsrapporten är en viktig del av 

bolagets årsredovisning så anser F1 som revisor-/granskarrepresentanten R1 – att 

ansvarsrapporten kommer att ta över den traditionella årsberättelsen allt mer. 

Investerarrepresentanterna svarar enligt följande; 

”Jo, jag håller det som viktigt. Ett kort svar.” I2 

”Jag tycker alltid att det har varit viktigt, men det som har minskat dess betydelse är att alla har 
fått lite liksom berätta vad de vill...Det har varit lite som i vilda västern att det inte har varit 
nödvändigt att berätta om de dåliga sakerna och det går att svänga lite på allt mot gott, så det gör 
det kanske att det inte är så viktigt. Att den informationen som finns där [i ansvarsrapporten], så 
har alltid varit lite förskönad.” I1 

I1 tillägger att det går mot bättre håll desto mer det kommer standarder som säger vad 

som måste berättas i ansvarsrapporten. 

5.2 Företagsansvarets och -rapporteringens inverkan 

Intressegruppen konsumenter/potentiella arbetstagare 

Konsument-/möjliga arbetstagarrepresentanterna har en aning motstridiga åsikter 

gällande hur företagsansvarsaspekten påverkar deras val gällande köpbeslut av 

produkter eller tjänster samt val av arbetsplats. K1 erkänner att hen inte tar i beaktande 

företagets engagemang i exempelvis i hållbarhet då hen gör köpbeslut; 

”Jag köper det som jag tycker är kiva oberoende företag...fast jag vet om miljöaspekter så tänker 
man kanske inte att det direkt påverkar en själv.” K1 

K3 säger igen att företagets rykte inom ansvarsfullhet och miljöfrågor inverkar delvis på 

hens produkt- och tjänsteköp, men att det inte är den viktigaste saken men nog ett stort 

plus. Hen är färdig att betala lite mer för ansvarsfullt producerade produkter eller 

tjänster, men här beror det på ifall man betalar på riktigt för ansvarsfullheten eller för 

något annat. K2 framhäver samma, det vanligtvis högre priset i ansvarsfullt producerade 

produkter eller tjänster korrelerar inte alltid med kvalitet, vilket gör att köpbeslutet 

ibland känns svårt. K2 påpekar vidare att hen har lagt mer märke till ansvarshetsfaktorn 

vid sitt köpbeteende under de senaste två åren, och nämner att en orsak kan vara den att 

då levnadsstandarden stiger så har man kanske också bättre råd att betala lite mer, då 

man vet att produkten är producerat ansvarsfullt.  

Företagets ansvarsfullhet inverkar delvis på varifrån K1 vill ansöka om arbete, och att 

hen skulle vara färdig att komma lite emot i lönen om det skulle vara frågan om två 

liknande arbetsplatser med samma arbetsuppgifter då det ena företaget skulle vara mer 
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miljövänligt/ansvarsfullt än det andra. K3 instämmer att fastän hen inte på en stund sökt 

nytt arbete så anser hen att företagsansvarsaspekten till en viss mån inverkar på valet av 

arbetsplats. Hen skulle dock inte vara färdig att komma emot i lönen som K1. 

Representant K2 hade det starkaste betraktelsesättet och berättade att företagsansvaret 

inverkar relativt mycket på var hen vill arbeta. K2 tycker det är mycket viktigt att hens 

egna värderingar passar ihop med bolagets och skulle a priori vilja jobba i ett sådant 

företag som tar ansvarsfullhetsaspekter bra i beaktande. Det kommer också fram under 

intervjuens gång att K2 har fondinvesteringar och att ESG-rankningen absolut inverkar 

på hens investeringsbeslut; 

”Jag känner att jag inte skulle kunna njuta av mina investeringsvinster med gott samvete om jag 
vet att där [i fonden] finns företag som är skadliga för miljön, eller företag som fast använder 
barnarbete eller något.” K2 

Intressegruppen revisorer/granskare 

Representant R3 förmodar att ansvarsrapporter nog har en inverkan på olika marknader 

överlag. I frågan om den potentiella inverkan på arbetsmarknaden svarar hen att; 

”Inte vill ju unga [arbetstagare] längre komma på jobb till arbetsplatser som är verkligt fossila. Det 
vill säga att man inte är pionjärer i företagsansvarsfrågor. Jag skulle nog se att det har en betydelse 
i alla fall på arbetsmarknaden” R3 

Till skillnad påpekar representant R2 att bolagets rykte säkert spelar en roll på arbets- 

och konsumentmarknaden, men att det kanske inte direkt härstammar från 

ansvarsrapporterna, utan mer från olika fall som icke-statliga organisationer och media 

lyfter fram. R3 säger vidare att ansvarsrapportens betydelse absolut syns på 

kapitalmarknaden, där ansvarsfullinvestering blir alltmer populärt, och att det inverkar 

också på finansieringssidan exempelvis på lånemarginaler. R1 tar en annorlunda 

infallsvinkel på ansvarsrapportens inverkan på investeringssidan.  Hen anser att GRI-

rapporteringen inte i sig kanske har en så stor betydelse, men ifall företaget kan visa med 

sin ansvars- eller ESG-rapportering att de presenterade aspekterna har betydelse för 

bolagets värdeskapande – hämtar det marknader och ökar på omsättningen, sänker på 

kostnader eller främjar bolagets riskhantering, inverkar det på varumärket och rykte - så 

kommer det ha en inverkan.  R1 nämner ytterligare att investerare vill ha en låg risk och 

bra avkastning, varav speciellt hanteringen av klimatförändringsriskerna och 

ansvarsrapportens framåttittande karaktär kan göra att bolaget upplevs mindre riskfyllt.  

R2 har inte tidigare funderat så mycket på ansvarsrapportens betydelse på bolagets 

värde, men hen skulle fundera på saken omvänt. Om företaget har ansvarsrapporten i 

skick så är allt bra, men ifall inte så börjar intressenterna säkert i dagens läge bestraffa 
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och kritisera företaget för det. Vidare säger representant R2 att nivån att slippa över 

gränsen är för tillfället relativt låg och att det inte krävs en toppansvarsrapport för att nå 

denna nivå, utan huvudsaken är att ansvarsrapporterna är givna och är rimliga. 

Representant R4 tolkar eventuellt frågan som om hur de olika marknaderna (kapital-, 

arbets- och konsumentmarknaden) har påverkat på företagen och säger att; 

”Det har nog på det sättet att många företag har varit tvungna att engagera sig i 
ansvarsrapportering helt enkelt för att kunder och andra intressenter har frågat om den 
[ansvarsrapporten] och även krävt det. Till det avseendet är den [ansvarsrapporten] ett 
marknadsföringsverktyg.” R4 

Alla revisor-/granskarrepresentanter menar att det är önskvärt att den icke-finansiella 

informationen har allt mer börjat kombineras med den finansiella årsredovisningen. 

Speciellt R3 anser att riktningen är rätt, ansvarsrapporten bör i ökande omfång 

integreras med den finansiella årsredovisningen. I synnerhet nu när företagsansvaret har 

börjat synas även i företagsstrategierna; 

”Och när det styr hela verksamheten så är det ju kanske lite kufiskt att varför det skulle vara en 
separat del.…om det är en så nära del av företagets verksamhet och strategi så varför skulle det 
ens vara separat.” R3 

“Det är ju just företagets helhet som är där [i rapporteringen] helt bra. Om man tänker på det som 
ett paraply, så tidigare rapporterades endast en del av paraplyet, men nu när man får de täckt 
betydligt bättre så det är jättebra.” R4 

Revisor-/granskarrepresentanterna ser inte heller att den icke-finansiella 

informationens integrering med den finansiella har en negativ inverkan på den 

finansiella revisionen, utan snarast tvärtemot. R2 anser att det till och med kan ge 

synergier på praktisk nivå, om exempelvis samma revisionsmanager är ansvarig för både 

den finansiella revisionen och ansvarsrapportens verifikation. R1 och R3 påpekar utöver 

att den icke-finansiella informationen, såsom verksamhetsberättelsen, måste granskas i 

den mån att den inte motstrider de finansiella talen i själva bokslutet samt att den 

innehåller de obligatoriska aspekterna. R1 uttrycker också att det finns ett skilt ramverk 

gällande klimatförändringar, som redan nu inverkar på vissa tillgångar i bokslutet som 

på grund av fenomenet blivit värdelösa och måste nerskrivas.  

Intressegruppen investerare och företagskommunikation 

Om ansvarsrapportens inverkan på arbets- och konsumentmarknaden så tänker 

investerarrepresentant I1 och företagskommunikationsrepresentanten F1 i samma 

banor som revisor/granskarrepresentanterna R2 och R3; 
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”Åtminstone nu när jag talade med de sommaranställda så har nog företagets ansvarsfullhet i 
allmänhet, [företags]bilden som påverkas också av ansvarsrapporten, så en stor inverkan på vilken 
typ av arbetsplatser som...hurdana arbetsplatser man vill arbeta på.” I1 

”Jag började tänka av konsumentverksamheten att nog kan kanske även den där 
[ansvars]rapporten ha en inverkan, men jag skulle säga att det är ännu mer hur det företaget har 
lyckats kommunicera och marknadsföra och göra brand för sig själva som ansvarsfulla. Till det 
kan räcka en bra, högljudd och lyckad marknadsföringskommunikation, och det är kanske inte 
nödvändigt att ha en massiv [ansvars]rapport bakom det för att det skall skapas till konsumenten 
en ansvarsfull imago av något företag.”F1 

Även investerarrepresentant I2 anser att ansvarsrapporteringen i allmänhet har en 

inverkan på kapital-, arbets- och konsumentmarknaden. Hen refererar till professor 

George Serafeims studie12 om hur kapitalmarknaden lär sig allt mer med tiden att 

uppskatta gott företagsansvar och prissätta det, vilket ökar företagsvärdet i längden i de 

ansvarsfulla företagen. I2 tycker att ansvarsrapporterna utan vidare inverkar på 

investeringsbeslut, fastän hen nämner ett antal gånger att professionella investerare får 

ofta företagsansvarssinformationen och ESG-utvärderingen via tredje parter (ESG-

värderingsanstalter, se sidan 17). Investerarrepresentant I1 tycker också att pengaflödet 

för tillfället styrs ganska mycket av företagsansvar och framhäver samma som I2 - 

Institutionella investerare läser sällan igenom ensamstående ansvarsrapporter utan tyr 

sig till mellanhandsanalyser. Enligt I1 baserar sig ju dessa analyser på 

ansvarsrapporterna i sig, men att på tredjepartsvärderingarna inverkar även olika metrik 

som hur omfattande vissa ESG-aspekter är rapporterade om i ansvarsrapporten. 

Investerarrepresentant I2 kommer in på lite samma ämnesområde och anser att man 

nog kan lita på ESG-värderingsanstalterna, men att alla olika anstalter har sin egen 

metodik då de utgör analysen. Hen refererar till forskningsartikeln av Berg et al.13 som 

undersöker olika värderingsanstalters korrelation sinsemellan, vilken är endast 54%. 

Utöver så fortsätter I1 med att säga att dessa slutsatser som värderingsanstalter gör om 

företagets ansvarsfullhet har en enorm inverkan på kapitalmarknaden. I1 berättar vidare 

att det dock inte behöver betyda att själva ansvarsrapporten skulle vara av toppenkvalitet 

även om ESG-värderingsanstalten gett bra poäng, men att ansvarsrapporten då 

innehåller all väsentlig information och nått en viss nivå. 

 
12 Serafeim, G., 2020. Public Sentiment and the Price of Corporate Sustainability. Financial Analysts 
Journal, 76(2), pp.26-46.  
13 Berg, F., Koelbel, J.F. and Rigobon, R., 2020. Aggregate confusion: the divergence of ESG 
ratings. Available at SSRN 3438533. 
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Båda investerarrepresentanterna är skeptiska över att de företag som har bra ESG-

prestationer skulle ge bättre investeringsavkastning än de företag som har sämre 

prestationer inom ansvarshetsfrågor;  

”Avkastningen behöver inte vara bättre fast företaget skulle vara ansvarsfullt. Man pratar om att 
ansvarsfulla företag är kvalitetsföretag, att oftast jämför man ansvarsfullhet med kvalitet, men det 
behöver inte betyda att det är ett tillväxtföretag…Till exempel företag X som har kritiserats mycket 
av att det inte är kvalitetsfullt. Där finns många problem i underleverantörskedjorna och där finns 
mycket andra problem från olika perspektiv, men när det [företaget] är en sådan pionjär på 
marknaden och så är naturligtvis dess produkt grön så är det på det sättet ett positivt ESG-fall. 
Men om man tänker på styrningen och sociala faktorer så är det inte ett bra företag, det vill säga 
endast E-parametern är bra. Här är ett bra exempel på hur ett starkt tillväxtföretag kan generera 
fenomenal avkastning, men har inte en perfekt ESG-rating.” I2 

Både I1 och I2 är dock överens om att företagens ESG-prestationer har en inverkan på 

investeringsrisken, då ESG kan även analyseras ur ett riskperspektiv och därmed ge 

indikationer på företagets kvalitet, som I2 ovan var redan lite inne på: 

”Så ja min åsikt är naturligtvis den, att om ett företag är ansvarsfullt, så ger det mig som investerare 
en viss säkerhet att det i alla fall i viss mån är kvalitetsfullt. Och då kan det vara att avkastningen 
inte är så hög men då är riskerna åtminstone lägre, så det är i sig redan en bra sak. Det betyder att 
avkastningen är jämnare.”I2 

”...de [företaget] har exempelvis tagit väl hand om sin egen företagsstyrning, att de har fast inga 
sociala problem där på arbetsplatsen, så det är återigen omvänt en positiv sak, vilket syns hos oss 
som en lägre rykterisk. Om vi har investerat i ett sådant företag där sakerna i genomsnitt sköts 
mycket väl, så behöver vi inte oroa oss för det. Allt detta har en betydelse.” I1 

 I1 tillägger att det finns olika spektrum hur mycket ett visst delområde inom ESG 

inverkar på investeringsrisken beroende på själva företaget och dess bransch.  

I fråga om icke-professionella investerares engagemang i ansvarsfullinvestering så är I1 

och I2 entydiga om att det är en starkt växande trend. I2 framhäver att de kunder som 

har investerat i deras olika ansvarsfulla fonder även har en lägre volatilitet jämfört med 

de mer traditionella fonderna, vilket indikerar på att kunderna har en högre tillit på dessa 

produkter. Investerarrepresentant I1 påpekar dock att ansvarsfull investering i sig 

kanske har en annorlunda utgångspunkt då man jämför icke-professionella investerare 

med institutionella investerare; 

”Det är lite annorlunda ansvarsfull investering. Det återspeglar kanske mer deras egna 
värderingar, medan vi som institutionella investerare är kanske mer ansiktslösa i fråga om det...vi 
har ingen tydlig agenda, att åsikterna är inte lika hårda som småinvesterare” I1 

Representant I1 anser också att ansvarsfull investering i princip är viktigt, eftersom det 

tar i beaktande också sådana aspekter som en traditionell investeringsanalys kanske inte 

perfekt tar i hänsyn, bland annat om företagets framtidsutsikter. Utöver så ser 

representant I2 att den globala koronapandemin har till dels framhävt viktigheten av 

gott företagsansvar, speciellt inom personaladministration. Enligt I2 så följer 
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marknaden med exempelvis hur bra företag kan hålla fast vid sin personal vid dessa 

tider, vilket kan indikera på hur snabbt företaget kan återuppliva sin affärsverksamhet 

efter pandemin. 

5.3 Ansvarsrapporteringens verifikation 

Intressegruppen konsumenter/potentiella arbetstagare 

Begreppet ’extern revision’ förklarades kort14 för alla tre konsument-

/arbetstagarrepresentanter, då de alla för säkerhets skull ville ha en definition. 

Representanterna K1 och K3 var inte medvetna om att företag inte måste ha sina 

ansvarsrapporter externt granskade, medan K2 nyligen hade fått höra om det från sin 

vänkrets. K1 och K3 var en aning chockade över den angivna upplysningen och K1 

uttryckte sig spontant; 

”Låter skumt att företag kan utge dessa [ansvars]rapporter utan att ha de granskade...de kan ju då 
rapportera om vad de vill” K1 

K2 anser att det är en aning konstigt att rapporterna inte behövs externt verifieras, då 

ansvarsfullhet redan som ämne intresserar allt mer människor och konsumenter 

överlag. Representanterna K1 och K2 är till dels tvivlande ifall företagen rapporterar helt 

sannenligt om sina miljö- och ansvarshetsprestationer, men av olika skäl. K1 säger att 

hen inte litar direkt på ansvarsrapporterna eftersom hen anser att företagen 

marknadsför sig själv genom dessa, medan K2 säger att; 

”Nog är jag lite skeptisk. Att jo, säkert det som de [företagen] skriver om så är knappast helt 
påhittat, men kanske jag är mer skeptisk mot vad som dom låter bli att berätta. Att berättas det 
öppet hurdana risker deras affärsverksamhet har fast mot miljön eller samhället.” K2 

På representant K3’s tillit gentemot företagsansvarsrapporterna påverkar bolagets 

storlek, huvudkundgrupp och speciellt dess geografiska ursprung. Hen litar för det mesta 

att företagen rapporterar rätt om sitt företagsansvar, och särskilt finska företag; 

”...jag tycker att finska folket är så ärligt och det kanske överförs på företaget. I alla fall för det 
mesta. Sen att dom inte har mod att påstå alltför mycket fel, för att någon märker det ändå. Man 
blir ändå avslöjad om man försöker ljuga.” K3 

Konsumentrepresentanterna skulle i skiftande omfång själva skriva feedback åt företaget 

ifall de skulle märka att något av dess miljö/ansvarsfullhetspåstående inte stämmer eller 

att de agerar mot sitt rykte. K1 framhäver att hen skulle nog skriva dem publik feedback 

 
14 En utomstående oberoende person som granskar att bokslutet är rätt, så att det inte ger en 
missledande bild av företaget till användarna 
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på sociala medier, så att även andra kan se det. Representant K3 anser att det beror på 

hur allvarlig och personligt upprörande skandal hen skulle upptäcka. K2 tycker det skulle  

vara en bra idé att använda sociala medier för detta ändamål då den har ett allt större 

inflytande, men att hen själv inte skulle göra det. Alla konsumentrepresentanter är 

överens om att extern verifikation av ansvarsrapporten ökar på företagets trovärdighet. 

Fastän K3 har den högsta tilliten gentemot företagens ansvarsrapportering, så anser hen 

att det skulle vara bra att rapporten skulle vara externt granskad; 

”Så att man [företaget] i princip inte kan påstå vad som helst.” K3 

K2 ville ännu utöver påpeka, att konsumenter inte kanske är så insatta i detta 

ämnesområde, men att ifall man vill syssla med investering så borde man eventuellt sätta 

lite mer tid på att själv vara insatt i ansvarsrapporterna och verifikationsuttalandena. 

Dock anser K2 att ansvarsrapporterna likväl är aktuella för konsumenterna; 

”Nå alltså nu ser jag att den [ansvarsrapporten] är viktig för investeraren, åtminstone önskar jag 
att det skulle nuförtiden vara för många investerare en viktig aspekt, men jag upplever nog att 
ansvarsrapporten är också viktig för konsumenterna. Om den är i ett sådant format att 
konsumenten har lätt att läsa och förstå den och kan lita på den.” K2 

Intressegruppen revisorer/granskare 

Alla revisor-/granskarrepresentanter är överens om att de största orsakerna varför 

företag väljer att inte ha sin ansvarsrapport externt verifierade är att det är frivilligt, det 

är en extra kostnad för företaget och fördelen med verifikationen känns oklar. R1 säger 

även att företag kanske inte vågar utsätta sin ansvarsrapport för extern verifikation, 

eftersom de upplever att deras inre processer och kontroller inte ännu är tillräckligt 

utvecklade för att släppa någon utomstående och granska dem; 

”Kanske till och med en aning vilseledande uppfattning att allt måste vara tip-top innan det går 
att verifiera.” R1 

Både R1 och R2 påpekar att extern verifikation kan hjälpa företaget att i snabbare takt 

förbättra sin rapporteringsprocess, göra processen effektivare och öka på 

rapportskvaliteten. Speciellt då företaget utöver det publika verifikationsuttalandet får 

en intern utvecklingsrapport. Representant R2 berättar självmant vidare att hen har 

observerat i sitt arbete att det finns ännu flertal företag vars inre kontrollomgivning inte 

är på plats och är ännu outvecklade, och representant R3 är av samma åsikt. R3 förmodar 

att företag kan vara rädda att deras tal och information i ansvarsrapporten är fel och 

företagen anser att verifieraren skulle då komma och påpeka om det; 
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”Och så vet jag företag som har till synes mycket trevliga [ansvars]rapporter och verkar vara 
mycket ansvarsfulla, men sen hör man i informella diskussioner att ’vår ansvarsprocess och all 
datainsamling och allt är helt stökigt’. Att det kan vara delvis liksom grönmålning och sen vågar 
man inte ha den [ansvarsrapporten] verifierad i alla fall innan man fått dessa processer i tillräckligt 
bra skick.” R3 

Vid frågan om varför vissa företag väljer att ha sina ansvarsrapporter externt verifierade 

nämnde representanterna som möjliga orsaker bland annat att företagen vill visa för 

utomstående att deras angivna ansvarsuppgifter är rätt. En annan orsak, som de flesta 

nämnde, var att verifikationen ger högre trovärdighet på ansvarsrapporten. R3 nämner 

också att vissa företag kan känna press att få externt verifierat sin egen ansvarsrapport 

då andra företag har engagerat sig i det. R1 talar igen utöver om att vissa finansiärer kan 

kräva att delar av ansvarsrapporten skall bli externt verifierad då exempelvis 

koldioxidutsläpp kan vara en del av lånets räntebildning. Vidare så menar R2 att då 

företaget en gång har haft sin ansvarsrapport externt verifierad så måste de fortsätta med 

det eftersom intressenterna annars skulle undra om företaget försöker dölja något. 

Att ansvarsrapporteringen och dess externa verifikation baserar sig långt på företagets 

frivillighet har en stor inverkan på själva verifikationsarbetet och -branschen. För det 

första så nämner R1 att bristen på gemensam företagsansvarsrapporteringsbotten eller 

standard samt mängden av kvalitativinformation gör att artificiell intelligens och 

automatiserade granskningsverktyg inte går att använda i samma utsträckning som i den 

finansiella revisionen. Kunden, det vill säga företaget, kan också fritt inverka på i vilken 

omfattning och nivå de vill att deras ansvarsrapport skall bli externt verifierad, till 

skillnad från den lagenliga finansiella revisionen; 

”Det är faktiskt en spännande sak för tillfället att verifieraren inte kan säga att ’jag skall nu verifiera 
både miljö- och socialansvarsuppgifterna’, ifall kunden [företaget] vill enbart ha miljöuppgifterna 
verifierade. Min åsikt är att detta är något som borde fixas.” R2 

R2 fortsätter med att säga att en snabb fix skulle vara den att den större publiken skulle 

förstå att läsa igenom verifikationsuttalandet och ansvarsrapporten och inse vad som 

egentligen har blivit externt verifierat. Enligt alla representanter utförs närapå alla 

externa verifikationer med begränsad nivå i Finland, men att denna nivå ofta är 

tillräcklig för att förebygga eventuella väsentliga fel i rapporteringen, då omfattningen 

för verifikationen berör hela ansvarsrapporten. Den rimliga verifikationsnivån kräver 

mycket mer arbete för granskarna, vilket i sin tur ökar på kostnaden för företagen. 

Representant R4 anser ytterligare att nyttan av att utföra verifikationen på rimlig nivå, 

jämfört med begränsad nivå, är vag och är för kostsam för att företagen skulle välja det.   
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På själva verifikationsbranschen inverkar bristen på regleringar bland annat på det att 

utföraren av verifikationen inte behöver vara auktoriserad som i den finansiella 

revisionen. Frågan om aktörernas tudelning i branschen väckte mycket diskussion bland 

respondenterna. Alla respondenter som arbetar på revisionssammanslutningar 

framhävde samma sak; verifierarens utbildningsbakgrund i sig har inte så stor betydelse 

men det företag som verifieraren representerar har. Det vill säga ifall verifieraren och 

hens team arbetar på en större revisionssammanslutning eller på ett mindre 

konsultföretag. Det största diskussionsområdet inom verifikationsbranschens tudelning 

handlade om verifierarens oberoendehet och granskningsarbetets kvalitet. Bland annat 

anser R1 att det är ett problem att mindre granskningsparter som inte är revisorer eller 

arbetar på en revisionssammanslutning, inte är utsatta för utomstående övervakning 

eller kvalitetskontroller gällande sitt granskningsarbete och oberoendehet. Detta leder 

enligt R1 till att mindre konsultföretag kan erbjuda verifikationsservicen för billigare och 

även nämna att de följt standard ISAE3000 utan att någon egentligen har kontrollerat 

det.  R3 samtycker och säger att vissa hens kunder har ibland varit chockade över hur 

djupt hens revisionssammanslutning går med sitt granskningsarbete; 

”Att på det viset kan det vara delvis vilda västern att vem som gör vad sen.” R3 

Det kom även fram att revisionssammanslutningar är obligerade att använda sig av 

standard ISAE30000 i granskningsarbetet, dock är det möjligt att vid sidan om använda 

sig av AA1000 då kunden (företaget) så önskar. Enligt de flesta representanterna från 

revisionssammanslutningarna är det en stor skillnad på kravnivån mellan ISAE3000 och 

AA1000 och att fokusen på vad och hur granskningen skall ske är olik. R2 har använt sig 

av båda och påpekar att ISAE3000 är mer koncentrerad på etiska instruktioner medan 

AA1000 går mer in på konkreta saker. Jag frågade vidare av R2 ifall hen anser att det är 

en stor skillnad mellan oberoendehetskravet i de två standarderna;  

”Det är en helt annan sak, det är helt totalt... Just oberoendehetsklausulen är helt som från en 
annan planet och samt själva oberoendehets begreppet. Alltså man förlorar inte sin oberoendehet 
fastän man alltså skulle göra ett annat uppdrag... fast det kan stå någonstans i AA1000 uttalandet 
att man inte skulle ha gjort ett annat uppdrag.” R2 

R2 framhäver vidare att revisionssammanslutningar är jättenoggranna med att 

oberoendet inte hämmas. Listan är lång vilka aspekter som måste tas i beaktande i 

revisionssammanslutningar för att oberoende inte förfaras. Enligt R2 investeras det 

mycket i att försäkra det, till skillnad från konsultföretag som endast behöver sätta ett 

kryss i rutan. Representant R3 tillägger att då stora revisionssammanslutningar är 
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engagerade i verifikation av ansvarsrapporter så följer den interna metodologin långt 

samma normer som inom den finansiella revisionen; 

”Och så kommer vi till det att när du skall som revisor underteckna bokslutet så måste du vara 
CGR [auktoriserad revisor] men ansvarsrapporten kan verifieras i praktiken av vem som helst och 
ingen undrar över det.” R3 

Enligt representant R4 som arbetar på ett konsultföretag använder de sig oftast av 

ISAE3000 i sitt granskningsarbete, men även ibland AA1000 då kunden vill det. R4 

anser inte direkt att det skulle vara någon större skillnad ifall verifikationen är utförd av 

en större revisionssammanslutning eller mindre aktör. Dock förmodar hen att 

revisionssammanslutningar och konsultföretag har en aning annorlunda utgångspunkt 

för granskningen, varav revisorer startar från själva talen som skall granskas och 

konsultföretag från processerna. R4 tillägger att; 

”Den tudelning som såklart finns och var man måste vara försiktig är kanske den att när man är 
med och bygga upp eller är som rådgivare och sedan å andra sidan i verifikationsrollen.  Att man 
inte går och verifiera sådant som man själv har gjort.”R4 

Diskussionen kring oberoendehet fortsatte och representant R4 påpekar att även större 

revisionssammanslutningar också erbjuder diverse konsultservice för företag. Hen 

uttrycker att konsultföretag också utsätts för tillsyn av ackrediteringsmyndigheterna. R4 

anser att det inte är någon större skillnad heller på oberoendehetsaspekten då man 

jämför de stora revisionssammanslutningarna med mindre aktörer; 

”...Nog vet alla aktörer och är försiktiga, att oberoendet är en förutsättning för att det [branschen] 
skall överhuvudtaget fungera även i fortsättningen. Det tas inte sådana risker.” R4 

Revisor-/granskarrepresentanterna var en aning motvilliga att starkt ta ställning till ifall 

ansvarsrapporterna borde utsättas för obligatorisk extern verifikation eller inte. Alla 

representanter tänkte på frågan ur olika synvinklar. R1 nämnde att företagen inte skulle 

vara nöjda över ökade obligatoriska kostnader som verifikationen skulle frambringa men 

fortsätter med; 

”Då när denna företagsansvarsinformation har en ekonomisk betydelse för företaget, exempelvis 
då lånemarginalen...när dessa saker har en ekonomisk betydelse så tycker jag nog att man borde 
kunna visa att det är verifierat för att den ekonomiska inverkan är så stor... att är 
[företagsansvars]uppgifterna rätt eller inte.” R1 

Representant R2 säger att om hen måste ta ställning så skulle hen säga att det skulle vara 

bra att ansvarsrapporterna skulle bli verifierade, men vad som måste bli verifierat skulle 

kunna ännu diskuteras om. R2 menar att det gynnar kanske ingen ifall ansvarsrapporten 

är mycket omfattande och hela rapporten skulle bli utsatt för obligatorisk extern 

verifikation; 
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”Jag skulle se det som så att när det är obligatoriskt att verifiera så skulle även 
[ansvars]rapportramverket mot vilket man verifierar kunna vara obligatorisk. Så i Finland alltså 
nu NFI15 andelen...så ifall den andelen skulle vara obligatorisk att verifiera så skulle det enligt mig 
vara det första steget mot det hållet. Så det som är frivilligt att göra kan inte enligt min åsikt vara 
obligatorisk att verifiera.”R2 

R3 anser att det inte finns ett entydigt svar på ifall extern verifikation av 

ansvarsrapporter bör vara obligatoriskt eller inte, och att hen kan svara från båda 

sidorna. Representant R3 säger att ifall hen skulle svara som en hatrealistisk och cynisk 

person så skulle hen säga att ansvarsrapporterna inte borde utsättas för obligatorisk 

extern verifikation av grund av bristen av gemensamma regleringar. Enligt R3 utgör 

bristen på regleringar en risk att ingen rapporterar om saker som är sämre mer, utan att 

endast de indikatorer som fungerar bra väljs ut. Som en annan orsak nämner R3; 

”Så länge verifikationer kan utföras av vem som helst utan inga som helst auktoriseringar och med 
vilka som helst ramverk så utsätter det även granskarna i en orättvis ställning. Att jag tycker att 
det skulle vara bra att det skulle vara samma för alla.” R3 

Som orsaker varför extern verifikation igen borde vara obligatoriskt så nämner R3 att 

datapålitligheten skulle öka kraftigt när någon utomstående har tittat igenom 

informationen; 

”Och ja, jag ser nog särskilt nu när den [ansvarsapporten] kommer att spela en allt större roll och 
har ekonomiska konsekvenser att den absolut nog borde bli verifierad.” R3 

Representant R3 påpekar ännu att det är hens personliga åsikt och att man får se vartåt 

ärendet går då ansvarsrapporten får alltmer betydelse, speciellt nu under 

coronapandemin. I motsats till R3 så anser representant R4 att det inte skulle behövas 

några fler regleringar på ansvarsrapporteringens verifikation än vad det finns för 

tillfället. R4 anser dock att ansvarsrapportens externa verifikation är till nytta; 

”Kanske jämförbarheten [skulle dra nytta], som vi märkte i en undersökning vi gjorde en gång. Så 
där märkte man helt tydligt då man tittade igenom [ansvars]rapporterna de företag som inte hade 
något i bakgrunden. Det berättades bara siffror, och siffrorna diskuterades, men bakom dem fanns 
inget. Dessa saker kan vara svårt för intressenterna att uppmärksamma ifall de inte är speciellt 
vaksamma. Så med extern verifikation slipper man att kolla processen i företaget, att finns där 
faktiskt något bakom. Och om inte så ber vi naturligtvis att det måste tas i beaktande och fixas.” 
R4 

Intressegruppen investerare och företagskommunikation 

Investerar- samt företagskommunikationsrepresentanterna hade inte lika starka åsikter 

om ansvarsrapportens verifikation som representanterna i konsument- och 

granskargruppen. F1 anser att företagen väljer att utsätta sina ansvarsrapporter för 

extern verifikation främst för att öka på rapportens trovärdighet i likhet med effekten av 

 
15 Non Financial Information; på svenska: icke-finansiell information. Se sidan 23. 



60 
  

bokslutets revision, medan I2 påpekar att företagen således kan bevisa sig vara av högre 

kvalitet än de andra. I2 fortsätter med att tala om hur olika värderingsanstalter, som 

exempelvis Bloomberg, delvis granskar informationens kvalitet då de samlar in data från 

företaget. Enligt I2 kan det tänkas att dessa anstalter utför en egen slags 

kvalitetsgranskning på företagsansvarsuppgifterna, fastän de inte lika omfattande går 

igenom den bakomliggande informationen i detalj som i extern verifikation. F1 och I1 

menar att de största orsakerna för att företag inte har sina ansvarsrapporter externt 

verifierade är brist på resurser; 

”Det är en ganska stor ekonomisk investering för företagen...Liksom flera tusen euro borde 
investeras. Utöver det så är det en ganska jobbig process. Att om rapporteringstidtabellen redan 
är strikt så hämtar verifikationen ännu mer strikthet och justeringar till det. Det tredje skulle 
kunna vara det att det man kanske inte riktigt har sett att verifikationen skulle tillbringa något 
mervärde. Man har inte kunnat gestalta att finns det någon nytta med att på [ansvars]rapportens 
sista sida står att det är verifierat.” F1 

”Om man nu tänker på informationen och datan som ligger i bakgrunden så är det inte alltid 
så...Nu när man själv varit med om det så finns [informationen] lite här och där, att den inte finns 
tydligt på ett ställe och sen måste man plötsligt göra processen jättetydligt och informationen 
måste komma från en viss källa, så allt det här gör att kostnaderna stiger och arbetsmängden ökar. 
Och sen om tidtabellen annars också är strikt i företaget att få rapporten ut... I sig så är det aldrig 
den rätta tiden att göra verifikationen, men man borde få mycket mer resurser till det.” I1  

F1 vill ännu tillägga att det som företaget kan få nytta av i och med verifikationen är att; 

”Jag kom förresten ännu på en fördel. Att om något gott nu följer av all den smärtan och svetten 
så är det kanske att de egna processerna och informationens transparhet utvecklas i och med den 
externa verifikationen.” F1 

Båda investerarrepresentanterna anser att företagsansvarsrapportens externa 

verifikation inte har betydelse då de utför investeringsbeslut i sitt dagliga arbete. 

Värderingsanstalternas gradering har en större betydelse vid portföljförvaltningen; 

”Om företaget ansöker om finansiering fast i form av grön obligation så måste ansvarsrapporten 
säkert vara externt verifierad, eller där finns vissa saker. Att i princip så inverkar det i sådana fall. 
Sen igen ur vår investeringssynvinkel så nej... Så skulle jag säga att det inte har någon direkt 
betydelse för portföljförvaltaren är den [ansvarsrapporten] verifierad eller inte...Men det kan ju 
hända att värderingsanstalternas graderingar inverkar på hur ansvarsfullt företaget upplevs.”I1 

“Jag skulle säga att det inverkar ganska litet för tillfället. Eller i det här uppdraget när jag 
investerar i listade bolag och har i universumet ungefär 400–500 som jag följer så hinner jag inte 
fundera att är det verifierat eller inte. Att jag har 500 rader i Excel och för varje så snurrar det 
cirka 300 olika mätare som jag följer, så jag hinner inte där börja titta att är det verifierat eller 
inte. Om jag ser något riktigt märkvärdigt så börjar jag nog ibland och kolla, men jag måste säga 
att jag inte ännu har en enda gång gått så djupt att jag skulle börja fundera ifall det är verifierat 
eller inte. För oftast är felet sen i dataleverantörens filer.” I2 

Både I1 och I2 framhäver också att verifikationen säkert har en betydelse i vissa 

situationer, som exempelvis när företaget söker finansiering eller inom handel av 

utsläppsrätter. Eftersom båda investerarrepresentanterna upplever att extern 

verifikation av ansvarsrapporter inte ännu har någon stor betydelse i deras arbete som 
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portföljförvaltare, så anser de naturligtvis att verifikationens nivå inte heller är relevant. 

Företagskommunikationsrepresentanten var inte heller medveten om vilken nivå deras 

företags ansvarsrapport skall verifieras på, men hoppas på att nivån är den bästa möjliga. 

Vid frågan om ifall verifikationens utförare anses ha någon skillnad så anser I1 och F1 att 

det inte har någon skillnad; 

”Jag anser att marknaden inte är tillräckligt mogen för att granska sådana skillnader. När det 
känns som om att man inte ännu ens tittar så noggrant på ansvarsrapporterna, så igen det att hur 
bra den är verifierad så har ännu mindre betydelse eller är det ett konsultföretag eller en 
revisionssammanslutning.”I1 

”Om du nu tänker på utbudet av verifikationsaktörer i Finland, så hade det i alla fall inte för mig 
så stor betydelse är det en konsult eller Big4. Jag tog emot anbud av olika aktörer. Det är kanske 
mer viktigt att hurdana referenser de har eller sen om man har hört av andra bra eller dåliga 
erfarenheter.” F1 

Tvärtemot så anser I2 att verifikationsutföraren har en skillnad, beroende på företagets 

geografiska läge.  Ifall företaget befinner sig i länder med tillväxtmarknad så anser I2 att 

Big4 är en mer tillitbar aktör. I2 är inne på samma spår med frågan om ifall 

ansvarsrapportens externa verifikation borde vara obligatorisk eller inte. Hen anser att 

först borde själva ansvarsrapporteringen bli obligatorisk även för mindre företag, fastän 

med mindre strikta standarder än som gäller för större börsnoterade bolag. Nästa steg 

skulle vara då extern verifikation, men att det skulle kräva en aning försiktighet eftersom 

det skulle vara bort från företagets tidsanvändning och kapital. Hen anser att det skulle 

kunna finnas vissa situationer som strategiförändring eller pengagränser som skulle göra 

att ansvarsrapporten blir obligatorisk att verifiera. Här spelar också företagets 

geografiska läge en roll, då I2 anser att det råder en så stor transparens i Finlands 

marknader; 

”Det beror så mycket på driftskulturen, att i andra är det så transparent annars också. Att i Finland 
så alla företagsskatter, vem som har betala vad, vem har fått hurdan lön... Allt är offentlig 
information så det är mycket svårare att göra fel i den här omgivningen. Jag säger så här, om jag 
måste svara något, så jo det skulle i allmänhet vara bra att det [verifikationen] skulle vara 
obligatoriskt, om jag måste välja ja eller nej. Då skulle det kräva specialiserade revisorer. Men det 
skulle vara hemsk byråkrati på något sätt. Tänk nu, först gör du hela rapporteringen och sen har 
du ännu någon som går igenom det hela, det är ju ett hemskt arbete.” I2 

Investerarrepresentant I1 tänker delvis i samma banor som I2 ifall extern verifikation 

bör vara obligatorisk eller inte, gällande företagets kapital- och tidsanvändning; 

”Nå om du nu tänker enbart ur en investerares synvinkel och funderar på vad företaget investerar 
i, så det är klart att kapitalet i företaget bör investeras i det som ger mest, så då borde det funderas 
att är ansvarsrapportens verifikation den platsen som ger mest värde för pengarna. Så jag skulle 
säga att det för tillfället inte är det, just när man tänker hur lite det tas i beaktande att är den 
[ansvarsrapporten] verifierad eller inte eller av vem.” I1 
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I1 tillägger dock att stora publika bolag har nog mycket kapital de kan investera, och även 

överlopps, vilket i sig skulle då kunna vara bra att investera i extern verifikation ifall det 

i långa loppet förbättrar företagets interna processer.  

5.4 Framtidsutsikter 

Intressegruppen konsumenter/potentiella arbetstagare 

Alla konsumentrepresentanter är överens om att företagsansvarsfrågor kommer att bli 

allt viktigare i framtiden. K1 säger att det finns inget annat alternativ ens om man vill att 

det finns en värld kvar att leva i. K2 tror, och framför allt hoppas, på att det blir allt 

viktigare eftersom det talas i allmänhet så mycket om klimatförändring och hur bråttom 

det är att motarbeta det. Hen anser också att det kommer att även inverka alltmer på 

arbetsmarknaden då olika personalförmåner börjar bli så vanliga. K2 anser att 

arbetstagare börjar bli allt mer alerta inom ämnet och företagen vill stå ut då de 

annonserar om sig själva som arbetsgivare. 

Då det blev tid över så berättade jag utöver åt konsumentrepresentanterna att Finland 

valde att inte införa obligatorisk extern verifikation av företagsansvarsrapporterna i 

samband med det nya EU-direktivet om publicering av icke-finansiell information (se 

sida 22–23). K1 verkade överraskad om den givna informationen och utbrast att; 

”Om företag har råd att göra ansvarsrapporter så borde de också ha råd att betala för 
verifikationsservice på dem.”K1 

K1 tillade ännu att kanske det bör göras ett medborgarinitiativ så att nästa regering kan 

ändra på beslutet och införa extern verifikation av företagsansvarsrapporteringen. 

Representant K2 var ytterligare intresserad av varför man hade bestämt att inte införa 

extern verifikation av ansvarsrapporterna, till vilket jag nämnde om Silvolas och 

Vinnaris (2020) forskningsartikel att en orsak var att det skulle öka företagens byråkrati 

och kostnader. Till detta kommenterade K2 att; 

“Jag upplever att företagen liksom alltid drar det där kortet att det kostar dem mer pengar eller 
arbetskraft. Men man skulle kunna fundera att hurdant plus det skulle sedan vara i långa loppet... 
Att skulle det ändå vara mer lönsamt för dem i långa loppet att de skulle vara så transparenta som 
möjligt så att människor, konsumenter och investerare skulle kunna sedan lita mera på dem och 
deras verksamhet.”K2 

Konsumentrepresentant K3 såg på beslutet att inte införa extern verifikation av 

företagsansvarsrapporteringen mer förståeligt; 

”Jag tycker det skulle vara bra om det skulle bli externt verifierat men samtidigt förstår jag att det 
kanske skulle skrämma företag utomlands...Extern verifikation av ansvarsrapporter skulle kunna 
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vara bra i en europeisk nivå om det skulle vara obligatoriskt. Annars blir det lätt så att företagen 
far utomlands. Men vet inte vilka extra kostnader som uppstår av det. Men å andra sidan sådana 
som väljer att flytta sitt företag utomlands visar ganska mycket hur företaget tänker. Och kanske 
dom inte är helt ärliga om dom undviker det i så fall.”K3 

Dock anser inte K3 att det är en orealistisk förväntan av samhället att företag skall vara 

miljövänliga och ansvarsfulla utöver sin kärnverksamhet. 

Intressegruppen revisorer/granskare 

Även alla granskarrepresentanter är överens om att bolagens företags- och miljöansvar 

gentemot samhället blir alltmer viktigare. Många av representanterna anser att det 

kommer att synas mer och mer i exempelvis beskattning, lånebeslut och finansiering i 

olika former. R1 och R3 tror inte på att Finland skulle vara pionjär i att införa obligatorisk 

verifikation av ansvarsrapporter, utan att beslutet kommer att komma på EU-nivå i 

framtiden eftersom det redan har diskuterats. Jag frågade utöver vad R1 skulle anse ur 

ett intressentperspektiv ifall ansvarsrapporternas verifikation skulle bli obligatoriskt; 

”Nå då skulle alla företag vara mera på samma linje. Att nu om intressenten inte är särskilt vaksam 
och kan söka efter verifikationsuttalandet eller notera att det saknas, och genom det fundera är 
informationen nu månne rätt, så nu kan ju [ansvars]rapporterna se väldigt lika ut men bara ena 
är verifierad... Jag tror att alla skulle dra nytta av det sen.”R1 

R1 säger vidare att hen inte tror att börserna skulle börja som första att kräva verifikation 

av ansvarsrapporterna eftersom de vill låta självregleringen fungera fritt. Till motsats så 

vill R2 inte spekulera om verifikation blir obligatoriskt eller inte, men att om det skulle 

bli så; 

”Så som jag har tänkt flera gånger så skulle det inte nödvändigtvis behövas införas med 
lagstiftning, eller kanske det skulle kunna sättas in i värdepapperslagen så att om du är ett 
börsbolag så har du vissa...större skyldigheter att ge ut information.”R2 

Representant R4 svarar kort att det är mycket möjligt att det kommer att bli obligatoriskt 

men att hen anser att det redan nu finns tillräckligt med bestämmelser kring ämnet. De 

andra granskarrepresentanterna var sams över att ifall verifikation skulle bli 

obligatoriskt på ansvarsrapporterna, så skulle det kräva mer regleringar på bland annat 

på själva ansvarsrapporteringsomfattningen, och på hurdan nivå samt omfattning 

verifikationen borde utföras. De flesta ansåg att regleringarna ändå kanske inte skulle 

behöva vara helt lika strikta som i den finansiella revisionen. Dock kommenterade R3 

verifikationsmarknadens regleringar för tillfället med att de borde göras mera striktare; 

”Då skulle jag säga att ja, eftersom vi nu befinner oss i en situation där vi har olika 
[verifikations]aktörer på marknaden varav vissa är mycket strikt bevakade och andra inte, så jag 
tycker att det skulle vara rättvist att det skulle vara samma för alla.”R3 
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 Ingen av representanterna ansåg heller att det direkt skulle kräva någon auktorisering 

för granskaren som i den finansiella revisionen. Alla framhävde granskningsteamets 

betydelse och dess sammanställning av arbetstagare med olika utbildningsbakgrunder 

för att nå den bästa slutsatsen i verifikationsarbetet. Jag frågade ytterligare ifall 

granskarrepresentanterna anser att bolagsstämman borde välja verifieraren i stället för 

företagsledningen som situationen är för tillfället. De flesta hade inte tänkt på saken 

tidigare. R1 kommenterar att det då i så fall skulle ändra på hela arrangemanget eftersom 

granskarna då skulle svara till ägarna snarare än till ledningen, och ville inte spekulera 

vidare eftersom hen inte hade tänkt ur detta perspektiv tidigare. R2 anser att det igen 

bra skulle kunna bestämmas i bolagsstämman i framtiden, och undrar att varför det inte 

skulle kunna vara exakt samma process som med den finansiella revisionen; 

”Det skulle inte alls vara en dålig utveckling, och där emellan skulle naturligtvis 
revisionskommittén vara liksom mera involverad...Överhuvudtaget det att styrelsen skulle vara 
mera involverad, att det inte enbart skulle gå till företagsansvarsproffsens, specialisternas, 
chefernas och direktörernas bord. I flera fall så är det inte ens någon från ledningsgruppen som 
skulle vara inblandad att om det ens skulle rent dit till ledningsgruppen så skulle det vara en 
bonus. Och inte för att tala om hur fint det skulle vara om det skulle gå till bolagsstämman.”R2 

Representant R3 anser också att det skulle vara en bra idé, men att det kanske inte ännu 

skulle behöva gå så långt, men ifall verifikationen nu skulle bli obligatorisk så varför inte. 

Hen fortsätter självmant med att säga; 

”Ja det skulle jag nog säga att denna sak borde fås mera bort av enbart 
företagsansvarsavdelningens bord, liksom högre upp i beslutsfattandet. Min erfarenhet är den att 
börsbolagens revisionskommittéer, exempelvis, är sällan med om dessa saker att det görs i princip 
helt skilt från revisionskommittén och styrelsen. Å andra sidan om man sedan tänker på hur stor 
del det börjar vara av företagets affärskommunikation, strategi och ändamålsenlighet.”R3 

Intressegruppen investerare och företagskommunikation 

Investerar- och företagskommunikationsintressenterna tror starkt på att 

företagsansvarets betydelse får alltmer uppmärksamhet i framtiden. Båda 

investerarrepresentanterna påpekar att det syns speciellt i form av ökandet av olika 

finansieringsinstrument som tar företagsansvaret i hänsyn. Utöver så framhäver I1 att 

ifall hen minns rätt så har europeiska investeringsbanken bestämt att i fortsättningen så 

måste 50% av alla deras investeringar rikta sig mot gröna ändamål. I1 tar också upp 

företagets sociala ansvar och hur det syns exempelvis i Finland; 

“Som vi såg i höst också att om företaget kommer till en slutsats att fabriken inte mera är lönsam 
så blir det ett ganska stort hallå, premiärministern far på besök och ärendet diskuterades ganska 
mycket offentligt. Det liksom berättar att dessa saker är mycket viktiga i detta samhälle. Att fast 
företaget inte skulle... Eller företaget gör allt rätt men de måste på ett sätt ta dessa saker bra i 
hänsyn också för ryktets skull.”I1 
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Investerarrepresentant I2 tror att extern verifikation av ansvarsrapporter kommer att bli 

obligatoriskt i framtiden gällande större transaktioner. Utöver så anser I2 att 

verifikationen på ansvarsrapporter i så fall bör bli lika bestriktat lagenligt som den 

finansiella revisionen. Till motsats så tror I1 att obligatorisk extern verifikation inte är 

aktuellt för tillfället. Hen anser att fokus för tillfället är mer på att utveckla regleringar 

och standarder på själva ansvarsrapporteringen. 

Företagskommunikationsrepresentanten instämmer med I1 och påpekar att det skulle 

även vara en stor kostnadsfråga också för företagen. Utöver så anser både I1 och F1 att 

världen i sig förändrar sig för tillfället så snabbt att lagenlig verifikation skulle göra 

ansvarsrapporteringens utvecklingsprocess klumpigare;  

”Ja, det är en bra poäng att om det [verifikationen] är i lagen så... Är det liksom sen tillräckligt 
smidigt, just så som I1 sa, att jämfört med bokslutet så rör sig och utvecklas företagsansvarets 
metriker, ramar och annat så snabbt så jag tror inte lagstiftningen skulle hänga med i den 
takten.”F1 

I1 säger att hen anser att det skulle vara bäst för tillfället att den externa verifikationen 

på ansvarsrapporteringen skulle behållas som att ge ett mervärde för de företagen som 

vill göra det. Jag frågade vidare vad I1 skulle anse om att ifall endast börsbolag skulle bli 

obligerade att ha sina ansvarsrapporter extern verifierade; 

”Nå jo, jag just tänkte på det att nu skulle ju större börsnoterade bolag bra kunna ha ett sådant 
[krav], eller jag skulle se att det är helt möjligt men ja... Jag vet inte sen att är det orättvist på något 
sätt. Det skulle säkert bli mycket kalabalik från de större företagen att varför de måste göra sådant 
när inte mindre heller behöver. Men det är nästan det ända [alternativet] som jag skulle se att ifall 
det skulle bli obligatoriskt att det skulle gälla bara stora börsnoterade bolag. Att jag anser nog att 
speciellt i Europa så börjar ansvarsrapporteringen vara en ganska stor del av 
företagsrapporteringen så helt bra skulle det kunna bli aktuellt här.”I1 

Båda investerarrepresentantera är dock överens om att ESG-nyckeltalen kommer att få 

allt större utrymme bland de mer traditionella finansiella nyckeltalen. I2 ser ingen orsak 

varför dessa skulle rapporteras skilt och tror på att den integrerade 

rapporteringsmodellen (se sidan 10) blir allt vanligare. I1 är lite försiktigare med sin åsikt 

men anser att ESG-data och -metrik kommer så småningom synas mer och mer i själva 

bokslutet bland resten av nyckeltalen. Investerarrepresentant I1 menar också att ESG-

nyckeltalen blir ju i princip finansiella nyckeltal då de spekulerar exempelvis kring 

klimatförändringen och således påverkar företagets framtidsutsikter. 

5.5 Sammanfattning av intervjusvaren 

Nedan i tabell 3 presenteras en förenklad uppställning över de insamlade intervjusvaren 

som kommer att diskuteras vidare i kapitlet resultatanalys och samband med tidigare 

forskning. 
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Tabell 3 En förenklad sammanställning av intressegruppernas intervjusvar och 
uppkommande teman 

 Företagsansvar och 

dess rapportering 
 

Företagsansvarets 

inverkan 
 

Ansvars-

rapporteringens 

verifikation 
 

Framtidsutsikter 
 

Konsumenter/möjliga 

arbetstagare 
 

Företagsansvar anses 

vara viktigt. 

Ansvarsrapporten anses 

dock mer som ett 

marknadsföringsverktyg. 
 

Inverkar delvis på 

köpbeteende och val 

av arbetsplats. 
 

2/3 visste inte att 

ansvarsrapporter 

inte måste utsättas 

för extern 

verifikation. 
 

Intressenterna är 

överens om att 

företagsansvar blir 

allt viktigare i 

framtiden. 
 

Revisor/granskare 
 

Företagsansvar anses 

vara viktigt. 

Ansvarsrapporternas 

omfattning och 

företagets interna 

processer diskuterades. 
 

Tycker att delvis 
inverkar på olika 
marknader. 
Inverkar redan nu 
delvis på den 
finansiella revisionen. 

Skulle delvis vara 

bra att utsätta 

ansvars-

rapporterna för 

extern verifikation, 

men hur det borde 

utföras och av vem 

var större frågor. 
 

Intressenterna är 

överens om att 

företagsansvar blir 

allt viktigare i 

framtiden. 
 

Investerare 
 

Företagsansvar anses 

vara viktigt.  

Mellanhandsanalyser 

används dock mera i det 

dagliga arbetet. 
 

Anser att inverkar, 

men mest på 

finansieringssidan 

och bland icke-

professionella 

investerare. 
 

Extern verifikation 

inte viktigt i det 

dagliga arbetet som 

portföljförvaltare. 
 

Intressenterna är 

överens om att 

företagsansvar blir 

allt viktigare i 

framtiden. 
 

Företagskommunikation 
 

Företagsansvar anses 

vara viktigt. Fokusen i 

ansvarsrapporten bör 

vara klar för att undvika 

för omfattande 

ansvarsrapporter. 
 

Anser att inverkar, 

men företagsryktet, 

brandet och affärs- 

kommunikation 

inverkar kanske mera 

än ansvarsrapporten. 
 

Företagets kostnad 

och 

resursanvändning 

på extern 

verifikation, 

skeptisk över om 

det tillbringar något 

mervärde för 

företaget. 
 

Intressenterna är 

överens om att 

företagsansvar blir 

allt viktigare i 

framtiden. 
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6 RESULTATANALYS  

I detta kapitel analyseras intervjuresultatet vidare med att framhäva de viktigaste 

aspekterna samt med att anknyta dessa till tidigare forskningar, som är presenterade i 

den teoretiska referensramen. Kapitlet fortsätter med en mer subjektiv diskussionsdel 

följd av en reflektion över studiens möjliga limitationer och förslag till fortsatt forskning. 

6.1 Samband med tidigare forskning 

Delkapitlet är uppdelat enligt de intervjuade intressegrupperna. 

6.1.1 Intressegruppen konsumenter/potentiella arbetstagare 

Inom intressegruppen konsumenter/möjliga arbetstagare var det synbart att de egna 

värderingarna och intressena, så som fondinvestering, inverkade mycket på hur 

vaksamma respondenterna var inom företagsansvarsfrågor. Det var ändå tydligt att alla 

dessa respondenter anser att företagsansvar är ett viktigt och aktuellt ämne inom 

samhället, vilket stämmer överens med den nyligen genomförda nationella 

undersökningen där nästan alla (94%) av finländarna anser att det är viktigt att ta hand 

om omgivningen (Silvola & Vinnari 2020). I likhet med undersökningarna av Mohr och 

Webb (2005) samt Choi och Ng (2011) påverkar företagets rykte inom ansvarsfullhet i 

alla fall till största delen konsumenternas köpbeteende, även om produkten skulle vara 

lite dyrare. Då konsumentrepresentanterna tillfrågades huruvida företagets engagemang 

i företagsansvar inverkade på deras arbetsplatsansökande, ansåg två av respondenterna 

att det delvis inverkar medan en av respondenterna erkände att det inverkar relativt 

mycket. Detta intervjuresultat har samband med forskningarna gjorda av Turban och 

Greening (1997) samt Behrend et al. (2009) om bolagets rykte inom företagsansvar och 

attraktiviteten som arbetsgivare. Därtill är det värt att påpeka att 2/3 av respondenterna 

i denna intressegrupp skulle vara beredda att lite sänka på sin löneförfråga då man 

jämför två arbetsgivare med varandra, varav ena är mer ansvarsfull än den andra. 

Paralleller kan därmed dras med de tidigare nämnda undersökningarna om 

konsumentbeteende och prissättning.  

Alla konsument-/möjliga arbetstagarrepresentanterna var skeptiska över ifall alla 

ansvarsfullhetspåståenden både i företagens marknadsföring och 

företagsansvarsrapporterna stämmer. Ansvarsrapporterna i sig var inte så viktiga för 

konsumentrepresentanterna och de flesta ansåg att det mer används som ett 

marknadsföringsverktyg bland andra reklammedel.  Skepticismen kan uppfattas som ett 

tvivel om förekomsten av fenomenet grönmålning, vilket stämmer överens med 
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forskningarna gjorda av Marguis et al. (2006) och Laufer (2003). Enligt undersökningen 

av Wilburn et al. (2015) kan sociala medier tillsammans med icke-statliga organisationer 

fungera som en slags kontroll över att företagen uppfyller de engagemang och mål som 

de nämnt i ansvarsrapporterna. Största delen av konsumentrepresentanterna säger att 

de skulle skriva feedback åt företaget på sociala medier ifall de skulle upptäcka att 

företaget har agerat emot sitt ansvarsfulla rykte, vilket i sig kan anses hämma företagens 

incitament för grönmålning.  

Två av de tre konsumentrepresentanterna visste inte att ansvarsrapporten kan 

publiceras utan att utsättas för extern verifikation, medan den tredje representanten har 

fått höra om det nyligen inom sin vänkrets. Alla representanter tycker det är en aning 

konstigt att ansvarsrapporterna inte utsätts för extern verifikation och anser att extern 

verifikation av ansvarsrapporteringen skulle öka på företagets trovärdighet. Sambandet 

mellan ansvarsrapportens trovärdighet och existensen av ett verifikationsuttalande 

stöds av det tidigare forskningsresultatet av Hodge et al. (2009).  Forskningen av 

Fernandez-Feijo et al. (2014) föreslår att intressegruppernas press har ett inflytande på 

ansvarsrapporteringens transparensnivå (inkluderar variabeln extern verifikation), 

varav både arbetstagare och konsumenter hade ett inflytande. I motsats till den tidigare 

undersökningen indikerar detta forskningsresultat på att denna intressegrupp inte kan 

utsätta press på företagen gällande extern verifikation då de inte är medvetna om att den 

saknas.  Då konsumentrepresentanterna undrade över varför Finland valde att inte 

införa obligatorisk extern verifikation av ansvarsrapporteringen, ansåg de flesta att 

företagen inte alltid kan dra fram kortet att det tillför extra kostnader. En av de tre 

konsumentrepresentanterna tog fram Finlands kulturella kontext. Hen anser att finska 

folkets ärlighet överförs på företagen och att kravet på extern verifikation skulle 

möjligtvis vara onödigt i Finland, samt möjligtvis skrämma företagen utomlands då extra 

kostnader skulle uppstå. Konsumentrepresentantens synvinkel har ett starkt samband 

med forskningen utförd av Silvola och Vinnari (2020) där den goda 

företagsmedborgarlogiken i Finland kan anses vara en orsak till att politiska regleringar 

inte utgörs för att främja extern verifikation av ansvarsrapporter.  

6.1.2 Intressegruppen investerare och företagskommunikation 

Det är värt att framhäva att även en investerarrepresentant självmant tog fram skillnader 

i kulturella kontexter. Investerarrepresentanten tänkte i samma banor som den ena 

konsumentrepresentanten och framhävde det finska samhällets transparens och att 

obligatorisk verifikation av ansvarsrapporter inte skulle vara helt nödvändigt på 
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hemmamarknaden. Därmed ansåg samma investerarrepresentant att 

verifikationsutföraren inte har en så stor skillnad i hemlandet, men ifall företaget 

befinner sig i ett land med tillväxtmarknad så skulle hen lita mer på en verifikation utförd 

av ett av de fyra stora revisionssammanslutningarna. Representantens betraktelsesätt 

har samband med forskningen av Perego (2009) där länder med svagare 

samhällsstyrning är mer troliga att anlita verifikationsservice från ett Big4-företag, 

eftersom det är förknippat med uppfattningen om högre revisionskvalitet. Även 

forskningen av Rossi och Tarquino (2017) stöder antagandet om att granskningsparter 

med bokföringsbakgrund anses vara av högre legitimitet.  

Företagskommunikationsrepresentanten berättade i sin tur att hen inte hade någon 

skillnad ifall verifikationsservicen blir utförd av ett mindre konsultföretag eller av en 

större revisionssammanslutning. Hen tog emot anbud från olika aktörer och lyssnade 

mer på referenser givna av andra företag, vilket motstrider forskningsresultatet av Peters 

och Romi (2015), där sammansättningen av styrelsen och företagsledningen hade en 

inverkan på valet av verifikationsaktör. Den andra investerarrepresentanten anser att 

marknaden inte ännu är tillräckligt mogen för att uppmärksamma vilken aktör som 

utfört verifikationen på ansvarsrapporterna. 

I motsats till undersökningen av García‐Sánchez et al. (2019), som visar att den externa 

verifikationen på ansvarsrapporter förstärker korrelationen hur lätt det är för bolag att 

få tillgång till ekonomiska resurser på kapitalmarknaden, så ansåg båda 

investerarrepresentanterna att verifikationen inte har en betydelse i deras dagliga arbete. 

Dock uttryckte de att verifikationen kan ha en större betydelse vid exempelvis lånebeslut 

och att det kan krävas skilt vid vissa situationer eller fonder. Det var uppenbart i 

intervjuerna att investerarrepresentanterna förlitade sig mer på ESG-

värderingsanstalters utlåtelser i sitt dagliga arbete. Båda investerarrepresentanterna är 

medvetna om att värderingsanstalterna använder sig av olika metrik och metodik, vilket 

bland annat studien av Berg et al. (2020) bevisar, men båda ansåg att dessa anstalter 

ändå är pålitliga. Enligt ena investerarrepresentanten kan det tänkas att 

värderingsanstalterna utför en egen slags kvalitetskontroll på ansvarsrapporterna, vilket 

till dels kan ersätta den externa verifikationen. Detta tankesätt motsvarar påpekan som 

gjordes i undersökningen av Boiral et al. (2019), där forskarna framhävde att 

verifikationsaktörerna skulle kunna samarbeta mer med diverse anstalter för att skapa 

synergier i granskningsprocessen. Ett av de största hindren som 

företagskommunikations- och investerarrepresentanterna nämnde om införande av 

obligatorisk verifikation av ansvarsrapporterna, var företagets ineffektiva 
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tidsanvändning och den extra kostnaden som skulle medfölja, vilket korrelerar åter med 

studien av Silvola och Vinnari (2020). Det uppkom också en oro över ifall verifikationen 

skulle medföra något mervärde för företaget.  

Att företagen utger en ansvarsrapport var tydligt viktigare för företagskommunikations- 

och investerarrepresentanterna än ifall ansvarsrapporten är utsatt för extern verifikation 

eller inte. Detta stämmer överens med undersökningen av Amir et al. (2018) där största 

delen av deras forskningssampel av portföljförvaltare använder sig av ESG-information 

vid investeringsprocessen. Dock framhävde investerarrepresentanterna att icke-

professionella investerare kanske är mer strikta med att deras värderingar går ihop med 

investeringsmålet. Enligt investerarrepresentanterna är de mer insatta i hur företagets 

ESG-prestationer inverkar på investeringsrisken, vilket i sin tur indikerar på företagets 

kvalitet, dess rykte och framtidsutsikter. Representanternas användning av ESG-

information närmast för investeringsriskhantering har samband med forskningarna 

gjorda av Duuren et al. (2016), Amir et al. (2018) och Lee et al. (2013). De tidigare 

studierna om korrelationen mellan goda ESG-prestationer och bättre 

investeringsavkastning har varit motstridiga, där exempelvis Kempf et al. (2007) och 

Derwall et al. (2005) hittade ett starkt samband, medan Galema (2008) och Torre et al. 

(2020) förkastade hypotesen. Båda investerarrepresentanterna anser att det inte finns 

en direkt korrelation mellan företagets ansvarsfullhet och investeringsavkastningen. 

Antagandet är vanligt bland investerare enligt studien av Friede et al. (2015), som 

bevisade att de flesta primära forskningar hittade ett samband mellan ESG och finansiell 

prestation, men att kapitalmarknaden inte ännu har visat konsekventa 

inlärningsresultat gällande den existerande korrelationen.  

Vidare menar investerarrepresentanterna att företagen publicerar mera 

ansvarsinformation än minimikravet för att uppnå samhällets och intressegruppernas 

förväntan (legitimitet), få konkurrensfördel samt för att signalera deras potential. Dessa 

antaganden stämmer överens med exempelvis KPMG:s (2017) och EY:s (2013) globala 

undersökningar om ansvarsrapportering.  I likhet med konsumentrepresentanterna var 

en av investerarrepresentanterna skeptisk över att ansvarsrapporten till dels är 

förskönad. Alla intressenter i denna representantgrupp håller ändå ansvarsrapporten 

som en viktig del av företagets årsredovisning och att dess betydelse kommer att växa 

framöver. Representanterna anser vidare att företagsansvar överlag har en inverkan 

även på andra marknader än kapitalmarknaden, fastän inverkan kan härstamma mer 

från själva företagsryktet än själva ansvarsrapporten.  
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6.1.3 Intressegruppen revisor/granskare 

Granskarrepresentanterna är en aning försiktigare med sina åsikter om hur 

ansvarsrapporten möjligtvis inverkar på andra marknader än kapitalmarknaden samt på 

bolagets värde. Det som dyker upp igen är att företagets rykte troligtvis spelar en större 

roll än själva ansvarsrapporten. Enligt EY:s (2013) globala undersökning upplevde dock 

företagen själva att den största värderelevansen med att publicera ansvarsrapporter var 

att det förbättrade på företagsryktet. Därtill så påpekar Grey (2006) att 

företagsledningen inte skulle vara engagerad i företagsansvarsrapportering ifall den inte 

skulle tro att det medför ett mervärde som går att mätas i pengar. I likhet med de andra 

intressegrupperna så anser granskarrepresentanterna att företagsansvar och dess 

rapportering är en viktig del av företagets verksamhet och årsredovisning.  Två av 

representanterna påpekar att de långa och omfattande ansvarsrapporterna kan ge en 

konkurrensfördel och fungera som en positiv signal för företagets intressegrupper som 

ökar på tilliten, vilket är i likhet med investerarrepresentanternas antagande. De två 

andra granskarrepresentanterna förmodar att företagen kan uppleva svårigheter med att 

begränsa ansvarsrapporteringen på grund av att företagsansvar är ett så brett begrepp 

och de relevanta intressegrupperna kan vara svåra att känna igen. 

Företagskommunikationsrepresentanten upplever lika och säger att ansvarsrapporten 

svarar bättre på olika intressenters behov än endast den korta informationen som finns 

med i verksamhetsberättelsen. Alla dessa respondentsvar har starka samband med 

intressent-, legitimitets- och signalteorin. 

Enligt granskarrepresentanterna är det önskvärt att den icke-finansiella informationen i 

ansvarsrapporten allt mer börjat kombineras med den finansiella årsredovisningen. 

Detta försvårar inte den finansiella revisionen enligt representanterna. En av 

representanterna påpekar att det är en aning konstigt att företagsansvarsinformation 

rapporteras separat då det i många fall är en så nära del av företagsverksamheten och -

strategin. Att implementera företagsansvarspolicyn i organisationens verksamhet och 

strategi är ett sätt att undgå allmänhetens uppfattning om skenhelighet enligt 

undersökningen av Maon et al. (2009). Dessutom så kan implementeringen av 

företagsansvarspolicyn i organisationen och resten av affärsverksamheten ha en 

värderelevans på aktiemarknaden enligt studien av Eccles et al. (2014).  Alla 

granskarrepresentanter är överens om att de största orsakerna varför företag inte har sin 

ansvarsrapport externt verifierad är att det baserar sig på frivillighet, det är en extra 

kostnad och fördelen med verifikationen är oklar. Granskarrepresentanternas 

antaganden stämmer överens med företagskommunikations- och 
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investerarrepresentanternas respons på samma intervjufråga. Utöver detta påpekade de 

flesta av granskarrepresentanterna att en orsak till företagens motvillighet för extern 

verifikation kan vara att de upplever att deras interna kontroll- och 

datahanteringsprocesser inte är tillräckligt utvecklade för att låta en utomstående 

komma och granska dem. Så som Niskala et al. (2009) framhäver i sin bok är det vanligt 

att företagsledningen utger interna utvecklingsförslagsrapporter i samband med den 

externa verifikationen. Två granskarrepresentanter påpekar samma, den externa 

verifikationen kan hjälpa företagen att utveckla sina interna processer, vilket i sig skulle 

förbättra ansvarsrapporteringsprocessen och därmed skapa ett mervärde för företaget. 

Den största orsaken till att företagen väljer att ha sina ansvarsrapporter verifierade enligt 

respondenterna var att de vill bevisa att informationen är rätt och öka på 

ansvarsrapportens trovärdighet.  

Att den omfattande ansvarsrapporten baserar sig långt på företagets frivillighet, samt att 

dess externa verifikation saknar regleringar för tillfället, uppväckte mycket diskussion 

bland granskarrepresentanterna. I enlighet med undersökningarna av Perego och Kolk 

(2012) samt Martinez-Ferrero et al. (2018) ansåg respondenterna att ett 

granskningsteam som består av människor av olika bakgrunder oftast ger det bästa 

slutresultatet gällande verifikationsprocessen. De flesta anser att det inte skulle krävas 

någon viss utbildningsbakgrund eller auktorisering för att kunna granska 

ansvarsrapporter. Däremot framhävde granskarrepresentanterna från 

revisionssammanslutningarna oberoendehetsaspekten. De påpekar att 

revisionssammanslutningar har mycket stränga krav på oberoendehet och 

granskningsarbetets kvalitet, vilket skilt övervakas till skillnad från mindre 

konsultföretag. Enligt representanterna från revisionssammanslutningarna utgör detta 

ett problem på verifikationsbranschen, då mindre konsultföretag kan erbjuda servicen 

för billigare och det utförda granskningsarbetet kan variera mycket. Ett annat 

problemområde som dök upp var företagets möjlighet att påverka vilken del av 

ansvarsrapporten som utsätts för verifikation och vilken inte. Fastän verifikationens 

omfattning för det mesta tydligt meddelas i verifikationsuttalanden, i enlighet med 

undersökningen av Gürtürk och Hahns (2016), så går det att spekulera i att det kräver 

en alltför stor vaksamhet av intressegrupperna. Intressenterna måste först förstå att titta 

efter verifikationsuttalandet, och sedan även inse uttalandets innebörd. 

Granskarrepresentanterna hade motstridiga åsikter om ifall extern verifikation av 

ansvarsrapporter borde vara obligatorisk eller inte, varav en orsak var att 
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verifikationsbranschen inte för tillfället är tillräckligt reglerad. Respondenternas slutsats 

lutar ändå mot det hållet att det skulle kunna vara helt bra att införa obligatorisk 

verifikation till en viss utsträckning, speciellt åskådat ur ett intressegruppsperspektiv. 

En av granskarrepresentanterna föreslår att ifall obligatorisk verifikation skulle bli 

aktuellt så skulle det kunna skrivas in i värdepapperslagen istället för annan lagstiftning, 

eftersom börsbolag har större skyldighet att ge ut information. Detta har redan gjorts 

exempelvis i Sydafrika (Silvola & Vinnari 2020). 

6.2 Diskussion 

Undersökningsresultatet ger skäl till att diskutera forskningsfrågan ur olika teoretiska 

synvinklar (se sidorna 5–7), då kvalitativa forskningar sällan ger ett ultimatum gällande 

slutsats. Ifall intervjusvaren granskas ur ett signal- eller legitimitetsteoretiskt perspektiv 

kan incitamentet att rapportera endast gynnsamma aspekter vara förhöjt i företagen. 

Detta kan anses vara en orsak till att flera respondenter i de olika intressegrupperna 

anser att ansvarsrapporten till dels kan betraktas vara ett marknadsföringsverktyg, då 

betoning i ansvarsrapporterna enbart ligger på de positiva aspekterna för att skapa en 

konkurrensfördel.  

Fastän företagsryktet och företagets marknadsföring inte direkt är samma saker som 

själva företagsansvarsrapporteringen, kan man anta att dessa har ett starkt samband, 

speciellt då företagsstrategin är involverad. Det empiriska forskningsresultatet, 

kombinerat med de tidigare utförda forskningarna, föreslår således att 

företagsansvarsrapporteringen kan ha en ekonomisk inverkan på kapitalmarknaden och 

konsumentmarknaden, vilket i sin tur inverkar på företagsvärdet. Det är värt att 

framhäva att även företagets förmåga att locka kunnig personal på arbetsmarknaden kan 

anses som en viktig värdeskapande resurs i dagens samhälle. Eftersom 

ansvarsrapporteringen och företagsansvaret hela tiden upplevs som allt viktigare bland 

intressegrupperna, så kan man ifrågasätta varför ansvarsrapporterings- och 

verifikationsprocessen inom företaget inte får mer tyngdvikt. Flera 

granskarrepresentanter upplever att de högre beslutsfattande organen, så som styrelsen 

och revisionskommittéer, oftast överhuvudtaget inte är involverade i processen. Ifall 

företagsansvarspolicyn är implementerad i företagsstrategin och olika 

hållbarhetsmålsättningar upprättas, kan det hända att personalens och 

företagsledningens bonus i alla fall till dels är kopplade till dessa (Eccles et al. 2014). 

Detta kan leda till ett slags huvudman-agentproblem, varav en indirekt 

resultatmanipuleringsrisk kan uppstå då ansvarsrapporten inverkar på olika marknader. 
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Extern verifikation kan tänkas minska risken, men ifall ledningen fritt kan välja vem som 

skall utföra verifikationen samt inverka på vilka delar av ansvarsrapporten som utsätts 

för granskning, utan styrelsens samtycke, så återstår dilemmat. En lösning skulle kunna 

vara att bolagsstämman skulle välja verifikationsaktören, så som i den finansiella 

revisionen, och bestämma verifikationens omfattning/utsträckning på 

ansvarsrapporten. 

Ifall ansvarsrapporteringen granskas ur en intressentteoretisk synvinkel så försöker 

bolagen bemöta sina intressegruppers förväntningar, vilket kan förklara den ökade 

mängden av ansvarsrapportering och dess breda omfattning. Alla intressegrupper anser 

att företagsansvar är viktigt och kommer att bli allt viktigare i framtiden, vilket företagen 

försöker svara på. Dock indikerar intervjuerna att förväntan är närmast den att företagen 

är engagerade i ansvarsfullhetsfrågor och agerar etiskt, men per se var extern verifikation 

av ansvarsrapporten inte en förväntan bland intressenterna konsumenter och 

investerare. Det är värt att uppmärksamma att inom intressegruppen konsumenter och 

möjliga arbetstagare, så visste största delen inte att företagen inte behöver ha sina 

ansvarsrapporter externt granskat innan publicering, vilket förhindrar att denna 

intressegrupp överhuvudtaget kan skapa en förväntan och kommunicera det vidare till 

företagen.  

Att en av företagets viktigaste intressegrupper, investerarna, inte var särskilt 

intresserade av ifall ansvarsrapporten är externt verifierad eller inte var en aning 

överraskande då man jämför med tidigare undersökningar. Enligt forskningen av 

Reimsbach et al. (2018) kan den traditionella revisionen på den finansiella 

informationen utgöra en haloeffekt även på den icke-finansiella informationen då 

bolaget använder sig av IR (=Integrerad Rapportering, se sidan 10). Investerarna 

använder sig av evalueringsanstalternas ESG-analyser i sitt dagliga arbete och anser att 

dessa är pålitliga. Dessutom framhävde en av investerarrepresentanterna att dessa 

anstalters analyser kan anses vara en slags kvalitetskontroll på ansvarsrapporterna. 

Därmed går det att ifrågasätta ifall dessa mellanhandsanalyser utgör en liknande 

haloeffekt på att ESG-informationen är granskad, fastän extern verifikation inte skulle 

ha utgjorts. Ifall IR blir allt vanligare i framtiden, så som flera representanter ansåg att 

är önskvärt, så går det att spekulera ifall haloeffekten blir ännu större. Det är också värt 

att betona forskningen av Del Giudice et al. (2020) som undersökte ESG-

evalueringsanstalternas poängsättning/rankning före och efter en marknadsskandal. 
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Deras resultat indikerar på att anstalternas evaluering är materiellt korrekt endast då de 

utgjorts på externt verifierade ansvarsrapporter. 

Mimetisk isomorfism kan igen till dels förklara exempelvis de outvecklade 

datahanteringsprocesserna inom företagen, vilka diskuterades mycket bland 

intressegruppen revisor/granskare. Det kan hända att företag har engagerat sig i 

företagsansvarsrapportering på grund av att dess konkurrenter också gjort det, men den 

interna datahanteringen har inte hunnit med i utvecklingen. Företagens 

outvecklade/ineffektiva datahanteringsprocesser kan höja risken att ansvarsrapporterna 

innehåller fel vilka kanske publiceras och således ger vilseledande information till 

intressenterna. Intervjusvaren indikerar även på att normativ isomorfism inte utövar en 

tillräcklig institutionell kraft för främjande av extern verifikation av ansvarsrapporterna, 

då ansvarsrapporteringens betydelse ökar så snabbt på olika marknader. Den globala 

covid-19-pandemin kan försnabba utvecklingen av ansvarsrapporternas betydelse, då 

exempelvis företagens sociala ansvar kan få en allt större tyngd i en rådande ekonomisk 

lågkonjunktur, så som vissa intressegrupprepresentanter framhävde. För tillfället tycks 

inte heller företagen i Finland uppleva någon trängande isomorfism från sina viktigaste 

intressegrupper, vilka kan anses vara exempelvis investerarna enligt 

ledningsperspektivet av intressentteorin och av representanternas intervjusvar. Endast 

trängande isomorfism i form av formella regleringar tycks ha en tillräcklig institutionell 

kraft att främja obligatorisk extern verifikation av företagsansvarsrapporter.  

En sådan institutionell kraft har dock satts redan i rörelse. Det är värt att nämna att 

Europeiska unionen under våren 2020 bett om olika intressenters synpunkter på 

eventuella förändringsförslag gällande direktivet 2014/95/EU om publicering av icke-

finansiell information16. I genomgången av direktivet var även införandet av extern 

verifikation av företagsansvarsrapporterna en diskussionspunkt. Därmed är införandet 

av obligatorisk extern verifikation på begränsad nivå med i det nyligen publicerade 

(21.4.2021) förslaget gällande uppdateringen av direktivet om publicering av icke-

finansiell information17. Förslaget expanderar även de behöriga bolagen som är 

obligerade att rapportera om icke-finansiell information, och därmed även verifiera den 

utgivna informationen. Enligt förslaget så skulle publika bolag utsättas för striktare 

regleringar än resten. Dock kan man ifrågasätta att skulle obligatorisk extern verifikation 

 
16 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12129-Revision-of-Non-
Financial-Reporting-Directive  
17 https://ec.europa.eu/finance/docs/law/210421-proposal-corporate-sustainability-reporting_en.pdf  

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12129-Revision-of-Non-Financial-Reporting-Directive
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12129-Revision-of-Non-Financial-Reporting-Directive
https://ec.europa.eu/finance/docs/law/210421-proposal-corporate-sustainability-reporting_en.pdf
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vara en lösning för att möjligtvis förhindra existerande grönmålning, eller vilseledande 

information, ifall själva ansvarsrapportens innehåll och verifikationsbranschen inte 

standardiseras och regleras vidare från den nuvarande situationen. Även företagens 

ansvarsrapporterings- och datahanteringsprocesser bör utvecklas för att minska på 

risken att den offentliga företagsansvarsrapporten innehåller materiella fel. Fastän EU:s 

nya förslag gällande uppdateringen av direktivet om publicerande av icke-finansiell 

information till dels tycks tackla dessa dilemman, återstår det att se hur de fungerar i 

praktiken, ifall förslaget fastställs och träder i kraft. 

6.3 Limitationer och förslag till fortsatt forskning 

Forskningens trovärdighet kan bedömas som hög. De fyra olika aspekterna som giltighet, 

överförbarhet, stabilitet och konformabilitet kan anses ha genomförts i studien. Den 

enda hämmande aspekten kan anses vara den att jag i intervjutillfällena, speciellt i 

intressegruppen konsumenter/möjliga arbetstagare, ibland fritt förklarade olika 

begrepp så att representanten säkert förstod vad som frågades. Jag har dock i 

presentationen av intervjusvaren nämnt dessa situationer samt gett en kort utläggning 

om hur begreppet förklarades. 

Andra limitationer i studien kan anses vara sampelstorleken, en aning ojämn fördelning 

mellan de valda intressegruppernas respondenter samt att alla respondenter är 

finländare. Eftersom alla respondenter är från Finland kan det tänkas att ifall 

forskningen utgjorts med respondenter från ett annat land, eller kultur, så skulle 

forskningsresultatet kunna se olikt ut. Företagen har även mycket andra intressegrupper 

än de som valdes med i denna studie, såsom leverantörer och icke-statliga 

organisationer. Ifall intressegruppsrepresentationen skulle varit mer omfattande skulle 

det kunna inverka på resultatet och slutsatserna. Jag vill dessutom påpeka att företagens 

egen synpunkt på forskningsfrågan inte direkt är presenterad i denna studie, fastän 

företagskommunikationsrepresentanten gav en kort uppfattning på intervjufrågorna 

från denna aspekt. 

Eftersom denna studie inte direkt omfattar företagens synpunkter på 

ansvarsrapporteringen och dess externa verifikation så skulle det kunna undersökas 

vidare från olika synvinklar. Exempelvis skulle det kunna undersökas hur företagen 

väljer vad de vill rapportera om utöver minimikravet eller hur de väljer 

verifikationsaktören. Företagsstrategins- och ryktets anknytning till 

ansvarsrapporteringen skulle kunna undersökas vidare. Även verifikationsaktörernas 
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olika krav på oberoendehet skulle kunna vara ett forskningsområde och dess effekt på 

verifikationsuttalandet och -marknaden. Det skulle också vara möjligt att upprepa 

forskningen med en annan uppsättning av finländska intressegrupper och jämföra 

forskningsresultaten sinsemellan för uppkommande likheter eller olikheter. En annan 

sak som dök upp i forskningen var att företagens interna- och datahanteringsprocesser 

gällande företagsansvarets rapportering ännu inte tycks vara så utvecklade, vilket ger 

grunden till flera olika forskningsfrågor. Det skulle också kunna göras kvantitativa 

forskningar om konsumenternas medvetenhet om att ansvarsrapporterna inte behöver 

utsättas för extern granskning, ifall EU:s förslag om införande av extern verifikation inte 

träder i kraft. Gällande ESG-värderingsanstalter så skulle poängsättning för extern 

verifikation av ansvarsrapporterna kunna undersökas vidare, samt hurdana synergier 

det skulle vara möjligt att skapa mellan ESG-anstalternas kvalitetsgranskning och den 

externa verifikationsprocessen.  
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7 SLUTSATS 

Avhandlingens övergripande forskningsfråga var ifall bolagens ansvarsrapporter bör 

utsättas för obligatorisk extern verifikation eller inte, granskat ur ett finländskt 

intressentperspektiv med utvalda intressegrupper. Forskningsresultatet är inte entydigt 

då man ser endast på intervjuresultaten. Största delen av konsumentrepresentanterna 

var inte medvetna om att ansvarsrapporter inte behöver utsättas för extern verifikation. 

Investerarrepresentanterna tänker inte på externa verifikationens existens i sitt dagliga 

arbete, utan förlitar sig mer på mellanhandsanalyser.  Granskarrepresentanterna hade 

tudelade åsikter ifall det borde införas obligatorisk verifikation eller inte. Dock när man 

kombinerar intervjuresultaten med tidigare utförd forskning, så finns det tydliga 

indikationer på att företagets intressenter skulle ha nytta av att obligatorisk extern 

verifikation skulle införas. Därmed tolkar jag att det finns ett behov för obligatorisk 

extern verifikation av företagsansvarsrapporterna, fastän behovet inte är direkt 

medvetet ur ett intressentperspektiv. Kanske obligatorisk extern verifikation just därför 

bör införas eftersom behovet inte är medvetet bland intressenterna - Det kräver en 

omåttlig vaksamhet, ur ett intressentperspektiv, för att kunna kommunicera 

behövligheten vidare till företagen. Detta är speciellt tydligt bland intressegruppen 

konsumenter och potentiella arbetstagare. 

Utöver ovanstående var avhandlingens delsyfte att undersöka vilken utomstående part 

skulle vara lämpligast att utföra företagsansvarsrapportens verifikation. 

Granskarrepresentanterna framhävde att i sig så har verifikationsaktörens 

utbildningsbakgrund inte skillnad, vilket tidigare undersökningar understöder. De flesta 

granskarrepresentanterna tog upp en oro på skillnaden på oberoendehetskraven och 

djupet på verifikationsåtgärderna då man jämför revisionssammanslutningar med 

mindre konsultföretag. Dessa granskarrepresentanter representerar dock 

revisionssammanslutningar, vilket kan påverka deras åsikter. Även de två mest använda 

verifikationsstandarderna (ISAE3000 och AA1000) tycks ha en nyansskillnad gällande 

verifikationsaktörens oberoendehetskrav. Ifall obligatorisk extern verifikation av 

ansvarsrapporter skulle införas, så vill jag ändå framhäva ordet extern. Det bör kunna 

garanteras att verifikationen utförs av en oberoende aktör för att verifikationen skall vara 

så ändamålsenlig som möjligt.  

Ett annat möjligt problemområde som uppkom, var företagsledningens möjlighet att 

inverka på vilken information av ansvarsrapporten som utsätts för verifikation. För att 

garantera en effektiv verifikation, fastän den skulle utföras på en begränsad nivå, så bör 
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den oberoende verifikationsaktören enligt professionell diskretion själv kunna välja 

omfattningen på verifikationen. Detta skulle även minska på intressegruppernas ansvar 

att förstå innebörden i verifikationsuttalandet, då verifikationens omfattning berör alla 

de väsentliga aspekterna i företagsansvarsrapporten.  Ett annat alternativ skulle kunna 

vara att beslut gällande verifikationens utsträckning skulle göras av högre bestämmande 

organ i organisationen, för att undvika huvudman-agentdilemmat. Kanske 

företagsansvarsrapporteringens betydelse, medräknat företagsrykte- och pengamässiga 

betydelse, har vuxit så snabbt att regleringar inte riktigt hunnit med? Fastän EU:s nya 

förslag att införa obligatorisk verifikation med begränsad nivå på ansvarsrapporterna är 

ett steg mot det rätta hållet ur ett intressentperspektiv, finns det ännu problemområden 

att lösa både i ansvarsrapporterings- och verifikationsprocessen samt själva 

verifikationsbranschen. 

 



80 
  

KÄLLFÖRTECKNING 

 

AccountAbility 2008. AA1000. Tillgänglig: http://www.mas-
business.com/docs/AA1000AS%202008%20Final.pdf Hämtad 26.9.2020 

Amir, A. & Serafeim, G. 2018. Why and how investors use ESG information: Evidence 
from a global survey. Financial Analysts Journal, 74(3), pp. 87-103. 
doi:10.2469/faj.v74.n3.2 

Arbets- och näringsministeriet 2020. Ansvarsredovisning. Tillgänglig: 
https://tem.fi/sv/ansvarsredovisning Hämtad 31.8.2020 

Bauer, M. W. G., Atkinson, P. & Gaskell. 2000. Qualitative Researching with Text, 
Image and Sound: A Practical Handbook for Social Research (First Edition). 
SAGE Publications Ltd 

Behrend, T., Baker, B. & Thompson, L. 2009. Effects of Pro-Environmental Recruiting 
Messages: The Role of Organizational Reputation. Journal of Business and 
Psychology, 24(3), pp. 341-350. doi:10.1007/s10869-009-9112-6 

Bell, E., Bryman, A., & Harley, B. (2019). Business research methods. Oxford: Oxford 
university press. 

Berg, F., Koelbel, J.F. and Rigobon, R., 2020. Aggregate confusion: the divergence of 
ESG ratings. Available at SSRN 3438533. 

Boiral, O., Heras-Saizarbitoria, I. & Brotherton, M. 2019. Assessing and Improving the 
Quality of Sustainability Reports: The Auditors’ Perspective. Journal of Business 
Ethics, 155(3), pp. 703-721. doi:10.1007/s10551-017-3516-4 

Braam, G. & Peeters, R. 2018. Corporate Sustainability Performance and Assurance on 
Sustainability Reports: Diffusion of Accounting Practices in the Realm of 
Sustainable Development. Corporate Social Responsibility and Environmental 
Management, 25(2), pp. 164-181. doi:10.1002/csr.1447 

Caplan, L., Griswold, J. S. & Jarvis, W. F. 2013. From SRI to ESG: The Changing World 
of Responsible Investing. Commonfund Institute. 

Carrots & Sticks 2016. Global trends in sustainability reporting regulation and policy. 
Tillgänglig: https://sseinitiative.org/wp-content/uploads/2016/05/Carrots-
Sticks-2016.pdf  Hämtad 19.10.2020 

Chen James 2020. Term ESG. Tillgänglig: 
https://www.investopedia.com/terms/e/environmental-social-and-governance-
esg-criteria.asp Hämtad 15.9.2020 

http://www.mas-business.com/docs/AA1000AS%202008%20Final.pdf
http://www.mas-business.com/docs/AA1000AS%202008%20Final.pdf
https://tem.fi/sv/ansvarsredovisning
https://sseinitiative.org/wp-content/uploads/2016/05/Carrots-Sticks-2016.pdf
https://sseinitiative.org/wp-content/uploads/2016/05/Carrots-Sticks-2016.pdf
https://rsmfinland-my.sharepoint.com/personal/annina_nylund_rsm_fi/Documents/Personal/GRADU/Chen%20James%202020.%20Term%20ESG.%20Tillgänglig:%20https:/www.investopedia.com/terms/e/environmental-social-and-governance-esg-criteria.asp
https://rsmfinland-my.sharepoint.com/personal/annina_nylund_rsm_fi/Documents/Personal/GRADU/Chen%20James%202020.%20Term%20ESG.%20Tillgänglig:%20https:/www.investopedia.com/terms/e/environmental-social-and-governance-esg-criteria.asp
https://rsmfinland-my.sharepoint.com/personal/annina_nylund_rsm_fi/Documents/Personal/GRADU/Chen%20James%202020.%20Term%20ESG.%20Tillgänglig:%20https:/www.investopedia.com/terms/e/environmental-social-and-governance-esg-criteria.asp


81 
  

Cheng, M., Green, W. & Ko, J. 2015. The Impact of Strategic Relevance and Assurance 
of Sustainability Indicators on Investors' Decisions. Auditing-A Journal Of 
Practice & Theory, 34(1), pp. 131-162. doi:10.2308/ajpt-50738 

Choi, S. & Ng, A. 2011. Environmental and Economic Dimensions of Sustainability and 
Price Effects on Consumer Responses. Journal of Business Ethics, 104(2), pp. 
269-282. doi:10.1007/s10551-011-0908-8 

Del Giudice, A.; Rigamonti, S. Does Audit Improve the Quality of ESG Scores? Evidence 
from Corporate Misconduct. Sustainability 2020, 12, 5670. 

Derwall, J., Guenster, N., Bauer, R. & Koedijk, K. 2005. The eco-efficiency premium 
puzzle. Financial Analysts Journal, 61(2), pp. 51-63. 
doi:10.2469/faj.v61.n2.2716 

DiMaggio, P. & Powell, W. 2000. The iron cage revisited institutional isomorphism and 
collective rationality in organizational fields. Advances in Strategic 
Management, 17, pp. 143-166. doi:10.1016/S0742-3322(00)17011-1  

Doh, J.P. and Guay, T.R., 2006. Corporate social responsibility, public policy, and NGO 
activism in Europe and the United States: An institutional‐stakeholder 
perspective. Journal of Management studies, 43(1), pp.47-73. 

Duuren, E., Plantinga, A. & Scholtens, B. 2016. ESG Integration and the Investment 
Management Process: Fundamental Investing Reinvented. Journal of Business 
Ethics, 138(3), pp. 525-533. doi:10.1007/s10551-015-2610-8 

Eccles, R., Ioannou, I. & Serafeim, G. 2014. The impact of corporate sustainability on 
organizational processes and performance. Management Science, 60(11), pp. 
2835-2857. doi:10.1287/mnsc.2014.1984 

Eriksson, P. & Kovalainen, A. 2008. Qualitative Methods in Business Research. SAGE 
Publications Ltd. 

European Comission 2020. Non-financial reporting. Tillgänglig: 
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-
auditing/company-reporting/non-financial-reporting_en Hämtad 31.8.2020 

EY 2013. Value of sustainability reporting. Tillgänglig: 
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY_Value_of_Sustainability_Re
porting/%24File/EY-Sustainability.pdf  Hämtad 1.10.2020 

Fernandez-Feijoo, B., Romero, S. & Ruiz, S. 2014. Effect of Stakeholders’ Pressure on 
Transparency of Sustainability Reports within the GRI Framework. Journal of 
Business Ethics, 122(1), pp. 53-63. doi:10.1007/s10551-013-1748-5 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-reporting/non-financial-reporting_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-reporting/non-financial-reporting_en
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY_Value_of_Sustainability_Reporting/%24File/EY-Sustainability.pdf
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY_Value_of_Sustainability_Reporting/%24File/EY-Sustainability.pdf


82 
  

Fernando, S. and Lawrence, S., 2014. A theoretical framework for CSR practices: 
Integrating legitimacy theory, stakeholder theory and institutional 
theory. Journal of Theoretical Accounting Research, 10(1), pp.149-178 

Friede, G., Busch, T. & Bassen, A. 2015. ESG and financial performance: Aggregated 
evidence from more than 2000 empirical studies. Journal of Sustainable 
Finance & Investment, 5(4), pp. 210-233. doi:10.1080/20430795.2015.1118917 

Galema, R., Plantinga, A. & Scholtens, B. 2008. The stocks at stake: Return and risk in 
socially responsible investment. Journal of banking & finance, 32(12), pp. 2646-
2654. doi:10.1016/j.jbankfin.2008.06.002 

García‐Sánchez, I., Hussain, N., Martínez‐Ferrero, J. & Ruiz‐Barbadillo, E. 2019. 
Impact of disclosure and assurance quality of corporate sustainability reports on 
access to finance. Corporate Social Responsibility and Environmental 
Management, 26(4), pp. 832-848. doi:10.1002/csr.1724 

Gray, R. 2006. Social, environmental and sustainability reporting and organisational 
value creation? Accounting, Auditing & Accountability Journal, 19(6), pp. 793-
819. doi:10.1108/09513570610709872 

GRI 2020. Information about GRI. Tillgänglig: 
https://www.globalreporting.org/Information/about-gri/Pages/default.aspx 
Hämtad 6.9.2020 

Grushina, S. V. 2017. Collaboration by Design: Stakeholder Engagement in GRI 
Sustainability Reporting Guidelines. Organization & Environment, 30(4), pp. 
366-385. doi:10.1177/1086026616681612  

Guidry, R. P. & Patten, D. M. 2010. Market reactions to the first-time issuance of 
corporate sustainability reports. Sustainability Accounting, Management and 
Policy Journal, 1(1), pp. 33-50. doi:10.1108/20408021011059214 

Gürtürk, A. & Hahn, R. 2016. An empirical assessment of assurance statements in 
sustainability reports: Smoke screens or enlightening information? Journal of 
cleaner production, 136(PA), pp. 30-41. doi:10.1016/j.jclepro.2015.09.089 

Herda, D. N., Taylor, M. E. & Winterbotham, G. 2014. The Effect of Country‐Level 
Investor Protection on the Voluntary Assurance of Sustainability 
Reports. Journal of International Financial Management & Accounting, 25(2), 
pp. 209-236. doi:10.1111/jifm.12018 

Hodge, K., Subramaniam, N. & Stewart, J. 2009. Assurance of Sustainability Reports: 
Impact on Report Users' Confidence and Perceptions of Information 
Credibility. Australian Accounting Review, 19(3), pp. 178-194. 
doi:10.1111/j.1835-2561.2009.00056.x 

https://www.globalreporting.org/Information/about-gri/Pages/default.aspx


83 
  

IFAC 2010. ISAE3000. Tillgänglig: 
https://www.ifac.org/system/files/downloads/b012-2010-iaasb-handbook-isae-
3000.pdf  Hämtad 26.9.2020 

Integrated Reporting 2020. International IR framework. Tillgänglig: 
https://integratedreporting.org/resource/international-ir-framework/ Hämtad 
11.9.2020 

Junior, R. M., Best, P. J. & Cotter, J. 2013. Sustainability Reporting and Assurance: A 
Historical Analysis on a World-Wide Phenomenon. Journal of Business Ethics, 
120(1), pp. 1-11. doi:10.1007/s10551-013-1637-y 

Kempf, A. & Osthoff, P. 2007. The Effect of Socially Responsible Investing on Portfolio 
Performance. European Financial Management, 13(5), pp. 908-922. 
doi:10.1111/j.1468-036X.2007.00402.x 

Kim, E. & Lyon, T. 2015. Greenwash vs. Brownwash: Exaggeration and Undue Modesty 
in Corporate Sustainability Disclosure. Organization Science, 26(3), pp. 705-
723. doi:10.1287/orsc.2014.0949 

Kolk, A. 2004. A decade of sustainability reporting: Developments and 
significance. International Journal of Environment and Sustainable 
Development, 3(1), pp. 51-64. doi:10.1504/IJESD.2004.004688 

KPMG 2017. Survey of corporate responsibility reporting. Tillgänglig: 
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2017/10/kpmg-survey-of-
corporate-responsibility-reporting-2017.pdf  Hämtad 31.8.2020 

Laufer, W. 2003. Social Accountability and Corporate Greenwashing. Journal of 
Business Ethics, 43(3), pp. 253-261. doi:10.1023/A:1022962719299 

Lee, D. D., Faff, R. W. & Rekker, S. A. 2013. Do high and low-ranked sustainability 
stocks perform differently? International Journal of Accounting & Information 
Management, 21(2), pp. 116-132. doi:10.1108/18347641311312267 

Mahoney, L. S., Thorne, L., Cecil, L. & Lagore, W. 2013. A research note on standalone 
corporate social responsibility reports: Signaling or greenwashing? Critical 
perspectives on accounting, 24(4-5), pp. 350-359. 
doi:10.1016/j.cpa.2012.09.008 

Mǎnescu, C. 2011. Stock returns in relation to environmental, social and governance 
performance: Mispricing or compensation for risk? Sustainable Development, 
19(2), pp. 95-118. doi:10.1002/sd.510 

Maon, F., Lindgreen, A. & Swaen, V. 2009. Designing and implementing corporate 
social responsibility: An integrative framework grounded in theory and 
practice. Journal of Business Ethics, 87(1), pp. 71-89. doi:10.1007/s10551-008-
9804-2 

https://www.ifac.org/system/files/downloads/b012-2010-iaasb-handbook-isae-3000.pdf%20%20Hämtad%2026.9.2020
https://www.ifac.org/system/files/downloads/b012-2010-iaasb-handbook-isae-3000.pdf%20%20Hämtad%2026.9.2020
https://integratedreporting.org/resource/international-ir-framework/
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2017/10/kpmg-survey-of-corporate-responsibility-reporting-2017.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2017/10/kpmg-survey-of-corporate-responsibility-reporting-2017.pdf


84 
  

Marquis, C., Toffel, M. & Zhou, Y. 2016. Scrutiny, norms, and selective disclosure: A 
global study of greenwashing. Organization Science, 27(2), pp. 483-504. 
doi:10.1287/orsc.2015.1039 

Martínez-Ferrero, J. & García-Sánchez, I. 2017. Coercive, normative and mimetic 
isomorphism as determinants of the voluntary assurance of sustainability 
reports. International business review, 26(1), pp. 102-118. 
doi:10.1016/j.ibusrev.2016.05.009 

Martinez-Ferrero, J., Garcia-Sanchez, I. & Ruiz-Barbadillo, E. 2018. The quality of 
sustainability assurance reports: The expertise and experience of assurance 
providers as determinants. Business Strategy And The Environment, 27(8), pp. 
1181-1196. doi:10.1002/bse.2061 

Milne, M. J. & Gray, R. 2012. W(h)ither Ecology? The Triple Bottom Line, the Global 
Reporting Initiative, and Corporate Sustainability Reporting. Journal of 
Business Ethics, 118(1), pp. 1-17. doi:10.1007/s10551-012-1543-8 

Mohr, L. A. & Webb, D. J. 2005. The effects of corporate social responsibility and price 
on consumer responses. Journal of Consumer Affairs, 39(1), pp. 121-147. 
doi:10.1111/j.1745-6606.2005.00006.x 

Niskala, M., Pajunen, T. & Tarna, K. 2009. Yhteiskuntavastuun raportointi: 
Raportointi- ja laskentaperiaatteet. Helsinki: KHT-media. 

Nokkala Jussi, 2018. Siirtyykö yritysvastuuraportointi osaksi talouden tunnuslukuja.  
Tillgänglig: https://tilisanomat.fi/kirjanpito/siirtyyko-yritysvastuu-raportointi-
osaksi-talouden-tunnuslukuja  Hämtad 31.8.2020 

Omran, M.A. and Ramdhony, D., 2015. Theoretical perspectives on corporate social 
responsibility disclosure: a critical review. International Journal of Accounting 
and Financial Reporting, 5(2), pp.38-55. 

Peattie, K. & Crane, A. 2005. Green marketing: Legend, myth, farce or 
prophesy? Qualitative Market Research: An International Journal, 8(4), pp. 
357-370. doi:10.1108/13522750510619733 

Perego, P. & Kolk, A. 2012. Multinationals’ Accountability on Sustainability: The 
Evolution of Third-party Assurance of Sustainability Reports. Journal of 
Business Ethics, 110(2), pp. 173-190. doi:10.1007/s10551-012-1420-5 

Perego, P.M. (2009). Causes and Consequences of Choosing Different Assurance 
Providers: An International Study of Sustainability Reporting. International 
Journal of Management, 26(3), 412–425. 

 

https://tilisanomat.fi/kirjanpito/siirtyyko-yritysvastuu-raportointi-osaksi-talouden-tunnuslukuja
https://tilisanomat.fi/kirjanpito/siirtyyko-yritysvastuu-raportointi-osaksi-talouden-tunnuslukuja


85 
  

Peters, G. & Romi, A. 2015. The Association between Sustainability Governance 
Characteristics and the Assurance of Corporate Sustainability 
Reports. Auditing-A Journal Of Practice & Theory, 34(1), pp. 163-198. 
doi:10.2308/ajpt-50849 

Pomering, A. & Dolnicar, S. 2009. Assessing the Prerequisite of Successful CSR 
Implementation: Are Consumers Aware of CSR Initiatives? Journal of Business 
Ethics, 85(Supplement 2), pp. 285-301. doi:10.1007/s10551-008-9729-9 

Prakash, A. 2002. Green marketing, public policy and managerial strategies. Business 
Strategy and the Environment, 11(5), pp. 285-297. doi:10.1002/bse.338 

Principles for Responsible Investment 2020. About the PRI. Tillgänglig: 
https://www.unpri.org/pri/about-the-pri Hämtad 20.9.2020 

PwC 2018. Yritysvastuubarometri. Tillgänglig: 
https://www.pwc.fi/fi/yritysvastuu/tiedostot/pwcn-yritysvastuubarometri-
2018-v2.pdf  Hämtad 3.9.2020 

Ramanan, Raghavan, 2018. Introduction to Sustainability Analytics. Milton: Taylor & 
Francis Group, 331s.  

Reimsbach, D., Hahn, R. & Gürtürk, A. 2018. Integrated Reporting and Assurance of 
Sustainability Information: An Experimental Study on Professional Investors’ 
Information Processing. European Accounting Review, 27(3), pp. 559-581. 
doi:10.1080/09638180.2016.1273787 

Rossi, A. & Tarquinio, L. 2017. An analysis of sustainability report assurance 
statements. Managerial Auditing Journal, 32(6), pp. 578-602. doi:10.1108/MAJ-
07-2016-1408 

Saunders, M., Lewis, P. & Thornhill, A. 2016. Research methods for business students. 
7th ed. Harlow: Pearson. 

Serafeim, G. 2012. The Consequences of Mandatory Corporate Sustainability 
Reporting. 

Silvola, H. and Vinnari, E., 2020. The limits of institutional work: a field study on 
auditors' efforts to promote sustainability assurance in a trust 
society. Accounting, Auditing & Accountability Journal. 

Simnett, R. 2012. Assurance of sustainability reports. Sustainability Accounting, 
Management and Policy Journal, 3(1), pp. 89-98. 
doi:10.1108/20408021211223570 

Statman, M. & Glushkov, D. 2009. The wages of social responsibility. Financial 
Analysts Journal, 65(4), pp. 33-46. doi:10.2469/faj.v65.n4.5 

https://www.unpri.org/pri/about-the-pri
https://www.pwc.fi/fi/yritysvastuu/tiedostot/pwcn-yritysvastuubarometri-2018-v2.pdf
https://www.pwc.fi/fi/yritysvastuu/tiedostot/pwcn-yritysvastuubarometri-2018-v2.pdf


86 
  

Sunita Rao 2017. Current state of assurance on sustainability reports. Tillgänglig: 
https://www.cpajournal.com/2017/07/26/current-state-assurance-
sustainability-reports/ Hämtad 6.9.2020 

Sustainable Development Goals 2020a. Development Agenda. Tillgänglig: 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/ Hämtad 
11.9.2020 

Sustainable Development Goals 2020b. Indicators list. Tillgänglig: 
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/ Hämtad 11.9.2020 

Torre, M. L., Mango, F., Cafaro, A. & Leo, S. 2020. Does the ESG Index Affect Stock 
Return? Evidence from the Eurostoxx 50. Sustainability (Basel, Switzerland), 
12(6387), p. 6387. doi:10.3390/su12166387 

Turban, D. & Greening, D. 1997. Corporate social performance and organizational 
attractiveness to prospective employees. Academy Of Management Journal, 
40(3), pp. 658-672. doi:10.2307/257057 

United Nations Development Programme 2020. Sustainable development goals. 
Tillgänglig: https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-
development-goals/background.html Hämtad 11.9.2020 

Wilburn, K. & Wilburn, R. 2015. Social purpose in a social media world. Journal of 
Global Responsibility, 6(2), pp. 163-177. doi:10.1108/JGR-07-2015-001 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cpajournal.com/2017/07/26/current-state-assurance-sustainability-reports/
https://www.cpajournal.com/2017/07/26/current-state-assurance-sustainability-reports/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/
https://rsmfinland-my.sharepoint.com/personal/annina_nylund_rsm_fi/Documents/Personal/GRADU/United%20Nations%20Development%20Programme%202020.%20Sustainable%20development%20goals.%20Tillgänglig:%20https:/www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/background.html
https://rsmfinland-my.sharepoint.com/personal/annina_nylund_rsm_fi/Documents/Personal/GRADU/United%20Nations%20Development%20Programme%202020.%20Sustainable%20development%20goals.%20Tillgänglig:%20https:/www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/background.html
https://rsmfinland-my.sharepoint.com/personal/annina_nylund_rsm_fi/Documents/Personal/GRADU/United%20Nations%20Development%20Programme%202020.%20Sustainable%20development%20goals.%20Tillgänglig:%20https:/www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/background.html


87 
  

BILAGA 1: INTERVJUGUIDE PÅ SVENSKA (ALLA INTRESSEGRUPPER) 

 
Bakgrund (alla) 

- Ålder, kön, nuvarande arbete och arbetsuppgifter, karriärutveckling, utbildning 

Företagsansvar och dess rapportering (konsumenter/arbetstagare) 
- Är begreppen företagsansvar och ansvarsrapportering bekanta för dig? (Om 

inte så förklaras detta kort.) 
- Anser du att det är viktigt att företag är ansvarsfulla gentemot samhället och 

dess olika intressegrupper samt miljövänliga? Varför/varför inte? 
- Varför tror du att företag publicerar ansvarsrapporter? 
- Har du stött på företagsansvarsrapporter och/eller tittat igenom dessa någon 

gång?  
- Har du stött på miljövänlighetspåståenden och/eller 

samhällsansvarspåståenden på företagens nätsidor, reklam eller 
arbetsplatsannonser? Vad tänker du om det? 

Företagsansvar och dess rapportering (granskare/revisorer och investerare) 
- Frånsett det nya EU-direktivet om ansvarsrapportering, så varför anser du att 

företag publicerar ansvarsrapporter och/eller mer omfattande än vad direktivet 
kräver? 

- Tycker du att ansvarsrapporteringen är en viktig del av företagets 
årsrapportering (i förhållandet till det traditionella bokslutet)? 

- Anser du att ansvarsrapporter är mest riktade till någon specifik målgrupp 
(intressegrupper), och ifall så till vilken?  

Företagsansvarets inverkan (konsumenter/arbetstagare) 
- Inverkar företagets rykte inom ansvarsfullhet och miljövänlighet på ditt val var 

du önskar arbeta/söka arbete ifrån? Hur och varför? 
- Inverkar företagets rykte inom ansvarsfullhet och miljövänlighet på ditt beslut 

varifrån du köper produkter eller tjänster? Hur och varför? 
- I vilken mån inverkar det (exempelvis med tanke på priset och/eller lönen)? 

Företagsansvarsrapporteringens inverkan (granskare/revisorer och investerare) 
- Tycker du att ansvarsrapporteringen har en inverkan på marknaden överlag 

(kapital-, arbets-, konsumentmarknaden), och i så fall så i hurdan mån och hur? 

Specifika frågor till investerare: 
- Har företagets utgivande av ansvarsrapporten en inverkan på 

investeringsbesluten som befattas? Hurdan inverkan? 
- Anser du att ansvarsfull investering är viktigt? Varför/varför inte? 
- Har ESG-prestationerna enligt dig en inverkan på investeringsrisken och/eller -

avkastningen? Hurdan inverkan? 
- Anser du att icke-professionella investerare är intresserade av företagets ESG-

prestationer/ansvarsfullhetsnivån vid investeringsbeslut? 
 
Specifika frågor till granskare/revisorer: 

- Vad anser du om det att icke-finansiell information och/eller 
ansvarsrapporteringen kombineras med den traditionella och obligatoriska 
finansiella årsredovisningen? 

- Har det ovannämnda en inverkan på den finansiella revisionen och i så fall så 
hurdan? 
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Ansvarsrapporteringens verifikation (konsumenter/arbetstagare): 
- Vet du vad extern revision är/innebär? (Om inte så förklaras detta kort.) 
- Visste du att den traditionella revisionen inte berör ansvarsrapporteringen och 

att det är frivilligt för företagen att utsätta den utgivna 
ansvarsfullhets/miljöinformationen för extern granskning? 

- Litar du på att företagen rapporterar rätt om dess miljö- och 
ansvarsfullhetsprestationer? Varför? 

- Skulle det inverka på din tillit gentemot företaget ifall dess ansvarsrapport 
skulle vara externt granskad? Hur och varför? 

- Skulle du skriva feedback åt företaget, exempelvis på sociala medier, ifall du 
skulle märka att något av dess miljö/ansvarsfullhetspåstående inte stämmer 
eller om de inte agerar enligt sitt rykte? 

Ansvarsrapporteringens verifikation (granskare/revisorer och investerare): 
- Varför tror du att företag väljer/inte väljer att utsätta sina ansvarsrapporter för 

extern verifikation? 

Specifika frågor till investerare  
- Påverkar det på investeringsbesluten ifall ansvarsrapporten är externt verifierad 

eller inte, hur/i vilken mån påverkar det? 
- Tycker du det har en skillnad på kapitalmarknaden/för investeraren i vilken 

omfattning (nivå) den externa verifikationen på ansvarsrapporter är utförd? 
- Tycker du det har en skillnad på kapitalmarknaden/för investeraren vem som 

har utfört den externa verifikationen på ansvarsrapporteringen (auktoriserad 
revisor vs. konsult, företag)? 

- Vilka är de största orsakerna varför ansvarsrapporterna borde/inte borde 
utsättas för obligatorisk extern verifikation från investerarnas synvinkel? 

- Tycker du att man kan lita på ESG-evalueringsanstalter och tycker du att den 
externa verifikationen poängsätts/framhävs tillräckligt i evalueringarna? 
 
Specifika frågor till granskare/revisorer: 

- Hur skiljer sig granskningen av ansvarsrapporter från den traditionella och 
lagstadgade finansiella revisionen ur granskarens perspektiv? 

- Inverkar det på ansvarsrapporteringens granskningsarbete att dess verifikation 
baserar sig på företagets frivillighet? Hur? 

- Hur bestäms det på vilken nivå och i vilken omfattning granskningsarbetet 
utförs (begränsad eller rimlig försäkran)? 

- Är det enligt dig en stor skillnad mellan begränsad och rimlig försäkran, med 
tanke på att ansvarsrapporten inte innehåller väsentliga fel och/eller är 
fullständig? 

- Vilken granskningsstandard använder ni i granskningsarbetet? Är du bekant 
med annan standard, anser du att de har stora skillnader mellan varandra? 

- Vad tycker du om aktörernas tudelning på branschen (konsultbakgrund vs. 
auktoriserade revisorer)? Anser du att någondera har bättre förutsättningar att 
granska ansvarsrapporter? Varför? 

- Vilka är de största orsakerna varför ansvarsrapporterna borde/inte borde 
utsättas för obligatorisk extern verifikation enligt dig? 

Framtiden (konsumenter/arbetstagare) 
- Tror du att företagens sociala- och miljöansvar gentemot samhället blir allt 

viktigare i framtiden och varför/varför inte? 
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Framtiden (granskare/revisorer och investerare) 
- Tror du att företagets sociala- och miljöansvar gentemot samhället blir allt 

viktigare i framtiden och varför/varför inte och hur tror du det kommer att 
synas? (exempelvis beskattning, lånebeslut, finansiering etcetera) 

- Tror du att ansvarsrapporteringens externa verifikation kommer att bli 
obligatoriskt i framtiden (Finland/EU/globalt), varför/varför inte? 

- Ifall verifikationen på ansvarsrapporter skulle bli obligatorisk, så tycker du att 
det lagenligt borde bli lika bestriktat som den finansiella revisionen? 
Varför/varför inte? 

Specifik fråga till investerare 
- Hur tror du att beslutsfattandet på kapitalmarknaden kommer att utvecklas 

med tanke på ansvarsrapporteringens betydelse i förhållandet med det 
finansiella bokslutet (exempelvis kommer ESG-nyckeltal vara lika viktiga som 
finansiella nyckeltal)? 
 
Specifik fråga till granskare/revisorer 

- Hurdan utbildning/expertis tycker du att ansvarsrapporternas granskare skulle 
behöva med tanke på framtiden? 
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BILAGA 2: INTERVJUGUIDE PÅ FINSKA (ALLA INTRESSEGRUPPER) 

 
Taustaa (kaikki) 

- Ikä, sukupuoli, tämänhetkinen työpaikka ja työtehtävät, urakehitys, koulutus 

Yritysvastuu ja sen raportointi (kuluttajat/työntekijät) 
- Ovatko käsitteet yritysvastuu ja vastuuraportointi sinulle tuttuja? (Jos eivät 

ole, selitetään tämä lyhyesti.) 
- Onko mielestäsi tärkeää, että yritykset ovat vastuuntuntoisia yhteiskuntaa ja 

sen eri sidosryhmiä kohtaan? Entä ympäristöystävällisiä? Miksi/miksi ei? 
- Miksi uskot yritysten julkaisevan vastuullisuusraportteja? 
- Oletko koskaan törmännyt yritysvastuuraportteihin ja/tai lukenut niitä joskus? 
- Oletko koskaan havainnut yritysten väittävän olevansa ympäristöystävällisiä tai 

yhteiskuntavastuullisia nettisivuillaan, mainoksissaan tai 
työpaikkailmoituksissaan? Mitä ajatuksia tästä syntyy? 
 

Yritysvastuuraportointi (varmentajat ja sijoittajat) 
- Mistä luulet johtuvan, että yritykset julkaisevat EU-direktiiviä 

laajempia/kattavampia vastuuraportteja?  
- Pidätkö vastuuraportointia tärkeänä osana yrityksen vuosiraportointia 

(suhteessa perinteiseen tilinpäätökseen)? 
- Ovatko vastuuraportit mielestäsi suunnattu tietyille kohderyhmille 

(intressiryhmille)? Jos, niin mille ryhmille? 
 

Yritysvastuun merkitys (kuluttajat/työntekijät) 
- Vaikuttaako yrityksen maine liittyen vastuullisuuteen ja 

ympäristöystävällisyyteen valintaasi, missä haluat työskennellä tai mistä haluat 
hakea työtä? Miten ja miksi? 

- Vaikuttaako yrityksen maine vastuullisuuden ja ympäristöystävällisyyden osalta 
valintaasi ostaessasi tuotteita tai palveluita? Miten ja miksi? 

- Missä määrin nämä vaikuttavat (esimerkiksi suhteessa hintaan/palkkaan)? 

 
Yritysvastuuraportoinnin merkitys (varmentajat ja sijoittajat) 

- Uskotko, että vastuullisuusraportoinnilla on vaikutusta markkinoihin yleisesti 
(pääoma-, työ- ja kuluttajamarkkinat)? Kuinka paljon ja miten? 
 
Erityiskysymykset sijoittajille: 

- Vaikuttavatko yritysten julkaisemat vastuullisuusraportit mielestäsi 
sijoituspäätöksiin? Miten?  

- Onko vastuullinen sijoittaminen mielestäsi tärkeää? Miksi/miksi ei? 
- Onko ESG-saavutuksilla mielestäsi merkitystä sijoitusriskiin ja/tai -tuottoon? 

Millainen merkitys? 
- Uskotko ei-ammattisijoittajien olevan kiinnostuneita yrityksen ESG-

saavutuksista/vastuullisuustasosta tehdessään sijoituspäätöksiä? 
 
Erityiskysymykset varmentajille: 

- Mitä mieltä olet siitä, että ei-taloudellista tietoa ja/tai vastuullisuusraportti 
yhdistetään perinteiseen ja pakolliseen taloudelliseen vuosiraportointiin? 

- Onko tällä yllä mainitulla vaikutusta taloudelliseen tilintarkastukseen, ja jos on, 
niin millaista? 
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Vastuullisuusraportoinnin varmentaminen (kuluttajat/työntekijät): 
- Tiedätkö, mitä ulkoisella tilintarkastuksella/varmentamisella tarkoitetaan? 

(Mikäli ei tiedä, niin tämä selitetään lyhyesti.) 
- Tiesitkö, että perinteinen tilintarkastus ei käsittele vastuullisuusraportointia ja 

että vastuullisuus-/ympäristötiedon sisällyttäminen ulkoiselle varmennukselle 
on vapaaehtoista?  

- Luotatko, että yritykset raportoivat oikein ympäristö- ja 
vastuullisuusasioistaan? 

- Lisääntyisikö luottamuksesi yritystä kohtaan, mikäli yrityksen 
vastuullisuusraportti olisi ulkoisesti tarkastettu/varmennettu? Miten ja miksi? 

- Mikäli huomaisit, että jokin yrityksen ympäristö-/vastuullisuusväite ei pidä 
paikkaansa tai jos yritys toimii vastoin mainettaan, antaisitko yritykselle 
palautetta esim. sosiaalisen median kautta? Miksi/miksi ei? 
 
 

Vastuullisuusraportoinnin varmentaminen (varmentajat ja sijoittajat) 
- Miksi yritykset mielestäsi haluavat tai eivät halua asettaa 

vastuullisuusraporttejaan ulkoisen tarkastuksen arvioitaviksi/varmennuksen 
alaisiksi? 
 
Erityiskysymykset sijoittajille 

- Vaikuttaako investointipäätökseen, mikäli vastuuraportointi on ulkoisesti 
varmennettu tai ei ole? Miten ja missä määrin? 

- Vaikuttaako vastuuraportin ulkoisen varmennuksen laajuus (taso) 
pääomamarkkinaan/sijoittajaan? 

- Onko ulkoisen tarkastuksen tehneellä taholla merkitystä 
pääomamarkkinaan/sijoittajille (auktorisoitu tilintarkastaja vs. konsultti, 
yritys)? 

- Mitkä ovat tärkeimmät syyt sijoittajan näkökulmasta sille, että 
vastuullisuusraportti tulisi/ei tulisi asettaa ulkoiselle varmennukselle? 

- Uskotko, että ESG-arviointi-instituutioihin voi luottaa, ja 
pisteytetäänkö/painotetaanko ulkoista varmentamista tarpeeksi? 
 
Erityiskysymykset varmentajille: 

- Miten vastuullisuusraportin varmennus eroaa perinteisestä ja lakisääteisestä 
taloudellisesta tarkastuksesta tarkastajan näkökulmasta?  

- Vaikuttaako se, että on kyse yrityksen vapaaehtoisuudesta, 
vastuullisuusraportoinnin varmentamiseen?  Miten? 

- Miten päätetään missä laajuudessa tarkastus suoritetaan (rajoitettu vai 
kohtuullinen varmuus)? 

- Onko mielestäsi iso ero rajoitetun ja kohtuullisen varmuuden välillä, siinä 
mielessä, että vastuullisuusraportti ei sisällä oleellisia virheitä ja/tai ole 
todenmukainen? 

- Mitä tarkastusstandardia sovellatte tarkastustyössänne? Tunnetko muita 
standardeja ja eroavatko ne paljon toisistaan mielestäsi? 

- Mitä mieltä olet alan toimijoiden kaksijakoisuudesta (konsulttitausta vs. 
valtuutetut tilintarkastajat)? Onko jommallakummalla paremmat edellytykset 
varmentaa vastuullisuusraportteja? Miksi? 

- Mitkä ovat mielestäsi tärkeimmät syyt sille, että vastuullisuusraportit tulisi/ei 
tulisi asettaa pakolliselle ulkoiselle varmentamiselle? 
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Tulevaisuuden näkymät (kuluttajat/työntekijät) 
- Uskotko, että yritysten sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät vastuut 

yhteiskunnassa tulevat lisääntymään vastaisuudessa? Miksi/ miksi ei? 
 

Tulevaisuudennäkymät (varmentajat/sijoittajat) 
- Uskotko, että yritysten sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät vastuut 

yhteiskunnassa tulevat lisääntymään vastaisuudessa? Miksi/miksi ei, ja miten 
se tulee näkymään (esimerkiksi verotus, lainapäätökset, rahoitus jne.)? 

- Uskotko, että vastuullisuusraporttien ulkoisesta varmennuksesta tulee 
pakollista vastaisuudessa (Suomessa/EU:ssa/maailmanlaajuisesti)? 
Miksi/miksi ei? 

- Mikäli vastuullisuusraportin varmentaminen tulisi pakolliseksi, tulisiko sen 
mielestäsi olla yhtä säädeltyä laissa kuin taloudellinen tarkastus? Miksi/miksi ei 
 
Erityiskysymys sijoittajille 

- Miten luulet pääomamarkkinoiden päätöksenteon kehittyvän ajatellen 
vastuullisuusraportoinnin merkitystä suhteessa taloudelliseen tilinpäätökseen? 
(Esim. tulevatko ESG-avainluvut olemaan yhtä tärkeitä kuin taloudelliset 
avainluvut?) 
 
Erityiskysymykset varmentajille 

- Minkälainen koulutus/osaaminen vastuullisuusraportin varmentajalla tulisi 
mielestäsi olla tulevaisuutta ajatellen? 
 

 


