
  

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kandidatuppsats 

Vårterminen 2008 

Handledare: Håkan Andersson 

Författare: Kristoffer Gunnarsson 

 Per Anders Karlsson 

 

Revisionsbyråers 

granskning av 

hållbarhetsredovisning 



  

 

2 

 

 

Förord 

När arbetet med denna uppsats inleddes var våra kunskaper minst sagt 

begränsade inom hållbarhetsredovisning. Ämnesvalet grundade sig i 

att det, enligt oss, finns ett behov av att se till kommande 

generationers välbefinnande och detta är något som inte kan 

negligeras. Vikten av att företag tar sitt ansvar i denna fråga och 

redovisar sitt arbete för en hållbar utvecklig är därför stor. På så vis 

kändes det intressant att få kunskap i hur företag hållbarhetsredovisar, 

men även hur informationen som redovisas verifieras. 

Revisionsbyråers syn på hållbarhetsredovisning föll sig därför 

naturligt att studera. 

Vi vill rikta tacksamhet till Lina Andersson & Åsa Ekberg (KPMG), 

Birgit Flening (Ernst & Young), Lars-Olle Larsson (ÖhrlingsPwc) och 

Torbjörn Westman (Deloitte), som snällt tagit sig tid och ställt upp på 

intervju. Vi vill även tacka vår handledare Håkan Andersson, som 

hjälpt oss att strukturera upp vårt arbete och som också gett oss 

konstruktiva synpunkter på det som skrivits. 

 

Umeå 2008-05-26 

 

                                                                                                               

Kristoffer Gunnarsson  Per Anders Karlsson 
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Sammanfattning 

Under de senaste åren har intresset för miljö ökat och den har fått allt större utrymme i media. 

En del av uppståndelsen grundar sig i USA’s f.d. vicepresident Al Gore´s engagemang i 

klimatfrågan, vilket medfört att både privatpersoner och företag har fått upp ögonen för miljö 

och miljöarbete. Företagen har i allt större grad känt att de måste aktivt jobba för miljön 

främst för att de känner en press från sina intressenter. Som ett led i deras arbete för en bättre 

miljö och en hållbar utveckling har företagen under de senare åren börjat upprätta 

hållbarhetsredovisningar, där de redogör för deras miljömässiga och sociala påverkan samt 

arbetet med att förbättra dessa delar. Att upprätta en hållbarhetsredovisning är idag frivilligt. 

Vissa av företagen låter även deras redovisning bli externt granskad, och då kopplas ofta 

revisionsbyråerna in eftersom de har kompetensen att utföra oberoende bestyrkanden av 

information. P.g.a. att vi författare var intresserade av deras roll i granskningen koncentrerade 

vi oss på de riktlinjer och rekommendationer som de använder sig av vid en granskning. Vårt 

intresse kring detta ledde fram till vår problemformulering som lyder: ”Hur upplever 

revisionsbyråer granskningen av hållbarhetsredovisningar och är de riktlinjer och 

rekommendationer som de kommer i kontakt med tillräckliga för att ge en rättvis och 

tillförlitlig bild?” Vårt huvudsyfte är således att söka förståelse kring revisionsbyråernas syn 

på dels de rekommendationer som de arbetar enligt, och även de riktlinjer som företagen 

upprättar sin hållbarhetsredovisning efter. 

Vi har i vår uppsats valt att praktisera en kvalitativ forskningsmetod då vi vill tolka och förstå 

hur varje respondent upplever de problem som finns kring de riktlinjer och rekommendationer 

som finns. Detta har bidragit till att vi valt det hermeneutiska synsättet, eftersom vi strävar 

efter att få en ökad förståelse. I vår studie har vi valt det induktiva synsättet, där vår 

koncentration ligger i empirin för att sedan koppla detta i viss mån till de teorier vi valt. Den 

teoretiska referensramen består främst av den institutionella teorin, där rekommendationerna 

och riktlinjerna ryms, men även legitimitetsteorin presenteras. Datainsamlingen skedde 

genom telefonintervjuer där vi intervjuade de fyra största revisionsbyråerna i Sverige; KPMG, 

ÖhrlingsPWC, Ernst & Young och Deloitte. Samtliga respondenter var experter inom området 

hållbarhetsredovisningar, där några var väldigt framstående.  

De slutsatser vi kommit fram till i uppsatsen är att det finns vissa problem med de verktyg 

som revisionsbyråerna använder sig av. De rekommendationer som revisorerna använder sig 

av som ges ut av FAR upplevs fullt tillräckliga, medan de riktlinjer som företag upprättar sin 

hållbarhetsredovisning efter och ges ut av GRI inte ses som fullständiga. Den största kritiken 

som framkom var att miljön var åsidosatt jämfört med de sociala aspekterna i en 

hållbarhetsredovisning. 
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1 INLEDNING 

I detta avsnitt har vi för avsikt att ge en bild av hållbarhetsredovisning och revision i stort. Vi 

kommer även förklara vissa definitioner och begrepp som är centrala i uppsatsen.  En 

diskussion kring ämnesvalet förs som senare mynnar ut i problemformulering och syfte.  

1.1 Bakgrund 

Behovet av någon form av finansiell redovisning kan spåras 2300 år tillbaka i tiden. Redan då 

fann man det nödvändigt att kategorisera intäkter och kostnader på ett tydligt vis.
1
 

Redovisningen har sedan dess utvecklats under årens lopp men har enbart handlat om den 

finansiella aspekten. Först under senare delen av 1980-talet, närmare bestämt i samband med 

”Bruntlandrapporten” 1987, sågs en ny form av redovisning växa fram, miljöredovisningen.
2
 

Dess främsta uppgift var, och är, att visa verksamhetens miljöarbete för företagets alla 

intressenter. Enligt Linghede kommer miljöfaktorer att i allt högre grad påverka företagets 

framtida vinster, kassaflöden och risker. Detta innebär att miljöinformation är lika relevant att 

redovisa som finansiella rapporter.
3
 Idag går det att se att Linghede delvis fick rätt i detta 

avseende, då det numera enligt en studie från Internationella Högskolan i Jönköping är 

fastställt att det finns en koppling mellan ett företags ökade börsvärde och hållbar utveckling
4
. 

Detta nya miljötänk bottnar i att sträva efter en hållbar utveckling som gagnar framtida 

generationer och definieras bl.a. som:  

”… målsättning för hur vi människor bör sträva att förbättra våra livsvillkor”
5
. 

Företagens strävan efter hållbar utveckling har gått från att enbart omfatta miljö till att även 

beakta sociala frågor och etiska aspekter samt ge ett ekonomiskt perspektiv på detta. Ett 

företag redovisar indikatorer inom dessa tre områden s.k.” triple-bottom-line-redovisning”, 

och detta sammantaget har kommit att kallas hållbarhetsredovisning eller internationellt, 

”sustainability report”. I hållbarhetsredovisningen beskrivs arbetet för att förbättra dessa olika 

aspekter och dess resultat.
6
 Samlingsnamnet för företagens arbete mot en hållbar utveckling 

kallas ”Corporate Social Responsibility” (CSR), vilket definieras som ansvarsfullt 

företagande. Under de senaste åren har det blivit allt vanligare att företag beskriver sitt arbete 

med CSR-frågor i en hållbarhetsredovisning. Vad gäller industriföretagens syn på miljön och 

hållbarhet har en positiv utveckling bevittnats. Leif Johansson, koncernchef Elektrolux, 

uttrycker 1996 att industribranschen sen länge förändrat sin syn på miljön och hävdar att 

                                                 

 

1 Artsberg, K (2003). Redovisningsteori-policy-praxis. Berlin Skogs. Trelleborg, s. 13 
2 Bergström, S m.fl. (1998). Miljöredovisning. Liber ekonomi. Liber AB s. 20 
3 Linghede, T (1996). Miljöredovisning – Analyser slutsatser rekommendationer. Miljöeko AB. S.11 
4 Hassel, L-G m.fl. (2008). CSR – från risk till värde. Öhrlings Pwc AB. Studentlitteratur. s. 31 
5 Corell, E & H. Söderberg (2007). Från miljöpolitik till hållbar utveckling – en introduktion. Liber AB. s. 32 
6 Flening, B (2005). Finansmarknaden, miljön och redovisningen. Naturvårdsverket rapport 5521. s. 32-33, 37 
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miljöfrågorna är till gagn för företagens affärsutveckling och inte längre anses vara ett hot för 

industrin utan snarare att ekologi och ekonomi är två sidor av samma mynt
7
.  

Att dessa frågor har fått en större betydelse de senare åren är tydligt och det största uppsvinget 

har kommit de senaste två åren. I en artikel skriven av Lars Olle Larsson, själv verksam inom 

miljörevision i tretton år uttrycker sig som följer: ”Det har varit oerhört motigt genom åren - 

sedan kom Al Gore. Det var vändningen. Nu talar alla om frågorna”
8
.  

I takt med ett ökat intresse för företags CSR relaterade frågor är efterfrågan större en någonsin 

på hållbarhetsredovisningar. Efterfrågan kommer från alla möjliga intressentgrupper varav 

anställda, kunder och aktieägare anses vara de viktigaste. Det finns en uppenbar svårighet att 

upprätta en hållbarhetsredovisning som tillgodoser alla intressenters behov.
9
 Denna aspekt, 

samt att många företag uppfattade den som ett krav och såg chansen att dra nytta av den 

uppkomna CSR-vågen, gjorde redovisningarna, i många fall överdrivna och kunde ibland se 

ut som ”reklambroschyrer” för företagen.
10

 Detta innebär självklart svårigheter för 

intressenter att lita på företagens utsagor och en brist vad gäller bedömningen av företag 

sinsemellan.   

En hållbarhetsredovisning är, till skillnad från den vanliga finansiella redovisningen, helt 

frivillig, d.v.s. det finns inget krav på att en sådan skall upprättas. För att CSR-arbetet skall 

anses legitimt är vikten av en oberoende granskning, som innefattar den finansiella 

redovisningens grundprinciper, relevans, tillförlitlighet, fullständighet, neutralitet och 

begriplighet, stor.
11

 I den ursprungliga finansiella redovisningen är det revisorns roll att 

genom granskning, godkänna eller förkasta företags upprättade räkenskaper. Problematiken 

för redovisning av hållbarhet är dock densamma. För att öka tillförlitligheten och legitimiteten 

vid denna typ av redovisning aktualiseras revisorns roll som granskare även här, trots att den 

är frivillig. Oberoende granskning kan därför ses som ett kvitto på att redovisningen av CSR-

arbetet har beskrivits på ett korrekt sätt. Ur revisorns perspektiv innebär det ett annorlunda 

sätt att jobba. Främst beroende på avsaknaden av lagstadgade regler och det faktum att 

området i sig är nytt för näringslivet. 

Birgit Flening, sustainability director på Ernst & Young, är av samma åsikt och beskriver 

bristen på standards kring frivilliga hållbarhetsredovisningar och svårigheter med verifiering 

och vedertagna kriterier för dem
12

. En rekommendation för en sådan oberoende granskning 

finns beskriven i FAR´s samlingsvolym
13

, men ingen renodlad standard finns att tillgå. Det 

                                                 

 

7 Linghede, T (1996). Miljöredovisning – Analyser slutsatser rekommendationer. Miljöeko AB. S. 12 ”Länge uppfattade 

många i industrin miljöfrågorna som ett hot. Den tiden är nu förbi. Jag är övertygad om att ekologi och ekonomi är två sidor 

av samma mynt. Omvärldsutvecklingen kommer hela tiden att stärka miljöarbetets betydelse i företagens affärsutveckling.” 

(Leif Johansson, koncernchef, Elektrolux) 
8 Larsson, L-O (2007). Göteborgsposten 2008-02-08  
9Hassel, L-G m.fl. (2008). CSR – från risk till värde. Öhrlings Pwc AB. Studentlitteratur.   s.36-37 
10 Wahlin, G. Ethos Tidskrift - 2004-06-23  
11 Cerin. P. (2005). Tidskriften Balans nr.11 
12 Flening, B (2005). Finansmarknaden, miljön och redovisningen. Naturvårdsverket rapport 5521. s. 36-37 
13 FAR´s samlingsvolym 2007 Del 2. Far förlag. s.680-688 
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finns även en del riktlinjer för denna typ av frivillig redovisning som företagen kan följa och 

det främsta stödet återfinns i Global Reporting Initiative, GRI´s riktlinjer. 

 GRI är en relativt ung institution. Ramverket för hållbarhetsredovisning tog sin första form 

1997 och de första riktlinjerna för hur redovisningen skall utformas lanserades av GRI under 

år 2000. I samband med att GRI blev en formell institution lanserades den andra versionen av 

riktlinjer, och den version av riklinjer (G3 guidelines) som används idag lanserades 2006. 

Med detta ramverk, som successivt förbättras, tillhandahåller institutionen internationella 

direktiv för hur hållbarhet inom de tre sektorerna(ekonomi, miljö och socialt arbete) skall 

mätas, värderas och upprättas
14

. I stort är GRI den enda normbildare företag har att rätta sig 

efter vid hållbarhetsredovisning.  

1.2 Problemdiskussion 

Att miljö i allmänhet har fått ett större medialt utrymme kan väl ingen ta miste på, inte heller 

på att företagen mer och mer tänker på miljön, åtminstone vill de få oss att tro detta. Detta 

arbete med miljön visar de upp och redovisar i en hållbarhetsredovisning. En 

hållbarhetsredovisning är som vi tidigare sagt i princip helt frivillig. Det enda kravet i Sverige 

är att en liten del icke-finansiell information skall finnas med i förvaltningsberättelsen, dock 

endast om den behövs för att öka förståelsen för verksamhetens finansiella utveckling.
15

  Idag 

finns ingen uttryckt standard för frivilliga redovisningar. Just denna problematik kring bristen 

på vedertagna kriterier har medfört problem både vid upprättande och vid granskning av 

dagens hållbarhetsredovisningar.
16

 

Att en hållbarhetsredovisning är frivillig har visat sig medföra att trovärdigheten för denna typ 

av dokument minskar. För att trovärdigheten skall öka är en åtgärd att utsätta redovisningen 

för en extern oberoende granskning, precis som vid finansiell redovisning. I en studie från 

2005 genomförd av Internationella Högskolan i Jönköping kan man läsa att de företag som 

använt sig av en extern oberoende granskare ansåg att detta till stor del bidrog till 

redovisningens kvalitet, trovärdighet och tillförlitlighet. Undersökningen visade också att 

endast tio procent av de som besvarade enkäten låtit en extern part granska redovisningen, 

vilket i förhållande till andra länder är mycket lågt. Detta kan tyckas konstigt då det faktiskt 

framkom att företagen tyckte att en oberoende granskning bidrog till bl.a. trovärdigheten.  Det 

som framkom som den största anledningen till varför företag avstår från en oberoende 

granskning var att det saknas externa krav, de upplevde helt enkelt att granskningen inte gav 

ett mervärde för företaget.
17

 Denna typ av granskning görs lämpligen av en 

godkänd/auktoriserad revisor då denne person har erfarenhet vid granskningar av finansiella 

redovisningar. En revisors arbete går att sammanfatta med: 

                                                 

 

14 www.globalreporting.org – 2008-04-03 
15 Hassel, L-G m.fl. (2008). CSR – från risk till värde. Öhrlings Pwc AB. Studentlitteratur. s. 33 
16 Flening, B (2005). Finansmarknaden, miljön och redovisningen. Naturvårdsverket rapport 5521. s. 36-37 
17 Hassel, L-G m.fl. (2008). CSR – från risk till värde. Öhrlings Pwc AB. Studentlitteratur. s. 33-36 

http://www.globalreporting.org/
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”Revisorns uppgift är då i första hand att fastställa korrektheten i de uppgifter hon eller han 

satts att granska”
18

 

Då den finansiella redovisningen har funnits under en längre tid, samt att den är lagstadgad 

för vissa företag, går det lätt att förstå att det finns väldigt många regler och riktlinjer att följa, 

så brukar ju fallet vara när något är inarbetat under en längre tid.  Revisorn har vid 

granskningen av finansiella redovisningar en mängd olika riktlinjer, både internationella och 

svenska, och standard som de måste följa i sitt arbete. Ett exempel på standard som gäller vid 

finansiella redovisningar är IAS/IFRS som alla börsnoterade företag måste följa, vilket gör 

revisorns arbete lättare då det finns klara regler om hur redovisningen ska se ut. FAR är också 

en viktig normbildare inom redovisning som revisorerna har att stödja sig mot.
19

 

Granskningen av hållbarhetsredovisningen försvåras av förklarliga skäl genom att det inte 

finns några standarder om hur denna ska se ut. Det finns dock sedan tio år tillbaka en rad 

ambitiösa riktlinjer som är utgivna av GRI och som är väl etablerade bland företag runtom i 

världen. GRI är inte en mall om hur man skall göra, den är mer som ett mål att sträva mot 

men idag ses dessa riktlinjer nästan som god redovisningssed för hållbarhetsredovisningar.
20

 

Eftersom dessa riktlinjer ses som god redovisningssed är det därför intressant att ställa sig 

frågan om hur väl företag egentligen följer GRI och/eller om de kan göra avsteg från denna. 

Riktlinjerna från GRI anses vara utmärkta, men en nackdel med dessa riktlinjer är att 

företagen kan själva sätta samman ett antal valfria punkter och förbise några andra samtidigt 

som de faktiskt kan påstå att de har upprättat sin redovisning i enlighet med GRI´s riktlinjer.
21

 

Gör detta att trovärdigheten för hållbarhetsredovisningar minskar och går det att lita på att den 

verkligen ger en rättvisande bild av företagens egentliga miljöarbete? En följdfråga som man 

direkt ställer sig är om detta kan försvåra arbetet för revisorerna vid granskningsarbetet och i 

sådana fall på vilket sätt. 

Idag finns egentligen inga generella mönster på hur olika branscher redovisar sin hållbarhet, 

trots detta går det att se en viss branschtrend och det har eventuellt skapats en viss vana av att 

redovisa på ett visst sätt inom vissa branscher.
22

 Är detta ett tecken på att GRI’s riktlinjer är 

mer anpassade för vissa typer av branscher och företag eller är det så att en del företag helt 

enkelt har ett större behov att redovisa sitt arbete mot en hållbar utveckling. 

Förutom GRI så finns det en del andra riktlinjer och rekommendationer som revisorerna har 

till hjälp vid sitt arbete. Föreningen auktoriserade revisorer, FAR kom under 2004 bl.a. med 

en rekommendation för ”oberoende översiktlig granskning av frivillig separat 

                                                 

 

18 Larsson, L-O (1995). Miljöledning , Miljörevision,  Miljöredovisning. Ekerlids förlag. s.1 
19 Nilsson, S (2005). Redovisningens normer och normbildare. Studentlitteratur. 3e uppl. 

20 Hassel, L-G m.fl. (2008). CSR – från risk till värde. Öhrlings Pwc AB. Studentlitteratur. s. 33 
21 Flening, B & L-O Larsson (2003). FAR vill se alla redovisningar!. Balans tidskrift.nr:8-9 s.18 
22 Hassel, L-G m.fl. (2008). CSR – från risk till värde. Öhrlings Pwc AB. Studentlitteratur. s. 34 
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hållbarhetsredovisning” som idag benämns RevR6. Denna anger riktlinjer för hur 

granskningen skall göras och skall bidra till en högre kvalitet och transparens i 

redovisningen.
23

 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att det ramverk/riktlinjer som finns för 

hållbarhetsredovisningar idag faktiskt är rekommendationer och därmed något frivilligt. En 

fråga man kan ställa sig är då om detta har en inverkan på granskningen och om det gör att 

risken/chansen för subjektiva bedömningar ökar.  

1.3 Problemformulering 

Hur upplever revisionsbyråer granskningen av hållbarhetsredovisningar och är de riktlinjer 

och rekommendationer som de kommer i kontakt med tillräckliga för att ge en rättvis och 

tillförlitlig bild? 

1.4 Syfte 

Vi ämnar söka förståelse kring revisionsbyråernas syn på dels de rekommendationer som de 

arbetar enligt, och även de riktlinjer som företagen upprättar sin hållbarhetsredovisning efter. 

1.5 Avgränsningar  

Vi kommer i denna uppsats att endast behandla den frivilliga delen av miljöredovisningen, 

alltså den del som ingår i hållbarhetsredovisningen som utsätts för den oberoende 

granskningen. Detta betyder att vi ej kommer att behandla de krav som finns på externt 

redovisad miljöinformation i miljöbalken för miljörapporter och i årsredovisningslagen för 

årsredovisningar. Avgränsningen kommer även att ske genom att vi enbart tittar på själva 

granskningen av hållbarhetsredovisningar och de problem som finns med de riktlinjer och 

rekommendationer som styr revisorernas arbete. Det innebär att vi inte ämnar titta på den del 

där revisorerna fungerar som konsult och är med och tar fram hållbarhetsredovisningen 

tillsammans med företagen själva. 

Vi vill med uppsatsen ge en bild av de problem som finns med de riktlinjer och 

rekommendationer som rör hållbarhetsredovisning i dagsläget. Vi har därmed inte för avsikt 

att beskriva hur det såg ut förr eller hur det eventuellt kommer se ut i framtiden, dvs. vi 

koncentrerar oss på hur det ser ut just nu.  

Vi kommer enbart att titta på hur det ser ut i Sverige och har därför valt att begränsa oss till de 

fyra största revisionsbyråerna i Sverige, även kallade ”big four” i allmänt tal. ”Big four” 

består av KPMG, ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers, Ernst & Young och Deloitte som även 

internationellt sätt är de fyra största revisionsbolagen. 

                                                 

 

23 Flening, B (2005). Finansmarknaden, miljön och redovisningen. Naturvårdsverket rapport 5521. s. 44 
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1.6 Definitioner 

För att underlätta vidare läsning har vi valt att kort definiera vissa begrepp som vi anser är 

viktiga att förstå innebörden av. 

 Sustainability reporting/hållbarhetsredovisning – redovisning där företag redogör för 

sitt arbete med miljö-, ekonomi- och socialrelaterade frågor. Att upprätta en 

hållbarhetsredovisning är helt frivillig, dock så väljer fler och fler företag att upprätta 

en sådan. Denna redovisning kan redovisas separat eller tillsammans med den vanliga 

finansiella redovisningen.  

 GRI (Global Reporting Initative) – Organisation som givit ut de riktlinjer(G3 

guidelines) för företag att upprätta sin hållbarhetsredovisning efter. I uppsatsen 

kommer vi att benämna dessa riktlinjer som ”GRI`s riktlinjer”.  

 FAR (Föreningen Auktoriserade Revisorer) – Organisation som ger ut 

samlingsvolymer med regler och rekommendationer gällande revision. Har givit ut 

standarden RevR6. 

 EMAS (Eco Managment and Audit Scheme) - är en frivillig miljöstyrnings- och 

miljörevisionsordning. 

 RevR6 – rekommendation i FAR samlingsvolym två, gällande oberoende översiktlig 

granskning.  

 IAES 3000 – den internationella motsvarigheten till RevR6. Det som ingår i IAES 

3000 ryms även i RevR6. 

 CSR (Corporate Social Responsibility) – en term som sammanfattar ett företags 

sociala ansvar och ansvaret för samhället i stort i ekonomiska termer. 
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2 TEORETISK METOD 

I detta kapitel kommer vi redogöra för den teoretiska metoden i vår uppsats. Vid forskning 

finns ramar och normer för hur, och på vilket sätt forskningen skall bedrivas och hur 

resultatet ska tolkas, ett s.k. forskningsparadigm. Vi kommer nedan först att beskriva vår 

förförståelse för att sedan beskriva vilken kunskapssyn och vilket perspektiv vi har samt 

angreppsätt för vår uppsats. 

2.1 Förförståelse 

När forskare ämnar formulera ett problem så finns det alltid, omedvetet eller ej, en viss 

förförståelse för det specifika området även om den ligger långt bort i tanken. Det innebär 

alltså att man förutsätter att det finns en tidigare förståelse vid tolkandet av en text. Forskaren 

är därmed aldrig förutsättningslös utan kommer alltid ha en viss förväntan om resultatet i en 

text. Bjereld definierar förförståelse som ”i ljuset av vad som redan är känt eller kunde 

förväntas” och det vetenskapliga problemet som ”skillnaden mellan vår förförståelse och 

verkligheten så som vi uppfattar den”.
24

 Detta visar tydligt på förförståelsens betydelse när vi 

utformar vårt problem. 

Enligt Arbnor finns det huvudsakligen två olika typer av förförståelse, dels den allmänna och 

dels den diagnostiska förförståelsen. Den allmänna förförståelsen grundar sig i de kunskaper, 

erfarenheter och värderingar som forskaren bär på innan några som helst förstudier. Den 

diagnostiska förförståelsen bygger däremot på den kunskap som forskaren kan tillgodoräkna 

sig efter de förstudier som gjorts inom det ämne som ämnas forskas i och den undersökning 

som skall göras. Den diagnostiska typen av förförståelse gör att forskaren får en ökad 

förståelse och förhoppningsvis bättre kunskap om det ämne och de personer som innefattas i 

forskningen.
25

 Dessa kunskaper som forskaren besitter påverkar därmed valet av problem, 

precis som Bjereld påvisar.  

Den allmänna förförståelsen som vi författare besitter är främst de kunskaper vi tillskansat oss 

under de sex terminer som vi studerat ekonomi på Handelshögskolan vid Umeå Universitetet. 

Den kunskap som är av vikt i denna uppsats är främst de kunskaper inom företagsekonomi 

och då främst redovisning och revision. Vi anser oss därför vara relativt insatta i revisorns roll 

i samhället samt revisorns uppgifter, dock är våra kunskaper något begränsade till finansiell 

revision, som skiljer sig relativt mycket från den typ av revision som vi forskar inom i denna 

uppsats. Trots detta anser vi att vår kunskap gör det lättare att förstå de problem som uppstår i 

samband med problemdiskussionen samt gör det lättare att föra en utvecklande diskussion 

med våra respondenter. Till den allmänna förförståelsen ingår även vårt intresse för ekonomi i 

allmänhet och för redovisning/revision i synnerhet. 

                                                 

 

24 Bjereld, Ulf m.fl. (2002). Varför vetenskap? Studentlitteratur. s. 14 
25 Arbnor, Ingeman och Björn Bjerke (1994). ”Företagsekonomisk metodlära” 
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 Då vår kunskap inom ramarna för hållbarhetsredovisning var knapphändiga har vi fått lägga 

relativt mycket tid på att läsa in oss på ämnet. Studierna har innefattat inläsning av allehanda 

material såsom facklitteratur, debattartiklar samt hållbarhetsredovisningar från olika företag. 

Detta har gjort att vi skapat oss en bild över hållbarhetsredovisning i allmänhet. Vidare har vi 

studerat de riktlinjer och ramverk som finns för revisorer och företag vid upprättande och 

granskning av hållbarhetsredovisningar. Detta utgör vår diagnostiska förförståelse och med 

hjälp av ökad kunskap insikt kan vi höja kvaliteten på våra intervjuer samt förbättra vår 

tolkning och bearbetning av materialet.  

Vi anser, trots vår kunskap, inte att vår förförståelse kommer påverka vår uppsats i den 

riktningen att den kommer bli vinklad åt något håll. Däremot har vår kunskap gjort att vi fått 

upp ögonen för vårt ämne och underlättat utformningen av problemformuleringen och 

slutligen vår problemställning. 

2.2 Kunskapssyn 

Vid forskning och uppsatsskrivande ställer man sig frågan om studien skall ha en kvantitativ 

eller kvalitativ ansats eller både och. Detta beror bl.a. på vilket syn på kunskap man har. Det 

beror helt enkelt på hur kunskap definieras och hur just den kunskapen skiljs från t.ex. insikt, 

intuition och andra typer av erfarenheter och kunnande. Det finns idag huvudsakligen två 

olika synsätt, det positivistiska och det hermeneutiska synsättet. Dessa två skiljer sig i synen 

på kunskap och vad kunskap egentligen är.
26

 

Positivisterna förespråkar att en vetenskaplig sats bara är meningsfull om den kan verifieras 

eller bekräftas empiriskt. Känslor, värderingar, politiska uttalanden och allt annat som inte går 

att pröva empiriskt hör enligt dem inte till vetenskaplig kunskap. Positivismen utgår från att 

allt som inte är vetenskaplig kunskap, inte ses som kunskap överhuvudtaget.
27

 Syftet med 

synsättet är att beskriva och förklara vad som orsakar en händelse, där teorierna verifieras 

eller falsifieras genom de empiriska studierna.
28

 Utifrån vår problemställning och syfte anser 

vi att detta synsätt inte passar oss, främst eftersom vi inte avser att undersöka vad som orsakar 

en viss händelse utan vårt problem kretsar mer kring en typ av tolkande där vi vill få en 

djupare förståelse för problemen kring granskning av hållbarhetsredovisningar.  

Hermeneutiken, som även brukar kallas tolkningsläran är det andra synsättet på kunskap. 

Hermeneutiken handlar i första hand om tolkning och förståelse av innebörder. Detta synsätt 

har under senare tid fått större betydelse och ses idag av konservativa som ett komplement till 

det positivistiska synsättet. Wallén anser att dessa är hermeneutikens huvudpunkter: 

 Hermeneutiken handlar om tolkning av innebörder  

 Det finns en förförståelse hos tolkaren som behöver göras medveten 

                                                 

 

26 Starrin, B & Per-Gunnar,S.(1994). Kvalitativ metod och vetenskapsteori. Studentlitteratur. s. 42-43 
27 Wallen, G. (1993). Vetenskapsteori och forskningsmetodik. Studentlitteratur. s. 24-25 
28 Bryman, Alan och Emma Bell.(2005). Företagsekonomiska forskningsmetoder. 1a upplaga.Liber ekonomi. s.26-27 
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 Vid tolkandet växlar man mellan del- och helhetsperspektiv, dvs. ett avsnitt som 

studeras kan ge en ny förståelse till tidigare avsnitt. 

 Tolkningen skall ske i förhållande till en kontext, dvs. man måste se till omgivningen 

och den kultur som finns runtomkring det specifika fenomenet. 

Själva tolkningen av fenomenet innebär att man lyfter fram och visar på innebörder och 

sammanhang som ligger bakom det som direkt kan ses. Till detta kan man anknyta teorier 

som hjälp för att förstå sammanhanget, vanligtvis socialpsykologiska teorier.
29

 För att tolka 

och förstå vår problemställning, tog vi hjälp främst av den institutionella teorin. Den visar på 

hur revisionsbyråer är uppbyggda av regler förordningar och hur revisorns arbete påverkas av 

de normer som finns inom företaget. 

Vi har i vår uppsats valt det hermeneutiska synsättet, då vi avser att göra en kvalitativ 

undersökning samt att det bäst beskriver vårt syfte. Vi vill med vår uppsats beskriva och få en 

förståelse för vilka problem som finns, och som kan uppstå, när en hållbarhetsredovisning 

granskas av en oberoende part dvs. revisorn. Vi strävar efter att få en ökad förståelse för 

problemen och avser inte att förklara en orsakad händelse genom att verifiera detta i teorierna. 

Vi har för avsikt att tolka omgivningen eller kontexten runt vårt problem genom att vi i teorin 

bl.a. har beskrivit vilka regelverk och normer som styr revisorns arbete. Därför anser vi att 

den hermeneutiska synen är den som bäst beskriver vårt syfte med uppsatsen. 

2.3 Perspektiv 

Ontologier beskriver den syn människan har på hur verkligheten är utformad. I 

vetenskapsteorin finns det huvudsakligen två olika synsätt, objektivism respektive 

konstruktionism/subjektivism. Skillnaderna mellan dessa kan beskrivas med utgångspunkt i 

begreppen organisation och kultur.  

Objektivismen säger att det finns en verklig verklighet och menar att sociala företeelser och 

aktörer i vår vardag inte påverkar verkligheten. Den menar också på att vi i vardagen möter 

olika fenomen i form av yttre fakta som vi varken förstår eller kan påverka. Subjektivism 

utgår däremot från att de sociala företeelserna spelar en betydande roll. Företeelserna skapas 

via sociala interaktioner och befinner sig i ett tillstånd där de hela tiden revideras och byggs 

på. Sammanfattningsvis går det säga att den stora skillnaden mellan dessa perspektiv är att 

konstruktionismen/subjektivismen utgår från att verkligheten skapas i empirin, medan 

objektivismen menar på att det finns en tydlig mall för hur verkligheten ser ut och att den inte 

påverkas av empirin.
30

 

Vi kommer i vår uppsats att utgå från ett subjektivistiskt synsätt, då vi anser att denna 

ontologi lämpar sig bäst vid den kvalitativa undersökning som vi skall genomföra. Eftersom 

det inte finns någon exakt mall för hur revisorer skall agera vid granskning av 

                                                 

 

29 Wallen, G. (1993). Vetenskapsteori och forskningsmetodik. Studentlitteratur. s. 30-31 
30 Bryman, Alan och Emma Bell. (2005). Företagsekonomiska forskningsmetoder. 1a upplaga.Liber ekonomi. s. 33-35 



  

 

16 

 

 

hållbarhetsredovisningar så finns det utrymme för en subjektiv bedömning. Uppsatsens syfte 

är att få en djupare förståelse för problemen kring granskningen och i empirin ges det 

utrymme att utveckla diskussionen kring dessa genom kvalitativa intervjuer. Därmed skapas 

verkligheten i empirin och får därför ses ha stor betydelse för uppsatsen. Det subjektivistiska 

synsättet är därmed det som passar vår uppsats och vårt huvudsakliga syfte bäst. 

2.4 Angreppssätt 

I den vetenskapsteoretiska doktrinen finns det två olika sätt att se på förhållandet mellan teori 

och praktik. De två synsätt man pratar om är det deduktiva respektive det induktiva.  

Den deduktiva teorin anses vara den vanligaste synen på förhållandet mellan teori och 

praktik.
31

 Genom att formulera problemställningen som en hypotes vill man enligt den 

deduktiva teorin undersöka de empiriska konsekvenser som kan förklaras av att teorierna 

visar sig överensstämma med verkligheten
32

. Denna teori kan kallas ”bevisandets väg” och 

vill helt enkelt ge en förklaring till forskningsfenomenet genom att operationalisera 

hypoteserna och se om dessa stämmer. Svårigheter med denna teori är att det kan vara svårt 

att hitta teorier som stämmer in och passar på problemformuleringen.
33

 

Vi har valt att inte använda ett deduktivt angreppsätt i vår studie, vilket heller inte är brukligt 

vid en kvalitativ undersökning. Vår problemställning utgår inte från en hypotes och vi har inte 

för avsikt att bevisa något speciellt, utan syftet med vår uppsats är att få en djupare förståelse 

för problemen genom kvalitativa intervjuer, och på grund av detta passar inte det deduktiva 

angreppssättet för oss. 

Vi har i vår uppsats valt ett angreppsätt som mer liknar det induktiva, men i viss mån utgår vi 

även från teorier vilket gör att vi också är aningen deduktiva. Denna typ av ansats i forskning 

innebär att man utgår från empirin dvs. observationerna, som i vårt fall innebär 

telefonintervjuer med kvalificerade hållbarhetsspecialister. Utifrån dessa observationer söker 

man sammanfatta symmetrier till teorier.
34

 Induktion kallas ibland för upptäckandets väg och 

syftar till att ge en djupare förståelse för problemet genom att tolka och förstå varför det ser ut 

som det gör.
35

 Det induktiva arbetssättet förekommer ofta som ett första steg på ett nytt 

område när några tillämpliga teorier inte finns att tillgå. En av de väsentligaste punkterna när 

det gäller en induktiv ansats är om det går att samla in data och forska förutsättningslöst så att 

materialet bildar teorin och att det inte påverkas av förutfattade meningar och personliga 

värderingar.
36

 Tanken är dock inte att vi skall bilda egna teorier utifrån vårt empiriska 

material utan snarare beskriva situationen. Målet med vår undersökning är att få en ökad 

förståelse för problemen kring granskningen av hållbarhetsredovisning genom en kvalitativ 

                                                 

 

31 Bryman, Alan och Emma Bell. (2005). Företagsekonomiska forskningsmetoder. 1a upplaga. Liber ekonomi. s. 23-25 
32 Halvorsen, K. (1992). Samhällsvetenskaplig metod. Studentlitteratur. s. 45-46 
33 Bryman, Alan och Emma Bell. (2005). Företagsekonomiska forskningsmetoder. 1a upplaga. Liber ekonomi. s. 23-25 
34 Wallen, G. (1993). Vetenskapsteori och forskningsmetodik. Studentlitteratur. s. 80-81 
35 Bryman, Alan och Emma Bell.(2005). Företagsekonomiska forskningsmetoder. 1a upplaga. Liber ekonomi. s. 23-25 
36 Wallen, G. (1993). Vetenskapsteori och forskningsmetodik. Studentlitteratur. s. 80-81 



  

 

17 

 

 

undersökningsmetod. Då det inte finns någon tydlig teori som beskiver dessa problem så ger 

detta en empiriskt inriktad uppsats. Det innebär att empirin kommer att ligga till grund för vår 

undersökning, och med hjälp av den informationen kommer vi försöka koppla detta till den 

teoretiska referensramen. En stor skillnad mot den deduktiva synen är att den induktiva ofta 

utgår från enskilda fall i verkligheten. Det är precis detta vi gör genom att intervjua fyra 

aktiva granskningsspecialister av hållbarhetsredovisningar, och på så sätt få en bild av hur 

problemen ser ut just för dem och hur de upplever arbetet med att granska 

hållbarhetsredovisningar. Detta tillsammans har gjort att vi använder ett induktivt synsätt i vår 

forskning och i vår uppsats. 

2.5 Forskningsstrategi 

För att kunna ta till sig ny vetenskaplig kunskap behövs vetenskapliga metoder, dels den 

allmänna gällande induktiv och deduktiv metod som vi beskrivit ovan, dels den mer specifika 

som berör om man ska använda sig av en kvantitativ eller kvalitativ metod.
37

 Skillnaden 

mellan dessa metoder visar sig bl.a. i vilken roll teorierna har och hur synen på kunskap ser 

ut
38

. 

Den kvantitativa synen är en strategi som inriktar sig huvudsakligen på kvantifiering när det 

gäller insamling av data och analys av denna. En kvantitativ strategi innehåller ett deduktivt 

synsätt och vikten ligger på prövning av teorier. I vår uppsats kommer vi dock att använda oss 

av intervjuer, vilket gör att vi har en kvalitativ strategi i vårt arbete, inte en kvantitativ. 

 Kvalitativ forskning ses istället som en strategi som lägger vikt vid ord och betydelser av det 

som sägs i t.ex. en intervju. Tyngden ligger på att man utifrån empirin genererar teorier och 

tonvikten läggs på hur personerna upplever sin verklighet. Ofta beskrivs kvalitativ forskning i 

termer av vad som inte är kvantitativ forskning. Inom kvalitativ forskning finns det många 

olikartade metoder om hur man skall gå till väga. En av de vanligaste och den som är mest 

intressant för vår del är kvalitativa intervjuer.
39

 

Vi har valt att använda en kvalitativ strategi i vår studie. Problemformuleringen är ställd på ett 

sådant vis att en kvalitativ strategi, enligt oss, är det bästa valet. Vi vill fästa vikt vid de 

enskilda intervjupersonernas upplevelser vid granskningen samt deras egna upplevda problem 

och på det viset få ut så mycket som möjligt från de fyra hållbarhetsspecialister som vi 

intervjuar. På så sätt får deras ord en större betydelse vilket är precis i linje med den 

kvalitativa forskningens syn. Genom denna strategi kommer vi få en djupare förståelse för 

problemet, något som inte vore fallet om en kvantitativ strategi skulle användas. Det finns 

även nackdelar med att använda sig av en kvalitativ strategi, men på grund av vår 

problemformulering och vårt syfte med uppsatsen är det trots allt den strategi som bäst 

beskriver hur vi kommer att anta oss arbetet med uppsatsen.  

                                                 

 

37 Starrin, B & Per-Gunnar,S.(1994). Kvalitativ metod och vetenskapsteori. Studentlitteratur. s. 51 
38 Bryman, Alan och Emma Bell. (2005). Företagsekonomiska forskningsmetoder. 1a upplaga. Liber ekonomi. s. 41 
39 Ibid s. 298-299 
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2.6 Sammanfattning teoretisk metod 

Precis som vi har beskrivit i detta kapitel så har vi en viss förförståelse främst gällande 

revisorers arbetsmetoder och vi är insatta i den ekonomiska jargongen, dock är vår kunskap 

inom hållbarhet begränsad. Vår förförståelse kommer underlätta arbetet genom främst 

intervjuer och empiri, men vi tror inte att det kommer påverka vår uppsats i någon viss 

riktning. Vi har en hermeneutisk kunskapssyn, vilket innebär att vi vill få en ökad och djupare 

förståelse för problemet genom att studera problemets kontext eller omgivning. Den ontologi 

som bäst beskriver verkligheten i vår uppsats är subjektivismen/konstruktionismen, som 

beskrivs av att verkligheten skapas i empirin och att det sedan finns utrymme för subjektivitet 

i de intervjuer som vi genomför. I uppsatsen har vi en mer induktiv syn på teori och praktik, 

vilket innebär att vi kommer utgå från empirin som vi utarbetat genom intervjuer för att sedan 

hitta likheter som kan kopplas till det teoretiska ramverket, vilket även ger en deduktiv prägel. 

Målet är att tolka och förstå varför saker och ting ser ut som det gör. Valet av ontologier och 

olika synsätt beror till stor del på att vi valt en kvalitativ strategi, där tanken är att få en 

förståelse för intervjupersonernas egna upplevelser och tankar kring de frågor vi ställer samt 

en sammanfattande bild av vår problemformulering. 

2.7 Litteratursökning och val av litteratur 

Insamling av litteratur till teorier samt bearbetning av dessa är en stor och viktig del som 

ligger till grund för hela arbetet. Som ett första steg efter val av ämne var att använda oss av 

sökmotorn Google, där vi gjorde sökningar på hållbarhetsredovisning och Sustainability. 

Detta gjordes för att få en tydligare bild av ämnesvalet samt få en ökad kunskap inom ämnet. 

Efter att ha skaffat oss en bredare kunskap inom ämnet påbörjades insamlingen av underlag 

för inledningen och främst teoriavsnittet. Till hjälp för detta använde vi oss av Umeå 

Universitetsbiblioteks olika sökmotorer för litteratur och artikelsökningar. I inledningskapitlet 

har vi främst använt oss artiklar kring ämnet hållbarhetsredovisning, detta för att fånga 

läsarens intresse samt för att bygga upp diskussionen kring vår problemformulering. I 

teorikapitlet där vi beskriver den teoretiska referensramen, använder vi oss främst av 

litteratur. På grund av att hållbarhetsredovisning är ett relativt nytt fenomen leder det till att 

väldigt lite forskning finns på området, vilket i sin tur har medfört en brist på vetenskapliga 

artiklar som passar vår problemformulering. Vi har därför fått utgå från litteratur i den 

teoretiska referensramen. Den teori som vi främst utgått från är den institutionella teorin, som 

visar på hur institutioner och dess medarbetare påverkas av de regler, rekommendationer och 

normer som finns inom ett företag. Dessa regler och rekommendationer utgörs främst av 

FAR`s samlingsvolym, GRI och EMAS.  

Den litteratur som vi använder oss av hittade vi genom sökning i ALBUM, 

Universitetsbibliotekets egen sökkatalog. De sökord som vi använt oss av vid sökning av 

litteratur är; hållbarhetsredovisning, sustainability, sustainability accounting, 

miljöredovisning, enviromental accounting, institutionella teorin, institutional theory, 

legitimitetsteorin, legitimacy theory. Vi gjorde även sökningar på författare som vi visste var 

framstående inom ämnet; Lars- Olle Larsson, Lars Hassel. 
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Vi använde oss även av Umeå stadsbiblioteks söktjänst via internet, där vi använde samma 

söktermer som ovan. Sökningarna här resulterade i att litteraturen från Umeå 

Universitetsbibliotek kunde kompletteras. 

För artikelsökning använde vi oss av Business Source Premier eller EBESCO. Vid denna 

sökning använde vi oss av samma sökord som vid sökningen i ALBUM. Träffarna var väldigt 

omfattande och det var därför svårt att sortera ut det som kändes relevant. 

2.8 Källkritik litteratur 

För att de källor som används ska vara tillförlitliga anser Ejvegård att man skall kontrollera 

källorna utifrån främst fyra olika punkter eller krav. Nedan kommer vi att kritiskt granska 

våra källor utifrån just de krav som Ejvegård tycker är viktiga.
40

 

 Äkthetskravet - är materialet verkligen äkta eller finns det risk för olika typer av 

falsarium. 

I inledningskapitlet har vi främst använt oss av litteratur och artiklar som mestadels 

berör hållbarhetsredovisning samt revisorns roll i samhället i allmänhet och 

granskningen i synnerhet. Litteraturen är till största del författad av framstående 

personer inom ämnet och får ses som äkta. De artiklar som vi använt oss av är skrivna 

av kända forskare och debattörer inom ämnet och de är publicerade i välkända 

facktidskrifter. Det finns därför ingen anledning att tro att informationen inte skulle 

vara äkta. I teorin använder vi oss till största del av rekommendationer och riktlinjer 

som är hämtade ur t.ex. FAR´s samlingsvolym. De får därmed ses som äkta eftersom 

det är dessa som anses som praxis inom redovisning/revision och är en viktig 

normbildare på området. 

 Oberoendekravet - använder forskaren/författaren främst primärkällor och ger hon en 

riktig bild eller rycks information ur sitt sammanhang. 

De artiklar och den litteratur som vi använder oss av grundar sig till stor del på 

primärkällor och antas ge en riktig oberoende bild. Vi kan självklart inte garantera att 

våra källor är helt oberoende och inte är vinklade, men till största del kan vi utgår vi 

ifrån att de ger en riktig bild.  

 Färskhetskravet - det är allt oftast bättre om källan är så ny som möjligt dock finns 

självklart undantag. 

Vi har i möjligaste mån använt oss av så nya källor som möjligt, vilket är en 

nödvändighet då vår uppsats behandlar hållbarhetsredovisning som är ett relativt nytt 

fenomen och som är under ständig utveckling. Vissa källor som vi använt oss av är 

lite äldre vilket kan medföra att tillförlitligheten minskar eftersom det kommit ny 

                                                 

 

40 Ejvegård, R. (2003). Vetenskaplig metod. Studentlitteratur. Tredje upplagan. s. 62-65 



  

 

20 

 

 

fakta under årens lopp. Vi anser trots det att våra källor är så pass nya att de ger en 

rättvis bild av hur det ser ut inom området idag. När det gäller GRI´s riktlinjer och 

FAR´s rekommendationer så har vi använt oss av senast uppdaterade och reviderade 

versionerna.  

 Samtidighetskravet - en bok som tillkommit strax efter en viss händelse beskriver ofta 

detaljer bättre än om den tillkommit lång tid efteråt. 

Detta krav berörs vi till stor del inte av, eftersom vi inte tittar på historiska händelser i 

någon större utsträckning. Det viktiga för vår del är att använda oss av de mest 

aktuella rekommendationer och riktlinjer som finns publicerat. 

Ejvegård menar vidare att det idag inte finns någon helt perfekt metod att fastställa riktigheten 

och tillförlitligheten i de källor man använder sig av.
41

 Sammanfattningsvis anser vi att de 

källor vi använt oss av uppfyller kraven för att en källa skall vara tillförlitlighet samt att de 

bidrar till en högre kvalitet i uppsatsen.  

 

 

 

  

                                                 

 

41 Ejvegård, R. (2003). Vetenskaplig metod. Studentlitteratur. Tredje upplagan. s. 62-65 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

I detta kapitel har vi för avsikt att förklara och beskriva de teorier som ligger till grund för 

den empiriska studie som vi i kapitel fem kommer att redovisa. Först kommer vi att beskriva 

revisorns roll i samhället, hur denne vanligtvis arbetar och vilka riktlinjer som finns. Sedan 

kommer vi att beskriva den institutionella teorin, under vilken de riktlinjer och 

rekommendationer som revisionsbyråerna kommer i kontakt med ryms. Därefter beskrivs 

legitimitetsteorin och slutligen kommer en kort sammanfattning av den teoretiska 

referensramen. 

3.1 Revisorer och Revision 

Inledningsvis vill vi citera Dwight D Eisenhower som vi tycker beskriver behovet av revisorer 

på ett bra sätt, han sade:  

”Det som inte kontrolleras kommer ofrånkomligen att försämras”
42

. 

En revisors huvudsakliga uppgift är att utföra en revision i en organisation eller förvaltning. 

Har revisorn valts av en bolagsstämma eller dylikt är personen en externrevisor, medan en 

revisor som är anställd i organisationen kallas internrevisor. För revision som är lagstadgad 

krävs att personen i fråga har en insikt och erfarenhet av redovisning och ekonomiska 

förhållanden som är tillräcklig för att genomföra uppdraget.
43

  

En revision görs i syfte att ge upplysning om redovisningens tillförlitlighet och ledningens 

sätt att förvalta organisationen. Det finns i huvudsak två typer av revision, extern revision som 

utförs av en utomstående revisor som utsetts av bolagsstyrelsen och internrevision som utförs 

av tjänstemän i organisationen. Den externa revisionen avrapporteras i en revisionsberättelse, 

där revisorn till- eller avstyrker att redovisningen godkänts och om ledningen beviljas 

ansvarsfrihet. Denna revisionsberättelse ingår i årsredovisningen. För tillfället är denna typ av 

revision lagstadgad för aktiebolag och ska utföras av minst en auktoriserad eller godkänd 

revisor. Revisionen delas in i två avsnitt, redovisningsrevision och förvaltningsrevision. Den 

första undersöker om redovisningen överensstämmer med lag och god redovisningssed, 

medan den andra undersöker om företagsledningen genom någon handling skadat företaget 

eller om regler överträtts för den aktuella företagsformen. Vid planeringen av revisionen skall 

revisorn göra en resursavvägning gällande de områden som är väsentliga och mest utsatta för 

risk för de aktuella företaget.
44

 

För att på ett bra sätt beskriva behovet av revision kan man utgå från ”Agentteorin”. 

Agentteorin beskriver två parter, varav den ena, principalen, vill ha en uppgift utförd medan 

                                                 

 

42 Larsson, L-O (1995). Miljöledning , Miljörevision,  Miljöredovisning. s. 87 - Fri översättning av ett uttalande av Dwight D. 

Eisenhower. 
43 Nationalencyklopedin, 2008-04-17 - http://proxy.ub.umu.se:2067/jsp/search/article.jsp?i_art_id=292974&i_word=revisor  
44 Nationalencyklopedin, 2008-04-17– http://proxy.ub.umu.se:2067/jsp/search/article.jsp?i_art_id=292965&i_word=revision 

http://proxy.ub.umu.se:2067/jsp/search/article.jsp?i_art_id=292974&i_word=revisor
http://proxy.ub.umu.se:2067/jsp/search/article.jsp?i_art_id=292965&i_word=revision
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den andra, agenten, har till uppgift att utföra principalens uppgift. Enligt agentteorin är dessa 

två parter rationella och nyttomaximerande, och har på så vis ett egenintresse att tillgodose. 

En förutsättning för teorin är att agenten och principalen har olika preferenser och 

målsättningar. I revisorns fall kan agenten ses som företagsledningen och principalen som 

ägare. Problematiken här uppstår när agenten agerat utifrån sin egen vinning och inte följer 

principalens uppdrag som agenten har ålagts att följa. Med hjälp av upprättande av bl.a. 

kontrakt, annan information och belöningssystem kan denna konflikt tonas ner
45

. De 

kostnader som uppstår vid dessa kontraktsproblem, för att säkerhetsställa att agenten handlar i 

principalens intresse, kallas kontraktskostnader. Det är här behovet av revision träder in. 

Revisionen kontrollerar att agenten har fullgjort sina uppgifter mot principalen och att 

redovisningen av agentens arbete är korrekt utfört. Denna kontroll av förvaltningen är ett sätt 

att minska kontraktskostnaderna och även minska risken för asymmetrisk information 
46

  

En revisorns arbete består även i att kontrollera siffermaterial i bokslut och se till att inga 

oegentligheter som exempelvis bedrägerier finns. En revisor har också till uppgift att 

åstadkomma förtroende bland företagets intressenter för företagsledningens förvaltning av 

verksamheten
47

.  

3.1.1 Ramverk för revision 

I huvudsak finns det fyra olika typer av granskningar inom ramverket för revision. Nedan 

följer de fyra olika granskningstyperna, där typ ett är den mest fundamentala eller 

grundläggande och typ fyra den minst genomgående
48

: 

1. Revision – Här utgår revisorns granskning från ett revisionsregelverk(god 

revisionssed) mot ett redovisningsregelverk (god redovisningssed) av en finansiell 

redovisning, exempelvis årsredovisning, med ett positivt uttalande i 

revisionsberättelsen om redovisningen är korrekt upprättad (”är upprättad enligt god 

sed”). 

2. Översiktlig granskning – Även här är granskningen utförd enligt ett 

revisionsregelverk mot ett regelverk för redovisning av en redovisning, exempelvis ett 

delårsbokslut, med ett negativt uttalande (”inte funnit något som visar att det inte är 

upprättad enligt god sed”) i granskningsintyget. 

3. Överenskommen granskning – I detta fall utförs granskningen enligt överenskomna 

kriterier av en redovisning med ett negativt uttalande(”inte funnit något som visar att 

det inte är upprättade enligt valda kriterier”) i ett granskningsintyg. Därmed inget krav 

på revisorkompetens vid oberoende granskning.  

4. Sammandrag – Här granskas ett utdrag ur en handling mot en annan, exempelvis ett 

utdrag ur en huvudbok mot en ansökan om bidrag. 

                                                 

 

45
 Nygaard Claus & Lars Bengtsson. (2002). Strategizing – en kontextuell organisationsteori. Studentlitteratur. s.43 

46
 Nilsson, Stellan 2005 – Redovisningens normer och normbildare. Studentlitteratur. s.68 

47 Ibid s. 68  
48

 Flening, B (2005). Finansmarknaden, miljön och redovisningen. Naturvårdsverket rapport 5521. s. 44 
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När en revisor skall verifiera en hållbarhetsredovisning utgår man från en granskning enligt 

typ tre som beskrivits ovan. Revisorernas önskan samt utvecklingen strävar dock mot att en 

hållbarhetsredovisning i framtiden granskas och verifieras enligt typ två ovan.
49

 Tilläggas bör 

att revisorer ofta uttrycker sig i termer av översiktlig granskning, när det i själva verket 

handlar om en överenskommen granskning. 

3.2 Institutionell teori 

Det har funnits många olika uppfattningar huruvida det går att arbeta fram en generell teori 

för redovisningsområdet. Hendriksen och Van Breda nämner en anledning till varför det inte 

finns någon generell teori på området. De menar att ”…..accounting is still in too primitive 

stage for such a development”, och vad de egentligen säger är att det är möjligt att få fram en 

generell teori om kunskapen växer.
50

 Artsberg menar däremot att redovisningsområdet är så 

pass komplex och styrs av så många regler och riktlinjer att det nästintill är omöjligt att 

sammanfatta detta i en och samma teori, även om mer kunskap skulle finnas. Det har visat sig 

att det idag inte finns någon generell teori på området som kan förklara alla delar av 

redovisningen. Detta kan bero på att redovisningens utveckling är avancerad och att det bl.a. 

finns historiska och kulturella skillnader. Kristina Artsberg menar på att den teori som just 

idag bäst visar på utvecklingen inom redovisningen är den institutionella teorin. Den kan 

förklara varför förändringar inom området är svåra och att de förändringar som görs tar 

väldigt lång tid. Den institutionella teorin förklarar trögheten genom att den anser att 

människan är van att göra på ett visst sätt och därmed tycker att det sättet är det rätta.
51

 Berger 

och Luckmann sammanfattar denna teori:  

 ”Institutions tend to persist unless they become problematic…This means that institutions 

may persist even when to an outside observer, they have lost their original functionality or 

practicality. One does certain things not because they work but because they are right”.
52

 

I stora drag används den institutionella teorin i huvudsak för att beskriva och förklara den 

omgivning en organisation verkar i. Den institutionella teorin säger att våra handlingar 

begränsas av de värderingar och ideologier som finns i samhället vid en specifik tidpunkt. 

Dessa värderingar är ibland så självklara att det t.o.m. är möjligt att individen inte ens är 

medveten om att den handlar utifrån dessa. Dessa värderingar är nödvändiga för att vi ska 

förstå varandra och kunna göra effektiva beslut, och det är just detta som gör att de samtidigt 

är begränsande.
53

 

                                                 

 

49
 Flening, B (2005). Finansmarknaden, miljön och redovisningen. Naturvårdsverket rapport 5521. s. 44 

50 Artsberg, K (2003). Redovisningsteori-policy-praxis. Berlin Skogs. Trelleborg. s.43-44 
51 Ibid s.430-432 
52 Berger, P & Luckmann, T (1967). The social construction of reality- atreatise in the socioligy of knowledge. Penguin 

Books. s. 135  

53 Artsberg, K (2003). Redovisningsteori-policy-praxis. Berlin Skogs. Trelleborg. s.43-44 
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Institutioner består enligt Scott av tre faktorer eller ”pelare” som tillsammans med 

kringaktiviteter och andra resurser ger stabilitet och mening till den sociala verkligheten. 

Dessa tre pelare är grunden i en institution och ger en styrka att motstå förändringar och anses 

av flera vara de viktigaste delarna. De tre pelarna är den reglerande pelaren, normativa 

pelaren och den kultur-kognitiva pelaren.
54

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egen tolkning Scott´s tre pelare apllicerad på revisionsbyråer.55  

 

3.2.1 Reglerande pelaren 

Den reglerande pelaren innebär att vi i samhället styrs av olika tvingande regler, vi måste följa 

de lagar som finns annars bestraffas vi av rättsystemet. Detta gäller i princip alla institutioner 

som finns och därmed även revisionsbyråerna och dess revisorer.
56

 Ekonomer och historiker 

är överens om att de flesta institutioner i första hand grundlägger sitt arbete med den 

reglerande pelaren, dvs. med ett antal olika tvingande regler och förordningar som måste 

följas för att verksamheten skall fungera. Styrka, rädsla och erfarenhet anses av Scott vara 

huvudingredienserna i den reglerande pelaren, men de är ofta införlivade i reglerna som finns 

och kan vara allt från informella sedvänjor till lagar som strikt måste följas.
57

 Det är alltså 

fullt möjligt att vissa regler kan upplevas som tvingande, fastän de egentligen inte är det. I 

Sverige är det troligtvis staten med regering och riksdag i toppen som har störst inverkan på 

den reglerande pelaren, eftersom de är dem som stiftar lagar och förordningar.  

                                                 

 

54 Scott, R. W (2001). Institutions and organizations. Sage Publications Inc. 2a upplaga. s.48-49 

55
 Ibid s.48-49 

56 Tengblad, S (2006). Aktörer och institutionell teori. GRI Rapport, Gothenburg research institute. 
57 Scott, R. W (2001). Institutions and organizations. Sage Publications Inc. 2a upplaga. s. 51-54 
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När det gäller redovisning av företagens arbete mot långsiktig hållbarhet som sker i 

hållbarhetsredovisningar så finns det ingenting som säger att det måste ske, därmed finns det 

egentligen inte några tvingande regler
58

. Undantaget är de lagar som finns om företagens 

miljöarbete i miljöbalken och redovisningen av dessa i årsredovisningslagen (ÅRL), men 

dessa kommer vi som tidigare nämnts inte att behandla eftersom dessa inte ingår i företagens 

frivilliga hållbarhetsredovisningar. Det finns dock en rad standards och riktlinjer som enligt 

Scott egentligen inte är tvingande men som ändå kan upplevas så och därför passar in under 

den reglerande pelaren.
59

 Den starkaste och mest etablerade standard för revisorer ges ut av 

FAR, Föreningen auktoriserade revisorer, och kom under 2004 ut med ett förslag till 

rekommendation, ”Oberoende översiktlig granskning av frivillig separat 

hållbarhetsredovisning” och benämns idag RevR6. FAR har under en lång tid spelat en stor 

roll som normbildare gällande redovisning och revision och får ses som grunden i redovisning 

och revision och grundade begreppet god redovisningssed för större aktiebolag.
60

 Officiellt 

sett så är FAR’s samlingsvolymer riktlinjer och rekommendationer, men eftersom de används 

av nästan alla 2000 auktoriserade revisorer i Sverige anser vi att de nästan är lagar för 

revisorerna och hamnar därför under den reglerande pelaren. Vi kommer att beskriva FAR’s 

rekommendationer vid oberoende granskning mer utförligt under kapitel 3.3. 

3.2.2 Normativa pelaren 

En del anser istället att institutioner i huvudsak använder sig av den normativa pelaren. De 

saker som är önskvärda och ”regler” för hur någonting skall göras regleras oftast av normer. 

Normer är ofta tydliga och tar uttryck i många olika sammanhang. De utsätts ofta för 

ifrågasättande då de kan vara väldigt lika de tvingande reglerna. Normer beskriver hur vissa 

specifika saker skall göras, definierar mål av olika slag och kan visa på en viss inriktning hos 

ett företag. En del normer är tillämpbara på alla inom en viss grupp och andra normer passar 

bara för vissa specifika positioner eller personer inom ett företag.
 61

 Till skillnad från de mer 

tvingande reglerna i den reglerande pelaren, där följden av att man inte följer reglerna blir att 

man straffas utifrån ett formellt sanktionssystem, så förlorar man istället förtroende och 

anseende hos andra personer om dessa normer inte följs.  

De starkaste och mest etablerade normer kring hållbarhetsredovisning är ”sustainability 

reporting guidelines” som publiceras av GRI, Global Reporting Initiative, och ses idag nästan 

som god redovisningssed för hållbarhetsredovisningar. Dessa riktlinjer kommer vi senare att 

beskriva närmare och utförligare. Att vi valt att gå in närmare på dessa är främst för att vi 

anser att dessa riktlinjer är de som har störst påverkan på hur hållbarhetsredovisningar 

upprättas och granskas samt att de anses vara de mest ambitiösa riktlinjer som finns idag. GRI 

beskrivs utförligare i kapitel 3.4. Det finns ytterligare riktlinjer som en del företag väljer att 

                                                 

 

58 Hassel, L-G mfl. (2008). CSR – från risk till värde. Öhrlings Pwc AB. Studentlitteratur. s. 34 
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följa. EMAS, Eco Management and Audit Scheme, är ett av EU-kommissionens 

aktionsprogram mot hållbar utveckling och syftar till att stimulera företag och organisationer 

att utveckla sitt miljöarbete utöver de lagar som finns. En utförligare beskrivning kring detta 

program finns längre fram i vår uppsats under 3.5. Ibland väljer företag att upprätta egna 

kriterier att redovisa sitt hållbarhetsarbete efter. Även dessa kan ses som normer och är därför 

hemmahörande under den normativa pelaren. 

Anser aktörer att normen inte är lämplig eller opassande kan de bestrida normen.
62

 Normativa 

system ses vanligen som en begränsning i uppträdandet och så är också fallet. Samtidigt så 

ger normer dock upphov till interaktion, eftersom med de normer som finns tillkommer såväl 

rättigheter som skyldigheter och privilegier.
63

 I Sverige finns även ett antal normgivande 

organ när det gäller redovisning och revision. Förutom FAR som vi berört tidigare så finns det 

fler normgivare, Bokföringsnämnden (BFN) är en av dessa och har under de senare åren fått 

större befogenheter och är idag det organ utsett av staten som har det övergripande ansvaret 

för normgivningen. Redovisningsrådet (RR) publicerar rekommendationer i egentliga 

redovisningsfrågor. Olika normer har också i mindre utsträckning utarbetas av olika 

branschorganisationer såsom Näringslivets börskommitté och Sveriges finansanalytikers 

förening (SFF).  

Dessa normgivande organ har under en längre tid arbetat fram en mängd 

redovisningsprinciper som ligger till grund för all redovisning, därmed även för 

hållbarhetsredovisningar. Dagens normgivning tar enligt Artsberg inte avstamp i dessa 

redovisningsprinciper utan i de s.k. föreställningsramarna. Dock är principerna en av 

byggstenarna i föreställningsramen och anses därför viktig.
64

 Det finns många olika principer 

och vi avser att nedan beskriva de som vi anser är de viktigaste normerna för 

hållbarhetsredovisning.
65

 

3.2.2.1 Rättvisande bild och god redovisningssed 

Begreppet ”rättvisande bild” har det skrivits väldigt mycket om, men trots detta har ingen 

gemensam definition kommit till stånd. Begreppet kommer ursprungligen från engelskans ”a 

true and fair view”, vilket alltså betyder det att redovisningen skall vara sann och ge en 

rättvisande bild. Att redovisningen skall bygga på fakta i så stor utsträckning som möjligt 

anses självklart. I andra länder anses begreppet vara ett s.k. ”overriding-begrepp” vilket 

sammanfattningsvis betyder att om normen i det enskilda fallet inte ger en rättvisande bild så 

ska man åsidosätta dessa och redovisa på det sätt som ger den mest rättvisa bilden. Detta har 

dock Sverige valt att göra avsteg från. God redovisningssed refereras vanligtvis till hur 

företagen redovisar. Till skillnad från ”rättvisande bild” där användaren sätts i fokus, så är det, 
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när man pratar om god redovisningssed, istället de enskilda lösningarna och själva processen 

som sätts i fokus. 
66

 

3.2.2.2 Relevans 

Redovisningsinformation anses vara relevant när det är troligt att den påverkar användarnas 

beslut, genom bedömning av nuvarande förhållanden eller tillbakablick på historiska 

händelser. Denna anser vi vara relativt viktig då hållbarhetsredovisningar har fått allt större 

betydelse för intressenter. Historisk information anses av Artsberg vara relevant även om den 

inte är i form av prognoser, eftersom t.ex. Finansanalytiker med hjälp av data gör egna 

framtidsbedömningar. Sammanfattningsvis kan man säga att hållbarhetsredovisningar måste 

vara relevanta, för om så inte är fallet så skulle intressenter bli vilseledda.  

3.2.2.3 Tillförlitlighet 

Förutom att informationen som ges skall vara relevant så ska den också vara tillförlitlig. Det 

skall alltså inte finnas fel och den får inte vara vinklad åt något håll just för att de som tar del 

av informationen skall kunna lita på den. Med validitet menas att man mäter det man avsett att 

mäta, vilket måste ske om informationen ska vara tillförlitlig och korrekt. Det är därför lätt att 

förstå att en granskning av en hållbarhetsredovisning inte alltid är så lättbegriplig, eftersom 

det kan krävas stora kunskaper inom ett speciellt område för att göra en korrekt bedömning 

och det är kanske så att en revisor inte alltid besitter dessa specialkunskaper. En annan 

egenskap som skall ge en tillförlitlig bild är neutralitetskravet. I stort menas att informationen 

inte får väljas och visas på ett sätt att man medvetet påverkar beslutet i en viss riktning.  

3.2.2.4 Jämförbarhet 

Denna princip har två olika aspekter. Användarna av informationen eller 

hållbarhetsredovisningen, bör kunna jämföra samma företag över tid samtidigt som det skall 

vara möjligt att jämföra med andra företag. När det gäller jämförbarheten i 

hållbarhetsredovisningar så tror vi att det är svårt att jämföra olika företag, eftersom det är 

möjligt att upprätta en sådan på många olika sätt. Det finns heller inget regelverk vilket gör 

det svårt att samla alla företag mot en gemensam syn om hur hållbarhetsredovisningar skall se 

ut. 

3.2.3 Kultur - kognitiva pelaren 

I den kultur – kognitiva pelaren ryms den av allmänheten delade uppfattningen om 

verkligheten och de ramar som finns i samhället. De mer tvingande reglerna är ofta väldigt 

tydliga och kan finnas att läsa i lagar och förordningar, men det finns även regler som inte är 

föremål för diskussion. Dessa regler anses av allmänheten så självklara och allmänt 

vedertagana att ingen ens funderar att bryta mot dessa. Dessa självklara regler kan även vara 

av sk. tolkningskaraktär, där varje individ själva konstruerar kategorier för att förstå sin 

verklighet och de mönster som påverkar våra beslut och handlande. Skillnaden mellan dessa 

mer självklara reglerna och de normerande är ofta väldigt hårfin och den mest markanta 
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skillnaden är att det reflekteras mindre kring reglerna och att det är en större enighet kring 

dessa. 
67

 

Inom redovisningen finns det ett antal postulat som principerna under den normerande pelaren 

vilar baseras på. Enligt vokabulären betyder postulat självklart antagande eller påstående som 

inte behöver bevisas. Det är också ett faktum att det råder en större enighet kring postulaten 

än för principerna. Dessa är antaganden om redovisningens miljö och härleds ur 

redovisningens syfte. 
68

 

3.3 FAR´s rekommendation RevR6 

Som vi tidigare beskrivit tolkar vi det som att FAR´s rekommendationer nästan ses som ”lag” 

för revisorerna när det gäller oberoende granskning, och går därför att passa in under den 

reglerande pelaren i den institutionella teorin. Eftersom vi anser att dessa rekommendationer 

är väsentliga i studien har vi valt att beskriva dessa utförligare nedan. 

FAR, föreningen auktoriserade revisorer, är en organisation som bildades 1923 och 

organiserar nästan alla av de 2000 auktoriserade revisorer som finns i Sverige. De 

representerar även Sverige i de flesta internationella organ när det gäller redovisning och 

revision. FAR ger varje år ut ett antal samlingsvolymer som innehåller sammanfattningar av 

lagar och normer inom området. FAR får därför ses som ett av revisorernas viktigaste verktyg 

i sitt arbete, även när det gäller hållbarhetsredovisning.
69

 

FAR kom, under 2004, ut med ett förslag till rekommendation, ”Oberoende översiktlig 

granskning av frivillig separat hållbarhetsredovisning”, som senare har omarbetats något och 

som numera går under benämningen RevR6. I denna går att läsa att med 

hållbarhetsredovisning menas frivilliga separata redovisningar av företags miljörelaterade, 

etiska och sociala förhållanden, samt den ekonomiska utveckling som går att härleda till 

denna. Det poängteras även att förutom de riklinjer som finns i rekommendationerna skall god 

revisorssed och FAR’s yrkesetiska regler följas. Rekommendationerna består huvudsakligen 

av fyra olika områden som vi har för avsikt att översiktligt beskriva och förklara nedan. Vi 

anser att det är viktigt att redogöra för FAR´s rekommendationer eftersom förutom dessa 

rekommendationer så har revisorerna inte så många dokument att stödja sig mot när det gäller 

just granskning av hållbarhetsredovisningar.
70

 

3.3.1 Granskningsuppdraget 

En oberoende översiktlig granskning av information i form av en hållbarhetsredovisning är ett 

granskningsuppdrag vars syfte huvudsakligen är att uttala sig om den redovisade 
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informationen överensstämmer med de kriterier som den upprättats utifrån. Avsikten med 

uttalandet är att förbättra användarnas tilltro till att den en upprättad efter de angivna 

kriterierna. Genom granskningen skaffar sig revisorn grund för att kunna uttala sig i negativ 

form om informationen, dvs. om det finns något som tyder på att informationen inte är 

upprättat enligt konstens alla regler. Ett granskningsuppdrag av en frivillig 

hållbarhetsredovisning skall alltid utmärkas av följande:
71

 

 Ett trepartsförhållande: det skall finnas en granskare(revisorn), ansvarig för 

informationen, och en användare.  

 Ett sakförhållande, de som redovisningen syftar på. 

 Identifierbara och tydliga kriterier. 

 Tillräckliga granskningsbevis. 

 En granskningsberättelse med revisorns uttalande. 

Om de ovanstående punkterna inte uppfylls så kan ej granskaren genomföra en översiktlig 

granskning. 

En mängd olika faktorer påverkar sakförhållandet, d.v.s. vilket material som skall granskas. 

En svårighet med att avgränsa sakförhållandet är då inte hela hållbarhetsredovisningen 

granskas utan bara en viss del. 

Kriterierna vilken hållbarhetsredovisningen är upprättad efter kan antingen vara lagar, 

förordningar eller riktlinjer. Vanligt är även att företagen själva sätter upp egna kriterier för 

hur den ska se ut. Dessa kriteriers ändamålsenlighet utgår från; relevans, fullständighet, 

tillförlitlighet, neutralitet, och begriplighet. FAR tydliggör att om ett företag valt att upprätta 

sin hållbarhetsredovisning enligt GRI’s riktlinjer så har de åtagit sig att redovisa strikt efter 

dessa, och då måste revisorn utgå från dessa i sin granskning.
72

 

3.3.2 Ansvarsfördelning 

Det är företagets ledning som har det yttersta ansvaret när det gäller efterlevnad av lagar och 

regler, men även när det gäller organisationen och själva hållbarhetsredovisningen. 

Granskarens uppgift är att uttala sig om hon/han har funnit något som tyder på att inte 

företaget följt de angivna kriterierna. 

3.3.3 Förutsättningar för att anta uppdraget 

När en granskare får ett uppdrag skall hon tillsammans med uppdragsgivaren upprätta 

villkoren för detta, och de överenskomna villkoren anges i ett s.k. uppdragsbrev. Detta brev 

innehåller bl.a. en bekräftelse på att granskaren åtar sig uppdraget, syftet, och ansvaret 

gentemot uppdragsgivaren. Detta brev måste, för att inga missförstånd skall inträffa, upprättas 

före uppdragets början. För att åta sig uppdraget måste granskaren, precis som vid finansiell 

granskning, utreda om det finns tillräckliga och identifierbara kriterier. Granskaren måste 
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vidare överväga om hon/han har den kunskap och erfarenhet som behövs för att åta sig 

uppdraget. Har hon/han inte det, måste specialister anlitas.
73

 

3.3.4 Granskningsprocessen 

Huvudsyftet med granskningen är att förbättra tilltron till den redovisade informationen 

genom en översiktlig granskning som sedan mynnar ut i ett uttalande från granskaren. För att 

granskaren skall kunna göra rätta bedömningar krävs att hon tillskaffar sig goda kunskaper 

om företaget och dess hållbarhetsrelaterade arbete. Detta kan kallas planeringsfasen, och nästa 

steg är då genomförandefasen. I denna fas i arbetet sker själva arbetet, dvs. granskningen av 

hållbarhetsredovisningen. Denna process innebär att en mängd granskningsåtgärder skall 

genomföras, och dessa kommer vi dock inte att gå in på närmare då de är ganska omfattande. 

Arbetet avslutas med att granskaren tillsammans med företaget behandlar de punkter som 

kommit upp under granskningsprocessen. Granskningen utmynnar i en granskningsberättelse 

som skall innehålla ett visst antal punkter.
74

 

3.4 Global reporting Initiative (GRI) 

Precis som med FAR´s rekommendation RevR6 anser vi att GRI´s riktlinjer också är av 

största väsentlighet i vår uppsats. GRI är tydligt en av de mest pådrivande krafter vad gäller 

rapportering av hållbar utveckling och har även blivit det mest accepterade verktyget att 

redovisa hållbarhet i enlighet med
75

. Vi anser, som tidigare i detta kapitel beskrivits, att dessa 

riktlinjer passar under den normativa pelaren i den institutionella teorin.  

3.4.1 GRI’s syfte 

Global Reporting Initiative bildades av ett antal företag, universitet och organisationer för att 

möta de krav som samhället i allmänhet och näringslivet i synnerhet började ställa vad gäller 

redovisningen av hållbar utveckling
76

. För att olika intressenter skall kunna avgöra hur 

ansvarsfulla företag är i sociala och miljömässiga avseenden är det viktigt att det finns en 

transparens och en tillförlitlighet i redovisningen av densamma. Detta har blivit GRI’s 

uppgift. Att globalt erbjuda ett förtroendeingivande ramverk innehållande begrepp, språk och 

mätinstrument som uppfyller alla berörda intressenters behov och som kan användas av alla 

organisationer oberoende storlek, sektor eller läge. Detta ska även öka jämförbarheten mellan 

företag som väljer att upprätta sin hållbarhetsredovisning i enlighet med GRI.
77

  

För att på ett bra sätt kunna bedöma och avgöra hur riktlinjerna skall se ut, och för att 

tillgodose alla företag och inblandade intressenter, har GRI tillsatt en samling experter inom 

varje intressentområde som tillsammans konsulterar och utnyttjar både sina teoretiska, likväl 
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som praktiska erfarenheter för att på bästa sätt utforma riktlinjerna, de s.k. GRI G3 guidelines. 

Versioner av dessa riktlinjer har förbättrats successivt sedan det första utkastet 1997.
78

 GRI är 

tydligt en av de mest pådrivande krafter vad gäller rapportering av hållbar utveckling och har 

även blivit det mest accepterade verktyget att redovisa hållbarhet i enlighet med
79

. 

Global Reporting Initiative definierar hållbarhetsredovisning enligt följande: “Sustainability 

reporting is the practice of measuring, disclosing, and being accountable to internal and 

external stakeholders for organizational performance towards the goal of sustainable 

development”
80

. Hållbarhetsredovisning eller” sustainability” är ett vitt begrepp som ses som 

en synonym till andra redovisningsbegrepp som ”Triple bottom line” och ”corporate 

responsibility reporting”
81

. 

3.4.2 GRI’s uppbyggnad 

För att göra innehållet i företagens redovisningar enhetliga är GRI´s riktlinjer uppbyggda av 

principer om vilken typ av information som rapporten skall innehålla. Detta innehåll ska 

sedan uppfylla uppsatta kvalitetskriterier.  

3.4.2.1 GRI´s två huvuddelar 

GRI´s riktlinjer är uppdelade i två avsnitt. I GRI´s första del, Reporting principles and 

guidance, beskrivs vilka områden som riktlinjer innefattar, vem dessa är till för, hur de är 

uppbyggda och de krav som ställs på organisationen som använder sig av riktlinjerna. För att 

kunna ge en nyanserad och balanserad bild av organisationens prestationer skall beslut tas om 

rapportens innehåll utifrån organisationens avsikter och de förväntningar och krav som dess 

intressenter ställer på organisationen. För att organisationer skall få en insikt i vad som skall 

rapporteras tillhandahålls principer och vägledning gällande: identifiering av intressenter och 

hur de tillgodoses, hållbarhetsarbete i ekonomiska, sociala och miljömässiga termer, syn på 

hållbarhet i stort, samt att all relevant information är redovisad. I det första avsnittet ges även 

principer och vägledning i hur kvaliteten på den redovisade informationen ska vara och även 

var gränsdragningar görs för hållbarhetsrapporten gällande bl.a. leverantörskanaler, 

distribution och kunder.
82

  

När det första avsnittet behandlar riktlinjerna i stort, vad rapporten skall innehålla och hur den 

skall upprättas, tar det andra avsnittet upp hållbarhetsarbetet i organisationen. Här redogörs 

för organisationens struktur, verksamhet, redovisningens omfattning. Även dess vision, 

strategi för hållbarhet, hur företaget styrs och kommunikationen med intressenter ska 

beskrivas. De tre stora delarna, ekonomi, miljö och socialt ansvarstagande, skall sedan 
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beskrivas i redovisningen. Detta görs genom att man med hjälp av GRI´s indikatorer och 

nyckeltal beskriver hur väl organisationen har presterat inom varje specifikt område. Ekonomi 

och miljö delas upp i varsin del, medan den sociala biten, delas upp i flera olika delar. Dessa 

delar är; arbetsrätt, mänskliga rättigheter, påverkan på samhälle och produktansvar. Nämnas 

bör att den ekonomiska delen även är upptagen i företagets finansiella redovisning, men i 

hållbarhetsredovisningen beskrivs bidraget till hållbar utveckling utförligare i ekonomiska 

termer
83

. Totalt innefattas 79 indikatorer i ramverket, varav 9 ekonomiska, 10 miljömässiga 

och 40 sociala
84

. Dessa indikatorer är antingen huvudindikatorer eller tilläggsindikatorer.
 
 Ett 

exempel på miljöindikator är utsläpp och avfall, och på socialindikator är korruption.
85

 

3.4.3 GRI´s appliceringsnivåer  

Organisationen skall även skildra i vilken utsträckning de har applicerat GRI´s ramverk. För 

att klargöra detta kategoriseras informationen enligt A-, B- och C-nivå, där C-nivån är den 

minst fullständiga. För vart och ett av dessa kriterier finns det krav som skall uppfyllas enligt 

GRI
86

. När det gäller prestationsindikatorerna krävs att man redovisar tio indikatorer, varav 

minst en från social, ekonomisk eller miljömässig. På B-nivå krävs minst tjugo indikatorer, 

varav minst en ekonomisk, en miljömässig, samt minst en indikator från vart och ett av de 

fyra delarna inom det sociala området. När det gäller A-nivån krävs att alla huvudindikatorer 

är representerade i redovisning, dock kan vissa exkluderas om det inte anses vara väsentliga 

för organisationen ifråga. Detta måste då tydligt motiveras. Enligt vår uppfattning ser det ut 

som de sociala aspekterna representeras i en högre grad. Både gällande antalet indikatorer och 

de krav som ställs på B-nivå.
87

 

3.4.4 Granskningsval 

När företaget är färdig med rapporten har de möjligheten att antingen få den granskad av 

oberoende part, eller att skicka den elektroniskt till GRI som kontrollerar att innehållet 

stämmer med den nivå företaget valt. Godkänns innehållet framgår det genom en symbol i 

redovisningen att den är kontrollerad av GRI
88

. Detta skall dock inte förväxlas med en extern 

oberoende granskning som kan göras av t.ex. revisorer. För att tydliggöra att en extern part 

har verifierat rapporten markeras prestationen men ett plus(+). Syftet är att ge betraktaren en 

rättvis bild av riktigheten i rapporten. Det finns heller inget krav på att hela organisationens 

hållbarhetsredovisning skall upprättas enligt GRI. De väljer själv vilka riktlinjer det vill följa 

och hur väl dessa följs. De måste dock framgå vilka delar det upprättar enligt GRI och vilka 

de väljer att inte använda. GRI fungerar, som tidigare nämnts, som en vägledning och stöd vid 
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upprättande av den frivilliga hållbarhetsredovisningen.
89

 Riktlinjerna har hittills inte fungerat 

som en mall att pricka redovisningen efter, utan har snarare setts som ett mål att sträva mot
90

. 

3.4.5 Redovisningsprinciper i GRI 

De redovisningsprinciper som återfinns i GRI är i stora drag samma principer som gör sig 

gällande i den vanliga finansiella redovisningen.
91

 

 

Krav på det som rapporteras 

 Transparens - Antaganden, processer och principer vad gäller framtagandet av 

redovisningen redovisas öppet.  

 Helhetsprincipen – Val av avgränsningar, indikatorer, produkter, redovisade 

aktiviteter osv. 

 Relevans – Informationen som ges är till nytta för intressenternas beslutsprocess och 

anpassad till dennes behov, vilket innebär att den redovisade informationen är 

väsentlig 

 Fullständighet – Samtlig information som anses väsentlig skall redovisas och enligt 

fastställda principer för avgränsning, tidsperiod och omfattning. 

 Hållbarhetsperspektiv – prestationerna ska ses ur ett hållbarhetsperspektiv. 

Kvalitet i redovisad information 

 Riktighet – Att informationen som redovisas är korrekt med liten felmarginal 

 Neutralitet – Rapporten skall vara balanserad med en rättvisande 

prestationsbeskrivning 

 Jämförbarhet – Rapporten skall vara konsekvent vad gäller information, som 

exempelvis nyckeltal, över tid. Vid eventuella förändringar av principer ska 

informationen omarbetas.  

Tillgänglighet till information 

 Begriplighet – En förklaring av svårare avsnitt skall bifogas 

 Tidsperiod – Informera inom vilken tidsram redovisningen härstammar samt att vara 

regelbunden i publiceringen av rapporter.  
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3.5 Eco Management and Audit Scheme (EMAS) 

EMAS används inte alls i samma utsträckning som GRI, främst eftersom EMAS är ett 

miljöledningssystem och passar kanske inte alla företag. Vi har dock ändå valt att nedan ta 

upp huvuddragen i dessa riktlinjer, fast inte i samma utsträckning som med GRI. 

EMAS är en frivillig miljöstyrnings- och miljörevisionsordning som antogs i sin första 

version 1993 av EU´s miljöministrar. Denna förordning behandlar endast miljömässiga 

aspekter, alltså inte hållbar utveckling i ekonomiska och sociala termer. Förordningen syftar 

till att förbättra och utveckla miljöarbetet i företag samt att förmedla ett klart och tydligt 

budskap till marknaden där resultatet av företagens miljöarbete genom miljöredovisning och 

annan miljökommunikation redovisas.
92

 

EMAS är precis som GRI ett frivilligt verktyg som har för avsikt att främja miljöstyrning 

inom industrin och på så vis förse allmänheten med information avseende miljöprestanda hos 

de företagen som registrerar sig i EMAS system. Ytterst är EMAS syfte att ge en vidare 

miljömedvetenhet inom näringslivet, ge ett erkännande till registrerade företag som är 

lättolkat och kan användas över hela Europa och i förlängningen bidra till en bättre miljö. 

Varje företag identifierar de väsentliga miljöförhållanden efter de förutsättningar som de har 

och sätter upp egna miljömål som de avser att uppnå.
93

 Flening anser att EMAS ger företag 

möjlighet att informera olika intressenter och målgrupper om sitt miljöarbete och dess 

produkter och tjänsters miljöprestanda. Hon beskriver vidare EMAS primära uppgift är att 

stimulera företag och organisationer att vidareutveckla sitt miljöarbete och att detta ska 

redovisas på ett systematiskt och enhetligt vis som uppfyller de krav som ställs i 

lagstiftningen
94

. EMAS grundar sig på tio huvuddelar som företag som använder sig av 

systemet måste uppfylla för en eventuell registrering. Nedan följer ett utdrag av 

resonemanget.  

I de företag som har ambitioner att bli registrerade måste ett miljötänk och en 

miljömedvetenhet appliceras i hela verksamheten från driftspersonal till företagsledning. 

Förberedande arbete för hur miljöfrågor ska besvaras och lösas skall implementeras och 

arbetet med dessa frågor ska ske på ett strukturerat sätt.
95

 

Vikten av att kunna ställa krav på företagets leverantörer och entreprenörer och skapa ett 

miljöengagemang även hos dem, är avgörande ur ett miljöperspektiv, och ska inte åsidosättas. 

Likväl ska de produkter som företaget genererar vara miljöanpassade under hela 

produktlivscykeln, från råvara till avfall, och ej ge upphov till eventuella miljöstörande 

effekter.
96

  

                                                 

 

92  EMAS miljöledningssystem - www.emas.se. 2008-04-18. 
93

 Ibid  
94 Flening, B (2005). Finansmarknaden, miljön och redovisningen. Naturvårdsverket rapport 5521. s. 39 
95 EMAS miljöledningssystem - www.emas.se. 2008-04-18. 
96

 Ibid 

http://www.emas.se/
http://www.emas.se/


  

 

35 

 

 

Arbete ska alltså inte enbart koncentreras till utsläpps och tillverkningsprocesser. Ytterst ska 

företagen, genom att ständigt förbättra sin miljöprestanda vara med att bidra till ett framtida 

kretsloppsanpassat samhälle. Öppenhet med att redovisa företagets miljöprestanda är en av de 

viktigaste faktorerna i EMAS-systemet.
97

  

Målsättningen med miljöarbetet är inte det enda som ska redovisas utan även företagets arbete 

med miljöfrågor och resultatet av den. Med hjälp av EMAS skall en miljödialog föras och 

hålla debatten om miljö högt upp på dagordningen i samhället och inom näringslivet. Genom 

att företag uppfyller EMAS krav och registreras inom systemet ökar medvetenheten om 

miljöaspekter i Europa och detta ska i det långa loppet ge registrerade företag konkurrens- och 

marknadsfördelar framför miljöomedvetna företag.
98

  

3.6 Legitimitetsteorin 

Ordet legitimitet kommer från franskans légitimité och betyder laglig, lagenlig eller äkta. I det 

allmänna språkbruket brukar man använda ordet berättigande och då ofta ett moraliskt 

berättigande. 
99

 Zelditch uttrycker en allmän definition för legitimitet: 

”…something is legitimate if it is in accord with the norms, values, beliefs, practices, and 

procedures accepted by a group.” 
100

 

Någonting är alltså legitimt om det är i linje med de normer och värden som är accepterade 

allmänt eller av en grupp. Varje del av de tre pelarna, som vi tidigare beskrivit, fungerar enligt 

Scott som en bas för att uppnå legitimitet.
101

 Vissa författare menar även att legitimitetsteorin 

visar på hur företag behandlar olika miljöfrågor. Precis som citatet ovan beskriver, så grundar 

sig teorin i de förväntningar som finns över hur företagen beter sig där målet är ett 

accepterande eller en typ av godkännande av allmänheten. Teorin beskriver även företagens 

ansvar för miljön, ekonomin och de sociala aspekterna ur en synvinkel som ger en mer 

beskrivande bild.
102

  

Det är inte alltid bara positivt att få legitimitet från allmänheten i samhället, enligt Gray så kan 

det ibland innebära problem, vilket medfört att han utarbetat fyra tillvägagångssätt som 

företag eller organisationer kan använda sig av för att skydda sin legitimitet. Det första är att 

informera sina intressenter på vilket sätt företaget skall förbättras. Den andra är att undvika att 

förändra något inom organisationen samtidigt som man försöker att ändra intressenternas 

inställning. Att få intressenterna att fokusera på andra håll för att organisationen skall se mer 

fördelaktig ut är det tredje tillvägagångssättet. Det sista är att ändra intressenters förväntningar 

på organisationens bedrifter. Författaren menar på att dessa strategier och redovisningen av 
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hållbarhet inte alltid visar den verkliga bilden av företaget utan den bild som intressenterna 

förväntar sig.
103

  

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att hållbarhetsredovisningar används av företagen för 

att legitimera sitt arbete. Genom att visa och informera på vilket sätt de arbetar kan de på så 

sätt bli allmänt accepterade och få ett godkännande av sina intressenter. Som vi nämnt tidigare 

finns det problem med trovärdigheten i hållbarhetsredovisningarna och det är här revisorerna 

spelar en viktig roll. Aktuella studier har visat att om ett företags hållbarhetsredovisning 

utsätts för en oberoende granskning så ökar trovärdigheten och därmed blir det alltså lättare 

för företagen att legitimera sitt arbete och få en acceptans av sina intressenter
104

. 

3.7 Sammanfattning Teori 

På grund av vår problemformulering som vi lade fram i det inledande kapitlet, så är vårt 

teoriavsnitt främst koncentrerat till de riktlinjer och rekommendationer som en revisor 

kommer i kontakt med vid granskningen av ett företags hållbarhetsredovisning.  

Revisorn har till uppgift att utföra en revision i en organisation, och görs i syfte att ge 

upplysning om tillförlitligheten i redovisningen samt ledningens sätt att sköta organisationen. 

När det gäller hållbarhetsredovisning vill revisorer gärna se att verifieringen sker som en 

översiktlig granskning istället för en överenskommen granskning, som är fallet idag
105

. 

I vår uppsats har vi valt att redogöra för den institutionella teorin. Den grundar sig i att 

institutioner, i vårt fall revisionsbolagen, har en mängd olika regler och riktlinjer som måste 

eller bör följas för att verksamheten skall fungera. Dessa regler kan vara både tvingande eller 

frivilliga och kan enligt Scott delas upp i tre pelare.
106

 Under dessa tre pelare ryms de 

viktigaste rekommendationer och riktlinjer som en revisor kommer i kontakt med vid 

granskning av en hållbarhetsredovisning. 

GRI, Global Reporting Initative, och deras riktlinjer är de mest vedertagna och är de som först 

och främst används av företag idag när de upprättar en hållbarhetsredovisning. Dessa riktlinjer 

ger en vägledning och ställer vissa krav på hur en hållbarhetsredovisning skall se ut.
107

 

FAR, Föreningen auktoriserade revisorer, kommer varje år ut med en samling som innehåller 

lagar och normer för revisorer. FAR är det främsta arbetsverktyget för revisorer och ses som 

god redovisningssed i Sverige. I FAR´s samlingsvolym går det att hitta kapitlet ”Oberoende 

översiktlig granskning av frivillig separat hållbarhetsredovisning”, vilket är den viktigaste 

rekommendationen för revisorer vid granskning av hållbarhetsredovisning, RevR6.
 108
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4 RAKTISK METOD 

I detta kapitel kommer vi redogöra för vårt tillvägagångssätt vid insamling av primärdata till 

undersökningen. Vi kommer även redogöra för utformandet av intervjumanualen och 

användningen av denna samt varför vi valt just den metoden för datainsamling. Vidare 

kommer vi beskriva vårt val av referensföretag. På detta sätt ger vi läsaren chansen att 

kritiskt granska vår studie samt dess tillförlitlighet. 

4.1 Kvalitativ undersökning 

Som vi beskrivit i tidigare kapitel använder vi oss av en kvalitativ strategi vilket stämmer 

överens med vår hermeneutiska kunskapssyn där vi vill tolka och förstå ett fenomen, hellre än 

att förklara det specifika fenomenet. Detta leder till att vi valt intervjuer som metod vid 

insamling av primärdata. Enligt Sohlberg är intervjuer en vanlig metod att använda sig av för 

att skaffa information inom samhällsvetenskapen. Syftet är oftast att utförligt utforska 

människors avsikter, erfarenheter eller uppfattningar. Om det är sådant som anses viktigt är 

intervjun den metod som går mest på djupet. Intervjuer handlar även om att undersöka 

respondenternas attityder, föreställningar och känslor och det är därför intervjuer omfattar 

ganska få personer.
109

 

Darmer menar på att det finns fem huvudtyper av intervjuer; förklarande intervjuer, 

djupintervjuer, målinriktade ämnesintervjuer, fördjupande intervjuer och fokuserade 

intervjuer.
110

 Den typ som vi använt oss av är en form av djupintervjuer, men vi vill dock 

påpeka att det inte går att riktigt gå på djupet under de tidsramar som våra intervjuer har. Vi 

kommer därför inte att benämna det som djupintervjuer, utan enbart intervjuer eftersom vi 

egentligen inte går in på djupet. Vi anser dock att denna typ liknar våra intervjuer mest 

eftersom tanken med dessa är att de ska ge ytterligare kunskap i det man redan har en 

grundläggande kunskap om. Vår grundläggande kunskap ligger främst i vad revisorer är och 

deras arbetsmetoder vid finansiell redovisning. Den del av revisorers arbete som rör 

hållbarhetsredovisningar är den del som vi undersöker och vill få ytterligare kunskap om 

vilket gör att denna typ av intervjuer är den som bäst beskriver vårt syfte med intervjuerna 

och är därmed den typ som vi valt att använda oss av. 

Inom vetenskapsteorin finns det huvudsakligen tre typer av struktureringsgrader när det gäller 

kvalitativa intervjuer; strukurerade intervjuer, semi-strukturerade intervjuer samt 

ostrukturerade intervjuer. Som man förstår av namnet så innebär strukturerade intervjuer att 

man följer ett frågeformulär väldigt noga med konkreta frågor kring problemställningen där 

relativt lite utrymme ges till följdfrågor och ytterligare diskussion. I den ostrukturerade 

intervjun överlåter intervjuaren till stor del respondenten att själv välja vad hon/han vill prata 

                                                 

 

109 Sohlberg, P & Britt-Marie S. (2002). Kunskapens former - Vetenskapsteori och forskningsmetod. Första upplaga. Liber 

AB. s. 119 
110 Darmer, P & Per F. (1995). Företagsekonomisk undersökningsmetodik. Första upplaga. studentlitteratur. s. 253-255 



  

 

38 

 

 

om.
111

 Vid våra intervjuer har vi dock valt att tillämpa semi-strukturerade intervjuer som 

ligger mittemellan strukturerade och ostrukurerade intervjuer. Vi har som handledning under 

intervjun använt oss av en intervjumanual
112

 där vi har en del färdiga frågor, men även olika 

ämnen som vi vill ta upp i intervjun. I denna typ av intervju är ordningsföljden på frågorna 

relativt oväsentlig, huvudsaken är att de ämnen och frågor som vi vill ta upp verkligen görs. 

Tanken är att intervjun skall flyta på som en dialog mellan intervjuaren och respondenten, 

även frågor som inte finns med på manualen går att ställa. Vi har använt oss av denna främst 

för att det finns stort utrymme för följdfrågor och respondenten ges samtidigt stort utrymme 

att fritt kunna utveckla svaren, dock utan att sväva ut från ämnet allt för mycket som annars är 

risken vid en ostrukturerad intervjuform. Enligt Darmer passar ostrukturerade intervjuer bra 

vid intervjuer men vi anser att en semi-strukturerad passar vår uppsats bättre, då vi på så sätt 

får utförliga svar från respondenterna som dock är kopplade till vår problemformulering.
 113

 

4.2 Val av respondenter 

Vid val av respondenter har vi använt oss av ett subjektivt urval, som i grunden är ett icke-

slumpmässigt urval. Vid denna typ av urval väljer man subjektivt ut vad man tror är ”typiska 

element” och undersöker enbart dessa, dvs. ett urval sker efter vad man själv tror 

representerar den typ av respondenter som eftersöks.
114

 Nackdelen med en sådan metod är att 

den begränsar möjligheten att generalisera resultaten som kommer fram
115

. Det anser vi inte 

vara till någon stor nackdel i vår uppsats, eftersom vi ämnar få en djupare förståelse för våra 

respondenter var för sig och har inte för avsikt att uttala oss om en större population.  

Som vi tidigare beskrivit vill vi med uppsatsen få en förståelse för hur oberoende granskare, i 

vårt fall revisionsbyråers, av hållbarhetsredovisningar upplever granskningen och de ev. 

problem som kan uppstå. Vi bestämde oss för att uppsatsen skall ses ur en revisors synvinkel, 

främst för att vi själva skulle kunna tänka oss en karriär inom revision vilket gör att det finns 

ett intresse samt att det finns mer forskat kring hållbarhetsredovisning ur ett 

företagsperspektiv.  

Egentligen kan vem som helst verka som oberoende granskare av en hållbarhetsredovisning, 

men vi valde att koncentrera oss på revisorer just för att vi är insatta i deras arbetssätt, men 

även för att revisorer enligt många företag tillför trovärdighet och tillförlitlighet till 

hållbarhetsredovisningar. Hållbarhetsredovisning är ett relativt nytt fenomen, om man jämför 

med t.ex. den finansiella redovisningen. På grund av detta visade efterforskningar att det i 

princip är de fyra största revisionsbolagen i Sverige som håller på med granskning av 
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hållbarhetsredovisningar. P.g.a. att det handlar om specialistkunskap visade det sig att de har 

varsin ”avdelning” som arbetade med dessa frågor. Vi valde helt enkelt helt subjektivt ut de 

fyra största revisionsbolagen i Sverige och på grund av vår förförståelse hade vi redan klart 

för oss vilka företag det handlade om. Dessa fyra företag är ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers, 

Ernst & Young, KPMG samt Deloitte, vilka vi längre fram i uppsatsen kommer att presentera 

mer ingående tillsammans med en presentation av de enskilda respondenterna vid respektive 

företag.  

När valen av företag var klara använde vi internet och företagens hemsidor för att söka 

kontaktinformation. I de flesta fall använde vi oss av företagens växel för att sedan bli 

kopplad till den person som är ansvarig för hållbarhetsredovisning, men i vissa fall fanns 

direktnummer till rätt person direkt på företagets hemsida. Vi klargjorde tydligt vid första 

kontakten vårt syfte med uppsatsen för att på så sätt garantera att vi fick prata med den bäst 

lämpade personen. Bestämmande av tid för intervjuer skedde sedan genom kontakt via e-mail, 

dit vi också skickade intervjumanualen så att företagen kunde förbereda sig, så intervjun blev 

så bra som möjligt samt att säkerställa att vi fick ut de vi ville ha. 

4.3 Intervjumanual 

Innan vi genomförde intervjuerna utformade vi en manual
116

 som fungerade som ett stöd för 

både oss som intervjuare och för respondenterna, både före och efter intervjutillfället. Denna 

manual eller guide baserades på den teoretiska referensramen som i sin tur utgick från vår 

problemformulering. På detta sätt fick vi en struktur på frågorna samt att alla relevanta 

områden blev behandlade. De flesta frågor är kopplade till den institutionella teorin, som 

behandlar de regler och rekommendationer som styr revisorers arbete vid upprättande och 

granskning av hållbarhetsredovisningar.  

På grund av att vi valde att göra en semi-strukturerad intervju tillät det oss att ha relativt 

öppna frågor som är lätta för respondenten att svara på och utveckla ett djupare resonemang 

kring. För att frågorna skulle vara lättare att följa och tydligt se vad de behandlade delade vi 

upp frågorna i fyra olika kategorier, vilket är något som även Bryman & Bell rekommenderar 

att man gör
117

. Den första är tänkt som en inledning och behandlar respondentens bakgrund 

med frågor kring deras position inom företaget och hur mycket erfarenhet de har inom 

hållbarhetsredovisning. Den andra kategorin tar upp frågor kring de riktlinjer och 

rekommendationer som finns, t.ex. GRI, FAR och EMAS. Den tredje kategorin tar upp frågor 

som berör revisorns roll vid gransknigen och vad de tillför granskningen. Fjärde och sista 

delen behandlar de något mer allmänna frågorna. Ordningen på dessa frågor är dock ingenting 

som behövs följas slaviskt, utan det finns stort utrymme för att ställa dessa frågor när det 
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passar. Allt för att intervjun ska flyta på och ha formen av ett samtal
118

. Något som är viktigt, 

och som vi tog fasta på vid utformandet av frågorna, är att dessa inte skall vara ledande
119

. 

Intervjumanualen skickades i god tid ut till våra respondenter för att de på bästa sätt kunde 

förbereda sig så att vi fick ut så mycket som möjligt av våra respondenter. Detta var även 

något som efterfrågades av dem, vilket tyder på ett engagemang och en vilja att hjälpa till på 

bästa sätt. Innan vi skickade iväg intervjumanualen till respondenterna läste vår handledare 

igenom frågorna och gav sin syn på hur de var utformade, allt för att säkerställa frågornas 

relevans och kvalité.   

4.4 Intervjuernas genomförande 

Efter kontakten med respondenterna och tid för intervjuerna hade bestämts, precis som vi 

tidigare nämnt, bad vi om deras e-mail adresser så intervjumanualen kunde skickas i förväg 

till respondenterna. 

Alla våra respondenter besitter sådan specialistkunskap att samtliga var stationerade på 

respektive företags huvudkontor i Stockholm. På grund av avståndet till Stockholm samt våra 

ekonomiska begränsningar medförde det att telefonintervjuer var det enda alternativet för oss. 

Enligt Bryman & Bell kan frånvaron av personlig kontakt vara en nackdel eftersom det inte 

går att observera personens kroppsråk vid intervjutillfället
120

. Detta är vi medvetna om, men 

vi hoppas och tror att det inte vid våra intervjuer haft någon avgörande betydelse. Innan 

intervjuerna började vi med att fråga respondenterna om vi fick spela in samtalet för att 

underlätta vårt fortsatta arbete. Samtliga var positivt inställda till att vi spelade in intervjun 

och vi upplevde att respondenterna tog det för givet att vi skulle göra det. Vi använde oss av 

en bandspelare av USB-format för att spela in, dock kan användande av bandspelare verka 

hämmande i vissa fall
121

. Att användandet av bandspelare skulle vara till nackdel var 

ingenting som vi upplevde vid våra intervjuer, utan samtliga respondenter kändes bekväma 

med situationen och svarade öppenhjärtat och utförligt på alla våra frågor. Några av 

respondenterna efterfrågade att få ta del av det material från intervjun som ämnades användas 

av oss, vilket vi självklart har för avsikt att tillgodose. Ett färdigt exemplar av uppsatsen 

kommer även att skickas till respektive respondent, även detta var något som efterfrågades 

vilket vi tolkar som ett ytterligare bevis på proffsighet från deras sida samt att de ansåg att 

syftet med uppsatsen var intressant.  

Samtliga intervjuer genomfördes på ett kontor i Umeå Universitets lokaler, där vi kunde 

genomföra intervjuerna utan att störas av omgivningen på något vis. Vid intervjuerna använde 

vi oss av en konferenstelefon, vilket gjorde att vi båda kunde ta del av intervjun. Frågorna 

ställdes utifrån intervjumanualen utav oss och de var noggrant uppdelade så att en tydlighet 

och kontinuitet fanns under intervjun. Tack vare att vi båda var närvarande vid intervjun, samt 
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121 Ejvegård, R. (2003). Vetenskaplig metod. Studentlitteratur. Tredje upplagan. s. 50 



  

 

41 

 

 

att vi använde oss av en konferenstelefon, kunde vi ställa följdfrågor då vi ansåg att det 

behövdes. Vi ser det som positivt att båda hade möjlighet till detta, eftersom man ofta tänker 

olika och ser på saker ur olika vinklar.  

4.4.1 Intervjuernas utseende 

Vi genomförde fyra intervjuer via telefon och kommer nedan kortfattat beskriva vår 

upplevelse av respektive företag och dess respondent. En utförligare presentation av företaget 

och respondenten kommer att ske i empiriavsnittet. Nedan visas en sammanfattning av 

intervjuerna. 

 

Företag KPMG ÖhrlingsPWC 

Respondent Lina Andersson/Åsa Ekberg Lars-Olle Larsson 

Yrkesroll Sustainability services Chef CSR-specialisterna 

Intervjuform 

Semi-strukturerad 

telefonintervju 

Semi-strukturerad 

telefonintervju 

Datum/Tid 29/4, 11.00-11.45 30/4, 13.30-14.05 

   Företag Deloitte Ernst & Young 

Respondent Torbjörn Westman Birgit Flening 

Yrkesroll Enterprise Risk Services Chef Sustainability services 

Intervjuform 

Semi-strukturerad 

telefonintervju 

Semi-strukturerad 

telefonintervju 

Datum/Tid 7/5, 14.00-14.30 7/5, 15.00-15.30 

 Sammanställning av telefonintervjuer 

I intervjun med KPMG närvarade två respondenter, Lina Andersson och Åsa Ekberg. 

Telefonintervjun skedde i ett avskilt konferensrum där även de använde sig av en 

konferenstelefon och intervjun skedde ostört. De gav båda ett seriöst intryck och upplevdes 

kunniga på sitt område då de svarade på våra frågor på ett utförligt sätt. Intervjun fortgick i en 

avslappnad men samtidigt seriös ton och de kändes genuint intresserade. 

I intervjun med ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers talade vi med Lars-Olle Larsson. Intervjun 

skedde på hans kontor och vi kunde genomföra intervjun ostört. Lars-Olle upplevdes som 

mycket kunnig och svarade väldigt bestämt och tydligt på våra frågor. Det märktes att vi 

intervjuade en person som var otroligt kunnig och inflytelserik inom området. Intervjun 

pågick i en saklig men avslappnad ton. 

Den respondent vi intervjuade hos Deloitte var Torbjörn Westman. Intervjun skedde på hans 

kontor och han upplevdes kunnig och väl insatt i ämnet. Han kändes något stressad och 

svarade ibland väldigt kort på frågorna eftersom vi enbart hade en halvtimme till förfogande. 

Intervjun med Ernst & Young gjordes med Birgit Flening. Intervjun skedde på hennes kontor 

och hon kändes till en början stressad, men efterhand lugnade det ner sig. Birgit kändes 



  

 

42 

 

 

väldigt kunnig och engagerad. Intervjun fortskred i en avslappnad men seriös ton och hon 

utvecklade själv många av frågorna vilket underlättade diskussionen under intervjun.  

Efter intervjuerna transkriberade vi dem. Vi upplevde inga stora problem att överföra 

intervjuerna till text utan det kändes som att respondenterna var tydliga och det framgick vad 

de ville ha sagt. Transkriberingarna sammanfattades sedan till ett kompaktare format, som vi 

sedan e-mailade till respondenterna så de kunde godkänna och bekräfta att vi uppfattat dem på 

ett tillfredställande sätt, dvs. en så kallad respondentvalidering. De respondenter som svarade 

på e-mailet var positiva, och de som inte svarade tolkar vi som att de inte motsatte sig att vi 

använde materialet från intervjun i vår uppsats. 

4.5 Källkritik primärdata 

Det är svårt att kritisera primärdatan eftersom samtliga respondenter kändes seriösa och 

kunniga. Samtliga intervjuer genomfördes i en lugn och ostörd miljö vilket gjorde att vi fick 

utförliga svar, samt god tid till följdfrågor och djupare diskussioner. Det enda som går att 

kritisera är att vissa svar ibland går runt själva frågan, men tack vare att vi båda författare var 

med vid intervjuerna och lyssnade kunde vi leda in respondenten på ämnet igen. Vi anser att 

det inte finns något kring respondenterna och deras agerande som påverkat studien i en 

negativ riktning. 

Den enda som vi känner att vi kan kritisera är i sådana fall vår egen insats under intervjun. Vi 

författare har genomfört intervjuer förut och anser oss veta ungefär hur en intervju ska gå till. 

Trots detta kändes det till en början ovant och ibland svårt att hålla och leda intervjuerna. I 

vissa fall kändes det tydligt att respondenterna besatt djupare kunskap om ämnet och vi kände 

oss då något ”underlägsna”, vilket i sig inte är konstigt men kunde ibland kännas obekvämt. 

Vår ovana att hålla intervjuer kan ha bidragit till att vi missat att följa upp vissa ”trådar” under 

intervjun och kanske varit för passiva. Vi anser dock inte att detta har påverkat intervjuerna i 

sådan riktning att de ej är brukbara. Generellt sätt så anser vi, trots allt, att intervjuerna har 

gett oss den information vi eftersökte.  
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5 EMPIRI 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för den information som våra respondenter delgivit oss 

genom de telefonintervjuer som vi genomfört.  Inledningsvis presenteras varje företag och 

respondent kortfattat, för att sedan övergå till en redovisning av varje respondents utsagor. 

5.1 KPMG 

5.1.1 Bakgrund 

KPMG är ett av världens ledande företag inom bl.a. revision, skatt och rådgivning. KPMG har 

idag ungefär 1500 medarbetare i Sverige på 60 olika orter, och är internationellt sett verksam i 

145 olika länder världen över.
122

 

Lina Andersson och Åsa Ekberg har likartade arbetsuppgifter inom KPMG’s sustainability 

services-avdelning. De arbetar i huvudsak med att granska hållbarhetsredovisningar, samt att 

identifiera företag som i framtiden ska skriva, eller kan komma att producera en 

hållbarhetsredovisning . De hjälper till att strukturera upp de aktuella företagens 

hållbarhetsarbete. Båda två har arbetat med dessa frågor i knappt ett år, medan det på 

avdelningen finns tio till femton års erfarenhet. Den kompetens som de anställda på 

avdelningen besitter är tvärvetenskaplig och deras bakgrunder skiljer sig åt. Alltifrån 

civilekonomer, miljövetare och naturvetare är representerade. 

Vi väljer att inte sära på Andersson och Ekbergs utsagor utan beskriver dem som en samlad 

källa då det underlättar hanteringen av de svar de gett, samt att de i vårt tycke verkade överens 

i det som sades.  

5.1.2 Ramverk vid hållbarhetsredovisning 

De vanligaste riktlinjer företag väljer att upprätta sin hållbarhetsredovisning i enlighet med, är 

enligt Andersson & Ekberg GRI. Detta underlättar jämförbarheten mellan 

hållbarhetsredovisningar och uppskattas av KPMG. Miljöledningssystemet EMAS uppger 

duon att de inte har kommit i kontakt med, detta anser de kan bero på att de företag KPMG 

har granskat är internationella. Då EMAS bara är europeiskt föredrar företagen GRI som är ett 

internationellt ramverk. Att företag upprättar egna kriterier som de vill ha granskade, 

uppfattar inte Andersson & Ekberg som vanligt. Det har dock hänt att företag inte har en 

direkt koppling till GRI, men att kriterierna är helt skiljda från GRI har ej förekommit enligt 

dem. Är ett företag precis i början av att hållbarhetsrapportera är steget väldigt stort att jobba 

helt enligt GRI, och enligt Andersson & Ekberg kan företaget göra en mjukstart för att senare 

kunna anpassa sin verksamhet helt i enlighet med GRI.  De anser vidare att GRI är tillräckligt 

verktyg för företag att upprätta sin hållbarhetsredovisning efter och beskriver vidare vikten av 

att varje företag anpassar GRI till sin egen verksamhet och inte kopierar GRI rakt av. 
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Andersson & Ekberg kallar det här: ” att man äger sin redovisning”. Det är viktigt att få 

företag att förstå betydelsen av att motivera varför man väljer att exkludera en indikator som 

man ej anser vara relevant. 

När det gäller att tillämpa GRI’s riktlinjer på olika företagstyper finns enligt Andersson & 

Ekberg vissa skillnader.  De menar att industriföretag jämfört med tjänsteföretag har fler 

indikatorer att tillämpa. Detta innebär att tjänsteföretagen måste exkludera fler indikatorer och 

presentera goda förklaringar till varför de uteslutna indikatorerna inte är relevanta. Istället kan 

dessa företag jobba internt med frågor och policys, forsätter Andersson & Ekberg. När 

tolkningssvårigheter av GRI kommer på tal förklarar Andersson & Ekberg att GRI’s riktlinjer 

är så pass tydliga vad gäller det som ska redovisas, så länge företaget själva definierat vad 

som skall ingå i deras hållbarhetsredovisning, att ingen tolkningsproblematik uppstår.  

5.1.3 Granskning av hållbarhetsredovisningen 

De företag som vill ha sin hållbarhetsredovisning granskad blir direkt inkopplade till KPMG’s 

hållbarhetsavdelning, som sköter allt från början till slut, berättar Andersson & Ekberg. Det är 

avdelningen som har kontakten med kunden, medan den finansiella revisorn är 

huvudansvarig. När vi ber dem beskriva den auktoriserade revisorns roll vid granskandet av 

hållbarhetsredovisningar, beskriver de att den auktoriserade finansiella revisorn fungerar som 

en inledande kontakt mellan dem och kunden. Ofta är det så att kunden initialt är kund hos 

den finansiella revisorn och i det läget kunden har för avsikt att få sin hållbarhetsredovisning 

granskad, kontaktas hållbarhetsspecialisterna på KPMG. Vidare beskriver de att den 

auktoriserade revisorn även sköter den slutliga underskriften av bestyrkandet, vilket ses som 

en kvalitetsstämpel enligt Andersson & Ekberg. 

När vi ber Andersson & Ekberg peka på de största skillnaderna mellan bestyrkandet av en 

finansiell redovisning och en hållbarhetsredovisning nämner det granskningsbeviset. Vid 

hållbarhetsredovisning finns inget lagstadgade kriterier att granska emot, eftersom denna typ 

av redovisning är frivillig. Granskningsbeviset ser därför inte likadant ut, medan 

granskningens metodik är densamma. 

Enligt Andersson & Ekberg uppstår inte några större bekymmer vid verifiering av den 

information som ges av företaget. Här används samma metodik som vid finansiell revision, 

där både kvalitativa och kvantitativa underlag undersöks och det godkänns ingen information 

som de ej känner sig trygga med och som företaget ej kan visa är korrekt. De anser heller inte 

att det finns några större svårigheter i att kontrollera informationen som ges av företagen 

externt. Andersson & Ekberg påpekar dock att kontroll av information inte är det enda som 

genomförs, utan även att granska processen för insamlandet av information och system för 

datainsamling i företagen. Att denna spårbarhet av information är tillförlitlig på alla nivåer i 

företaget är oerhört viktig vid en granskning betonar Andersson & Ekberg. 

Duon bedömer inte att risken är speciellt stor att företag skönmålar sin hållbarhetsredovisning 

genom att bara redovisa indikatorer där företagets prestationer är bra och slopa de som är 

dåliga. De medger dock att så kan vara fallet på kort sikt, men deras uppfattning är att det är 
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väldigt sällsynt. De nämner även att företagen nog inte vågar undanhålla information, för att 

detta senare kan slå tillbaka på dem negativt. Enligt Andersson & Ekberg rekommenderar 

KPMG att företag redovisar både negativa och positiva aspekter av sitt hållbarhetsarbete, 

annars uppstår trovärdighetsproblem. Om en indikator inte tas med skall detta motiveras och 

den motiveringen ska accepteras av granskaren. Andersson & Ekberg berättar vidare att 

KPMG, som revisionsbyrå, i sin tur blir granskade av revisionsnämnden och att de därför 

lägger stor vikt vid att vara trovärdiga. På så vis accepteras det inte att ett företag skönmålar 

sig själva, hävdar Andersson & Ekberg. De påvisar samtidigt att detta kan utgöra skillnader 

mellan en granskad och en icke granskad hållbarhetsredovisning, och menar att läsaren kan 

känna sig tryggare med den information som ges i en granskad redovisning och att 

förklaringarna här är rimligare och mer tillförlitliga.  

Andersson & Ekberg menar att företagstyp påverkar granskningen. En del företag anser att 

vissa indikatorer är viktigare att granska än andra och somliga har behov av att granskningen 

är mer omfattande. Det handlar mest om prioriteringsområden och omfattning av 

granskningen hävdar Andersson & Ekberg. De beskriver vidare att branschen inte kanske 

alltid har så stor betydelse vid granskning och verifiering utan snarare hur utvecklade 

företagets interna rutiner för datainsamling är. Denna dokumentation är helt avgörande för 

verifieringsmöjligheterna påpekar Andersson & Ekberg. 

5.1.4 Revisionsbyråns roll och verktyg 

Andersson & Ekberg berättar att KPMG endast använder sig av FAR’s rekommendationer, 

d.v.s. standarden RevR6. Internationellt används IAES3000. Dessa standards har endast 

revisionsbyråer rätt att använda. De förklarar vidare att dessa är gemensamt utarbetade av alla 

revisionsbyråer som arbetar med hållbarhetsfrågor och att denna standard är praxis. Den 

metodik för arbetet som ges i RevR6 är något alla revisionsbyråer följer, dock kan arbetet 

struktureras upp på olika sätt mellan byråerna enligt Andersson & Ekberg. På detaljnivå, vad 

gäller uppdraget, görs en överrenskommelse med företaget i fråga i uppdragsbrevet om hur 

grundlig granskningen skall vara. 

Ett eventuellt lagstadgande av hållbarhetsredovisningar ställer sig Andersson & Ekberg 

negativa till. De är för frivilligheten då det för vissa företag inte är relevant att redovisa sitt 

hållbarhetsarbete i en hållbarhetsredovisning. Vidare beskriver det vikten av att företag är 

mogna för att hållbarhetsredovisa och att bli granskade, samt att de initialt skapas struktur och 

system för att jobba med frågorna. Andersson & Ekberg uttrycker sig som följer:  

”… vi förespråkar hög kvalitet på det som presenteras och redovisas, hellre det och att det är 

frivilligt än att det är lagstadgat och att ett företag inte kan redovisa på ett bra sätt.” 

Andersson & Ekberg anser att företag får ett mervärde när en revisionsbyrå fungerar som 

oberoende granskare då det per automatik ger en kvalitetsstämpel jämfört med andra 

oberoende granskare. Detta beror, enligt dem, främst på att de har en väl inarbetad metodik 

och att revisionsnämnden, som tredje part, granskar byråns arbete. Denna kvalitetsstämpel 

saknas hos andra oberoende granskare poängterar Andersson & Ekberg. Jämförbarheten och 
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trovärdigheten förbättras även när revisionsbolag utför granskningen, fotsätter de. Behov av 

ytterligare kompetens anser inte Andersson & Ekberg behövs på avdelningen. Det är dock 

alltid viktigt att vara insatt i sakfrågor och skulle inte den kompetensen finnas anlitas externa 

specialister. Detta är dock väldigt sällsynt p.g.a. KPMG’s breda nätverk, förklarar de.  

Det faktum att svenska företag inte bestyrker sina hållbarhetsredovisningar i samma 

utsträckning som man gör utomlands har Andersson & Ekberg en förklaring till. De anser att 

vi i Sverige har en generell attityd att det man redovisar är rätt och att man internationellt inte 

har den synen på redovisningen. De menar även att internationella företag tenderar att 

framställa sitt hållbarhetsarbete på ett mer marknadsförande sätt än vad svenska företag gör. 

De är dock noga med att påpeka att detta ej behöver sänka kvaliteten på rapporterna. 

5.2 ÖhrlingsPriceWaterhouseCoopers 

5.2.1 Bakgrund 

ÖhrlingsPriceWaterhouseCoopers är ett både internationellt och nationellt sett ett av de fyra 

största bolagen inom revision, redovisning mm. ÖhrlingsPwc har idag ungefär 3000 

medarbetare på 125 kontor runt om i Sverige, och 146 000 medarbetare totalt i 150 länder. 
123

  

Lars-Olle Larsson är en av frontfigurerna i frågor kring CSR och hållbarhetsredovisningar i 

Sverige. Han har en minst sagt diger erfarenhet inom området med meriter som miljödirektör 

på posten, marknadschef i ett Bonnierägt postorderföretag och infodirektör i domänverket. I 

grunden är han folkskolelärare. För tillfället leder han CSR-specialisterna på 

ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers där kunderna är större bolag. Larsson har varit verskam 

inom revisionsbranschen i drygt tretton år. Han sitter med i ett antal råd, grupper och 

kommittéer både i Sverige och internationellt. Några av dessa är Management Committee 

European Sustainability Reporting Association, internationella revisorsorganisationens 

expertpanel som kallas Sustainability Experts Advisory Panel och han är FAR SRS 

representant i den Europeiska Revisorsorganisationen FEE Sustainability Policy Group, för att 

nämna några. 

5.2.2 Ramverk vid hållbarhetsredovisning 

När det gäller de riktlinjer som företag väljer att upprätta sin hållbarhetsredovisning enligt är 

Larsson mycket tydlig i sin bedömning. Han hävdar att det i princip bara är GRI’s riktlinjer 

som används, som även har kommit att bli normgivande. Larsson anser att det är därför 

statens femton ägda bolag och finansanalytikers förening för att nämna några, har valt att 

tillämpa GRI’s riktlinjer. När vi ber honom beskriva eventuella tolkningssvårigheter med GRI 

så drar han paralleller till finansiell redovisning. Han understryker vikten av att detta 

redovisningsområde måste få tid att mogna. GRI har bara varit verksam i tio år medan 

finansiell redovisning har haft 1000 år på sig att utvecklas och hans uppfattning är att GRI 

ytterligare måste utvecklas och förtydligas på alla områden. GRI är bara ett initiativ och ingen 
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standard och detta ger en möjlighet till tolkningsutrymmen enligt Larsson. EMAS som är ett 

miljöledningssystem hävdar Larsson är ”en reminiscens från stenålder” och det är hans 

absoluta gissning att dessa riktlinjer kommer att försvinna. Istället för att företag använder sig 

av egna kriterier förordar Larsson att företagen använder sig av de internationella ramverk, 

GRI, som finns att tillgå. Anser företaget ändå att de, av någon anledning, vill upprätta egna 

kriterier så kommer detta att påpekas i bestyrkanderapporten. Detta hävdar dock Larsson inte 

vara speciellt vanligt i modern tid.  

Enligt Larsson är det viktigt att olika typer av företag viktar sin redovisning så att det passar 

dess verksamhet och att genom en dialog med de berörda intressenterna erbjuda den 

redovisningsinformation som det anser sig behöva. Larsson ger följande exempel:  

”Om man är posten t.ex. ska man inte redovisa det miljöanpassade kontoret utan då ska man 

naturligtvis diskutera transporternas miljöbelastning, eftersom man är Sveriges största 

transportföretag.”  

En hållbarhetsredovisning skiljer sig på så vis mellan företag, vilket inte den finansiella 

redovisningen skulle gjort där räkenskapsdelarna är givna.  

5.2.3 Granskning av hållbarhetsredovisning 

Rutinen idag vid bestyrkande handlar enligt Larsson att en vald revisor påtecknar 

bestyrkanderapporten i hållbarhetsredovisningen tillsammans med en hållbarhetsspecialist, 

förutsatt att det handlar om ett revisionsklientföretag. Är företaget i fråga inte 

revisionsklientföretag kan specialisten själv påteckna bestyrkanderapporten tillsammans med 

någon annan revisor som ej är knuten till det aktuella företaget. Vid de tillfällen man behöver 

spetskompetens som inte finns att tillgå i byrån, får man gå ut externt för att tillskansa sig den 

saknade kompetensen precis på samma sätt som t.ex. IT-specialister används vid 

finansiellrevision.  

Det som Larsson ser som de största skillnaderna mellan finansiell redovisning och 

hållbarhetsredovisning är att man vid finansiell revision använder sig av lagbundna externa 

kriterier mot vilka företagen redovisar, exempelvis årsredovisningslagen. Så är ej fallet vid 

den gransknings som görs av hållbarhetsredovisningar, där lösa icke lagstadgade riktlinjer 

används som grund för granskningen. Larsson menar vidare att tillvägagångssättet däremot är 

likartat och hämtat från finansiell revision, som är beskriven i FAR SRS, RevR6. 

Lars-Olle Larsson lägger stor vikt vid att särskilja de engelska begreppen, ”audit” och 

”assurance”. Audit handlar enbart om revision vid finansiell redovisning och assurance är 

granskningen som leder till ett bestyrkande med en lägre grad av säkerhet. Vid granskning av 

hållbarhetsredovisningar erbjuds ingen fullständig säkerhet, hela området är frivilligt. Detta 

kan alltså inte ses som en revision. Larsson berättar vidare att företaget och byrån tillsammans 

avgränsar uppdraget, vilket kan innebära en granskning av endast tre indikatorer. När väl det 

är gjort uppstår inga svårigheter att följa standarden enligt Larsson, däremot anser han att det 

kan uppstå problem kring vad som är tillfredställande för användaren av 
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hållbarhetsredovisningen. Det är därför viktigt att revisionsbolaget inte accepterar uppdrag 

som uppvisar information som inte är väsentligt. 

När det gäller den möjlighet företag har att välja vilka delar av sin hållbarhetsredovisning som 

de vill har granskade finns det enligt Larsson en risk i att företagen i sin redovisning 

skönmålar sig själva och bara väljer att redovisa den information som är fördelaktig för dem. 

Detta kallar Larsson ”förväntansgapet” och det är något som inte är önskvärt. Han ser det så 

att när revisionsbolaget antar ett uppdrag pantar de deras varumärke och bestyrker de då något 

som ej saknar giltighet, undergräver de samtidigt sitt eget varumärke vilket är väldigt negativt. 

Det är därför av största vikt, enligt Larsson, att det är specialister som gör denna granskning 

och inte den gängse auktoriserade revisorn, då denne kanske inte kan göra en korrekt 

bedömning av vad som är relevant och ej.  

5.2.4 Revisionsbyråns roll och verktyg 

Larsson förklarar att de rekommendationer som används när det gäller bestyrkande av 

hållbarhetsredovisning uteslutande är FAR SRS, RevR6, vad gäller Sverige och ISAE3000 på 

den internationella arenan. Här beskrivs hur revisionsbyråers metodik för att genomföra en 

granskning och ett bestyrkande av en hållbarhetsredovisning. Dessa två standards är 

kongruenta och det som ryms i den internationella standarden ryms även i FAR SRS. Vidare 

förklarar Larsson att PWC precis som de andra revisionsbyråerna har sina interna rutiner och 

system för att planera, genomföra och slutföra uppdragen. 

Enligt FAR SRS finns det inga krav på vem som har rätt att göra en oberoende granskning av 

ett företags hållbarhetsredovisning. Detta ser dock inte Larsson som ett problem. Han anser att 

dessa aktörer, såsom certifieringsbolag och famous faces, förmodligen bara kommer vara 

parenteser i branschen och att det är en fri marknad. Han understryker att dessa heller inte 

bestyrker siffror och fakta som ges utan bara uttrycker verksamhetens göranden och låtande 

som knappast går att jämföra med den granskning och bestyrkande som görs av ett 

revisionsbolag. Han förklara vidare att det i Sverige bara är en av tio som valt att få sina 

redovisningar bestyrkta enligt den senaste statistiken som ej var ett revisionsbolag.  

Larsson uttrycker att det är viktigt att man fortsätter att fortbilda och investera i folk så att 

utvecklingen inom hållbarhetsredovisningsområdet fortlöper. Han säger:  

”För detta är ingen tillfällig fluga, detta är definitivt en varaktig trend.” 

Larsson uttrycker tydligt vikten av att särkskilja redovisningar som ej är bestyrkta och 

redovisningar som är det. I de fall där de inte är bestyrkta skall de snarare kategoriseras som 

information eller marknadsföring istället för att använde ett begrepp som redovisning. När en 

redovisning inte är bestyrkt är den ej kvalitetssäkrad, det är först när den är bestyrkt som man 

enligt Larsson kan rubricera det som en hållbarhetsredovisning. Att göra 

hållbarhetsredovisningar lagstadgade är inget Larsson anser vara fördelaktigt. Detta beror 

enligt honom främst på att området är så ungt och att det krävs fortsatt utveckling och 

innovativa lösningar på hållbarhetsredovisningsområdet med GRI som ramverk.  
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5.3 Deloitte 

5.3.1 Bakgrund 

Deloitte är ett av världens ledande revisions- och konsultföretag. De levererar tjänster världen 

över inom bl.a. revision, redovisning och finansiell rådgivning. De har för närvarande 150 000 

medarbetare i 140 länder, och ungefär 1000 medarbetare enbart i Sverige.
124

 

Intervjun med Deloitte genomfördes med medarbetaren Torbjörn Westman. Han är ansvarig 

för Sustainability på Deloitte och kommer i kontakt med hållbarhetsredovisning främst genom 

att han genomför granskningar. Den position han har idag tog han över för ungefär ett och ett 

halvt år sedan men har hållit på med frågeställningarna något längre än så. På avdelningen är 

det inte någon som enbart jobbar med detta förutom han själv, men han uppskattar att det på 

årsbasis sysselsätter ungefär fyra till fem heltidstjänster. Westman känns kunnig och insatt i 

arbetet med hållbarhetsredovisningar, och gav givande svar vid intervjutillfället. 

5.3.2 Ramverk vid hållbarhetsredovisning 

Enligt Westman är GRI´s riktlinjer utan tvekan de riktlinjer som är de mest vedertagna hos 

företagen. Han har inte stött på några andra riktlinjer, utan de har i vissa fall egna riktlinjer 

eller kriterier där GRI har fungerat som en vägledning vid framtagandet. Vissa har även sina 

egna miljöledningssystem som de granskar efter. Han har heller inte stött på EMAS riktlinjer 

utan det är tydligt att det är GRI som gäller. 

Westman anser att det är helt okej om företag upprättar sina egna kriterier, och han ser inga 

speciella problem med detta eftersom det inte försvårar deras arbete på något sätt. Han anser 

att det idag går att lita på en hållbarhetsredovisning, men självklart enbart om den är granskad.  

5.3.3 Granskning av hållbarhetsredovisning 

Westman anser inte att det finns några stora tolkningsvårigheter med GRI vid verifieringen. 

Han är tydlig med att de verifierar de siffror som företaget skrivit med interna underlaget och 

där ser han inga stora problem. Däremot kan det finnas tolkningsvårigeter med verifiering av 

en checklista där det kan diskuteras vad som skall vara med under en specifik punkt. Han 

framhåller dock att det ibland kan finnas svårigheter med att verifiera icke-finansiell 

information. Till exempel tar han upp att det inte alltid finns underlag, utan man får 

genomföra intervjuer och skapa sig en egen uppfattning om det verkar rimligt eller inte. Han 

påpekar att det faktiskt inte är en revision som de gör, utan en översiktlig granskning.  
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Den största skillnaden mellan en hållbarhetsredovisning och en finansiell redovisning är just 

den, enligt Westman, att man gör en översiktlig granskning, inte en revision. Eftersom man i 

en hållbarhetsredovisning pratar om icke-finansiell information kan det medföra svårigheter, 

Westman uttrycker: 

”Det är ju icke finansiell information som vi pratar om, vilket innebär att det kan vara mycket 

svårare att få externa underlag många gånger, och en hel del gånger är det mera textmassa, 

kan jag tycka”. 

Många företag går ut offentligt och säger att deras redovisning är oberoende bestyrkt, men 

Westman anser att om ett företag kallar sin redovisning oberoende bestyrkt så ska det inte 

bara vara en tabell eller ett par siffror som är bestyrkta, utan det ska gälla hela redovisningen. 

En revisor har möjligheten att skriva exakt vilka sidor eller delar som är oberoende granskade 

men i de fall där det handlar om begränsade delar, anser han att redovisningen inte kan anses 

oberoende bestyrkt. Westman säger att många företag slår på stora trumman och säger att 

deras redovisning är bestyrkt, fastän det egentligen handlar om en verifiering av ett fåtal 

indikatorer.  

Det största problemet vid granskningsprocessen anser han vara att hitta underliggande 

information som kan styrka det som står. Westman menar även att många företag idag inte är 

mogna eller att de inte har system för att bli granskade. 

5.3.4 Revisionsbyråns roll och verktyg 

Westman hävdar att de först och främst följer FARSRS rekommendationer och att det är 

enligt den de granskar. Han påpekar att de följer RevR6 standarden som finns FAR, och vid 

t.ex. en internationell granskning så används internationella standards, dock har han inte varit 

med om några internationella granskningar. Westman förklarar att det finns en mängd regler 

som revisorer måste följa, t.ex. etiska regler, men när det gäller revisorers rekommendationer 

så är det, enligt honom tydligt att det är RevR6 som man granskar utifrån. Westman nämner 

också att de har sina egna granskningsdokument på Deloitte, men de berör själva 

arbetsmetodiken och är inte en rekommendation utan snarare ett arbetsverktyg.  

Westman framhåller att de rekommendationer som ges ut av FAR just nu är tillräckliga, men 

tillägger att bl.a. han själv håller på att arbeta om och utveckla rekommendationerna. Han 

anser att de behöver bli mer specificerade och fylligare.  

På frågan hur han ser på att andra oberoende parter än revisorer kan granska redovisningar 

svarar han att ingen annan kan granska en redovisning enligt RevR6 än just revisionsbyråerna. 

Han menar också på att deras metoder är bättre och mer vedertagna än andra granskares. Han 

tror att det är svårt att hålla konkurrensen ute eftersom de inte har patent på den oberoende 

granskningen, men han förklarar att de däremot har patent på RevR6. Som en följd av detta 

anser han att trovärdigheten blir bättre om revisionsbyråer utför granskningen istället för att 

andra oberoende granskare gör det.  
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5.4 Ernst & Young 

5.4.1 Bakgrund 

Ernst & Young är en stor internationell aktör inom revision, skatt mm. E & Y har ungefär 

130 000 medarbetare världen över i 140 länder på 700 kontor. I Sverige är de verksamma på 

70 kontor. De blev enligt Finansbarometern utsedda till årets revisionsbolag 2007 och 

2006.
125

 

Intervjun med Ernst & Young genomfördes tillsammans med Birgit Flening. Flening är 

auktoriserad revisor och är för tillfället miljöchef på Ernst & Young vid huvudkontoret i 

Stockholm. Hon jobbar dels med miljöfrågor i den finansiella redovisningen, dels med 

verifiering av olika hållbarhetsredovisningar. Flening beskriver att hon nästan alltid har jobbat 

med miljöfrågor mer eller mindre och hon blev miljöchef på Ernst & Young 1995. I nuläget 

finns ungefär 8-10 stycken som har kompetensen och kan jobba med hållbarhetsredovisning 

på byrån. Flening är även ordförande i Sveriges Finansanalytikers grupp för Corporate 

Responsibility, som har till uppgift att ta fram rekommendationer för vad finansanalytiker vill 

att bolag skall redovisa inom CSR i sin årsredovisning. Flening upplevs som väldigt kunnig 

och otroligt engagerad, och verkar besitta stora kunskaper inom området. Hon har även en 

lång erfarenhet av miljö- och hållbarhetsfrågor. 

5.4.2 Ramverk vid hållbarhetsredovisning 

Flening menar på att GRI´s riktlinjer är de vanligaste som företag använder sig av, och hon 

säger att det är den enda riktlinje som hon vet någon följt. Hon påpekar dock att de som inte 

använder GRI har egenutvecklade system. När vi frågade om användandet av EMAS 

miljöledningssystem så var hon tydlig med det är två olika saker, EMAS är en miljöstandard 

för produktionshandläggning medan hållbarhetsredovisning ofta sker på koncernnivå. Flening 

anser att det är helt okej att företag utformar sina egna kriterier vid upprättande av 

hållbarhetsredovisningar, vilket till viss del även sker med GRI då de själva väljer vilka 

nyckeltal de vill ha granskade. Hon anser att det är bättre att företagen utformar sina egna och 

att dessa blir bra, istället för att följa t.ex. GRI och göra det halvdåligt. Hon tycker att det då 

blir intressantare och inte ”… ett svart hål av information som man drunknar i, blir vansinnig 

över och slänger”. 

 Flening tycker generellt sett att GRI´s riktlinjer är bra men inte tillräckligt bra och påpekar att 

det hela tiden pågår arbete med att förbättra dem. Hon anser att det finns svårigheter med att 

tolka GRI´s riktlinjer, främst eftersom det bara är en vägledning. Det finns stora 

tolkningsfrågor och hon beskriver att hon tycker att klimatfrågan är viktig. De obligatoriska 

indikatorerna som gäller klimatfrågorna i GRI är däremot väldigt få och hon anser att 

klimatfrågorna i GRI är ”styvmodersbehandlade”, dvs. att de är åsidosatta jämfört med andra 

frågor. Hon menar vidare att även biologisk mångfald och ekosystemtjänster är 
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”styvmodersbehandlade” . Hon är kritisk till att GRI faktiskt accepterar att klimatfrågorna är 

åsidosatta och menar på att GRI kunde varit bättre på dessa områden. Hon förklarar vidare att 

de sociala indikatorerna och de som jobbar med mänskliga rättigheter har ett övertag jämfört 

med t.ex. miljön. Det är enligt Flening en väldig slagsida åt de sociala frågorna. Hon ställer 

sig även kritisk till att det är väldigt lite som krävs för att få en bestyrkandesymbol i sin 

redovisning. Hon tycker att det kan bli farligt i längden att sätta en plussymbol, trots att det är 

regelrätt att sätta plus för en liten verifiering. Hon anser att GRI har missat detta och att det 

borde krävas ”full scope edit” för att erhålla en plussymbol i redovisningen. Hon påpekar 

samtidigt att det faktiskt inte sitter några revisorer GRI´s ”Stakeholder Council”.  

5.4.3 Granskning av hållbarhetsredovisning 

Flening förklarar att den största skillnaden mellan finansiell redovisning och 

hållbarhetsredovisning är att den finansiella har etablerade redovisningsstandards och 

redovisningsprinciper. Hon säger att en hållbarhetsredovisning idag kan se ut lite hur som 

helst, och att man inte utför en revision utan en oberoende verifiering. Hon beskriver att man 

vid finansiell revision jämför om ”kartan” stämmer överens med verkligheten, men att det vid 

hållbarhetsredovisning inte finns något regelverk så utfallet kan bli hur som helst. 

Hon förklarar att det krävs andra metoder vid granskningen av hållbarhetsredovisningar 

jämfört med finansiella redovisningar. Det finns, enligt Flening, inte lika många tekniker att 

stödja sig mot som det finns vid den finansiella, utan det gäller i större utsträckning att hitta 

det som företagen inte förtäljer. Hon menar vidare att det är där deras risk också ligger, dvs. 

att företagen säger att de ger en rättvisande bild, men att det ändå finns en mängd fel som 

revisionsbyrån inte har kunskap att upptäcka. Flening menar på att det är här det största 

problemet ligger vid granskning, och att problemet är stort. 

Enligt Flening kan det i vissa fall vara missvisande när det står att en hållbarhetsredovisning 

är granskad. Hon förklarar att läsaren måste vara väldigt noga med att läsa 

granskningsintygen, eftersom det ibland är endast en eller ett fåtal indikatorer som är intygad. 

Vi nämnde tidigare i avsnittet hennes kritik till de få krav som ställs på företag att erhålla 

bestyrkandesymbolen. Flening forsätter att beskriva dessa problem och menar att de 

indikatorer som enligt GRI måste redovisas för t.ex. betyget B egentligen är en mycket liten 

del, och att företaget kan erhålla ett plus för enbart en oberoende granskad siffra eller tabell. 

Flening anser att detta är ett bekymmer och säger: 

”….det ger fel bild, läsaren förstår inte det här så man kan ju tro att alltihop som står där är 

sant och granskat, när egentligen handlar om en eller två siffror”. 

Flening säger att det är svårt att svara på om företag medvetet förskönar sina 

hållbarhetsredovisningar och att hon endast kan titta på rapporterna de jobbar med. Hon 

förklarar att man under arbetets gång rättar till missförstånd och felräkningar så att det i 

slutändan ska bli rätt. Hon poängterar även att hon inte kan uttala sig om den del som inte 

granskats och att en redovisning som bara talar om hur bra man är inte är trovärdig. 
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När vi författare frågade Flening vad hon anser vara de största problemen vid en granskning 

eller verifiering så svarade hon att det är samma som vid finansiell redovisning, dvs. att det är 

en sak att granska men en annan att hitta det de inte berättar.  

5.4.4 Revisionsbyråns roll och verktyg 

Flening är väldigt tydlig med att man skall skilja mellan den hållbarhetsredovisning som ingår 

i förvaltningsberättelsen och den frivilliga fristående som är separat. De huvudsakliga 

rekommendationer som de arbetar efter är FAR´s standard, RevR6, som hon beskiver är en 

vägledning för oberoende granskning. Hon beskriver vidare att alla byråer har sina interna 

hjälpmedel som beskriver revisionsmetodiken, som är väldigt lik metodiken vid finansiell 

revision. 

När vi frågar om hon anser att FAR´s rekommendationer är tillräckliga förklarar hon att så är 

fallet, men påpekar samtidigt att hon är med och utformar dessa. Hon beskriver att dessa 

rekommendationer hela tiden utvecklas och förändras och påpekar att det faktiskt är ett 

levande dokument som anpassas till verkligheten. Flening anser att FAR´s rekommendationer 

är tillräckliga vid en viss given tidpunkt men att det är viktigt att hålla utvecklingen vid liv.  

Flening anser att revisorer, jämfört med andra externa parter, tillför en kvalitetssäkring vid en 

oberoende granskning av hållbarhetsredovisningar. Hon förklarar att revisionsbyrån 

undersöker om informationen är verifierbar och vilken intern kontroll företaget har i sitt 

system. Detta medför att processerna är kvalitetssäkrade, vilket hon inte anser att andra 

granskare ger. Hon förklarar vidare att revisorer är vana vid redovisningsprocesser, hur man 

gör analyser och att det dokumenteras på rätt sätt, vilket medför ökad tillförlitlighet.  

Vi frågade Flening om hon anser att det går att lita på en hållbarhetsredovisning idag, varpå 

hon förklarar att det inte går att veta. Hon anser att det finns olika sätt att se om den är 

intressant. Hon brukar titta på vad som skrivs om biologisk mångfald eftersom det intresserar 

henne mest, vilket då blir en indikation på redovisningens resterande innehåll. Hon anser att 

det är skillnad på en rapport granskad av en revisor jämförelsevis, men menar på att det beror 

främst på att hon vet skillnaderna. Birgit är tydlig med att man måste läsa granskningsbetyget 

och inte luras av den volymiösa texten. 
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6 ANALYS 

I detta kapitel kommer vi att analysera det empiriska material som redovisades i föregående 

kapitel. Vi kommer diskutera och visa på skillnader mellan de olika revisionsbyråerna, för att 

sedan koppla detta till de teorier som vi presenterat i teorikapitlet. Vi har dock valt att göra 

en empirikoncentrerad analys, först och främst på grund av att vi vill lyfta fram vad som 

framkommer av intervjuerna och dels för att teoribildningen på området är begränsad. Vår 

avsikt är dock ändå att till viss del koppla vårt empiriska resultat mot teorier då vi är en 

aning deduktiva i vårt angreppssätt. Då de delar som analyseras i mångt och mycket hör ihop 

kommer även vissa områden tas upp under fler än en rubrik, då tydliga gränsdragningar är 

svåra att göra. 

6.1 Ramverk vid hållbarhetsredovisning 

Det har empiriskt framgått att GRI, Global Reporting Initiative, är det absolut mest använda 

ramverket. Företagsspecifika kriterier förekommer dock även. Miljöledningssystemet EMAS 

visade sig däremot vara väldigt sällsynt. GRI, EMAS och egna företagsspecifka kriterier anser 

vi vara normer som företaget kan välja att följa. De kan även uppfattas som regler om man 

väljer att tillämpa dessa ramverk, men eftersom hållbarhetsredovisningar är frivilliga tolkar vi 

riktlinjerna snarare som upparbetade, eller valda, normer för företagen att följa. På så vis 

anser vi att de är hemmahörande under den normativa pelaren. Scott menar att normer ibland 

ifrågasätts p.g.a. att de är väldigt lika tvingande regler, men även normer kan beskriva hur 

någonting skall göras och definiera hur ett specifikt mål ska nås i många olika typer av 

sammanhang.
 126

   

Vi kommer att successivt redogöra för dessa tre, ovan nämnda, typer av ramverk och ämnar 

analysera respondenternas svar sinsemellan för att efter det om möjligt knyta vårt empiriska 

resultat mot vårt teoretiska ramverk. Tilläggas bör, att den företagserfarenhet 

revisionsbyråerna har endast bottnar i de företag de granskat. 

Det råder ingen tvekan om att GRI’s riktlinjer är normgivande inom hållbarhetsrapportering 

och att de är det absolut mest använda riktlinjerna för företag att upprätta sin 

hållbarhetsredovisning efter. Andersson & Ekberg(KPMG) hävdar att GRI är det absolut 

vanligaste och att de heller inte har stött på något annat ramverk för rapportering av hållbar 

utveckling. De har däremot varit med om att företag inte har en direkt koppling till GRI, men 

att det heller inte är helt skiljt från GRI. Fördelen med GRI anser de vara att jämförbarheten 

ökar mellan företags hållbarhetsrapportering. Jämförbarhet är en av de viktigaste normerna 

inom redovisning och ryms under den normativa pelaren
127

. Andersson & Ekberg resonemang 

styrker därigenom våra antagande om att användandet av samma ramverk förbättrar 
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jämförbarheten. Larsson(ÖPwc) förordar också att företag använder sig av GRI, görs inte det 

påpekas det i bestyrkande rapporten, och hävdar samtidigt att detta internationella ramverk i 

princip är det enda som används. Westman(Deloitte) anser också att GRI är de mest 

vedertagna, men har däremot inga synpunkter på att företag upprättar sina egna kriterier 

eftersom deras arbete ej försvåras på något sätt. Flening(E&Y) ser heller inga problem med att 

företag upprättar sitt arbete enligt egna kriterier. Hon anser att det är bättre att sätta upp egna 

riktlinjer istället för att följa GRI halvdåligt. Meningarna mellan byråerna går alltså isär en 

aning vad gäller företagsspecifika kriterier för hållbarhetsredovisning. Hälften av 

respondenterna ställer sig en aning tveksamma till att företag upprättar arbetet enligt egna 

kriterier, medan resterande hälft inte har samma åsikt. Dock är respondenterna helt överens 

om att GRI är de otvivelaktigt mest utbredda ramverket för hållbarhetsredovisning.  

Miljöledningssystemet EMAS, visade sig dock inte vara speciellt använt bland de granskade 

företagen. Ingen av våra respondenter har stött på dessa riktlinjer vid en granskning. Flening 

menar att man ska skilja på riktlinjer för hållbarhetsredovisning, som ofta sker på 

koncernnivå, och denna miljöstandard för produktionsanläggningar och vill ej göra en 

jämförelse mellan dem. Andersson & Ekberg uppger att anledningen till varför de ej har stött 

på EMAS bottnar i att den är europeisk. Då KPMG’s kunder ofta är internationella väljer det 

hellre ett internationellt ramverk, exempelvis GRI. Larsson anser att EMAS inte längre är 

aktuell och tror att systemet inom kort kommer att försvinna. De svar vi fått tyder på att 

EMAS har fått en minskad betydelse och att företag som vill beskriva sitt hållbarhetsarbete 

snarare väljer andra typer av riktlinjer, då EMAS endast är ett verktyg för miljöfrågor i 

Europa
128

.  

Det råder delade meningar mellan byråerna gällande eventuella svårigheter att tolka GRI. 

KPMG’s representanter anser att det inte finns några större svårigheter att tolka GRI efter det 

att företagen själva har definierat vad som ska ingå i hållbarhetsredovisningen. Detta beror 

främst på att riktlinjerna är väldigt tydliga med vad som ska redovisas. Westman är av samma 

åsikt och ser heller inga svårigheter att tolka GRI, dock anser han att det finns svårigheter med 

att bestämma vad som ska inkluderas under vissa specifika punkter i redovisningen. Larsson 

medger däremot att det finns vissa tolkningsutrymmen och en orsak till det är att GRI bara har 

varit verksamt i ungefär tio år och därigenom bara haft en begränsad tid att utvecklas. Han 

anser att GRI även i fortsättningen måste utvecklas och förtydligas. En annan orsak är att GRI 

bara är ett initiativ och ingen standard. Flening har samma syn som Larsson och förklarar att 

tolkningssvårigheterna, precis som Larsson, beror på att GRI bara är en vägledning. Hon 

ställer sig också kritisk till att miljöfrågor är gravt underrepresenterad i GRI. Enligt GRI krävs 

bara en enda indikator som tar upp miljöfrågor för att uppfylla B-nivån
129

, medan det behövs 

fyra indikatorer från var och ett av de fyra sociala områdena. Flening anser att det ligger för 

stort fokus på de sociala frågorna jämfört med miljöaspekterna. Hon anser att GRI måste bli 
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bättre inom detta område. Att miljödelen i ramverket är en aning begränsat har vi beskrivit i 

teoriavsnittet om GRI och i detta påstående får vi medhåll av Flening. 

Flening fortsätter att beskriva problemen med GRI och menar att det ibland kan vara 

missvisande när det står att en hållbarhetsredovisning är granskad. Det finns en problematik 

för läsaren att veta hur mycket av rapporten som är bestyrkt. Hon anser att GRI’s krav på när 

plussymbolen för extern oberoende granskning får användas i rapporten är för lågt ställda. I 

synnerhet för B-nivån
130

. Det räcker enligt GRI att endast en liten del är externt bestyrkt, 

vilket kan vara väldigt vilseledande för användarna av rapporten. Hon ser en fara i längden att 

kraven är lågt ställda och anser att det skall krävas en ”full scope edit” för att erhålla 

bestyrkandesymbolen. Westman är inne på samma linje och menar att en redovisning inte kan 

anses oberoende bestyrkt om inte merparten är verifierad.  

6.2 Granskning av hållbarhetsredovisning 

Westman(Deloitte) anser, som tidigare sagts, att företag i så stor utsträckning som möjligt ska 

få hela sin redovisning bestyrkt. Han är skeptisk till att företag går ut offentligt och meddelar 

att man har fått sin oberoende bestyrkt när det endast handlar om en liten del av rapporten. I 

dessa fall anser han inte att rapporten är oberoende bestyrkt. Andersson & Ekberg(KPMG) ser 

också helst att företag redovisar så många indikatorer som är möjligt. Om vissa indikatorer 

väljs bort skall detta motiveras och dessa motiv ska accepteras av byrån. Larsson(ÖPwc) 

tycker däremot att det går bra att företag väljer ett begränsat antal indikatorer så länge som de 

intressenter som berörs är tillfredställda med detta val. Han anser det därför viktigt att 

revisionsbolag inte godkänner information som inte är väsentlig för användarna. Att 

information inte är väsentlig innebär enligt oss att den saknar relevans, i detta fall för 

intressenterna. Artsberg menar på att redovisningsinformation är relevant när det är troligt att 

den påverkar användarnas beslut, och anser att det är en av de viktigaste normerna inom 

redovisningen
131

. 

Innan vi utförde våra intervjuer hade vi farhågor kring om företag skönmålar sitt 

hållbarhetsarbete för att på så vis ge företaget ett gott rykte och därigenom vinna 

marknadsandelar. Företag kan som bekant välja att få vissa valda indikatorer bestyrkta i sin 

hållbarhetsredovisning, och därigenom kan det kanske finnas en möjlighet att företag bara 

bestyrker prestationer som är fördelaktiga för dem. Andersson & Ekberg anser däremot att så 

inte är fallet, i varje fall inte på lång sikt. De anser att företagen har mer att förlora än vinna på 

ett sådant scenario och förklarar att KPMG sätter trovärdighet högt och därför inte riskerar att 

styrka information som det inte känner sig trygga med. Larsson har en annan syn på detta 

förfarande och ser en viss risk. Han kallar detta ”förväntansgapet” och beskriver, som även 

nämnts ovan, att det är viktigt att specialister utför bestyrkandet. Om informationen är felaktig 

svärtas byråns varumärke ner och det är inte önskvärt. Flening(E&Y) säger däremot att det är 
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väldigt svårt att veta om företag förskönar sitt hållbarhetsarbete och förklarar att missförstånd 

och felaktigheter rättas till under arbetets gång. Hon påpekar också att hon bara kan uttala sig 

om de rapporter som byrån har granskat.  

Samtliga revisionsbyråer anser att det är viktigt att företag anpassar och viktar sin redovisning 

till den verksamhet de har. De indikatorer som används skall vara väsentligt för användarna 

av redovisningen. Detta gör att en hållbarhetsredovisning kan skilja relativt mycket mellan 

företag. Prioriteringsområden och omfattning av redovisningen är företagsspecifik och bottnar 

även i hur moget företaget är att internt dokumentera hållbarhetsarbetet och redovisa det.  

När det gäller de informationsunderlag som ges av företag vid extern oberoende granskning 

kan det ibland, enligt de fyra byråerna, vara svårt att veta om informationen är korrekt eller ej. 

Enligt Andersson & Ekberg är det vanligtvis inga problem att bestyrka det underlag som 

finns, men de påpekar att de ej bestyrker något som de inte känner sig trygga med. Larsson är 

inne på samma linje och beskriver att specialister måste bestyrka rapporten så att giltigheten 

garanteras. Han menar att byråns varumärke pantas när det antar ett uppdrag och att det därför 

är av största vikt att bedömningen är korrekt. Flening beskriver att man i större utsträckning 

måste finna information som inte ges av företagen och att den information som ges också kan 

vara felaktig. Detta kan leda till att redovisning inte ger en rättvisande bild, vilket är en av de 

viktigaste redovisningsnormerna under den normerande pelaren, och byrån ifråga kan sakna 

kompetensen att se igenom dessa felaktigheter
132

. Detta hävdar Flening är det största 

problemet vid bestyrkandet av information. Westman beskriver också att det kan finnas 

svårigheter att verifiera icke finansiell information p.g.a. att underlag inte finns. I dessa fall 

krävs att man skapar sig en egen uppfattning om vad som verkar rimligt, genom exempelvis 

intervjuer. Precis som Flening anser Westman att detta är den största utmaningen i 

granskningsprocessen. Samtliga revisionsbyråer är noga med att påpeka att vikten av att 

företag har inarbetade rutiner för datainsamling för att revisionsbolagen ska kunna verifiera 

och hitta korrekta underlag att bestyrka.  

Kontentan av dessa utsagor tyder på att företagets interna rutiner för datainsamling underlättar 

verifieringsmöjligheterna. Det tyder även på att svårigheter finns med att finna underlag att 

verifiera, samt att de informationsunderlag som ges när man handskas med icke finansiell 

information är korrekt. Vad som dock påpekas av samtliga revisionsbolag är att man inte utför 

en revision, utan en översiktlig granskning. Detta är i linje med den tredje granskningstypen i 

det ramverk som finns för revision och där revision är mest omfattande, benämnd typ ett
133

. 

Den översiktliga granskningen har en lägre grad av säkerhet och kan därför inte ge samma 

fullständiga garantier. Trots detta anser de fyra revisionsbolagen att tillförlitligheten och att 

redovisningen ger en rättvisande bild är av största vikt.  
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6.3 Revisionsbyråns roll och verktyg 

Det framkom i intervjuerna att samtliga revisionsbyråer använder standarden RevR6, som 

ingår FAR SRS samlingsvolym. Detta är den enda använda rekommendationen vid 

granskning av hållbarhetsredovisningar för revisorer. Andersson & Ekberg(KPMG) förklarar 

att FAR´s rekommendationer är utarbetade av alla revisionsbyråer tillsammans och ses idag 

som praxis för alla som jobbar med hållbarhetsredovisning. Även Larsson(Öpwc) förklarar att 

de rekommendationer som används vid bestyrkande av hållbarhetsredovisningar i Sverige 

uteslutande är FAR SRS. Den institutionella teorin förklarar att våra handlingar begränsas av 

de regler och värderingar som finns i samhället. Den beskriver vidare att dessa är nödvändiga 

för att kunna göra effektiva beslut
134

, och det är precis därför som FAR´s rekommendationer 

finns. Enligt Scott grundlägger de flesta institutioner sitt arbete med den reglerande pelaren, 

dvs. med tvingande regler men även med sådana regler som inte är tvingande men kan ibland 

upplevas så, dvs. RevR6 
135

.  

Det har framkommit att samtliga revisionsbyråer även använder sig av egna företagsspecifika 

granskningsdokument, men dessa berör själva arbetssättet och tillvägagångssättet och skall 

ses som en rekommendation. Dessa dokument ses som rekommendationer och går att koppla 

till den institutionella teorin och den normativa pelaren, vilket innebär att de är önskvärda 

regler för hur något skall göras, i allmänt tal kallat normer.
136

  

Både Flening(E&Y) och Westman(Deloitte), som sitter med i FAR, anser att FAR´s 

rekommendationer just idag är tillräckliga, men båda framhåller att rekommendationerna 

behöver bli bättre. Westman uttrycker att de behöver bli mer specificerade och fylliga, 

samtidigt som Flening påpekar att det är ett levande dokument som hela tiden utvecklas. Inte 

heller de övriga revisionsbyråerna anser att det idag finns några stora problem med 

utformningen av FAR och dess rekommendation, RevR6, som rör hållbarhetsredovisning.  

Precis som vi beskrivit i teoriavsnittet, så finns det enligt RevR6 inte något krav på vem som 

har rätt att göra en oberoende granskning av ett företags hållbarhetsredovisning. Detta ser 

dock inte våra respondenter som något stort problem. Larsson uttrycker att dessa andra 

externa granskare, som certifieringsbolag och ”famous faces”, endast kommer vara parenteser 

i branschen, och påpekar att det inte går att jämföra deras arbete med den granskning som 

görs av ett revisionsbolag. Westman instämmer med Larsson och tror att det är svårt att stänga 

ute konkurrensen, och påpekar att bara de får använda RevR6 vilket ökar trovärdigheten i 

redovisningarna. 

Det är tydligt att det inte ses som ett problem att andra än revisorer får granska en 

hållbarhetsredovisning. Samtidigt ses RevR6 som ett verktyg som tillför trovärdighet till 

redovisningen bl.a. för att den innehåller en arbetsmetodik som är utarbetad av revisorerna 
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själva. Det är just detta, dvs. trovärdigheten, som samtliga revisionsbyråer anser att de tillför 

jämfört med andra oberoende granskare. Detta kommer sig av att de anser sig använda en 

kvalitetssäkrad arbetsmetod och att de är vana vid redovisningsprocesser. Detta går helt i linje 

med legitimitetsteorin, där Scott anser att varje del av de tre pelarna fungerar, därigenom 

RevR6, som en bas för att uppnå legitimitet och accepteras av de som skall läsa 

hållbarhetsredovisningen
137

. Aktuella studier har visat att om en hållbarhetsredovisning utsätts 

för oberoende granskning ökar trovärdigheten och det blir lättare för företagen att legitimera 

sitt arbete
138

. 

Samtliga revisionsbyråer som vi intervjuat är tydliga med att skilja mellan revision, som görs 

vid finansiella redovisningar, och översiktlig granskning, vilket är den rätta benämningen på 

vad som sker vid en granskning av hållbarhetsredovisning. Den översiktliga granskningen 

styrs av FAR och dess rekommendation RevR6, vilken ryms under den reglerande pekaren
139

. 

Den största skillnaden i arbetet mellan den finansiella redovisningen och en 

hållbarhetsredovisning anses vara att vid finansiell redovisning har man lagbundna externa 

kriterier som man redovisar mot, vilket inte sker vid hållbarhetsredovisning där lösa icke 

lagstadgade riktlinjer används. I denna fråga är revisionsbyråerna eniga och Flening uttrycker 

det som att vid finansiell redovisning jämför man om ”kartan stämmer överens med 

verkligheten”. De uttrycker inte ordagrant att detta ger upphov till problem, men de tar till 

ganska starka ord om att en hållbarhetsredovisning idag kan se ut lite hur som helst. 

Trots att det obefintliga regelverket kring hållbarhetsredovisningar uttrycks i en något negativ 

klang, så är inte någon av de personer vi intervjuat för en lagstadgning utan de ser trots allt 

positivt på frivilligheten. Den största anledning till detta är främst att hållbarhetsredovisning 

är ungt samt att vissa företag inte är mogna för en sådan redovisning. Vi tolkar revisorerna 

som att det behövs en fortsatt utveckling kring ramverket och då främst GRI, men att en 

lagstadgning inte skulle föra utvecklingen framåt.  

Vid verifiering av hållbarhetsredovisning är det i vissa fall aktuellt med externa specialister, 

vilket sker när de känner att deras egen kompetens inte räcker till. Det sker inte regelbundet 

utan enbart vid behov. I och med att specialister kallas in när revisorerna själva saknar 

kompetensen kan ses som ett sätt att legitimera sitt arbete och på så sätt uppnå högre 

trovärdighet mot intressenterna
140

. 
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7 SLUTSATS 

I uppsatsens slutskede, slutsatsen, har vi för avsikt att besvara vår problemformulering och 

på detta sätt knyta samman syftet med uppsatsen. Våra slutsatser grundar sig i den analys 

som gjordes i föregående kapitel. 

Vi vill inledningsvis påminna om syftet med uppsatsen genom att ge en kort tillbakablick från 

vårt inledande kapitel. Vår problemformulering lyder ”Hur upplever revisionsbyråer 

granskningen av hållbarhetsredovisningar och är de riktlinjer och rekommendationer som de 

kommer i kontakt med tillräckliga för att ge en rättvis och tillförlitlig bild?” Med denna 

problemformulering har vårt syfte med studien varit att söka en förståelse kring de problem 

som finns med revisionsbyråernas verktyg vid granskningen, samt problem med 

hållbarhetsredovisningens ramverk. 

Efter att ha analyserat det empiriska materialet råder det inget tvivel om att GRI är det 

ramverk som företag använder mest vid upprättande av hållbarhetsredovisningar. Dessa 

riktlinjer är enligt samtliga respondenter de mest vedertagna och har kommit att bli 

normgivande och vår uppfattning är att byråerna ser dessa som praxis vid upprättande av 

hållbarhetsredovisningar. De har också visat sig att företag i viss utsträckning utformar egna 

kriterier att upprätta sin hållbarhetsredovisning efter. Ofta har dessa en koppling till GRI men 

kan ändå inte anses ha uppförts i enlighet med ramverket. Den analys vi genomfört visar på 

att revisionsbyråerna har delade meningar när det gäller dessa egna kriterier. Vissa förordar 

att ett gemensamt ramverk för företag skall användas p.g.a. att jämförbarheten ökar mellan 

företagen. Andra menar att det räcker med att upprättandet av riktlinjerna görs på ett tydligt 

och bra sätt, vilket innebär att företagen då likaväl kan använda sig av egna kriterier. Vi anser 

att det är positivt med att jämförbarheten ökar då detta borde gynna användarna av 

rapporterna. Samtidigt ser även vi fördelen med att individanpassa kriterierna efter det 

specifika företaget. Företaget ifråga kanske anser att de indikatorer som ges i GRI inte passar 

företaget och därför inte kan ge relevant information till deras intressenter. Huvudsyftet torde 

enligt oss vara att den information som ges är relevant för användarna, samtidigt som den är 

korrekt och giltig. Betydelsen av relevans anser vi vara större än betydelsen av jämförbarhet. 

Vår analys gällande EMAS är att den har andra användningsområden än GRI och riktar sig 

mer till produktionsanläggningar, ej koncerner. Det har framkommit att EMAS användande i 

koncerner verkar tillhöra en svunnen tid och dess betydelse minskar. Inte någon av 

revisionsbyråarna har stött på EMAS och därmed kan vi inte bedöma om några problem finns. 

Sammanfattningsvis drar vi slutsatsen att både egna kriterier och GRI behövs tills GRI har 

blivit fullt utvecklade. EMAS däremot verkar inte fylla någon funktion vid rapporteringen av 

hållbarhetsarbetet. 

De slutsatserna vi drar av de uppfattningar respondenterna givit angående GRI är att 

ramverket i det stora hela är bra och tillfredställande. Hållbarhetsredovisningsområdet är trots 

allt ungt och det krävs att GRI utvecklas och förtydligas, viket kan vara grunden till att vissa 
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byråer anser att det finns tolkningssvårigheter med GRI. En annan orsak verkar bero på att 

GRI bara är en vägledning ingen standard. Den mest specifika kritik som har riktats mot GRI 

kommer från Birgit Flening(E&Y). Kritiken består av att miljöaspekterna av en 

hållbarhetsredovisning är underrepresenterad jämfört med de sociala frågorna, i synnerhet när 

det gäller kraven på GRI’s B-nivå
141

. Här krävs endast en miljömässig indikator, att jämföra 

med fyra indikatorer gällande vart och ett av det sociala delarna i redovisning. I vårt 

teoriavsnitt noterade vi detta faktum, och vi anser att det finns en viss problematik kring att 

miljöaspekterna är underrepresenterade. Vi menar dock att den kritik som Flening(E&Y) 

påvisar till viss del kan vara påverkad av hennes stora miljöengagemang och tidigare 

arbetserfarenheter, vilket kan ha gjort att kritiken vinklats en aning. 

Att företag bara väljer att få delar av sin redovisning bestyrkt enligt GRI verkar det finnas 

synpunkter på. Den största kritiken riktas mot att det är för lätt för företag att få en 

plussymbol, vilket visar att redovisningen är oberoende bestyrkt. Problemet ligger i att de 

endast krävs att en liten del av ett område är bestyrkt för att erhålla ett plus. Det är alltså 

väldigt svårt att veta hur mycket företaget i själva verket har valt att bestyrka. Att GRI inte 

ställer tillräckligt höga krav på företagen för att erhålla detta plus är ett problem. Användaren 

måste därför läsa granskningsintygen väldigt ingående för att få denna information. Detta 

anser även vi vara missvisande och något som borde förbättras för att upprättandet enligt GRI 

ska ge en rättvisande bild av verkligheten. Att företag väljer att endast använda sig av ett 

begränsat antal indikatorer i sin hållbarhetsredovisning uppfattas inte som ett stort problem, så 

länge detta motiveras av företaget. Respondenterna ser däremot helst att företagen väljer att få 

så mycket som möjligt av redovisningen bestyrkt.  

Att företag försöker skönmåla sitt hållbarhetsarbete verkar inte revisionsbyråerna har stött på. 

Vissa av dem förklarar att det kan finnas en sådan risk, men påpekar att de ej bestyrker något 

som de inte känner sig trygga med, samt att det är viktigt att specialister utför granskningen 

för att undvika ett felaktigt bestyrkande. De förklarar också att de endast uttalar sig om de 

redovisningar de själva har granskat. Det är svårt att dra några slutsatser angående denna 

försköning av rapporter mer än att revisionsbolagen försöker undvika att så sker. Vi tolkar 

dock det som att revisionsbyråernas upplevda problem med bestyrkandesymbolen vi beskrev 

ovan kan ses som en typ av försköning. 

Generellt upplever vi att revisorerna ibland uppfattar att icke finansiell information kan vara 

svårare att bedöma korrektheten i. Att finna de informationsunderlag som behövs för ett 

bestyrkande kan ibland vara svåråtkomligt. Detta beror ofta på den status företaget som 

granskas har. Har företaget nått en mognad inom sitt hållbarhetsarbete och har tydliga interna 

rutiner och system för datainsamling underlättar det verifiering av informationen som ska 

bestyrkas av revisionsbyrån. Samtliga byråer påpekar att det inte är en revision som görs utan 

en översiktlig granskning med en lägre grad av säkerhet. Svårigheten för revisionsbyråerna att 
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hitta underlag i bestyrkandet anser vi, precis som de, vara ett problem, vilket i vissa fall kan 

begränsa tillförlitligheten för användarna. I fall där byråerna är osäkra på om informationen är 

korrekt väljer det att inte bestyrka den specifika delen av tillförlitlighetsskäl. Detta innebär i 

sin tur att giltigheten i denna information inte kan garanteras för berörda intressenter.  

I analysavsnittet framkom det att revisionsbyråerna idag använder FAR´s standard RevR6 

som det främsta arbetsverktyget vid arbetet med att lägga upp, planera och genomföra 

granskningen av en hållbarhetsredovisning. Den slutsats vi drar är att denna standard, 

gällande oberoende översiktlig granskning av hållbarhetsredovisning, till stor del är 

tillräcklig. Vi upplever att revisionsbyråerna till stor del är nöjda med standarden, men att det 

även finns delar som kan bli bättre. Det som uttrycks är att rekommendationen RevR6 skulle 

kunna bli mer utförlig och specificerad, vilket troligtvis kommer att ske nästa gång den 

uppdateras. Det faktum att tre av våra respondenter sitter med i FAR, och arbetar med just 

dessa rekommendationer, kan bidra till att deras åsikter kan vara något vinklade. Vi upplever 

dock att de var självkritiska och vi tror att de svarade ärligt på de frågor vi ställde gällande 

FAR och anser att de givit en rättvis bild. Andra hjälpmedel som används är de egna 

revisionsbyråernas generella dokument för arbetsmetodik. Dessa är dock inte specifika just 

för granskningar av hållbarhetsredovisningar, men vi upplever ändå dessa som en del av 

revisionsbyråernas verktyg vid granskningsprocessen. Det framkommer ingen kritik till dessa 

interna hjälpmedel, men detta kan, anser vi, bero på att de inte vill ställa sin arbetsgivare i 

dålig dager. 

Respondenterna ser det inte som ett problem att andra än just revisorer får granska en 

hållbarhetsredovisning. De använder just FAR´s rekommendation som ett argument när de 

påstår att deras granskning har en större tillförlitlighet än andra granskares. De anser att, 

eftersom FAR beskriver arbetsmetodiken, ökar trovärdigheten till hållbarhetsredovisningen. 

På grund av att de talar i dessa termer tolkar vi det som att de upplever RevR6 som ges ut av 

FAR är fullt tillräcklig för att ge en tillförlitlig och rättvis bild av hållbarhetsredovisningen. 

Avslutningsvis anser vi att vår studie, på ett tillfredställande vis, beskriver revisionsbyråernas 

syn på granskningen av hållbarhetsredovisningar och vidare ger en förståelse för de verktyg 

som de kommer i kontakt med. 
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8 STUDIENS VETENSKAPLIGHET 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för de olika sanningskriterier som används för att 

granska en kvalitativ undersökning samt utvärdera studiens vetenskaplighet. Inom kvalitativ 

forskning finns en viss oenighet om vilka sanningskriterier som är relevanta, men vi har valt 

att granska studien utifrån tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka 

och konfirmera. 

8.1 Tillförlitlighet 

För att få tillförlitlighet till studien och dess resultat krävs det att man utför studien enligt 

vissa regler som gäller för just kvalitativ undersökning. En del är att låta respondenterna få ta 

del av det material som är tänkt att användas i studien så att de kan bestyrka att innehållet är 

rätt och att vi författare uppfattat de på ett korrekt sätt.
142

 

För att i studien få en så hög tillförlitlighet som möjligt har vi under den praktiska metoden 

beskrivit vårt tillvägagångssätt. Under intervjuerna använde vi oss av en semi-strukturerad 

intervjumetod, vilket vi anser medför att respondenterna får utrymme att själv utveckla 

svaren, och att vi författare inte styr intervjun. Intervjuerna spelades in på ett usb-minne som 

sedan transkriberades och sammanfattades till en mer lättläslig version som sedan skickades 

till respondenterna, allt för att säkerställa att vi uppfattat de på rätt sätt samt den information 

som vi fått stämmer. Ingen av de respondenterna motsatte sig informationen vilket tyder på att 

vi författare uppfattat de korrekt. Eftersom vi författare tagit till denna metod anser vi att 

uppsatsen håller en hög grad av tillförlitlighet. 

8.2  Överförbarhet 

Vid en kvantitativ undersökning handlar överförbarhet om att kunna generalisera resultaten 

till en större grupp. Eftersom vi har utfört en kvalitativ studie, där vi vill få en djupare 

förståelse för några få specifika respondenter, är det inte alls passande att generalisera 

resultaten. Vid kvalitativa studier handlar överförbarhet om att resultaten ska kunna passa in 

och användas i en miljö som liknar den studerade.
143

 Vi anser att vår studie är överförbar, men 

då endast till andra revisionsbyråer i Sverige som aktivt arbetar med granskningar av 

hållbarhetsredovisningar. Det som begränsar överförbarheten är att det i Sverige nästan 

uteslutande är de stora revisionsbyråerna som arbetar med hållbarhetsredovisningar. Eftersom 

vi valt att koncentrera oss på de riktlinjer och rekommendationer som finns för en revisor, blir 

det svårt att överföra studien till studier av andra oberoende granskare av 

hållbarhetsredovisningar. Överförbarheten anser vi är något begränsad men dock fullt möjlig.  

                                                 

 

142Bryman, Alan och Emma Bell. (2005). Företagsekonomiska forskningsmetoder. 1a upplaga. Liber ekonomi s. 

48 
143 Ibid. s. 307 
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8.3 Pålitlighet 

För att uppfylla kravet på pålitlighet krävs att man redovisar tydligt för hela forskningens alla 

olika delar på ett tillfredställande sätt. Det anses även positivt om någon utifrån under arbetets 

gång granskar arbetet och ser hur man arbetar utifrån det valda arbetssättet.
144

  

För att uppfylla pålitlighetskriteriet har vi på ett så tydligt sätt som möjligt redovisat och 

förklarat alla beslut som tagits av oss under uppsatsen gång. Under det andra kapitlet har vi 

utförligt beskrivit för bl.a. vårt angreppsätt och kunskapssyn tillsammans med en tydlig 

beskrivning av vår förförståelse. Under kapitel fyra, den praktiska metoden, har vi beskrivit 

vårt tillvägagångssätt när det gäller förberedelserna och utförandet av intervjuerna. Vi har 

beskrivit allt från intervjumanualen till hur transkriberingen gått till. Under arbetets gång har 

vi fått feedback och kommentarer från vår handledare, vilket hjälpt oss mycket och bidragit 

till studiens pålitlighet. 

8.4 Möjlighet att styrka och konfirmera 

Det går enligt Bryman & Bell inte att vid forskning inom samhällsvetenskapen uppnå 

fullständig objektivitet. Forskare kan däremot på bästa sätt anstränga sig för att inte låta 

personliga värderingar och erfarenheter påverka undersökningen och studien som helhet.
145

 

Vi författare anser inte att våra personliga värderingar har spelat stor betydelse eller påverkat 

studien och fört den åt ett visst håll. Under kapitel två beskrev vi vår förförståelse, och vi 

anser att vi under intervjuerna agerat neutrala och låtit respondenterna komma till tals. 

Empirin grundar sig helt och hållet i det material som kommit fram under intervjuerna med de 

olika revisionsbyråerna.  

 

 

  

                                                 

 

144 Ibid s.307 
145 Ibid s. 307-308 
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Bilaga 1 

 

Number of performance indicators (prestationsindikatorer) 

Performance Core (huvud) Additional (tillägg) Total 

Economic 7 2 9 

Environmental 17 13 30 

Social 24 16 40 

Sum 48 31 79 
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 GRI sustainability guidelines - http://www.globalreporting.org/ReportingFramework/G3Guidelines/ s. 26-36 

http://www.globalreporting.org/ReportingFramework/G3Guidelines/
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Bilaga 2 

 

GRI’s Appliceringsnivåer 

Våra och respondenternas kommentarer riktas mot den del som bär titeln ”perfomance 

indicators”( prestationsindikatorer), och i synnerhet kraven som ställs från GRI på B-nivå. 

Här visualiseras även symbolen för bestyrkande i form av ett plus, både bestyrkandesymbolen 

av tredje part och av GRI. 
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147 GRI G3 Application levels - http://www.globalreporting.org/NR/rdonlyres/FB8CB16A-789B-454A-BA52-

993C9B755704/0/ApplicationLevels.pdf s. 2 

 

http://www.globalreporting.org/NR/rdonlyres/FB8CB16A-789B-454A-BA52-993C9B755704/0/ApplicationLevels.pdf
http://www.globalreporting.org/NR/rdonlyres/FB8CB16A-789B-454A-BA52-993C9B755704/0/ApplicationLevels.pdf
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Bilaga 3 

 

Intervjumanual – Hållbarhetsredovisning 

Denna mall används som en vägledning för bägge parter vid intervjun, och är inte något som 

måste följas till punkt och pricka, utan finns till som ett hjälpmedel. 

Inledning 

 Vilken position har du inom företaget? 

 På vilket sätt kommer du i kontakt med hållbarhetsredovisning? 

 Hur lång erfarenhet har du inom området? 

Riktlinjer/Rekommendationer 

 Utöver FAR’s rekommendationer, finns det några andra dokument som finns att tillgå 

för er när ni granskar en hållbarhetsredovisning? 

 Vilka riktlinjer är de vanligaste som företag idag använder sig av vid upprättande av 

en hållbarhetsredovisning? 

 Anser ni att de rekommendationer/riktlinjer som finns idag gällande granskningen är 

tillräckliga? 

 Finns det svårigheter med att tolka GRI’s riktlinjer vid verifiering av informationen? 

 Finns det svårigheter med att tolka EMAS riktlinjer vid verifiering av informationen? 

Granskningen 

 Använder ni er av någon utarbetad modell som hjälp vid granskningen? 

 Vad skiljer i stora drag en granskning av finansiell redovisning mot en 

hållbarhetsredovisning? 

 Finns det utöver rekommendationerna någon uttalad praxis eller liknande om hur 

granskningen skall gå till? 

 Är de någon skillnad vid granskningen av olika typer av företag och branscher vid 

hållbarhetsredovisning? 

 Sker granskningen på olika sätt beroende på vilka intressenter som finns? 

 Hur ser ni på att företag kan välja vilka delar av sin hållbarhetsredovisning som skall 

granskas? 
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 Hur ser ni på att andra oberoende parter än revisorer har rätt att granska 

hållbarhetsredovisningar? 

 Vad anser ni att revisorer tillför i förhållande till en annan oberoende part vid 

granskning av hållbarhetsredovisningar? 

 Behövs ytterligare/annan kompetens vid granskning av hållbarhetsredovisningar 

jämfört med finansiella redovisningar? 

Allmänt 

 Hur ser ni på att företag utformar egna kriterier som används vid upprättande av 

hållbarhetsredovisning? 

 Anser ni att det går att lita på en hållbarhetsredovisning idag, dvs. är den tillförlitlig? 

 Hur ser ni på att det inte är lagstadgat att upprätta en hållbarhetsredovisning? 

 Ser ni några problem med ett eventuellt lagstadgande av redovisningen? 

 Hur ser ni på utvecklingen när det gäller redovisningen av hållbar utveckling? 

 

 


