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Författare: Sofia Eriksson och Pauline Ervenhag 

  

Handledare: Tomas Källqvist och Pär Vilhelmson 
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Syfte: Enligt tidigare forskning tenderar granskare av hållbarhetsredovisning att sakna 

tillräckligt med kunskap och utbildning för att bedöma redovisningens tillförlitlighet. 

Hållbarhetsredovisning är en del av revisionen som anses vara en svår uppgift, och 

därför är kunskap inom detta område viktigt. Syftet med studien var att öka förståelsen 

för vilken kunskap granskare av hållbarhetsredovisningar saknar vid 

granskningsprocessen för att erhålla tillförlitlighet. 

 

Metod: För att kunna belysa och besvara studiens syfte genomfördes en studie baserad 

på kvalitativ metod. Avsikten var att skapa ökad förståelse och inblick i vilken kunskap 

granskare av hållbarhetsredovisning behöver och saknar. Studien utgick från ett 

abduktivt synsätt där den teoretiska referensramen och empirisk datainsamling har 

analyserats i samverkan med varandra. Uppsatsens syfte undersöktes bland annat med 

hjälp av semistrukturerade intervjuer med både bestyrkande-, granskande- och 

finansiella revisorer samt respondenter från FAR. 

 

Resultat & slutsats: Studiens resultat visade att erfarenhet är den centrala källan till 

kunskap inom granskningsprocessen av hållbarhetsredovisningens tillförlitlighet. Ett 

exempel som belyser detta är att erfarenhet och lärandet av varandra har haft en 

inverkan på granskare under deras process att granska hållbarhetsredovisningar. 

 

Examensarbetets bidrag: Vi har i denna studie kommit fram till två teoretiska bidrag 

då vi fann skillnader mellan vår teoretiska referensram och vårt empiriska material 

gällande granskares kunskap. Studiens första teoretiska bidrag visade att kunskap inte 

ses som en saknad vidare att erfarenhet är en viktig faktor för granskare under 

granskningsprocessen av hållbarhetsredovisningar. Detta relateras till praktisk klokhet 

och tacit knowledge eftersom kunskap kan uppkomma genom erfarenhet och lärandet av 

varandra. Studiens andra teoretiska bidrag visade att det finns en bakomliggande 

efterfrågan på utbildningar inom hållbarhetsredovisningens delar. 

  

Förslag till vidare forskning: Vi finner ett fortsatt intresse av att se hur granskares 

arbetslivserfarenheter påverkar synen på kunskap utifrån erfarenhet. Därför är ett 

förslag till vidare forskning att genomföra en liknande studie med fler respondenter där 

hänsyn tas till arbetslivserfarenhet för att bidra till nya infallsvinklar.  

 

Nyckelord: Sustainability Reporting, Accounting, Sustainability Assurance, Credibility, 

Auditors, Third Party Assurance, Auditors knowledge, Knowledge, Tacit Knowledge 

  



 

 

 

Abstract 

  

Title: Review of sustainability report - Reviewers knowledge to obtain reliability in the 

review process 
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Aim: According to previous research presents that reviewers of sustainability reports 

tend to lack enough knowledge and education to assess reliability of the report. 

Sustainability reporting is part of the audit which is considered a difficult task, and 

therefore knowledge in this area is important. The purpose of this study was to increase 

the understanding of the importance of knowledge for examiners reviewing 

sustainability reports, in order to obtain reliability. 

 

Method: To be able to address and answer the study's purpose, a study based on 

qualitative methods was carried out. The intention was to create a deeper understanding 

and insight into what knowledge examiners of sustainability reports need and lack. The 

study was based on an abductive approach where the theoretical framework and 

empirical data collection were analyzed in collaboration with each other. The purpose of 

the thesis was examined by means of semi-structured interviews with both certifying, 

auditing and financial auditors as well as representatives from FAR. 

  

Contribution of the thesis: This study have two theoretical contributions because we 

found differences between our theoretical framework and our empirical material 

regarding reviewers knowledge. The study's first theoretical contribution shows that 

knowledge is not seen as a lack, furthermore that experience is an important factor for 

reviewers during the review process of sustainability reports. This is related to practical 

wisdom and tacit knowledge because knowledge can arise through experience and 

learning from each other. The study's other theoretical contributions show that there is 

an underlying demand for comprehensive education in the parts of the sustainability 

report. 

  

Suggestions for future research: We have a continued interest how reviewers work 

experience affects the view of knowledge based on experience. This further research 

could include more respondents, with work experience to contribute more angles of 

incidence. 

 

Keywords: Sustainability Reporting, Accounting, Sustainability Assurance, Credibility, 

Auditors, Third Party Assurance, Auditors knowledge, Knowledge, Tacit Knowledge 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund  

Samhället ställer allt högre krav på att företag ska redovisa sin vardagliga verksamhet i 

en hållbarhetsredovisning (Kairos Future, 2013). Hållbarhetsredovisning kommer ur 

begreppet hållbar utveckling som berör att människan ska ta hänsyn till ekonomiska, 

sociala och miljömässiga aspekter (NE, u.å). Det innebär att en hållbarhetsredovisning 

ska beröra hur företaget påverkar omvärlden, och inte endast ur ekonomiska aspekter. 

Ett företag kan påverka omvärlden på många olika sätt, till exempel via miljö, sociala 

förhållanden, personal, mänskliga rättigheter eller antikorruption (Balans, 2016). En 

hållbarhetsredovisning utformas av företag för att förtydliga och visa upp sitt arbete 

med dessa delar för att få en långsiktigt hållbar utveckling (Handelsrådet 2013). Företag 

kan även använda en hållbarhetsredovisning som konkurrensfördel genom att tydligt 

presentera deras hållbarhetsarbete och därifrån förbättra intressenters och samhällets 

förtroende för företaget (Aktuell Hållbarhet, 2013). 

 

Upprättandet av en hållbarhetsredovisning har länge varit oreglerat men år 2014 

ändrades det av ett EU-direktiv där det blev lagstiftat att större företag och koncerner i 

Sverige behöver upprätta en hållbarhetsredovisning (EUR-LEX, 2014). Det medförde 

att revisorer fått ett utökat område att granska både finansiell- och 

hållbarhetsredovisning. Trots lagstiftning har undersökningar visat brister i 

hållbarhetsredovisningar från större företag (Balans, 2019). Det leder till frågan om 

revisorer, som i denna studie benämns granskare, har den kunskap som behövs för att 

granska hållbarhetsredovisningar (Dixon, Mousa & Woodhead, 2004). 

 

1.2 Problemdiskussion 

Företag redovisar både finansiell och icke-finansiell information, icke-finansiell 

information avser miljö, etiska och sociala frågor i hållbarhetsredovisningar (Pucheta-

Martínez, Bel-Oms, & Rodrigues, 2019). Det som vanligtvis tas upp i 

hållbarhetsredovisningar är enligt Braam och Peeters (2018) information om företagens 

positiva delar, vilket innebär att hållbarhetsredovisningar ofta förskönas. Denna 

försköning menar Reimsbach och Hahn (2015) leder till en osäkerhet i informationens 

tillförlitlighet eftersom företagen själva kan välja ut information till redovisningen som 



 

2 

 

de anser är mest relevant, och ofta betonas den positiva informationen. Resultatet blir 

därför att tillförlitligheten kan ifrågasättas (Dando & Swift, 2003).  

 

För att en hållbarhetsredovisning ska bli tillförlitlig anser Dando och Swift (2003) att 

det är viktigt att redovisningens innehåll granskas. Detta menar Fuhrmann, Ott, Looks, 

och Guenther (2017) leder till krav på en tillförlitlig granskningsprocess. Vidare anser 

Farooq och de Villiers (2019) att granskningsprocessen av hållbarhetsredovisningar är 

ett komplicerat område för granskaren eftersom det kombinerar underlag som är både 

finansiell och icke-finansiell. På grund av att det är ett komplicerat område finns en 

osäkerhet huruvida granskare av hållbarhetsredovisningar har tillräckligt med kunskap 

för att effektivt genomföra sådana granskningsprocesser (Farooq & de Villiers, 2019). 

 

Den huvudsakliga frågan Dixon et al. (2004) belyser handlar om hur den finansiella 

granskaren kan hantera de uppdrag och frågor som uppkommer vid 

granskningsprocessen av hållbarhetsredovisning. Martínez-Ferrero, García-Sánchez, 

och Ruiz-Barbadillo (2018) menar att kunskap och utbildning är viktiga faktorer för 

granskare att skapa en högre tillförlitlighet på granskningsprocessen av 

hållbarhetsredovisningar. Enligt Rodgers, Mubako och Hall (2017) kan granskares 

kunskap påverka granskningsprocessen. De menar vidare att kunskap har stor betydelse 

för att utföra professionella bedömningar under granskningsprocessen och därigenom 

kan noggrannheten i granskarens bedömningar förbättras. Vidare menar Farooq och de 

Villiers (2019) att stora kunskaper behövs inom ett specifikt område för att granskare 

ska kunna göra en rättvis bedömning av en hållbarhetsredovisning. 

 

I likhet med Farooq och de Villiers (2019) argument anser Dixon et al. (2004) att den 

specifika kunskapen utvecklas genom utbildningar kring sociala-, miljö- och etiska 

aspekter av hållbarhet. Både Dixon et al. (2004) och Farooq och de Villiers (2019) anser 

att granskningsprocessen av en hållbarhetsredovisning blir tillförlitlig om granskare får 

utbildning som leder till kunskap inom dessa områden. Även Vinten (1996) lyfter fram 

att de tre aspekterna sociala, miljö och etiska kräver mer uppmärksamhet i form av 

utbildning vilket leder till att ytterligare kunskap bildas så granskare kan medverka i 

hållbarhetsredovisningens granskningsprocess, vilket även bekräftas av Farooq och de 

Villiers (2019).  
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I samklang med detta menar Martínez-Ferrero et al. (2018) att granskares kunskaper 

gällande hållbarhetsredovisning bör utvecklas eftersom det är en annan typ av 

granskningsprocess jämfört med den finansiella redovisningen. Detta benämner även 

Rennie, Kopp och Lemon (2010) då granskare av hållbarhetsredovisningar ska samla in 

underlag från företag för att bedöma om det överensstämmer med innehållet i 

redovisningen. Dessvärre menar Farooq och de Villers (2019) att granskarna inte 

behärskar den specifika kunskapen som behövs för att göra en tillförlitlig bedömning av 

underlag till en hållbarhetsredovisning. 

  

Genom tidigare forskning har vi uppmärksammat att granskare av 

hållbarhetsredovisningar inte anses besitta tillräcklig kunskap, vilket kan leda till att 

granskningsprocessen blir bristande i sin tillförlitlighet. Detta får oss att fundera över 

hur granskares kunskap bidrar till en tillförlitlig granskningsprocess, och vilken kunskap 

som saknas. Således leder detta fram till studiens syfte. 

 

1.3 Syfte 

Syftet är att öka förståelsen för vilken kunskap granskare av hållbarhetsredovisningar 

saknar vid granskningsprocessen för att erhålla tillförlitlighet. 

 

1.4 Frågeställningar 

• Vilken kunskap anser sig granskare av hållbarhetsredovisning sakna vid 

granskningsprocessen? 

 

• Hur hanterar granskare de underlag som förekommer vid granskningsprocessen 

av hållbarhetsredovisning? 

 

• Hur får granskare kunskap inom sitt arbete med hållbarhetsredovisning?  
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2. Metod  

 

2.1 Vetenskapsteoretisk synsätt 

Vid utformandet av en vetenskaplig studie behöver beslut tas angående 

forskningsstrategi, kunskapssyn samt forskningsansats. Denna studie utgår från 

socialkonstruktivismen med en kvalitativ forskningsstrategi som avser att skapa 

förståelse. 

2.1.1 Forskningsstrategi 

En kvalitativ forskningsmetod var passade i vår studie för att uppfylla vårt valda syfte, 

eftersom en kvalitativ metod berör innebörder och meningar och inte kvantifiering 

under insamling (Bryman & Bell, 2017 s. 58). Vidare ansåg vi att studiens 

frågeställningar behövde kvalitativa svar för att uppfyllas. 

 

Studiens syfte är att öka förståelsen för vilken kunskap granskare av 

hållbarhetsredovisningar saknar vid granskningsprocessen för att erhålla tillförlitlighet. 

Alvesson och Sköldberg (2008, s. 81) beskriver att forskning inom 

socialkonstruktivismen utgår från att beröra hur sociala konstruktioner ser ut. Till vår 

studie valde vi att fokusera på granskare och hur de står i relation till kunskapen vid 

hållbarhetsredovisningens granskningsprocess. Vidare förklarar Allwood och Erikson 

(2017, s.145) att grundtanken med socialkonstruktivismen är förståelsen för de fenomen 

vi ser. I denna studie gällde det relationen mellan granskaren och dennes kunskap. 

Därför var det av stor betydelse att förstå de sociala konstruktionerna och få en inblick i 

respondenternas uppfattning om kunskapen i hållbarhetsredovisningens 

granskningsprocess. 

 

Wenneberg (2001, s. 66) argumenterar för att socialkonstruktivism är en bra metod för 

forskning eftersom den bidrar till ett nytt perspektiv istället för att endast fokusera på de 

befintliga teorier som finns. Därför var ett socialkonstruktivt synsätt att föredra i denna 

studie eftersom målet var att skapa en ökad förståelse för vilken kunskap granskare av 

hållbarhetsredovisningar saknar. 

 

Vidare menar Wenneberg (2001, s. 51) att studier som grundar sig på ett 

socialkonstruktivistiskt synsätt har ett tillvägagångssätt som drivs av att ifrågasätta det 

som motiveras av naturliga processer. Detta på grund av att sociala aktörer ständigt 
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påverkas av sociala sammanhang, vilket gör att uppfattningar justeras utefter 

omständigheterna. Det leder till att respondenterna i studien ger en uppfattning av hur 

granskares kunskap vid granskningsprocessen ser ut i dagsläget. Den sociala 

konstruktionen korrigeras ständigt och därav kommer inte studiens resultat vara 

bestående. Det är därför sannolikt att studien kommer få en annorlunda utgång om den 

utförs igen om några år. 

2.1.2 Kunskapssyn 

Forskningsmetoden i vår studie hade fokus på tolkning och förståelse, vilket 

samstämmer med hermeneutiskt synsätt. Hermeneutiken karaktäriseras enligt Eriksson 

och Hultman (2014 s. 166) som en studie för helhetsförståelse där forskaren försöker 

förstå och förklara en annan persons handlingar. I den hermeneutiska forskningen spelar 

dialogen mellan subjekt och människor en viktig roll. Om fokus ligger på mänskliga 

handlingar eller mänskliga innebörder menar Sohlberg och Sohlberg (2013 s. 176) att 

hermeneutiken har en viktig betydelse. Med hänsyn till denna argumentation kunde vi 

fastställa att ett tolkande synsätt var tänkbart för att skapa en ökad förståelse för de 

fenomen som avsågs att studeras i denna studie. 

  

Hermeneutiken är enligt Fejes och Thornberg (2015, s. 71) passande att tillämpa när 

syftet med studien är att få tillgång till respondenternas egna händelser av fenomen men 

även när respondenterna ska ge en stor plats att själva välja vad de vill tala eller skriva 

om. I denna studie avsågs att skapa en förståelse genom respondenternas uppfattningar 

och därmed antogs ett hermeneutiskt synsätt. För att kunna lyfta fram studiens olika 

delar bidrog den hermeneutiska forskningstraditionen till att tolka detta och uppvisa en 

helhet. Syftet i vår studie handlar om att öka förståelsen för vilken kunskap granskare av 

hållbarhetsredovisningar saknar vid granskningsprocessen för att erhålla tillförlitlighet. 

Med hänsyn till ovanstående argument var hermeneutiken ett relevant synsätt för vår 

studie. 

2.1.3 Forskningsansats 

I vår studie valde vi att utgå från en abduktiv forskningsansats. Patel och Davidson 

(2011, s. 24) belyser att en abduktiv ansats är ett sätt att tillämpa teori och empiri i 

vetenskapliga arbeten. Studien antog en abduktiv ansats eftersom det möjliggjorde en 

pendling mellan teori och empiri och vi kunde då undersöka det empiriska materialet 
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och värdera det mot den teoretiska referensramen. En abduktiv ansats är enligt Patel och 

Davidson (2011, s.24) en kombination av induktiv- och deduktiv ansats.  

 

Skillnaden mellan induktiv- och deduktiv ansats menar Sohlberg och Sohlberg (2013 s. 

266) är att i den deduktiva ansatsen inte finns någon form av metod eller 

förhållningssätt som gör att det går att tolka en text på ett sannolikt sätt. I en induktiv 

ansats kan tolkningen växa fram efter hand utifrån det material som finns till hands. 

Detta argumenterar även Trost (2010 s. 36) för, då han anser att en induktiv 

forskningsansats handlar om att samla in uppgifter genom exempelvis intervjuer som 

sedan analyseras och bearbetas. 

 

I en abduktiv forskningsansats menar Patel och Davidson (2011, s.24) att forskaren inte 

blir låst att arbeta strikt induktivt eller deduktivt. Detta innebar att vi inte blev låsta till 

endast en forskningsansats och på så vis fick ett fritt sätt att utveckla ny kunskap på ett 

kreativt sätt. Utifrån en abduktiv ansats gavs därmed möjlighet att tolka respondenternas 

svar med utgångspunkt i deras kunskap och erfarenhet. Detta eftersom studien avsåg att 

skapa förståelse för vilken kunskap granskare av hållbarhetsredovisningar saknar vid 

granskningsprocessen för att erhålla tillförlitlighet.  

 

Studien grundar sig i teori och empiri, där teori varit grunden för studiens 

intervjufrågor. Ett exempel på vår abduktiva ansats var att vi utifrån vårt empiriska 

material fann att erfarenhet var en stor del till granskarens kunskap. Vilket gjorde att vi 

fick gå tillbaka till vår teoretiska referensram och finna ytterligare tidigare forskning 

som stöd för detta. 

 

2.2 Tillvägagångssätt 

I detta kapitel redogörs för tillvägagångssättet som använts för vår studies 

genomförande. Figur 1 illustrerar studiens uppbyggnad där metoden för insamlingen av 

litteratur och empiri presenteras, vilket sedan har mynnat ut i analys och slutligen 

studiens bidrag. 
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Figur 1. Vår forskningsmodell. 

 

Vi började med en litteratursökning och litteraturinsamling (2.2.3) där relevant 

information och tidigare forskning söktes. I denna del fokuserade vi även på källkritik 

(2.2.4) för att hålla oss kritiska till källornas tillförlitlighet. Informationen som samlades 

in sammanställdes därefter i den teoretiska referensramen (3) där studiens centrala 

begrepp samlats och presenterats. Utifrån den teoretiska referensramen skapades sedan 

en intervjuguide (2.2.5). Under utformningen av intervjuguiden fokuserade vi på 

studiens urval av respondenter (2.2.6) som besvarades med hjälp av semistrukturerade 

intervjuer (2.2.7). Den empiriska datainsamlingen (2.2.8) består till största del av 

telefonintervjuer vilka bearbetades i avsnitt (2.2.9). De sammanställdes sedan till 

studiens empirikapitel (4). 

 

I och med att vi använde ett abduktivt synsätt möjliggjordes en pendling mellan teori 

och empiri där vi analyserade det empiriska materialet mot den teoretiska referensramen 

(2.2.10). När materialet hade bearbetats presenterades det i studiens analyskapitel (5) 

vilket resulterade i ett bidrag (6). Tillvägagångssättet har utförts utifrån valda 

kvalitetskriterier (2.2.11) för att studiens trovärdighet ska förstärkas. De olika delar som 

modellen innehåller förklaras mer i detalj i sina enskilda avsnitt. 

2.2.1 Operationalisering 

För att få en uppfattning om vår studies operationaliseringsprocess har sekundärdata 

samlats in i form av vetenskapliga artiklar, litteratur samt kurslitteratur för att erhålla en 
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förståelse för studiens ämne. Utifrån sekundärdata hade vi möjlighet att skapa en 

intervjuguide som bidrog till våra semistrukturerade intervjuer. Studiens respondenter 

kontaktades under tiden intervjuguiden utformades där vi gjorde ett urval till granskare 

av finansiella- och hållbarhetsredovisningar samt det normgivande organet FAR som 

står för Föreningen Auktoriserade Revisorer, vilket är en branschorganisation för 

revisorer och redovisningskonsulter. 

 

Efter att vi färdigställt vår intervjuguide påbörjades insamlandet av studiens primärdata 

i form av empirisk datainsamling genom semistrukturerade intervjuer. Därefter togs vår 

skriftliga empiri fram med hjälp av kodning. Slutligen ställdes studiens teoretiska 

referensram mot det empiriska materialet i en analys. Utifrån det som diskuterades i vårt 

analyskapitel fick vi fram studiens bidrag. 

 

2.2.2 Primär- och sekundärdata 

I vår studie har vi använt en teoretisk referensram och en empirisk undersökning. Detta 

för att kunna urskilja likheter och skillnader. Studien utgick från en abduktiv 

forskningsansats och baserades därmed på primär - och sekundärdata. I vår teoretiska 

referensram användes sekundärdata för att redogöra tidigare forskning. Detta gjordes 

med anledning av att studiens syfte krävde en genomgång av vad tidigare forskning 

kommit fram till för att kunna utveckla en ökad förståelse. I vår studie valde vi att 

benämna revisorer som granskare för att erhålla ett enhetligt begrepp. 

 

Den huvudsakliga empiriska källan utgörs av intervjuer som blir den första versionen av 

en källa, vilket således gör intervjuerna i vår studie till primärkällor. Intervjuer ger ett 

bra underlag eftersom primärkällor enligt Repstad (2007 s. 119) har en högre 

trovärdighet än sekundärkällor. Detta på grund av att ju fler led informationen passerar, 

desto mindre värde har källan. Vår studie bestod av intervjuer med bestyrkande- och 

granskande respondenter från de större revisionsbyråerna samt respondenter från FAR.  

2.2.3 Litteratursökning och litteraturinsamling 

Vetenskapliga artiklar söktes från Högskolan i Gävles databaser som Scopus, Google 

Scholar och Academic Search Elite. Detta för att få en grundläggande uppfattning kring 

studiens ämne. För att hitta relevanta artiklar använde vi sökord såsom: ”Sustainability 

Reporting”, ”Accounting”, ”Sustainability Assurance”, ”Credibility”, ”Auditors”, 
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”Auditors knowledge”, ”Third Party Assurance”, ”Knowledge” och ”Tacit Knowledge”. 

Vid artikelsökningarna valde vi att filtrera sökresultatet till “peer review” eftersom det 

ansågs tillföra en högre trovärdighet. Artiklarna vi läst var till största del utgivna i 

journaler som Journals of Accounting, Journal of Business Ethics och Accounting, 

Auditing & Accountability Journal. Utöver de vetenskapliga artiklarna använde vi även 

kurslitteratur och annan litteratur som hjälpte oss att vidareutveckla vår studie genom att 

skapa en ökad förståelse för ämnet. Vi hämtade även material från bland annat FAR:s 

hemsida som är en branschorganisation för granskare. Materialet gav oss en 

underliggande uppfattning över granskares arbete med hållbarhetsredovisningar. 

2.2.4 Källkritik 

För att studien skulle uppfylla en hög trovärdighet var det av stor betydelse att 

säkerställa källornas tillförlitlighet. Därför valde vi att hålla oss kritiska till de källor 

som använts.  

 

För att vi skulle kunna fördjupa oss i vårt valda ämne grundade sig information i några 

av studiens delar på vetenskapliga artiklar, litteratur samt fakta från webbsidor. 

Eftersom dessa källor grundar sig i redan existerande källor innebär det att de är 

sekundärkällor. Här var vi medvetna om att vi noggrant fått tänka igenom textens 

funktion vilket Repstad (2007, s.117) anser är nödvändigt vid värdering av källmaterial. 

Vi letade oss även fram i oberoende litteratur för att se om våra källor överensstämde 

med varandra. Detta är någonting som även Alvesson och Sköldberg (2017, s. 227) 

nämner, att en källa anses som tillförlitlig om forskaren strävar efter att hitta två källor 

som beskriver samma sak. Repstad (2007, s.119) påpekar även att detta är en viktig 

kontroll för att bestämma en källas trovärdighet. Information till studien som vi erhöll 

från webbsidor kom från organisationer som var etablerade inom ämnet vilket vi ansåg 

bidrog till ökad trovärdighet. 

 

Som nämndes vid litteratursökning och litteraturinsamling valde vi att filtrera 

sökresultatet till “peer review” eftersom det tillförde högre trovärdighet. Detta bestyrker 

även Eriksson och Hultman (2014) då artiklar som innehar “peer review” har blivit 

granskade och bedömda innan de publiceras. I vår studie har de vetenskapliga artiklarna 

genomgått denna process vilket var viktigt för att säkerställa att källan var trovärdig. Vi 

har samtidigt tagit hänsyn till vilken sorts tidskrift de olika källorna publicerades i. 
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2.2.5 Utformning av intervjuguide 

Efter att vi läst in oss på ämnet började vi fundera kring vilka frågor som kunde ställas i 

intervjuerna för att bidra till att besvara studiens syfte. Vi började med att bilda 

stödrubriker som vi sedan utformade frågorna efter. Att utforma en lista över olika 

frågeområden kan enligt Trost (2010 s. 71) underlätta för att få en bättre bild av 

intervjuprocessen. Vidare menar han att den listan bör vara ganska kort och ta upp stora 

delområden. Detta tar även Bryman och Bell (2017, s.459) upp att en intervju- eller 

frågeguide används som en lista över teman som ska beröras under en intervju av den 

semistrukturerade formen. 

 

Studiens intervjuguide hade en grund ur vår teoretiska referensram där frågorna 

inspirerades utifrån. Till exempel frågan “Upplever ni att det saknas några speciella 

kunskapskrav inom branschen för att få genomföra granskning av 

hållbarhetsredovisningar?” grundade vi utifrån Dixon et al. (2004) eftersom de pratar 

om vikten av finansiella granskares hantering av de uppdrag och frågor som 

uppkommer vid granskningsprocessen av hållbarhetsredovisning. För resterande frågor i 

intervjuguiden se nedan tabell 1. 

Ämnes-

område 

Fråga Referens 

Kunskap Upplever ni att det saknas några speciella kunskapskrav inom branschen 
för att få genomföra granskning av hållbarhetsredovisningar? 

- Anser du att det finns relevanta utbildningar som revisorer kan ta del 

av? 
- Anser du att man får den kunskap som behövs på dessa utbildningar? 

Kräver ni inom ert företag någon speciell utbildning för granskning av 

hållbarhetsredovisning? 
- Kan du nämna några? 

Dixon, R., Mousa, G. A. & 
Woodhead, A. D. (2004). The 

necessary characteristics of 

environmental auditors: a review of 
the contribution of the financial 

auditing profession. Accounting 

Forum, 28(2) 

Kunskap Hur ser skillnaden ut angående branschens kunskap vid granskning av 
finansiell- och icke-finansiell redovisning? 

- Kan du nämna några? 

Farooq, M. B., & de Villiers, C. 
(2019). The shaping of 

sustainability assurance through the 

competition between accounting 
and non-accounting providers. 

Accounting, Auditing & 

Accountability Journal, 32(1), 307–
336. 

Gransknings- 
Process 

Vad anser du är den främsta skillnaden mellan granskning av finansiell- 
respektive hållbarhetsredovisning? 

- Svårare/lättare med finansiell gentemot icke-finansiell? 

  

Farooq, M. B., & de Villiers, C. 
(2019). The shaping of 

sustainability assurance through the 

competition between accounting 
and non-accounting providers. 

Accounting, Auditing & 

Accountability Journal, 32(1), 307–
336. 
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Gransknings- 

Process 

Kan du beskriva hur ni genomför en granskning av ett företags 

hållbarhetsredovisning? 

- Planering, genomförande, rapporterande/ uttalande? 
- Har revisorer den kunskapen? 

Westermark, C. (2012). 

Bokföringslagen, revisionslagen 

och revisorslagen: samt normer för 
hållbarhetsredovisning. (3., omarb. 

uppl.) Stockholm: Norstedts 

juridik. 

Gransknings- 

Process 

Använder ni er av riktlinjer vid granskning av hållbarhetsredovisning?   

- Vid ja, vilka riktlinjer används främst? 
- Används någon utarbetad/färdig mall vid granskning av 

hållbarhetsredovisningar? 

Frostenson, M. & Helin, S. (2018). 

Hållbarhetsredovisning: grunder, 
praktik och funktion. (Upplaga 3.) 

Stockholm: Liber 

Gransknings- 

Process 

Upplever du att det uppstår några speciella problem eller frågor vid 

granskning av hållbarhetsredovisningar? 
- Får ni tag i tillräcklig och relevant information/material till 

bedömning? 

- Hur tas materialet fram? 

- Hur ser kunskapen ut att förstå och tolka underlagen 

Gray, R. (2000). Current 

Developments and Trends in Social 
and Environmental Auditing, 

Reporting and Attestation: A 

Review and Comment. 

International Journal of Auditing, 

4(3), 247-268. 

Tillförlitlighet Vad tror du är viktigt för att hållbarhetsredovisningen ska bli så 

tillförlitlig som möjligt? 
- Finns det tillräckligt med kunskap? 

Dando, N. och Swift, T. (2003). 

Transparency and Assurance: 
Minding the Credibility Gap. 

Journal of Business Ethics, 44, pp. 

195-200. 

Tabell 1: Egenkonstruerad intervjuguide 

 

Med stöd från det ovan utformades således en intervjuguide för att kunna besvara 

studiens syfte. Vi avstod från frågor som var lätta att besvara med ”ja” eller ”nej”, och 

lade därför till följdfrågor till dessa för att föra en ytterligare diskussion om ämnet. 

Intervjuguiden undvek även laddade ord och ledande frågor eftersom vi ville vara 

opartiska. Intervjuguiden började med inledningsfrågor för att respondenten skulle 

känna sig bekväm. Vidare var intervjuguiden uppdelad i de huvudteman som berördes. 

Dessa var inledning, kunskap, granskningsprocessen och tillförlitlighet. Slutligen 

avslutades intervjuguiden med frågor om hållbarhetsredovisningens utveckling och 

lagkrav samt om respondenten hade något att tillägga. 

2.2.6 Urval 

Vid val av intervjupersoner till studien använde vi ett målstyrt urval. Detta lämpade sig 

för vår studie eftersom vi inte valde respondenterna på slumpmässig basis. Enligt 

Bryman och Bell (2017, s. 416) innebär ett målstyrt urval att rikta in sig på individer 

som är relevanta för studien. Det var av prioritet för oss att valda intervjupersoner var 

verksamma på en revisionsbyrå och arbetade med granskning av hållbarhetsredovisning. 

Därmed är respondenterna valda för att skapa en ökad förståelse för vilken kunskap 

granskare av hållbarhetsredovisningar saknar vid granskningsprocessen för att erhålla 

tillförlitlighet. Vidare intervjuades även två finansiella granskare som inte arbetade med 
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granskning av hållbarhetsredovisning. Detta för att ta del av ytterligare ett perspektiv 

kring granskares kunskap för tillförlitlighet i en granskningsprocess.  

  

Vi valde att ta en första kontakt med tolv revisionsbyråer via mejl där vi ville komma i 

kontakt med personer som arbetade med granskning av hållbarhetsredovisningar i Gävle 

samt Uppsala. Fem av dessa revisionsbyråer svarade att de inte hade några särskilda 

representanter inom hållbarhetsgranskning varken i Uppsala eller Gävle men kontoren i 

Stockholm erbjöd sig att ställa upp på en telefonintervju. En revisionsbyrå med säte i 

Uppsala hade däremot tid att ställa upp på en personlig intervju. Vidare tackade tyvärr 

fyra av våra tillfrågade revisionsbyråer nej eftersom de hade högsäsong och ingen tid att 

ställa upp på en intervju. Detta var något vi haft med i beräkningen då vi vet att 

granskare har hög arbetsbelastning under våren. Vidare fick vi inget svar av två 

revisionsbyråer. 

  

Vi kontaktade även revisorsinspektionen för en intervju eftersom vi ville veta hur 

kunskapskrav för granskare av hållbarhetsredovisningar ser ut. Revisorinspektionen 

svarade att de ännu inte hade några som tar emot dessa tillsynsärenden och 

rekommenderade att vi skulle vända oss till FAR. Vi vände oss till FAR och fick 

kontakt med två representanter som besvarade våra frågor utifrån deras perspektiv.  

2.2.7 Semistrukturerade intervjuer 

Studiens datainsamlingsteknik var baserad på en kvalitativ forskningsmetod där 

utgångspunkten i intervjuformen var semistrukturerade intervjuer. Bryman och Bell 

(2017, s. 454) menar att semistrukturerade intervjuer hjälper respondenten att skapa 

svaren på sitt eget sätt utan att intervjuaren framhäver några andra tankar kring området. 

Vi ansåg att det empiriska material som behövdes för att ge svar på studiens syfte gick 

att inhämta via intervjuer som hade för avsikt att få varierande samt öppna svar av 

respondenterna. Med semistrukturerade intervjuer fick respondenterna en frihet att 

framföra sina åsikter och enklare kunna föra en diskussion. I anslutning till de frågor 

som ställdes ansåg vi att det var viktigt att respondenten hade möjlighet att resonera, 

analysera och kunna reflektera i sina svar för att de skulle känna en trygghet i intervjun. 

Med stöd av Bryman och Bell (2017, s.454) resonemang tillsammans med vad vi 

eftersökte ansågs den semistrukturerade intervjuformen vara att föredra. 
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2.2.8 Empirisk datainsamling 

Den empiriska datainsamlingen bestod till största del av telefonintervjuer. Vi ville helst 

ha personliga intervjuer eftersom det är lättare att föra ett samtal ansikte mot ansikte. 

Dessvärre fick vi tänka om av den anledningen att kontoren i Uppsala och Gävle inte 

hade några respondenter som arbetade med granskning av hållbarhetsredovisning. En 

annan anledning var att respondenterna i Stockholm inte hade tid att avsätta personliga 

möten med oss då de sade sig ha en hög arbetsbelastning under våren. 

  

Detta resulterade i att åtta intervjuer utfördes via telefon och två personliga intervjuer 

genomfördes på respektive respondents kontor. Hänsyn har tagits till att 

telefonintervjuer kan leda till att gå miste om gester och olika kroppsspråk som kan 

uppkomma när en personlig intervju genomförs. Det är inte det mest optimala att göra 

intervjuer via telefon anser Bryman och Bell (2017, s. 471) eftersom det blir lättare för 

respondenten att avsluta samtalet över telefon än ansikte mot ansikte. Detta var 

ingenting vi lade märke till utan intervjuerna flöt på bra och samtalen avslutades på ett 

positivt sätt. Varje intervju varade mellan 30–45 minuter vilket kändes bra eftersom 

ingen stress uppstod och vi ansåg att vi erhöll tillräckligt med information. Detta menar 

Seidman (2006) anses som en rimlig tid för en intervju då en tid på 90 minuter ska 

försöka undvikas eftersom respondenten hinner bli stressad och allteftersom ledsna. 

  

Vi utförde telefonintervjuerna i grupprum på högskolan i Gävle där vi visste att miljön 

var lugn och inga störningsmoment kunde påverka. Detta anser Bryman och Bell (2017, 

s. 458) är en viktig del då en intervju bör genomföras i en ostörd och lugn miljö. Det 

finns enligt Eriksson och Hultman (2014, ss. 103–104) större möjligheter att få bredare 

svar och upptäcka samt höra reaktioner vid ostörda intervjuer samt att bortfallen av 

respondenternas svar blir mindre när det sker på en lugn plats. Enligt Trost (2010 s. 53) 

ska en intervjuare försöka förstå de känslor, handlingar och beteenden som en 

respondent uppvisar för att komma åt hur människor resonerar och känner. Deras 

resonemang kan vi koppla ihop med det Eriksson och Hultman (2014, s. 104) nämner, 

genom att försöka tolka hur respondenten reagerar på frågan kan forskaren förstå svaren 

på frågorna bättre. Det är därför viktigt anser Trost (2010 s. 54) att den som intervjuar 

inte uppträder som en robot utan beter sig som en människa och håller låg profil. Det är 

respondenten som ska vara i centrum. 
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Vid genomförandet av intervjuerna bestämde vi att en av oss skulle vara ansvarig för att 

sköta samtalet med respondenten. Under intervjuprocessen förde den andre av oss 

anteckningar och tog en observerande roll medan intervjun pågick. Vi informerade även 

respondenten hur intervjun skulle gå till samt vilka frågor som skulle beröras. Detta 

nämner även Qu och Dumay (2011) som en viktig del i intervjuprocessen. Det vill säga 

att informera om hur intervjun kommer att utföras. Vidare frågade vi respondenterna om 

de godkände inspelning av intervjuerna och samtliga svarade ja. Alvehus (2013, s. 85) 

påpekar att inspelning av en intervju kan ge en trygghet för respondenten, detta eftersom 

vederbörande vet att det som sägs kommer uppfattas ord för ord. Samtidigt kan det bli 

en nackdel eftersom respondenten kan känna en begränsning i hur öppen han eller hon 

kan vara, vilket kan störa intervjun. Vi ansåg att inspelningarna var till fördel för oss 

eftersom det kan vara svårt att föra anteckningar tillräckligt fort och samtidigt vara en 

god lyssnare. 

2.2.9 Bearbetning av insamlad data 

När vi slutfört våra enskilda intervjuer kom vi fram till vår bearbetningsprocess där vi 

lyssnade på inspelningarna och gick igenom anteckningarna som uppkom under 

intervjuprocessen. Detta utfördes efter varje enskild intervju för att behålla den 

detaljerade informationen som samlats in. Här såg vi en fördel med att spela in 

intervjuerna då vi kunde lyssna igenom respondenternas svar flertalet gånger vilket 

bidrog till säkerhet i att svaren tolkades rätt. Detta tar även Bryman och Bell (2017 s. 

467) upp då en inspelning kan hjälpa till att återge den faktiska informationen som 

framkommer vid intervjuns sammanhang.  

 

Vi valde därför att sammanfatta inspelningarna där vi separerade relevant information 

från överflödig information som inte var relevant för studiens syfte, exempelvis vissa 

intervjusvar som avvek från syftet. Detta är enligt Bryman och Bell (2017, s. 537) 

viktigt då de menar att en tolkning av analysresultatet är betydelsefullt för att veta hur 

data ska behandlas. Även Trost (2010 s. 147) lyfter fram när en intervju är genomförd 

skall den insamlade data bearbetas, analyseras och tolkas. 

 

Nästa steg i bearbetningsprocessen blev att koda de sammanfattade inspelningarna. 

Denna kodning bestod av att urskilja begrepp och beskrivningar som hade relevans för 

studiens syfte. Vi valde att fokusera på begrepp som granskarens kunskap, 
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granskningsprocess och tillförlitlighet. Vidare sammanställdes de sammanfattade 

inspelningarna i studiens empirikapitel. 

 

I vårt empirikapitel valde vi att ta bort byråernas namn eftersom flera respondenter 

påpekade att detta var deras personliga åsikter och inte hela byråns åsikter. De ville 

försäkra sig om att vara anonyma i studien. Därav kommer endast byråernas namn 

anges i början och resterande del av studien kommer intervjupersonerna benämns 

bestyrkande, granskande samt finansiella respondenter. 

  

Bestyrkande respondenter innebär att de är specialistmedlem hos FAR och har därmed 

rättigheter till att skriva under en hållbarhetsredovisning. De är även delaktiga under 

granskningsprocessen. Respondenter som benämns granskande innehar ingen titel hos 

FAR och får därmed inte skriva under en hållbarhetsredovisning men de utför 

granskning på samma sätt som de bestyrkande. Respondenter som benämns finansiella 

respondenter arbetar inte med granskning av hållbarhetsredovisning. Vi valde att ha 

med dessa ändå för att se deras perspektiv. Studien har också respondenter som är 

representanter från FAR för att få ytterligare perspektiv, de kallas i studien för FAR 

respondent. 

2.2.10 Metod för analys 

Efter att vi sammanställt studiens empirikapitel analyserades materialet mot vår 

teoretiska referensram. I studiens analyskapitel presenteras skillnader och likheter som 

fanns mellan det empiriska materialet och den teoretiska referensramen. Analysens 

struktur utgår från liknande begrepp som den teoretiska referensramen och studiens 

empirikapitel för att en synlig struktur skulle skapas.  

 

Analyskapitlet bidrog med några huvudpunkter som svarar på studiens syfte vilka i 

grunden baseras på vår teoretiska referensram med stöd av vårt empiriska material. 

Detta tillvägagångssätt gjorde det möjligt att inom studien kunna strukturera de 

nödvändigaste delarna. Studien har fokuserat på information som är viktig för att skapa 

förståelse för vilken kunskap granskare av hållbarhetsredovisningar saknar vid 

granskningsprocessen för att erhålla tillförlitlighet. Utifrån det som diskuterades i vårt 

analyskapitel fick vi fram studiens bidrag. 
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2.2.11 Kvalitetskriterier 

Denna studie baseras som tidigare nämnt på en kvalitativ studie. För att kunna garantera 

kvalité på en kvalitativ studie bör forskare tillämpa så kallade kvalitetskriterier. I denna 

studie utgår vi från kvalitetskriteriet trovärdighet. Enligt Bryman och Bell (2017, s. 380) 

är trovärdighet ett grundläggande kriterie i ett kvalitativt arbete. Lincoln och Guba 

(1985) föreslår precis som Bryman och Bell (2017, s. 380) att trovärdighet är ett 

kvalitetskriterie på kvalitativ forskning. Trovärdighet kan delas upp i fyra delkriterier 

vilka Bryman och Bell (2017, s. 380) anser är, tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet 

och konfirmering. 

  

Tillförlitlighet beskriver Bryman och Bell (2017, s. 381) uppnås genom att forskning 

utförs i enlighet med de regler som finns. Även att de resultat som kommer fram 

rapporteras till de personer som är en del av studien. I denna studie valde vi att hålla 

respondenterna anonyma, därför gjordes ingen respondentvalidering. För att uppnå 

kvalitetskriteriet tillförlitlighet i denna studie spelades samtliga intervjuer in. I och med 

detta hade vi möjlighet att lyssna på intervjuerna flertalet gånger vilket vi ansåg bidrog 

till säkerhet i att respondentens svar tolkades rätt. 

 

Kvalitetskriteriet överförbarhet uppnås genom att observera detaljer som är relevanta för 

studien. Detta menar Bryman och Bell (2017, s. 382) innebär att fokus på de 

kontextuella faktorerna är väsentlig. Med andra ord ska fokus ligga på djupet och inte 

bredden i arbetet. Detta ska bidra till att läsaren ska ha lättare att bedöma om resultatet 

går att överföra till andra miljöer och bakgrund. I denna studie utgick vi från 

telefonintervjuer i empirikapitlet för att kunna identifiera detaljer och fånga den 

kunskap som varje respondent besitter. För att uppfylla studiens överförbarhet har vi 

utfört detaljerade telefonintervjuer som kan överföras på andra situationer och aspekter.  

 

Pålitlighet är kvalitetskriteriet som behandlar kvaliteten i studiens olika delar. Att 

säkerhetsställa att det skapas en fullständig och tillgänglig redogörelse av alla faser i 

forskningsprocessen anser Bryman och Bell (2017, s. 382) är viktigt för att uppnå 

delkriteriet pålitlighet. Den ständiga processen med arbetet av tydliga beskrivningar av 

studiens tillvägagångssätt och olika metodval för att i slutändan kunna besvara det 

slutliga syftet. Vi har i denna studie sparat alla olika delar från inspelning till 

vetenskapliga artiklar för att kunna återgå och se så att allting tolkats på ett korrekt sätt. 
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Detta eftersom Bryman och Bell (2017, s. 382) anser att kvalitativa studier genererar 

otroligt mycket data. Därför valde vi att arbeta strukturerat så varje del hamnade på rätt 

plats och tog med det som var relevant för studien. 

 

Konfirmering är det sista kvalitetskriteriet och brukar även kallas bekräftelse. Enligt 

Bryman och Bell (2017, ss. 382–383) innebär konfirmering att forskaren ska agera i god 

tro. Betydelsen av det har att göra med att forskaren inte medvetet ska låta sina 

personliga värderingar eller den teoretiska inriktningen påverka utförandet samt 

slutsatserna av studien. Vi har i denna studie utgått från en kvalitativ utgångspunkt 

genom tolkning och förståelse. Här var vi medvetna om att våra egna värderingar och 

personliga åsikter kunde påverka resultaten. Denna risk minimerades genom att ställa 

kontrollfrågor samt lyssna noga på respondenternas talan och inte väva in några egna 

åsikter vilket genererade ett mer trovärdigt resultat. Genom att vi haft dessa 

kvalitetskriterier i åtanke under studiens gång bedömde vi att studiens tillförlitlighet 

ökade.  
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3. Teoretisk referensram 

 

3.1 Hållbarhetsredovisning 

Finansiell redovisning innebär enligt Frostenson och Helin (2018 s. 18) att företag 

lämnar information om hur affärshändelser påverkar värdet på företaget till sina 

intressenter. I en hållbarhetsredovisning redovisas ekonomiska, sociala och 

miljömässiga aspekter av företagets verksamhet. Detta nämner även Milne och Gray 

(2007), och utvecklar med att flera företag ser hållbarhetsredovisning som en utökning 

av den traditionella finansiella redovisningen. Hållbarhetsredovisning har enligt Boiral, 

Heras-Saizarbitoria och Brotherton (2017) blivit en vanlig praxis i kommunikationen av 

företagets engagemang och i arbetet med hållbarhetsfrågor. Enligt Al-Shaer och Zaman 

(2018) är det företagets styrelse som ska bidra till att en hållbarhetsredovisning 

upprättas för att säkerställa kommunikation med olika intressenter. 

  

Boiral, Heras-Saizarbitoria, Brotherton och Bernard (2018) framställer att 

hållbarhetsredovisningar tenderar att förbättra företags image, kommunikation och 

sociala tillstånd för att fungera som informationsutsläpp i riktning med sociala 

förväntningar. Hållbarhetsrelaterad information påpekar Reimsbach och Hahn (2015) 

ofta används som ett PR-verktyg för att visa upp sitt företag. Detta anser även Boiral et 

al. (2017) blir mer som ett marknadsföringsverktyg avsedd att göra en positiv inverkan 

på företagets intressenter snarare än att vara en informationskälla som är tillförlitlig. 

 

3.2 Granskare 

Revisionsbyråernas marknad växer alltmer och enligt Fernandez-Feijoo, Romero och 

Ruiz (2016) erbjuds revision, granskning, skatt, rådgivning, företagsfinansiering samt 

juridiska tjänster. Wallage (2000) belyser att det uppkommit nya behov av att tillgodose 

tjänster för finansiella granskare genom att kvalitetssäkra hållbarhetsredovisningar. 

Vidare menar Wallage (2000) att det gäller både granskning, stöttning samt rådgivning 

vid upprättandet. Att ge sina finansiella revisionskunder möjlighet att tillhandahålla en 

kvalitetsgranskning av hållbarhetsredovisningen är något revisionsbyråer vinner på. 

Detta styrks av Farooq och de Villiers (2019) då de förklarar att granskning av 

hållbarhetsredovisningar är en förlängning av den finansiella granskningen där 

granskare tjänar på att erbjuda granskning av finansiell- och hållbarhetsredovisning till 

sina kunder. 
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Granskarens roll bidrar enligt Lamber (2001) till en rättvisande bild av redovisningen. 

Vidare förklarar han att granskaren undersöker underlag som företag tagit fram för att 

dessa ska stämma överens med redovisningen för att ge en tillförlitlig bild. Därför läggs 

ett stort krav på granskare av hållbarhetsredovisningar enligt FAR (2018) eftersom 

deras arbete fungerar som en försäkring för investerare och intressenter. Vidare menar 

Carrington (2014) att granskaren försäkrar om att redovisningen är godkänd och har 

därmed tagit sitt ansvar. 

 

Enligt Mock Rao och Srivastava (2013) är det främst de större och välkända 

revisionsbyråerna som utför granskning av hållbarhetsredovisning. Vidare menar de att 

mindre revisionsbyråer ligger steget efter i det här avseendet eftersom de större 

revisionsbyråerna ofta arbetar med större kunder som kräver hållbarhetsgranskning samt 

att de följer med i utvecklingen på ett annat sätt än de mindre. 

 

3.3 Kunskap 

Enligt Gustavsson (2002 s. 50) kan kunskap inneha två olika definitioner. Vidare menar 

han att den första definitionen av kunskap ska bevisa att det är sant för att få kallas för 

just sant. Den andra definitionen anser Gustavsson (2002 s. 50) handlar om att kunskap 

måste blivit beprövad och dokumenterad för att räknas som sanning. Inom dessa två 

definitioner upplyser Gustavsson (2002 ss. 85 - 86) och Saugstad (2002) om tre olika 

typer av kunskap vilka är vetenskaplig, teoretisk och praktisk samt praktisk klokhet.  

  

Den vetenskapliga kunskapen är enligt Gustavsson (2002 s. 74) beroende av kultur och 

samhälle. Det finns vidare olika begrepp inom vetenskapsteorin som framställer hur 

olika sammanhang kan påverka teorin. Inom vetenskaplig kunskap ska förberedelse 

finnas för att vara kreativ och kritisk till uppfattningar och sanningar. Enligt Gustavsson 

(2002, ss. 85–86) går den teoretiska kunskapen att läsa sig till medan den praktiska 

kräver färdighetskunskaper i form av hur någonting kan användas. Dessa två kunskaper 

förklarar Gustavsson (2002, ss. 85–86) behöver varandra eftersom det är onödigt att 

inneha kunskap om något som inte går att använda, följaktligen är det inte nödvändigt 

att utföra något och inte veta varför det görs. Detta bekräftar även Saugstad (2002) då 

förhållandet mellan teori och praktik ska fungera som en utbytesprocess med varandra. 

Den sista kunskapen som Gustavsson (2002, s. 102) och Saugstad (2002) nämner är 
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praktisk klokhet som är en kunskap omöjlig att läsa sig till. Här är det istället 

upplevelser och erfarenhet som bidrar till kunskap och gör att personen blir klok.  

 

I den sistnämnda, praktisk klokhet förekommer likheter mellan Gustavssons (2002, s. 

102) och Saugstad (2002) resonemang gentemot Nonaka och Toyama (2003) där de 

förklarar att kunskap förvärvas genom erfarenhet och benämner det tacit knowledge. 

Nonaka och Toyama (2003) belyser att tacit knowledge utvecklas över tiden genom 

handling och uppfattning. Detta i form av att samla kunskap genom erfarenhet och 

dialoger med varandra vilket kan bli grund för ny kunskap. Tacit knowledge kan delas 

över erfarenheter som sker mellan exempelvis kollegor Nonaka och Toyama (2003).  

3.3.1 Granskares kunskap vid hållbarhetsredovisning 

Det behövs enligt Farooq och de Villiers (2019) stora kunskaper inom ett specifikt 

område för att kunna göra en rättvis bedömning av en hållbarhetsredovisning. Farooq 

och de Villiers (2019) belyser att alla granskare inte behärskar den särskilda kunskapen 

eftersom en brist har visats när det kommer till granskning av hållbarhetsredovisning. 

Utbildning inom sociala, miljö och etiska aspekter behövs enligt Vinten (1996) 

uppmärksammas. Detta bekräftar även Dixon et al. (2004) behövs för att inte skapa 

hinder i granskningsprocessen i och med granskarens otillräckliga eller obefintliga 

kunskap och utbildning inom aspekterna. 

 

Detta styrker även Martínez-Ferrero et al. (2018) eftersom kunskap och utbildning hos 

granskare är viktiga faktorer för att skapa högre tillförlitlighet på granskningsprocessen 

av hållbarhetsredovisningar. Dixon et al. (2004) menar att synen som granskare har på 

involveringen av hållbarhetsgranskning spelar en viktig roll. I samband med detta 

behöver granskare kunskap om vilka faktorer som påverkar miljön och på vilket sätt. 

Saknaden av kunskap menar O’Dwyer (2011) leder till svårigheter för finansiella 

granskare eftersom de ofta inte har den kunskap som behövs för att granska en 

hållbarhetsredovisning. 

  

Vidare anser Dixon et al. (2004) att granskare av hållbarhetsredovisning bör vara insatt i 

metoder och tekniker som används vid den finansiella granskningen för att mäta och 

verifiera variabler. Detta för att vara bekant med utformningen av redovisningssystem 

och interna kontroller som används för att granskningsprocessen ska kunna genomföras 
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på ett riktigt sätt. Dixon et al. (2004) förklarar vidare att finansiella granskare kan 

inneha en roll i granskning av hållbarhetsredovisningar men de har för lite kunskap och 

förmåga att ta emot miljömässiga utmaningar. Detta menar även Farooq och de Villiers 

(2019) när de nämner att principer och riktlinjer inte kan angripa problemen som finns 

inom granskning av hållbarhetsredovisningen. På samma sätt argumenterar Dixon et al. 

(2004) att det behövs utbildning av granskare för en ökad förmåga att ta emot 

utmaningar inom hållbarhet och hur det revideras. 

 

Vidare argumenterar Gray (2000) för liknande redogörelse då utbildning ges till 

granskare i syfte att i framtiden ha kunskap för att granska hållbarhetsredovisningar. 

Han menar att granskare har många goda och utvecklande kunskaper men en otillräcklig 

utbildning för att genomföra en granskningsprocess av hållbarhetsredovisningar. Gray 

(2000) och O’Dwyer (2011) framställer därmed att det finns svårigheter med att 

överföra metoder för granskning av den finansiella redovisningen till 

hållbarhetsredovisning. Detta grundar sig på att granskare inte har rätt kunskap gällande 

nya områden som ska granskas. På grund av det menar Dixon et al. (2004) att granskare 

med specifik kunskap inom hållbarhet bör utföra granskning av 

hållbarhetsredovisningar. Därmed anser Dixon et al. (2004) att utbildningar är att 

prioritera för att uppnå tillräcklig kunskap. Detta stöds av Michelon, Patten och Romi 

(2018), som upplyser om att misstag i granskningsprocessen av 

hållbarhetsredovisningar är mer sannolik i jämförelse med granskning av den finansiella 

redovisningen med anledning av granskares bristande kunskap. 

 

3.4 Granskningsprocess 

För att få förståelse över hur en hållbarhetsredovisning granskas är det viktigt att 

begripa hur en standardutformad granskningsprocess ser ut. Därför kommer en 

översiktlig presentation av granskningsprocessen för den finansiella- och därefter 

hållbarhetsredovisningen. 

3.4.1 Finansiell redovisning 

Granskningsprocessen vid finansiell redovisning kan enligt Carrington (2010 s. 41) 

delas in i fyra delar: företagsledningens påståenden, bestyrkandeåtgärder, 

dokumentation och rapportering. Företagsledningens påståenden är de påståenden som 

granskaren behöver bestyrka och betraktas som den huvudsakliga delen av 
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årsredovisningen. Detta blir också den del som är huvudfokus för granskaren. En 

bestyrkandeåtgärd genomförs enligt Carrington (2010 s. 41) eftersom granskaren ska 

kunna bestyrka och känna förtroende för företagsledningens påståenden. I och med 

denna process ska granskaren även undersöka underlag som kan förstärka dessa 

påståenden. Åtgärderna samt allt arbete en granskare lägger ned under en 

granskningsprocess måste dokumenteras. Denna dokumentation är viktig för den 

tillförlitlighet granskningsprocessen förväntas uppge. Slutsatserna som leder fram till 

granskarens bedömning ska redogöras i form av en rapport som benämns 

revisionsberättelse. 

 

Vid granskning av finansiell redovisning finns en mängd olika riktlinjer (Nilsson 2010, 

s. 95). Dessa riktlinjer är internationella, svenska och standards som måste följas under 

granskningsprocessen. FAR (2018) nämner att redovisningar som innehåller finansiell 

information ska rapporteras enligt de internationella revisionsstandarderna ISA. Detta 

anser Nilsson (2010, s. 95) underlättar granskarens arbete eftersom de innehåller klara 

regler om hur redovisningen ska formas. Med andra ord består den finansiella 

granskningsprocessen enligt Nilsson (2010, ss. 95–97) av flera steg för att finna 

vägledning. Däremot gäller inga sådana steg vid granskningsprocessen av 

hållbarhetsredovisning utan Frostenson och Helin (2018 s. 30) menar att redovisningen 

granskas och godkänns om den är seriöst utformad. 

3.4.2 Hållbarhetsredovisning 

Granskningsprocessen vid en icke-finansiell redovisning, en så kallad 

hållbarhetsredovisning går till enligt FAR (2018) att granskaren ska bedöma 

hållbarhetsredovisningens helhetsintryck. De ska även bedöma att informationen som 

tas upp är tydlig och inte vilseledande. I relation till detta ska granskaren inhämta 

underlag om det granskade företagets bransch och området de verkar inom. Vidare 

menar FAR (2018) att granskaren även ska gå igenom allmän information som är 

avsedd för användarnas legitima informationsbehov i form av mediasökningar men 

också nyhetsartiklar. 

 

När företag väljer att få en hållbarhetsredovisning granskad så lämnar granskaren enligt 

Westermark (2012 s. 357) ett skriftligt utlåtande, en så kallad bestyrkanderapport och 

därmed ingen traditionell revisionsberättelse som vanligtvis upprättas vid finansiell 
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granskningsprocess. Bestyrkanderapporterna är standardiserade till sin utformning där 

det visar sig att granskare endast gör en översiktlig granskning av företagens 

hållbarhetsredovisning (Frostenson & Helin, 2018 s. 30). 

 

Den viktigaste faktorn för att granskare ska kunna utveckla sin betydelse för 

granskningsprocessen av en hållbarhetsredovisning är enligt Dixon et al. (2004) 

kunskap. Detta i likhet med Martínez-Ferrero et al. (2018) argument att kunskap och 

utbildning är viktiga faktorer för granskare att skapa en högre tillförlitlighet på 

granskningsprocessen av hållbarhetsredovisningar. Det bestyrker även Rodgers et al. 

(2017) i sitt argument att kunskap leder till professionella bedömningar i 

granskningsprocessen som mynnar ut till förbättrade bedömningar av granskaren. 

Vidare menar Dixon et al. (2004) att granskare är i behov av mer standards alternativt 

riktlinjer inom hållbarhetsredovisningens granskningsprocess för att kunna uppnå 

likvärdig tillförlitlighet som vid granskningsprocessen av den finansiella. 

 

3.5 Lagkrav & riktlinjer 

Det är lagstiftat för större företag och koncerner att upprätta hållbarhetsredovisning i 

Sverige där information inom sociala, miljö och etiska aspekter ska redovisas 

(Frostenson & Helin 2018 s. 25). Hållbarhetsredovisningens granskningsprocess styrs 

inte av lagar utan är beroende av riktlinjer, rekommendationer och olika standards. I 

denna del redogör vi kort vad dessa riktlinjer innebär. 

3.5.1 Global Reporting Initative (GRI) 

Organisationen Global Reporting Initatives (GRI) framväxt har enligt Frostenson och 

Helin (2018 s. 15) varit betydelsefull för hållbarhetsredovisningens utveckling. Likaså 

tar Westermark (2012 s. 327) upp att GRI är organisationen som skapat det mest kända 

internationella ramverket för hållbarhetsredovisning. Detta påpekar även Simmons Jr, 

Crittenden och Schlegelmilch (2018) att GRI:s riktlinjer blivit en väsentlig modell som 

flertalet företag använder sig av. I huvudsak syftar GRI (2016) standards till att förbättra 

den globala jämförbarheten och kvaliteten på informationen i 

hållbarhetsredovisningarna. Fortsättningsvis menar Zsóka och Vajkai (2018) att GRI är 

detaljerade riktlinjer som syftar till att stödja företag att tillhandahålla relevant, 

balanserad, jämförbar samt tillförlitlig information om företagets verksamhet. 
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3.5.2 ISAE 3000 gentemot RevR 6 

Det finns som tidigare nämnt inget fastställt lagverk som granskare kan följa vid 

granskning av hållbarhetsredovisning. Däremot har FAR (2018) framställt 

rekommendationer vid granskningsprocessen av hållbarhetsredovisning. Dessa 

rekommendationer är ISAE 3000 som är framtagna av International Auditing and 

Assurance Standards Board (IAASB) samt RevR6 - Bestyrkande av 

hållbarhetsinformation som är en svensk tillämpning av den internationella standarden 

ISAE 3000. Dessa kan enligt FAR (2018) ses som ramverk för utförande av 

granskningsuppdrag i Sverige. RevR 6 uppdaterades enligt Larsson (2009, s. 157) under 

år 2008 och inrättades då till den internationella standarden ISAE 3000. Numera 

överensstämmer dessa rekommendationer. 

 

3.6 Tillförlitlighet 

Granskare skapar enligt Diamant (2004, s.163) tillförlitlighet i granskning genom att 

denne agerar opartiskt och självständigt. Det innebär att granskaren utifrån sin egen 

bedömning och syn granskar redovisningen som upprättas. Granskare fattar även beslut 

på underlag och egna bedömningar vilka inte ska påverkas av andra personers 

önskningar. Utifrån detta anser Diamant (2004, s.163) att granskarens oberoende skapar 

tillförlitlighet i den granskade redovisningen. 

 

Bekymmer om tillförlitligheten för hållbarhetsredovisning kan enligt Al-Shaer och 

Zaman (2018) mildras genom granskning. De menar att en granskare skapar 

tillförlitlighet och hjälper till att förbättra hållbarhetsredovisningen genom sin kunskap 

och övervakning. Detta bestyrker även Rennie et.al (2010) eftersom granskare samlar in 

underlag från företaget och bedömer om det överensstämmer med 

hållbarhetsredovisningens innehåll. Det anser Rennie et. al (2010) mynnar ut till att 

tredjepartsgranskning bidrar till tillförlitlighet. På liknande sätt anser Al-Shaer och 

Zaman (2018) att granskare innehar en kompletterande roll eftersom de lägger till 

tillförlitlighet i hållbarhetsredovisningen. Även Pucheta-Martínez, Bel-Oms och 

Rodrigues (2019) bedömer att hållbarhetsredovisningar som granskas av 

revisionsbyråer har ett positivt inflytande hos företag och deras intressenter. Vidare 

anser Ballou, Chen, Grenier och Heitger (2018) att företag som är intresserade av att 

förbättra tillförlitligheten på deras hållbarhetsredovisning bör överväga att få den 

granskad av en oberoende tredje part. 



 

25 

 

För att en hållbarhetsredovisning ska anses tillförlitlig och användbar för intressenterna 

menar Boiral et al. (2017) att de uppgifter som lämnas måste vara tillförlitliga, 

presenteras på lämpligt sätt och följa tydliga regler. Även Frostenson och Helin (2018 s. 

50) påpekar att processen för att samla in, dokumentera, sammanställa, analysera och 

presentera data ska vara väl dokumenterad och granskas av oberoende tredje part för att 

uppnå tillförlitlighet. Ännu en faktor som kan påverka tillförlitligheten i 

hållbarhetsredovisningar anser Deegan och Unerman (2011) handlar om regelverk och 

riktlinjer. De menar vidare att detta återfinns inom den finansiella vilket gör att den 

anses mer tillförlitlig.  

 

3.7 Teorisyntes 

Nedanstående egenkonstruerad teorisyntes är en sammanställd figur av de centrala 

begrepp som berörs i vår teoretiska referensram. Figuren ämnar till att försöka beskriva 

hur delarna i vår teoretiska referensram hänger samman. 

 

Figur 2: Egenkonstruerad teorisyntes. 

 

Vår teoretiska referensram (Dixon et al. 2004; Farooq & de Villiers, 2019) visade att 

kunskap saknades hos granskare för att göra tillförlitliga bedömningar i 

granskningsprocessen av en hållbarhetsredovisning. Vidare nämner Dixon et al. (2004) 

att granskare av hållbarhetsredovisningar behöver kunskap om vilka faktorer som 

exempelvis påverkar miljön och på vilket sätt.  
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Kunskap har en stor betydelse i vår teoretiska referensram och återspeglas därför av den 

största gröna cirkeln, vilket innebär att kunskap är den centrala delen i vår studie. Runt 

kunskap framkom det att granskare, granskningsprocess och tillförlitlighet är tre 

begrepp som hänger samman för att skapa förståelse för vikten av kunskap hos 

granskare för att erhålla en tillförlitlig granskningsprocess inom hållbarhetsredovisning. 

Dessa tre delar granskare, granskningsprocess och tillförlighet påverkas av kunskap och 

bildar därför mindre cirklar. Den minsta cirkeln är i form av lagkrav och riktlinjer 

eftersom de har betydelse för granskningsprocessen. Alla delar förekommer inom 

hållbarhetsredovisning och därför omsluts vår teorisyntes av den. 
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4. Empiri  

 

4.1 Överblick av respondenter 

Vår studie består av respondenter från revisionsbyråerna Deloitte, KPMG, PwC, Grant 

Thornton samt Ernst & Young. Vilka är fem av de större revisionsbyråerna som har 

specialiserade hållbarhetsansvariga. Vi valde även att ta kontakt med en mindre 

revisionsbyrå för att ha en kombination av stora och små byråer. Två intervjuer i denna 

studie skedde även med representanter från FAR. Detta för att se hur kunskapen inom 

granskning av hållbarhetsredovisningar skiljer sig mellan de olika byråerna samt hur 

FAR ser på utvecklingen av detta. 

Intervju: Respondent: Datum: 

1. Deloitte 2019-04-10 

2. PwC 2019-04-10 

3. Mindre revisionsbyrå 2019-04-10 

4. KPMG 2019-04-11 

5. Grant Thornton 2019-04-11 

6. Mindre revisionsbyrå 2019-04-18 

7. Ernst & Young 2019-04-23 

8. KPMG 2019-04-23 

9. FAR 2019-04-24 

10. FAR 2019-04-24 

Tabell 2: Intervjuade respondenter  

 

4.2 Granskare 

Vårt empiriska material visar att fyra respondenter från de större byråerna besitter 

samma befattning där huvudansvaret är att bestyrka en hållbarhetsredovisning. Två 

respondenter arbetar endast med själva granskningen av redovisningen.  

 

 

 

 

 

 



 

28 

 

Respondent: Definition: 

Bestyrkande Innebär att de är specialistmedlem hos FAR och har därmed rättigheter till att skriva 

under en hållbarhetsredovisning. De är även delaktiga under granskningsprocessen. 

Granskande Innehar ingen titel hos FAR och får därmed inte skriva under en 

hållbarhetsredovisning men de utför granskning på samma sätt som de bestyrkande. 

Finansiell Arbetar inte med granskning av hållbarhetsredovisning, utan endast med finansiell 

redovisning. 

FAR Står för Föreningen Auktoriserade Revisorer vilket är en branschorganisation för 

revisorer och redovisningskonsulter 

Tabell 3: Definition av respondenter. 

 

Samtliga respondenter har en universitetsutbildning inom ekonomi men däremot skiljer 

sig respondenternas utbildning inom hållbarhet. Fyra av respondenterna har gemensamt 

att de tidigare arbetat som finansiella granskare och sedan övergått till att granska 

hållbarhetsredovisningar. Två av respondenterna har inte arbetat som finansiella 

granskare tidigare.  

 

Respondenterna på den mindre revisionsbyrån arbetar inte med granskning av 

hållbarhetsredovisning utan endast med finansiell revision. Detta har respondenterna 

arbetat med i fem respektive åtta år och därav fått en gedigen erfarenhet. Vi valde att ta 

med denna byrå trots avsaknad av kunskap inom hållbarhetsgranskning för att se 

kunskapssynen utifrån deras perspektiv. 

 

4.3 Kunskap  

Samtliga av de bestyrkande- och granskande respondenterna från de fem stora byråerna 

förklarade att kunskap inom granskning av hållbarhetsredovisningar utvecklas i och 

med att de går på internutbildningar som till största del berör hur rapportering ska ske i 

enlighet med ISAE 3000 och GRI. Vi fann denna åsikt intressant eftersom vi kunde se 

att samtliga byråer har liknande interna utbildningar som berör rapportering. 
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Vidare berättar respondenterna även att grundläggande kunskap utvecklas genom ”learn 

by doing” samt seminarium inom byråerna för att dela erfarenheter med varandra. 

Kunskap gällande granskning av hållbarhetsredovisningar anser fyra bestyrkande 

respondenter inte saknas hos dem. Anledningen till detta beror på att arbetet med 

hållbarhetsredovisningar har skett under en längre tid och kunskap har bildats utifrån 

erfarenhet. Vi uppfattade de fyra bestyrkande respondenterna som säkra på sin sak och 

inga tveksamheter uppstod i svaren. En bestyrkande respondent nämner: 

 

“Jag anser inte att jag saknar kunskap, jag har arbetat med granskning av 

hållbarhetsredovisningar i väldigt många år och den erfarenheten har givit mig den 

kunskap jag behöver.” 

(Bestyrkande respondent) 

 

Utifrån ovan beskrivs att erfarenhet är det som givit respondenterna kunskap vid 

granskningsprocessen av hållbarhetsredovisningar. En respondent från FAR berättar att 

det krav som finns på kunskap vid granskning av hållbarhetsredovisningar är: 

 

“De kunskapskrav som finns i dagsläget är om du har titeln Specialistmedlem FAR, 

vilket är ett krav för att få skriva på en bestyrkanderapport. Alla de stora 

revisionsbyråerna har personal med denna titeln.” 

(Respondent från FAR) 

Respondenten från FAR förklarar att de som bestyrker en hållbarhetsredovisning har 

krav på sig att inneha en specifik titel. Vidare förklarar samma respondent att den som 

endast granskar hållbarhetsredovisningar inte behöver ha denna titel, vilket leder till att 

de inte har något formellt ansvar. Huvudansvaret ligger hos dem som gör den 

bestyrkande delen, det vill säga de som skriver under hållbarhetsredovisningen. Den 

andra respondenten från FAR nämner att de inte har några specifika kunskapskrav för 

att vara hållbarhetsspecialist, kravet på rätt kunskap ligger hos byrån och eget ansvar på 

att skaffa den utbildning som behövs för uppdragen. En bestyrkande respondent 

argumenterar för att kunskap bildas utifrån erfarenhet: 

 

“.. att tillförlitligheten skapas genom kunskap vilket bildas utifrån erfarenhet. För att 

uppnå tillförlitlighet tycker jag att det ligger stor vikt i att ha varit med i branschen ett 

tag och sett mycket olika saker som skapat en god erfarenhet.” 
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(Bestyrkande respondent) 

 

Majoriteten av respondenterna nämner att byråerna inte kräver någon speciell kunskap 

för att arbeta med granskning av hållbarhetsredovisningar. En av respondenterna från 

FAR framhäver att revisionsbyrån där den bestyrkande granskaren är anställd har 

ansvaret för att granskare med rätt kunskap och kompetens sätts på uppdragen. 

Fortsättningsvis menar respondenten från FAR att den bestyrkande granskaren har 

ansvar för att granskningsteamets kunskap motsvarar uppdragets behov. Däremot 

framhåller respondenten även att: 

 

”Det finns inga planer hos FAR att införa någon särskild auktorisation av 

hållbarhetsspecialister som går att jämföra med licensieringen av revisorer i den 

finansiella redovisningen.” 

(FAR respondent) 

 

En av de bestyrkande respondenterna beskriver att auktoriserade revisorer behöver 

bättre stöd vid granskning av hållbarhetsredovisningar. Detta bekräftas av de finansiella 

respondenterna då de bedömer att deras kunskaper inom granskning av finansiell 

redovisning inte anses tillräckliga när de ska undersöka underlag som framkommer vid 

granskningsprocessen av en hållbarhetsredovisning och förklarade följande: 

 

“Jag tycker det skulle vara roligt att granska hållbarhetsredovisningar men jag känner 

inte att jag har den kunskap som behövs. Jag vet inte hur miljö- och personalrelaterade 

frågor mäts och vilken betydelse de har.” 

(Finansiell respondent) 

 

Den finansiella respondenten har vidare en önskan att ta del av utbildningar som berör 

hållbarhetsredovisning vilket även några bestyrkande- och granskande respondenter 

belyser som en önskan. Fler externa utbildningar inom hållbarhetsredovisningens olika 

områden bör skapas för att få bättre lärdom om hållbarhetsredovisningens sociala-, 

etiska- och miljömässiga områden. Respondenterna nämner:  

 

“Jag önskar att det fanns utbildningar att ta del av externt utöver de interna som 

företaget erbjuder” 
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(Granskande respondent) 

 

”Det vore bra med fler gemensamma utbildningsplaner. Vi har hittat ett sätt att internt 

utbilda medarbetare på vår byrå men det finns inget krav på utbildning som de måste 

gå.” 

(Bestyrkande respondent) 

 

Några av de bestyrkande- och granskande respondenterna förklarar att det inte finns 

någon utbildning som tar upp hållbarhetsredovisningens sociala, etiska och 

miljömässiga delar. Detta anser bestyrkande- och granskande respondenterna skulle 

behövas eftersom det är ett brett område och bra om det finns möjlighet med utbildning 

som kan bidra till kunskap på hållbarhetsredovisningens alla delar. Vi upplevde att 

respondenterna såg detta som en nackdel där en granskande respondent nämner: 

 

“Jag tycker det skulle vara positivt med en helhetsutbildning för oss som granskar 

hållbarhetsredovisningar.” 

(Granskande respondent) 

 

Vidare förklarar samtliga finansiella respondenterna att hållbarhetsfrågor utgör en del av 

licensieringen för att bli auktoriserad revisor men inte i tillräckligt stor utsträckning för 

att de finansiella respondenterna skulle ta på sig att genomföra en sådan granskning. En 

av de finansiella respondenterna förklarar vidare att denne önskar ta del av flera 

utbildningar inom hållbarhet för att få större kunskaper inom området. Exempelvis av 

externa kurser inom miljö och sociala aspekter för att överhuvudtaget ta sig an 

granskningen av en hållbarhetsredovisning. Vi tyckte detta var intressant eftersom det 

innebar att engagemang fanns för att lära sig mer. Vidare tror de finansiella 

respondenterna att efterfrågan på granskning av hållbarhetsredovisningar säkerligen 

kommer öka och därför vill de ha utvecklande kunskaper om detta. Följaktligen berättar 

en av de finansiella respondenterna: 

 

“För att jag som finansiell granskare ska kunna granska en hållbarhetsredovisning 

överhuvudtaget så måste jag göra en bedömning om den kunskapen innehas av mig. 

Därav skulle jag vid förfrågan överväga mitt beslut om att granska en 

hållbarhetsredovisning då min kunskap känns osäker.” 
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(Finansiell respondent) 

 

Utifrån den ena respondenten från FAR fick vi information om att de inte anordnar 

några specifika utbildningar utifrån granskning av hållbarhetsredovisningar. Om ett 

behov av sådana utbildningar i branschen uppstår berättar denna respondent att FAR 

kommer försöka möta det behovet. Vi tror att ett sådant behov kan uttrycka sig i form 

av det blir högre efterfråga på granskade hållbarhetsredovisningar. Respondenten från 

FAR förklarar vidare att det inte finns ett utbildningskrav för de som granskar en 

hållbarhetsredovisning. Däremot påpekar en finansiell respondent: 

  

“Vi finansiella granskare har krav på oss enligt FAR att gå på utbildningar regelbundet 

för att hänga med i utvecklingen men inget krav på att gå utbildning inom hållbarhet.” 

(Finansiell respondent) 

 

Däremot upplyser en bestyrkande respondent att granskning av hållbarhetsredovisningar 

behöver utvecklas eftersom flera undersökningar under år 2018 visade att 

hållbarhetsredovisningar var mycket bristfälliga inom flera områden. Anledning till 

detta kunde den bestyrkande respondenten inte förklara. 

 

4.4 Granskningsprocess 

4.4.1 Finansiell redovisning 

Mellan finansiella- och hållbarhetsredovisning upplevde vi att majoriteten av 

respondenterna var eniga om att det fanns skillnader i granskningsprocessen. En av 

respondenterna nämner: 

 

“I den finansiella granskningen finns det klara lagar, regler, standarder och verktyg 

där allt har funnits väldigt länge.” 

(Granskande respondent) 

 

Vidare såg vi att respondenterna hade liknande åsikter om dessa skillnader där en 

bestyrkande respondent menar att den finansiella redovisningen har mer stringenta 

regelverk och standarder att hålla sig till. Den handlar även om kronor och ören vilket 

innebär att det är samma enhet på samtliga nyckeltal. En annan bestyrkande respondent 
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anser att den finansiella redovisningen känns som en mer mogen typ av granskning. 

Detta eftersom det finns tydliga regelverk att hålla sig efter och granska mot samtidigt 

som kunden har mycket bättre systemstöd till den finansiella redovisningen. 

4.4.2 Hållbarhetsredovisning 

Majoriteten av de bestyrkande- och granskade respondenterna förklarar att det kan 

uppkomma en del utmaningar vid granskning av hållbarhetsredovisningen. En av de 

granskande respondenterna förklarar att denna utmaning kan bero på att 

hållbarhetsredovisning inte är lika utvecklad som den finansiella redovisningen. Den 

granskande respondenten nämner även att hållbarhetsredovisningar har ökat och utgör 

numera en större omfattning i branschen. Vidare förklarar en bestyrkande respondent: 

 

“Den absolut största skillnaden mellan finansiell- och hållbarhetsredovisning är 

kvaliteten i data. Den är bättre i den finansiella, den är inte lika utarbetad för 

hållbarhetsredovisningen.” 

(Bestyrkande respondent) 

 

En annan bestyrkande respondent beskriver att hållbarhetsredovisningen består av olika 

typer av materia såsom finansiell och icke-finansiell information. Denna information 

kan handla om energi, arbetsskador eller utsläpp och olika enheter på respektive 

nyckeltal inom de olika områdena. På så vis blir det en större utmaning att jämföra olika 

nyckeltal när det gäller hållbarhetsinformation. Ännu en utmaning vi utläste var att 

samtliga respondenter nämnde att det är svårare att få fram underlag till 

hållbarhetsredovisning. Vi förstod att den stora skillnaden handlar om att den finansiella 

redovisningen använder sig av dubbel bokföring vilket innebär att det alltid sker någon 

form av transaktion. En bestyrkande respondent menar att det sällan återfinns när det 

gäller hållbarhetsredovisning. Vidare påpekar en av de granskande respondenterna att 

det inte finns något specifikt regelverk för hållbarhetsredovisningen utan endast att den 

ska uppfylla kraven i ÅRL: 

 

“Den icke-finansiella granskningen känns mer yngre men inte omodern utan mycket 

mer omogen.” 

(Granskande respondent) 
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Tre av de bestyrkande respondenterna påpekar att själva granskningsprocessen i sig inte 

skiljer sig åt mellan de olika redovisningarna men på grund av att olika underlag 

tillämpas uppkommer en skillnad. Granskning av en hållbarhetsredovisning börjar 

enligt de bestyrkande- och granskande respondenterna med en planeringsfas där en 

riskanalys genomförs. Därefter uppkommer det olika processer som steg för att nå fram 

till vilka gransknings insatser som ska göras, vilket respondenten framställer: 

  

“Vi sätter upp en planering inom teamet och med kunden. Vi sätter upp vilka 

gransknings insatser som ska göras och bygger sedan vidare därifrån.” 

(Bestyrkande respondent) 

 

Samtliga bestyrkande och granskande respondenter nämner att granskningsprocessen 

innefattar platsbesök med intervjuer, internetsökningar för att förstå bolaget, olika 

former av analyser samt att utforska underlagen för det som uttrycks i 

hållbarhetsredovisningen. Respondenterna berättar även att de kollar på trender i 

informationen och om data i förhållande till underliggande källor anses korrekta. Utifrån 

denna kontroll kan resultatet bli att vissa aspekter behöver förtydligas och justeras. En 

granskande respondent förklarar att det kan vara en el-faktura som är missvisande och 

behöver kollas upp. Vidare förklarar den granskande respondenten att företaget som 

granskas tar fram underlagen till hållbarhetsredovisningen vilka sedan ligger till grund 

för hela granskningsprocessen. Detta benämner en bestyrkande respondent kan se olika 

ut: 

  

“Beroende på vilket företag som granskas så kommer olika frågor vara olika viktiga. 

För ett större företag blir utsläpp viktiga medan ett mindre företag har mer 

arbetsrelaterade frågor.” 

(Bestyrkande respondent) 

 

Vidare nämner en bestyrkande respondent några exempel på underlag för granskning 

som kan vara medarbetares utvärderingar, utdrag från sjukfrånvaro, energirapporter, 

externa fakturor samt avläsning av mätare. En granskande respondent beskriver att 

intervjuer sker med företagen för att förstå och tolka underlagen bättre och uppfatta hur 

underlagen tagits fram. Den granskande respondenten förklarar vidare att vissa specifika 

fakturor kan behöva kollas extra på alternativt undersökas hur beräkningar utförts inom 
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företaget där underlagen sedan används för verifiering. Vi tolkar att granskarna gör på 

detta sätt för att förstå om underlaget tagits fram tillförlitligt och stämmer överens med 

informationen i hållbarhetsredovisningen. Den granskande respondenten förtydligar: 

 

“För att vi ska se hur ett företag tagit fram sin energirapport så behöver vi titta 

varifrån den siffran kommer. Det kan vi göra genom att titta på företagets externa el-

fakturor eller på deras mätarställningar.” 

(Granskande respondent) 

 

För att sedan tolka och förstå siffrornas betydelse nämner de granskande respondenterna 

att de lärt sig detta med hjälp av erfarenhet. En av de granskande respondenterna menar 

även att denne fått bättre kunskap för att göra tolkningar av underlag genom att arbeta 

med granskning av hållbarhetsredovisningar samt genom andra kollegor i teamet. Flera 

respondenter upplever att det går relativt lätt att få tag på underlag. Vidare påpekar två 

av de bestyrkande respondenterna att det har blivit bättre nu mot tidigare. Detta med 

avseende på att företag är mer medvetna om vad som efterfrågas. 

 

4.5 Lagkrav & riktlinjer 

Införande av fler lagkrav anser de två granskande respondenterna skulle gynna 

hållbarhetsredovisningen genom att redovisningen bli mer jämförbar samtidigt som den 

presenterande data blir mer entydig: 

 

“Det hade varit fantastiskt om det fanns en lag på hur en hållbarhetsredovisning ska 

granskas.” 

(Granskande respondent) 

 

Flera av de bestyrkande respondenterna anser däremot att en lagstiftning inom 

granskning av hållbarhetsredovisningar blir svår att genomföra så det passar alla företag 

i samma utsträckning. Vidare att lagkrav som läggs på en nivå som speglar de stora 

företagen blir det svårt för mindre företag att hålla samma nivå. Beroende på företagets 

storlek menar bestyrkande respondenterna att olika frågor kommer vara olika viktiga. 

Exempelvis kan stora industriföretag ha höga utsläpp som en viktig faktor medan 

mindre tjänsteföretag fokuserar mer på arbetsförhållanden. Därav ställer sig några av de 
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bestyrkande respondenterna avvaktande till lagkrav inom hållbarhetsgranskning där en 

nämner:  

 

“Jag anser att det blir svårt att hitta ett lagkrav som ska passa alla företag utan att det 

blir för generiskt och avsaknad av poäng.” 

(Bestyrkande respondent) 

 

Flera av de bestyrkande- och granskande respondenterna anger att vardera byrån har 

egna interna mallar och checklistor som de använder vid granskning av 

hållbarhetsredovisningar. Vidare förklarar de att upprättning av 

hållbarhetsredovisningarna sker i enlighet med GRI standarder och granskar utifrån 

ISAE 3000 riktlinjer. En bestyrkande respondent berättar: 

 

“Jag tycker att FAR:s RevR6 är bra och tydlig och det finns mycket matnyttigt i den.” 

(Bestyrkande respondent) 

 

4.6 Tillförlitlighet 

För att en hållbarhetsredovisning ska anses som tillförlitlig visades ett samband i 

åsikterna hos de bestyrkande- och granskande respondenterna. Två granskande 

respondenter och en bestyrkande respondent anser att tillförlitlighet uppnås när 

hållbarhetsredovisning granskas av en oberoende tredje part exempelvis en 

revisionsbyrå. En av de granskande respondenterna påpekar att en oberoende 

granskning sker av en utomstående och därmed inte väger in andras åsikter och 

värderingar i granskandet. En bestyrkande respondent nämner: 

 

“Jag tycker det är viktigt att en hållbarhetsredovisning är bestyrkt av en tredje part för 

att uppnå tillförlitlighet. “ 

(Bestyrkande respondent) 

 

En bestyrkande respondent förklarar att det under granskningsprocessen är viktigt med 

starka processer som ser till att korrekt information tas fram för att tillförlitlighet ska 

uppnås. Den bestyrkande respondenten redogör vidare att starka processer innebär att 

underlag samlas in, dokumenteras, sammanställs och analyseras. Den bestyrkande 

respondenten förklarar vidare: 
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“...om företag redovisar låg sjukfrånvaro så vill jag ha underlag som bekräftar det så 

jag kan jämföra den informationen mot det som står i hållbarhetsredovisningen. På det 

sättet kan jag känna att min granskningsprocess blir tillförlitlig.” 

(Bestyrkande respondent) 

 

I och med tillförlitlighet i en hållbarhetsredovisning anser samtliga respondenter att 

både positiva och negativa aspekter ska lyftas fram inom företaget. En granskande 

respondent förklarar att en positiv aspekt kan vara företagets arbetsförhållanden medan 

en negativ aspekt kan beröra höga utsläpp. Vidare förklarar respondenten om 

hållbarhetsredovisning inte har några negativa aspekter skapas en tveksamhet hos 

granskaren gällande redovisningens tillförlitlighet. En annan granskande respondent 

anser att en hållbarhetsredovisning som innehåller både negativa samt positiva aspekter 

känns mer tillförlitlig ur dennes perspektiv: 

 

“Om jag skulle läsa en hållbarhetsredovisning som bara tar upp det positiva 

aspekterna skulle tankar uppkomma såsom “det här stämmer ju inte”. Jag skulle lita 

mer på en hållbarhetsredovisning som tar upp båda sidor.” 

(Granskande respondent) 
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5. Analys 

 

5.1 Granskare 

Revisionsbyråernas marknad växer alltmer precis som Fernandez-Feijoo et al. (2016) 

och Wallage (2000) nämner, eftersom det finns behov av att tillgodose nya tjänster för 

finansiella granskare att kvalitetssäkra hållbarhetsredovisningar. Vi såg en likhet mellan 

Wallages (2000) argument och vårt empiriska material som utger att granskningar av 

hållbarhetsredovisningar har blivit mer omfattande och ökat i branschen. Detta anser vi 

ställer högre krav på granskares kunskap eftersom de får ytterligare marknad att ta 

hänsyn till vilket innebär att det blir en annan information att granska när det kommer 

till hållbarhetsredovisning.  

 

I vår teoretiska referensram belyser Fernandez-Feijoo et al. (2016) att granskaren 

erbjuder revision, granskning, skatt, rådgivning, företagsfinansiering samt juridiska 

tjänster. Dessa delar anser vi är omfattande för en granskare och kräver mycket 

kunskap. Utifrån vårt empiriska material såg vi att hållbarhetsredovisningar kräver 

ytterligare kunskap av den som granskar eftersom det kombinerar finansiell och icke-

finansiell information. Vi har då uppmärksammat att en granskare behöver utökad 

kunskap för att ta sig an granskning av hållbarhetsredovisningar. 

 

5.2 Kunskap 

För att granska en hållbarhetsredovisning krävs en granskare med specifik kunskap 

inom hållbarhet (Dixon et al. 2004). Detta kunde inte bekräftas utifrån vårt empiriska 

material där det framkom att den som bestyrker en hållbarhetsredovisning endast har ett 

krav på sig att inneha titeln “Specialistmedlem” FAR. Denna titel ställer inga krav på 

specifika kunskaper inom hållbarhet för den som bestyrker en hållbarhetsredovisning. 

Vidare anser Farooq och de Villiers (2019) att det behövs utvecklade kunskaper inom 

särskilda områden för att kunna göra en tillförlitlig bedömning av en 

hållbarhetsredovisning. De argumenterar vidare att denna specifika kunskap kan vara en 

brist hos granskare. 

 

Det gick att utläsa delade meningar mellan vår teoretiska referensram och vårt 

empiriska material. För att arbeta med granskning av hållbarhetsredovisning behövs 

enligt vårt empiriska material ingen kunskap utan kravet på rätt kunskap och kompetens 
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inom granskning av en hållbarhetsredovisning ligger hos byrån samt det egna ansvaret 

för sin utbildning. Vårt empiriska material visade även att det finns seminarium inom 

byråerna där de utbyter erfarenheter med varandra vilket leder till en ökad kunskap.  

 

I vår teoretiska referensram framhäver Martínez-Ferrero et al. (2018) och Rodgers et al. 

(2017) att kunskap och utbildning är viktiga delar i granskning av 

hållbarhetsredovisningar. Utifrån vårt empiriska material kunde vi utläsa att de 

bestyrkande respondenterna ansåg att deras kunskaper är tillräckliga eftersom 

erfarenhet, enligt dem, väger tyngst när det kommer till granskning av 

hållbarhetsredovisning. Samtidigt visade vårt empiriska material även att lärandet av 

varandra och interna kurser givit respondenterna kunskap i granskandet. Vi tolkar detta 

som att stor vikt ligger i att besitta erfarenhet som en grundläggande kunskap för att 

faktiskt förstå hur en hållbarhetsredovisning ska granskas. 

 

Mock Rao och Srivastava (2013) bedömer att det främst är större byråer som granskar 

hållbarhetsredovisningar. Vidare menar de att mindre revisionsbyråer ligger steget efter 

i det här avseendet eftersom de inte arbetar med lika stora kunder som kräver 

hållbarhetsgranskning. Detta framhävs även i vårt empiriska material då det 

framkommer att mindre byråer inte har den sortens kunskap. Vi har uppmärksammat 

detta eftersom största delen av studiens intervjuer bestod av respondenter från de större 

revisionsbyråerna med anledning av att de mindre byråerna inte ansåg sig ha rätt sorts 

kunskap för att besvara intervjufrågorna. 

 

Både Farooq och de Villiers (2019) och Dixon et al. (2004) nämner att utbildning är en 

viktig faktor till kunskap vid granskning av en hållbarhetsredovisning. Utifrån vårt 

empiriska material såg vi att nästintill ingen av de bestyrkande- och granskande 

respondenterna har tagit del av externa utbildningar inom hållbarhetsgranskning utan 

det är interna utbildningar inom vardera byrån som stått i fokus. Vi såg då en skillnad i 

vår teoretiska referensram jämfört med vårt empiriska material eftersom Vinten (1996) 

och Dixon et al. (2004) belyser att externa utbildningar inom sociala, miljö och etiska 

aspekter behöver uppmärksammas. Här avviker vår teoretiska referensram mot vårt 

empiriska material där vi såg att dessa externa utbildningar inte återfanns i vårt 

empiriska material. Däremot utläste vi att respondenterna efterfrågar externa 
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utbildningar inom hållbarhetsredovisningens olika delar för att nå en bättre kunskap vid 

granskningen av hållbarhetsredovisningen. 

 

Vårt empiriska material visade att hållbarhetsredovisningar var mycket bristfälliga inom 

flera områden under år 2018 och därför kan vi konstatera att Farooq och de Villiers 

(2019) och Dixon et al. (2004) har någorlunda rätt i sin teori. Vi tolkar detta som att det 

behövs utvecklade kunskaper för granskare av hållbarhetsredovisningar för att det inte 

ska bli bristfälligt på grund av att branschen eventuellt inte har tillräckligt med 

utbildning som bidrar till kunskap. 

 

Gällande kunskap visade vår teoretiska referensram att finansiella granskare har mycket 

goda och utvecklande kunskaper men för att granska en hållbarhetsredovisning behövs 

utbildning (Gray, 2000). Det argument som Gray (2000) framhåller kan vi ställa oss 

bakom eftersom vårt empiriska material framhäver att de finansiella granskarna 

efterfrågar utbildning inom miljö och sociala aspekter för att genomföra en sådan 

granskning. Dessvärre visade vårt empiriska material att FAR inte har någon särskild 

auktorisation av hållbarhetsspecialist som går att jämföra med licensieringen av 

granskare i finansiella redovisningen. Detta tycker vi är en nackdel för utvecklingen av 

granskningsprocessen inom hållbarhetsredovisningar. 

 

Kunskap i form av praktisk klokhet och tacit knowledge bygger på erfarenhet och 

dialoger med varandra (Gustavssons, 2002 s.50; Saugstad, 2002; Nonaka & Toyama, 

2003), vilket ligger i linje med vårt empiriska material. Utifrån vårt empiriska material 

såg vi att det inte var externa utbildningar som bidrog till kunskap utan det var 

erfarenhet och lärandet av varandra som gav granskarna kunskap vilket vi kan koppla 

till praktisk klokhet och tacit knowledge som beskrivs i vår teoretiska referensram. 

 

5.3 Granskningsprocess 

5.3.1 Finansiell- och hållbarhetsredovisning 

Vår teoretiska referensram i form av Carrington (2010 s. 41) och vårt empiriska material 

i studien var i huvudsak överens om att hållbarhetsredovisningens granskningsprocess 

innehåller olika steg som kan efterlikna den finansiella granskningsprocessen. De 

skillnader som kunde utläsas var att den finansiella har mer stringenta regelverk och 
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standarder att hålla sig till. Den handlar även om samma enhet, kronor och ören vilket 

innebär att den blir lättare att jämföra. Utifrån vårt empiriska material kunde vi utläsa att 

den finansiella granskningsprocessen anses mer mogen och stabiliserad jämfört med 

granskningsprocessen inom hållbarhet eftersom den har fler regelverk och standarder. 

 

Även fast den finansiella- och hållbarhetsredovisningens granskningsprocess efterliknar 

varandra anser Gray (2000) och O’Dwyer (2011) att det finns svårigheter med att 

överföra metoden för att granska den finansiella redovisningen till 

hållbarhetsredovisning. En metod vid granskning av hållbarhetsredovisningar visade 

vårt empiriska material kan ske via intervjuer med det granskade företaget för att förstå 

och tolka underlagen som tagits fram. Detta genomförs för att få en uppfattning om 

underlagen tagits fram på ett tillförlitligt sätt. Vår uppfattning var att underlag som 

tagits fram via intervjuer ökar tillförlitligheten eftersom en diskussion kan förtydliga hur 

företagets underlag uppkommit.  

 

På liknande sätt resonerar Dixon et al. (2004), att en granskare av 

hållbarhetsredovisning bör vara mer insatt i de metoder och tekniker som används för 

att mäta och verifiera variabler. Inom den finansiella redovisningen arbetar granskaren 

mer med siffror och nyckeltal som är jämförbara med varandra och inte lika mycket 

med att mäta samt verifiera variabler (Carrington 2010 s. 41). Utifrån vårt empiriska 

material såg vi att det blir en större utmaning i hållbarhetsredovisningen med att jämföra 

nyckeltal inom de olika områdena eftersom de kan beröra arbetsskador såväl som 

utsläpp. Därför anser Martínez-Ferrero et al. (2018) att kunskap och utbildning är 

viktiga delar för att utmaningar inom granskningsprocessen ska minskas eftersom det 

bidrar till förståelse för hur underlag ska tolkas och verifieras. Vi såg i vårt empiriska 

material att erfarenhet har en betydelse för att tolka och förstå underlagen. Vidare såg vi 

att erfarenhet uppkommer via eget arbete men även samarbetet med andra kollegor i 

teamet. 

5.3.2 Lagkrav 

I vår teoretiska referensram menar Farooq och de Villiers (2019) att ISAE 3000 bör bli 

lagstiftat och inte endast en rekommendation. Vi såg en likhet med vårt empiriska 

material som visade att granskningsprocessen av hållbarhetsredovisningar sker i 

enlighet med GRI samt ISAE 3000 men är däremot inte lagstiftat. I denna fråga uppstod 
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vidare delade meningar i vårt empiriska material där några respondenter ansåg att ett 

lagkrav skulle gynna hållbarhetsredovisningen genom att den bli mer jämförbar, medan 

resterande respondenter menade att lagstiftningen inom granskning av 

hållbarhetsredovisningar blir svår att genomföra så att det passar alla företag i samma 

utsträckning. Utifrån ovanstående resonemang anser vi att en lagstiftning på ISAE 3000 

skulle gynna granskningsprocessen av hållbarhetsredovisningar i och med att det skapas 

möjlighet till utbildningar som leder till att alla granskare får samma kunskap. Vår 

tolkning blir att lagkrav för granskning av hållbarhetsredovisningens innehåll kan bidra 

till en gemensam standard som utbildningar kan utvecklas kring för att skapa gemensam 

kunskap för samtliga granskare. 

 

5.4 Tillförlitlighet 

Genom att hållbarhetsredovisningar granskas av oberoende tredje part uppnås en ökad 

tillförlitlighet (Al-Shaer & Zaman, 2018; Pucheta-Martínez et al., 2019). Detta förklarar 

Diamant (2004, s.163), eftersom en granskare inte ska påverkas av utomstående 

önskningar och därmed skapar granskares oberoende tillförlighet i redovisningen. Detta 

går i linje med vårt empiriska material som belyste att en hållbarhetsredovisning bör bli 

bestyrkt av en oberoende tredje part för att uppnå tillförlitlighet. Gällande 

resonemangen om oberoende tredje part anser även vi att det bidrar till tillförlitlighet 

eftersom granskaren inte väger in andra personers åsikter och agerar opartiskt.  

 

I vår teoretiska referensram nämner Boiral et al. (2017) och Frostenson och Helin (2018 

s. 50) att underlag som lämnas till granskning måste vara tillförlitliga genom att 

presenteras på ett lämpligt sätt samt följa tydliga regler. Vårt empiriska material kan 

stödja vår teoretiska referensram då det visade att granskning av hållbarhetsredovisning 

kräver starka processer som ser till att korrekt information tas fram vilket innebär att 

underlag ska dokumenteras, sammanställas och analyseras. Detta är en positiv likhet vi 

kan se i form av att granskare betraktar de framförda underlagen en gång till och 

kontrollerar att det stämmer överens med informationen i hållbarhetsredovisningen. 

Däremot är vår fundering om granskaren har den kunskap som behövs för att tolka 

underlagen på ett tillförlitligt sätt. 

 

Hållbarhetsredovisningar tar enligt vår teoretiska referensram i form av Braam och 

Peeters (2018) upp information utifrån en positiv aspekt vilket Dando och Swift (2003) 
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anser leder till att tillförlitligheten kan ifrågasättas. Vi uppfattar att endast uppvisa 

positiv information leder till tveksamheter eftersom de flesta företag har någon form av 

negativ information eller utmaning att arbeta med. Vårt empiriska material visade, i 

samklang med vår teoretiska referensram, en tveksamhet gällande 

hållbarhetsredovisningarnas tillförlitlighet då enbart positiva aspekter lyfts fram alltför 

ofta.  

 

Övergripande har vi sett att tillförlitligheten på hållbarhetsredovisningar som inte är 

granskad av oberoende tredje part har kritiserats av flera författare i vår teoretiska 

referensram. Kritiken berör främst underlag som inte analyseras och dokumenteras på 

liknande sätt som om en granskare hade bidragit. Detta kan även vårt empiriska material 

bekräfta eftersom oberoende granskning sker av en utomstående och därmed inte väger 

in andras åsikter och värderingar i granskandet. Vår uppfattning blir då att denne agerar 

opartiskt, självständigt och genom starka processer går ned på djupet och analyserar 

underlag som bevis mot att informationen i hållbarhetsredovisningen överensstämmer. 

Detta bedömer vi kommer ställa högre krav på granskares kunskap vid tolkning av 

underlag under granskningsprocessen. 

 

5.5 Sammanfattning av analys 

För att skapa en ökad förståelse för vilken kunskap granskare av 

hållbarhetsredovisningar saknar vid granskningsprocessen för att erhålla tillförlitlighet 

valde vi att analysera vår teoretiska referensram mot vårt empiriska material. Därifrån 

kunde vi sedan synliggöra hur vårt empiriska material lyfte upp en ny del till 

forskningen, nämligen erfarenhet. Vår teoretiska referensram sammanställdes tidigare i 

en teorisyntes som visades i figur 2. Studiens analyssyntes hade fortsättningsvis sin 

grund i figur 2 med tillägg för det nya begreppet som uppkom vid analysen mellan vårt 

empiriska material och vår teoretiska referensram vilket resulterade i figur 3. 
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Figur 3. Egenkonstruerad analyssyntes. 

 

Utifrån vårt analyskapitel har vi kommit fram till att det råder delade meningar om 

vilken kunskap som behövs för de som granskar hållbarhetsredovisningar. Vår 

teoretiska referensram visade att specifika kunskaper behövs samtidigt som den 

framhäver att kunskap kan bildas utifrån erfarenhet och dialoger med varandra så kallad 

praktisk klokhet och tacit knowledge. Det sistnämnda går i linje med vårt empiriska 

material där erfarenhet och lärandet av varandra stod i centrum. 

 

I vår teoretiska referensram såg vi även att de som granskar hållbarhetsredovisningar 

bör ha utbildning inom sociala samt etiska aspekter men även de faktorer som påverkar 

miljön. Samtidigt visade vårt empiriska material att interna utbildningar inom 

rapportering i enlighet med GRI samt ISAE 3000 finns. Däremot efterfrågas externa 

utbildningar inom hållbarhetsredovisningens delar vilka är sociala, etiska och 

miljömässiga. 

 

Vår teoretiska referensram och vårt empiriska material framställde en 

granskningsprocess av hållbarhetsredovisning på liknande sätt. Båda ansåg att det ligger 

stor vikt att vara insatt i metoder och tekniker men däremot finns det större utmaningar 

att jämföra nyckeltal i hållbarhetsredovisningar. Vi såg då att kunskap och erfarenhet är 

en viktig del för att förstå hur underlag ska tolkas och verifieras i granskningsprocessen. 
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Till sist såg vi i analyskapitlet att vårt empiriska material och vår teoretiska referensram 

går i linje med varandra när det kommer till tillförlitlighet i en hållbarhetsredovisning. 

Båda ansåg att oberoende granskning skapar en ökad tillförlitlighet. Detta för att 

granskare betraktar framförda underlag ytterligare en gång och kontrollerar att det 

överensstämmer med informationen i hållbarhetsredovisningen. I och med detta 

synliggörs en förståelse att granskare bör inneha kunskap inom 

hållbarhetsredovisningen olika områden för att vid granskningsprocessen kunna tolka 

och förstå underlag. Ovanstående sammanfattning har givit oss en ökad förståelse som 

mynnar ut i studien bidrag. 
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6. Bidrag 

 

6.1 Syftet besvaras 

Studiens syfte är att “öka förståelsen för vilken kunskap granskare av 

hållbarhetsredovisningar saknar vid granskningsprocessen för att erhålla 

tillförlitlighet”. Detta mynnade ut i tre frågeställningar som studien ämnade att besvara: 

 

• Vilken kunskap anser sig granskare av hållbarhetsredovisning sakna vid 

granskningsprocessen? 

 

• Hur hanterar granskare de underlag som förekommer vid granskningsprocessen 

av hållbarhetsredovisning? 

 

• Hur får granskare kunskap inom sitt arbete med hållbarhetsredovisning?  

 

Genom denna studie kan vi konstatera att granskare av hållbarhetsredovisningar inte 

anser sig sakna kunskap. Det är erfarenhet som är den centrala källan till kunskap och 

utifrån erfarenhet kan granskare hantera de underlag som förekommer vid 

granskningsprocessen. Studien visar att granskares kunskap uppstår genom att arbeta 

med det och lärandet av varandra, vilket utvecklar grundläggande kunskaper hos 

granskare av hållbarhetsredovisningar. 

 

Vi kan då konstatera att kunskap kan utvecklas över tiden genom erfarenhet och 

dialoger med varandra, en så kallad praktisk klokhet och tacit knowledge vilket 

(Gustavssons, 2002 s.50; Saugstad, 2002; Nonaka & Toyama, 2003) bestyrker. Praktisk 

klokhet och tacit knowledge är två kunskaper som utvecklas genom handling och 

erfarenhet vilket granskare anser är av stor betydelse när de tolkar och verifierar 

underlag till hållbarhetsredovisningen. I och med detta har vi fått en ökad förståelse för 

att kunskap som saknas hos granskare av hållbarhetsredovisningar föds ur erfarenhet 

och genom den erfarenheten kan tillförlitlighet uppnås i granskningsprocessen.  

 

6.2 Teoretiskt bidrag 

Tidigare forskning visar att granskare av hållbarhetsredovisningar behöver utvecklade 

kunskaper för att granskningsprocessen ska bli tillförlitlig (Farooq & de Villiers, 2019; 
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Dixon et al. 2004; Martínez-Ferrero et al. 2018). Med utgångspunkt i tidigare forskning 

undersökte vår studie vilken kunskap en granskare saknar för att erhålla en tillförlitlig 

granskningsprocess inom hållbarhetsredovisning (Farooq & de Villiers, 2019; Martínez-

Ferrero et al. 2018; Dixon et al. 2004; Vinten, 1996). Studien visar skillnader gällande 

vilken typ av kunskap som saknas och resultatet pekar i två riktningar. 

  

Studiens första teoretiska bidrag är att granskare inte anser att de saknar någon specifik 

kunskap vid granskning av hållbarhetsredovisningar eftersom vårt empiriska material 

visar att kunskap uppkommit genom erfarenhet. Vår studie visar att kunskap för 

granskare av hållbarhetsredovisning utvecklas genom erfarenhet och därmed kan 

granskningsprocessen erhålla tillförlitlighet. Detta bekräftas av tidigare forskning 

(Gustavsson,2002, s. 102; Saugstad, 2002; Nonaka & Toyama, 2003) eftersom kunskap 

kan uppkomma genom att arbeta med granskning av hållbarhetsredovisning och lära sig 

av varandra en så kallad praktisk klokhet och tacit knowledge. 

 

Vårt andra teoretiska bidrag visar en efterfrågan på externa utbildningar inom sociala, 

etiska och miljömässiga aspekter. Vi tolkar att det finns en bakomliggande efterfråga 

inom dessa aspekter för att bidra till kunskap som behövs inom 

hållbarhetsredovisningens delar. Detta bekräftas även av vår teoretiska referensram 

(Dixon et al. 2004; Vinten, 1996). Vi observerar då en motsättning mellan detta 

teoretiska bidrag gentemot det tidigare där granskare anser sig nöjda med den kunskap 

de besitter. Granskare beskriver att kunskap utvecklas genom erfarenhet men de 

efterfrågar även utbildningar inom hållbarhetsredovisningens delar, vilket gör att vi kan 

utläsa en motsättning mellan observationerna. Vi kan då se i vår studie att utbildningar 

efterfrågas precis som (Farooq & de Villiers, 2019; Dixon et al.2004) belyser. 

 

6.3 Praktiskt bidrag 

Studiens praktiska bidrag riktar sig till personer som är verksamma inom bestyrkande 

och granskning av hållbarhetsredovisningar samt det normgivande organet FAR. 

 

• Det praktiska bidraget till bestyrkare och granskare av hållbarhetsredovisningar 

är att de ska ta saken i egna händer och begära utbildningar som berör 

hållbarhetsredovisningens delar av byråerna. 
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• Det praktiska bidraget till FAR berör en utveckling av auktorisation för 

bestyrkare och granskare av hållbarhetsredovisning. Utifrån en auktorisation kan 

en standardiserad genomtänkt utbildning utvecklas gällande 

hållbarhetsredovisningens delar. Alternativt kan ett utbildningsprogram tas fram 

för hur granskningsprocessen av hållbarhetsredovisningar ska genomföras för att 

erhålla tillförlitlighet. 

 

Vår uppfattning är att revisionsbranschen har flera utbildnings- och kunskapskrav men 

inte gällande granskning av hållbarhetsredovisningar. Studiens praktiska bidrag skulle 

därför ge möjlighet att öka kunskapen för att utföra en tillförlitlig granskningsprocess. 

 

6.4 Förslag till vidare forskning 

Ett förslag till vidare forskning är att genomföra en liknande studie och ta hänsyn till 

granskares arbetslivserfarenheter för att se om skillnader uppstår i synen på kunskap 

utifrån erfarenhet. Detta skulle vara intressant eftersom vår studie visar att erfarenhet är 

den centrala källan till kunskap vid granskning av hållbarhetsredovisningar. Fler 

respondenter med olika arbetslivserfarenheter skulle leda till nya infallsvinklar 

angående respondenternas erfarenhet och hur det påverkar deras kunskap.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1: Intervjuguide 
Vi intervjuare presenterar oss och redogör för syftet med intervjun. Vi informerar om  

studiens anonymitet samt om intervjun får spelas in. 

 

Inledning 

• Vilken är din arbetstitel och hur länge har du arbetat på nuvarande befattning? 

•  Vad gjorde du innan? 

 

• Hur ser din utbildning ut inom området?  

• Berätta vad den innebär/omfattar? 

 

• Berätta om dina arbetsuppgifter? 

• Utför du själv någon granskning/kontroll av hållbarhetsredovisningar? 

• Sådana fall hur många granskningar av hållbarhetsredovisningar utför 

ni? 

Kunskap 

• Upplever du att det saknas några speciella kunskapskrav inom branschen för att 

få genomföra granskning av hållbarhetsredovisningar? 

• Vilken ny kunskap anser du att det är som behövs? 

• Anser du att det finns relevanta utbildningar som revisorer kan ta del av? 

• Anser du att man får den kunskap som krävs på dessa utbildningar?  

•  Kräver ni inom ert företag någon speciell utbildning för granskning av 

hållbarhetsredovisning? 

 

• Hur ser skillnaden ut angående branschens kunskap vid granskning av finansiell- 

och icke-finansiell redovisning? 

• Kan du nämna några? 

 

Granskningsprocess 

• Vad anser du är den främsta skillnaden mellan granskning av finansiell- 

respektive hållbarhetsredovisning? 

• Svårare/lättare med finansiell gentemot icke-finansiell? 
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• Kan du beskriva hur ni genomför en granskning av ett företags 

hållbarhetsredovisning? 

• Planering, genomförande, rapporterande/ uttalande? 

 

• Använder ni er av riktlinjer vid granskning av hållbarhetsredovisning?   

• Vid ja, vilka riktlinjer används främst? 

• Används någon utarbetad/färdig mall vid granskning av 

hållbarhetsredovisningar?  

 

• Upplever du att det uppstår några speciella problem eller frågor vid granskning 

av hållbarhetsredovisningar?  

• Får ni tag i tillräcklig och relevant information/material till bedömning? 

• Hur tas materialet fram? 

• Hur ser kunskapen ut att förstå och tolka underlagen 

Tillförlitlighet 

• Vad tror du är viktig för att hållbarhetsredovisningen ska bli så tillförlitlig som 

möjligt?  

• Finns det tillräckligt med kunskap? 

• Har revisorer den kunskapen?  

 

Avslutande frågor 

• Vad tror du om utvecklingen gällande utbildning hos granskare av 

hållbarhetsredovisning?  

 

• Känner du att de skulle behövas ytterligare lagkrav för de som granskar 

hållbarhetsredovisningar samt kunskapen de besitter? 

 

• Finns det något ytterligare du skulle vilja ta upp inom ämnet? 

• Tycker du det är något vi glömt fråga om 


