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Förord 

Vi vill börja med att rikta ett stort tack till våra respondenter, utan er hade detta examensarbete inte 

kunnat genomföras. Era tankar och åsikter har varit mycket värdefulla. Vi vill även tacka vår 

handledare, Arne Fagerström. Ett tack riktas även till våra opponenter som bidragit med konstruktiv 

kritik som bidragit till förbättringar av uppsatsen.  

Stort tack tillägnas även våra familjer och vänner som stöttat oss under uppsatsens gång. 

Avslutningsvis vill vi även tacka varandra för gemenskap och samarbete. 

 

TACK!  

 

Juni 2015 

Johanna Lund och Frida Romppala 
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Sammanfattning  

Syftet med denna studie är att lyfta fram vilka riktlinjer revisorer använder sig av, samt förklara 

varför de använder dessa riktlinjer, vid granskning och bestyrkande av företags hållbarhetsrapporter. 

Vidare är syftet att ur revisorers och företagsledningars synvinkel ge förklaringar till varför företag 

väljer att få sina hållbarhetsrapporter granskade och bestyrkta av en oberoende extern part.  

 

Denna studie är av kvalitativ art med kvantitativa inslag. Vidare är studien av tolkande art då syftet 

är att försöka förstå hur en granskning av hållbarhetsrapporter sker och varför företag väljer att låta 

sina hållbarhetsrapporter bli bestyrkta. För att tolka detta är det viktigt att förstå innebörden av 

mening och handling mellan revisorer och de företag som blir granskade. Då syftet med denna 

studie är att analysera och beskriva blir en så kallad abduktiv metod naturligast att använda. Studien 

består i huvudsak av två enkätstudier. Den första enkäten har skickats ut till hållbarhetsansvariga på 

samtliga så kallade stora företag på Stockholmsbörsen som har fått sin hållbarhetsrapport granskad 

och bestyrkt av en extern oberoende part. Den andra enkäten har skickats ut till samtliga revisorer 

som varit med och bestyrkt någon av dessa företags hållbarhetsrapporter.  

 

Slutsatsen av studien är att det är vanligaste att revisorer i Sverige förhåller sig till riktlinjerna i 

RevR6 (Revisionsrekommendationen 6) när de genomför en granskning och ett bestyrkande av 

företags hållbarhetsrapporter. Revisorerna väljer att använda RevR6 eftersom dessa riktlinjer är 

anpassade efter hållbarhetsrapporter och även efter de lagar och regler som finns i Sverige. Att öka 

hållbarhetsrapporternas trovärdighet, anser såväl företagens hållbarhetsansvariga som revisor, vara 

den främsta anledningen till varför företagen låter sina hållbarhetsrapporter granskas och bestyrkas. 

Dock anses det även finnas en rad andra fördelar, såväl interna som externa, med att få rapporten 

bestyrkt och samtliga respondenter anser att det finns få nackdelar med bestyrkandet.  

 

Nyckelord: hållbarhetsrapport, revision, granskning, bestyrkande, granskningsprocessen, RevR6, 

GRI.



iv 

 

 

Abstract  

The aim of this study is to highlight what guidelines auditors uses and explain why they use these 

guidelines when assurance is made on companies’ sustainability reports. Furthermore, the purpose 

is to, from two angles, give explanations why companies choose to have their sustainability reports 

assurance by an independent external part. 

 

Further, the study will be of interpretive nature as the purpose is to try to understand how a review 

of the sustainability report is made and why companies choose to let their sustainability reports be 

assured. To understand this it is important to understand the implications of meaning and action 

between the auditors and the companies, which will be audited. Since the aim of this study is to 

analyze and describe becomes an approach between inductive and deductive, known as abductive 

method, most natural to use. The study consists mainly of two surveys. The first questionnaire was 

sent to sustainability managers at all so-called large cap on the Stockholm Stock Exchange, which 

has received its sustainability report assured by an external independent party. The second 

questionnaire was sent out to all auditors who have been certified and any of the companies’ 

sustainability reports. 

 

The conclusion of the study is that the most common is that auditors in Sweden relate to the 

guidelines of RevR6 when implementing a review and confirm of corporate sustainability reports. 

The auditors choose to use RevR6 because these guidelines are adapted to the sustainability reports 

and also adapted to the laws and rules that exist in Sweden. To increase the credibility of 

sustainability reports, consider both companies sustainability managers as auditor, is the main 

reason why companies let their sustainability reports are assurance and confirm. However, there are 

a number of other advantages, both internal and external, to get the sustainability report assurance, 

and all respondents believe that there are few drawbacks with the certification. 

 

Keywords: sustainability reporting, auditing, assurance, examination process, RevR6, GRI.  
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1 Inledning 

Detta kapitel presenterar en bakgrund till ämnet för att skapa en förståelse. Vidare följer en 

problematisering som mynnar ut i studiens frågeställningar och syfte. Därefter beskrivs 

studiens avgränsningar samt studiens disposition. 

 

1.1 Bakgrund 

Under senare år har många av företags intressenter börjat ställa högre krav på hur företagen 

arbetar med frågor angående dess arbete med Corporate Social Responsibility (CSR) (Ax, 

Johansson och Kullvén, 2009). CSR har blivit ett väldigt aktuellt ämne för många, såväl 

företag som intressenter, (Ax et al., 2009) och är ett begrepp som kan uppfattas som nytt men 

enligt Blowfield och Murray (2008) går begreppet tillbaka till innan 1950-talet. Vidare menar 

Blowfield och Murray (2008) att CSR från början inriktade sig på vilken roll företagsledare 

hade i egenskap av hur de skötte sitt företag samt hur de gav något tillbaka till samhället. 

Under 1950-talet förändras dock synen på CSR från företagsledarens individuella beteende till 

hela företagets beteende. Följden av detta skapade en akademisk debatt angående vilket 

ansvar, utöver det finansiella, som företagen i själva verket har (Blowfield och Murray, 2008). 

Grankvist (2009) och Thomasson (2011) belyser att begreppet CSR har haft olika namn samt 

definitioner beroende på vilket företag det handlar om. Vanligtvis benämns svenska företags 

CSR-arbete för hållbarhetsarbete, vilket även är det begrepp som fortsättningsvis kommer att 

användas i denna studie.  

 

Miljötänk och att arbeta mot en hållbar utveckling är alltså något som är väldigt aktuellt i 

dagens samhälle och allt fler företag lägger större fokus vid hur de arbetar utifrån ett 

hållbarhetsperspektiv och för en hållbar utveckling (Grankvist, 2009). Almgren, Brorson och 

Enell (2008) beskriver att begreppet hållbar utveckling består av tre aspekter; ekonomiskt, 

miljömässigt och socialt. Det har därmed blivit allt vanligare att företag arbetar utifrån dessa 

tre aspekter (Grankvist, 2009). Enligt Bergström, Catasús och Ljungdahl (2002) måste företag 

leverera på dessa tre områden och inte enbart ur ett ekonomiskt perspektiv som förr ansågs 

vara viktigast. Grankvist (2009) belyser att det ekonomiska perspektivet handlar om att driva 

en verksamhet på ett sätt som bidrar till positiva kapitalmässiga fördelar. Detta för att ge 

avkastning på aktieägarnas investerade kapital samt för att trygga verksamhetens finansiella 

ställning. När det gäller socialt ansvarstagande bör en verksamhet drivas på ett sätt som 

kännetecknar en god samhällsmedborgare, beträffande andra medborgares hälsa och 
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välbefinnande (Grankvist, 2009). Ax et al. (2009) menar att arbetet med hållbarhet inom 

företagen handlar om såväl externa som interna aspekter. Exempel på en intern aspekt är 

arbetsmiljön för de anställda och en extern aspekt kan exempelvis vara att arbeta mot att 

minska utsläpp och/eller att energispara (Ax et al., 2009). 

 

Falkman (2000) lyfter fram att det finns en del kritik kring de traditionella redovisningarna. 

Det anses att dessa inte betonar helheten av företaget, och därmed inte heller den totala 

resursförbrukningen gällande miljö- och humankapital inom verksamheten (Falkman, 2000). 

Från att enbart behandla den finansiella aspekten började företag under 1970-talet ändra sättet 

att tänka och det blev allt mer aktuellt att miljöredovisa (Bergström et al., 2002). Vidare menar 

Bergström et al. (2002) att det tidigare miljöarbetet kom att ligga till grund för den typ av 

hållbarhetsarbete som finns idag. 

 

De högre kraven från intressenterna innebär inte enbart högre krav på hur företagen bedriver 

sin verksamhet utifrån hållbarhetsbegreppets tre delar utan även på hur företaget redovisar sin 

påverkan på omgivningen (Artsberg, 2005; Flening, 1999). Thomasson (2011) lyfter fram att 

företagens externa rapporter påverkas av att hållbarhet och dess innebörd har blivit allt 

vanligare inom företagen. Detta då många företag valt att börja presentera olika typer av 

“extra” rapporter som det egentligen inte finns några lagkrav om. Det enda krav som finns är 

att den förvaltningsberättelse som presenteras i årsredovisningen ska innehålla all avgörande 

information om företagets ställning, detta innefattar såväl finansiella som miljömässiga 

aspekter (Thomasson, 2011). Sedan finns det även företag som väljer att redovisa ytterligare 

information om sitt miljö- och hållbarhetsarbete, vilket vanligtvis görs i hållbarhetsrapporter1 

(Thomasson, 2011). Bergström et al. (2002) beskriver att företags hållbarhetsrapporter är 

uppbyggda ur begreppet "hållbar utveckling" vars innebörd är att människan ska tillgodose 

dagens ekonomiska, sociala och miljömässiga behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillgodose deras behov. 

 

Enligt Burritt och Schaltegger (2010) har den historiska utvecklingen två tankegångar som 

växt fram i samband med litteratur om hållbarhetsrapporter. Den första är den filosofiska 

                                                 

1 I denna studie används begreppet hållbarhetsrapportering istället för begreppet hållbarhetsredovisning. Detta 

eftersom att redovisning handlar om ett systematiskt sätt, och hållbarhetsrapportering är inte uppbyggd utifrån 

detta systematiska sätt. Vidare är en rapport inte är lika utvecklad som en redovisning.  
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debatten när det gäller ansvarsskyldighet samt om rapporten bidrar till hållbar utveckling eller 

om den begränsar hanteringen från att vidta nödvändiga åtgärder mot hållbarhet. Den andra 

tankegången är managementperspektivet som granskar vilka frågor som hanterar 

informationskomplikationer när det gäller olika termer och verktyg för att öka stegen mot 

hållbarhet (Burritt och Schaltegger, 2010).  

 

I dagens samhälle har miljöfrågor, enligt Hassel, Larsson, Ljungdahl och Tidström (2008), i 

allmänhet fått större utrymme samt att företag tänker mer på miljön nu jämfört med förr. De 

företag som arbetar med miljön och mot en hållbar utveckling redovisar detta i en 

hållbarhetsrapport. Grey (2006) belyser att en stor del av forskningen inom 

hållbarhetsområdet, gällande rapportering och ansvar, motiveras av oron för den naturliga 

miljön. Hassel et al. (2008) menar att upprättandet av hållbarhetsrapporter idag är frivilligt 

men att allt fler företag väljer att upprätta en hållbarhetsrapport. Som en utveckling av att 

presentera hållbarhetsrapporter har en del företag börjat integrera sina hållbarhetsrapporter 

tillsammans med den ekonomiska årsredovisningen i ett gemensamt dokument (Thomasson, 

2011). I Sverige finns det krav på att en mindre del icke-finansiell information ska finnas med 

i förvaltningsberättelsen, dock endast om detta är nödvändigt för att öka förståelsen för 

företagets finansiella utveckling (Hassel et al., 2008). När företagsledningen sammanställer 

företagets årsredovisning är de medvetna om att företagets intressenter kommer att fatta beslut 

utifrån den information som presenteras i årsredovisningen (Lönnqvist, 2006). Därför är det 

viktigt att informationen är korrekt och ger en rättvis bild av företaget och dess verksamhet 

(Lönnqvist, 2006).  

 

1.2 Problematisering 

I svenska företag finns inga lagkrav på att de måste hållbarhetsredovisa (Frostenson, Helin och 

Sandström, 2012), och därmed finns det heller inga lagkrav på hur en hållbarhetsrapport ska 

vara utformad. Dock finns det olika typer av rekommendationer och ramverk som företag kan 

välja att följa när de upprättar sina hållbarhetsrapporter (Hubbard, 2006; Ammenberg, 2012). 

Ammenberg (2012) menar att det vanligaste är att företags hållbarhetsrapporter är anpassade 

efter de krav som Global Reporting Initiative (GRI) har satt upp. GRI, en icke-vinstdrivande 

organisation, presenterar riktlinjer vilka företag kan använda vid upprättandet av sina 

hållbarhetsrapporter (Ammenberg, 2012). GRI:s riktlinjer är uppbyggda på ett liknande sätt 

som de lagar och krav som finns på den finansiella redovisningen där det ska finnas möjlighet 
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att se hur företag utvecklas över tid samt för att jämföra olika företags prestation med varandra 

(Ammenberg, 2012). 

 

Dando och Swift (2003) lyfter fram att företagens intressenter inte per automatik får 

förtroende för informationen i företagens hållbarhetsrapporter. Samtidigt menar Laufer (2003) 

samt Park och Brorson (2005) att det är viktigt för företagens intressenter att företagens 

hållbarhetsrapporter är rättvisande och korrekta angående den bild som ges av företaget. Den 

frivilliga hållbarhetsrapporten har visat sig medföra en minskning av trovärdigheten och för att 

en ökning av trovärdigheten ska ske kan rapporten granskas av en extern oberoende part 

(Simnett, Vanstraelen och Chua, 2009). Westermark (2012) lyfter fram att efter genomförd 

granskning av företagens hållbarhetsrapporter lämnar revisorn ett skriftligt uttalande om 

företagets hållbarhetsrapport. Revisorernas uttalanden om företagens hållbarhetsrapporter 

benämns, enligt Westermark (2012), för bestyrkanderapport. Vanligtvis väljer företag alltså att 

bestyrka sina hållbarhetsrapporter för att öka hållbarhetsrapportens trovärdighet hos 

intressenterna (Darnell, Seol och Sarkis, 2009; Maltby, 1995; Park och Brorson, 2005; Smith, 

Haniffa och Fairbrass, 2011; Zorio, García-Benau och Sierra, 2013). I en tidigare studie som 

genomfördes av Internationella Högskolan i Jönköping 2005 framkom det att de företag som 

använt sig av en extern oberoende granskare ansåg att rapportens kvalitet, trovärdighet samt 

tillförlitlighet ökade (Hassel et al., 2008). Guidry och Patten (2012) menar att studier 

exempelvis har visat att företag kan dra fördel av hållbarhetsrapporter om kvaliteten är bra. 

Perego och Kolk (2012) menar att en hållbarhetsrapport som har ett bestyrkande av hög 

kvalitet förbättrar trovärdigheten och jämförbarheten på företagets hållbarhetsrapport. Junior, 

Best och Cotter (2014) menar att företags val att få sina hållbarhetsrapporter granskade är ett 

världsomfattande fenomen som förekommer i utvecklade och växande ekonomier runt om i 

hela världen.  

 

Enligt Park och Brorson (2005) finns det få studier kring granskning och bestyrkande av 

hållbarhetsrapporter i Sverige och Zorio et al. (2012) menar att Sverige borde vara ett 

intressant land att studera eftersom att landet är framstående inom hållbarhetsrapportering. 

Junior et al. (2014) kommer, i sin studie, bland annat fram till att 60 procent av svenska 

företag som har en hållbarhetsrapport får sin hållbarhetsrapport granskad och bestyrkt av en 

oberoende part. Vart tredje år gör KPMG en global undersökning när det gäller miljö och 

hållbarhetsrapporter (KPMG, 1, 2013). I KPMG:s undersökning sammanställs information och 

statistik och hållbarhetsrapportering anses numera vara verksamt över hela världen. Nästan tre 
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fjärdedelar (71 procent) av de 4100 som blev tillfrågande 2013 upprättade en 

hållbarhetsrapport. Detta är en ökning med sju procent sedan 2011, där endast två tredjedelar 

(64 procent) av de tillfrågade företagen upprättade hållbarhetsrapporter. Bland världens största 

250 företag är det 93 procent som upprättar hållbarhetsrapporter.  

 

Enligt Deegan, Cooper och Shelly (2006) är granskning och bestyrkande av 

hållbarhetsrapporter, som utförs av en oberoende part, ett relativt nytt fenomen. Enligt Hassel 

et al. (2008) samt Deegan et al. (2006) kan en granskning av hållbarhetsrapporter försvåras av 

att det inte finns någon bestämd standard om hur detta ska göras. Det finns alltså ett bristande 

regelverk kring granskning och bestyrkande av hållbarhetsrapporter (Deegan et al., 2006). 

Manetti och Becatti (2009) lyfter fram två stycken standarder (ISAE 3000 och AA1000 AS) 

som är framtagna för att hjälpa till vid granskning av företagens hållbarhetsrapporter. ISAE 

3000 är framtagen av IAASB (International Auditing and Assurance Standard Board) och 

AA1000 AS är framtagen av ISEA (The Institute of Social and Ethical Accountability). Vidare 

beskriver Manetti och Becatti (2009) att det även finns länder som skapat egna standarder, 

riktlinjer och/eller rekommendationer för granskning av företags hållbarhetsrapporter. Det 

finns, som tidigare nämnt, riktlinjer utgivna av GRI som flera företag runtom i världen 

använder sig av när de upprättar sina hållbarhetsrapporter. GRI presenterar även enklare 

riktlinjer som kan användas av de som reviderar hållbarhetsrapporter upprättade av GRI (GRI, 

1, u.d.). Förutom GRI finns det riktlinjer i RevR6 (Revisionsrekommendationen 6), framtagna 

av FAR, för hur granskning av hållbarhetsrapporter ska göras samt bidra till en högre kvalitet i 

rapporten (FAR akademi, 2014).  

 

Företag strävar efter att anpassa sig och följa med i utvecklingen vilket medfört att 

upprättandet av hållbarhetsrapporter har börjat bli en konkurrenskraftig symbol på marknaden 

(Deegan, 2002). När det gäller redogörelse av hållbarhetsrapporter menar Ballou, Heitger och 

Landes (2006) att intresset från intressenter har ökat. Detta medför att företag bör lyssna till 

intressenterna och redogöra trovärdig information. Detta kan jämföras med Babiak och 

Trendafilova (2011) som menar att det är viktigt att företag redovisar tillförlitligt information i 

sin hållbarhetsrapportering eftersom konkurrensen ökar.  

 

I samband med ökandet av externa granskningar av hållbarhetsrapporter stärks behovet av en 

väl fungerande granskningsstandard inom revisionsbranschen. RevR6 är en ganska ny 

standard i och med att den uppdaterats relativt frekvent sedan den skapades 2004, finns det 
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utrymme att ifrågasätta om standardens nuvarande utformning är tillräcklig för att hantera 

komplexiteten som är kopplad till granskning av hållbarhetsinformation. Eftersom 

upprättandet av hållbarhetsrapporter börjar bli en konkurrenskraftig fråga bland företag, finns 

det behov av att undersöka hur revisorerna förhåller sig till de olika riktlinjerna samt hur de 

tänker kring granskningsprocessen. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Problemformuleringen har utmynnat i studiens syfte som är att lyfta fram vilka riktlinjer 

revisorer använder sig av, samt förklara varför revisorer använder dessa riktlinjer, vid 

granskning och bestyrkande av företags hållbarhetsrapporter. Vidare är syftet att genom 

revisorers och företagsledningars synvinkel ge förklaringar till varför företag väljer att få sina 

hållbarhetsrapporter granskade och bestyrkta av en oberoende extern part. Syftet utmynnar i 

sin tur i två stycken forskningsfrågor som studien ämnar besvara. De forskningsfrågor som 

studien ämnar besvara är:  

 Vilka riktlinjer förhåller sig revisorerna till vid granskningen av stora svenska 

börsnoterade företags hållbarhetsrapporter och varför används dessa? 

 Hur tänker hållbarhetsansvariga i stora svenska börsnoterade företag, som har bestyrkta 

hållbarhetsrapporter, kring granskning och bestyrkande av företagets 

hållbarhetsrapport? 

 

1.4 Avgränsningar 

Denna studie avgränsas till att enbart studera företag som fått hållbarhetsrapporten bestyrkt av 

en eller flera revisorer. Vidare avgränsning är att endast företag som klassas som “stora 

företag” på Stockholmsbörsen har studerats samt att de har en verksamhet i Sverige och har 

fått hållbarhetsrapporten granskad och bestyrkt av en svensk revisor. Studien valdes att 

avgränsas till dessa företag då det är mer troligt att stora företag presenterar en 

hållbarhetsrapport än att små företag gör det.  

 

Studien är även avgränsad till att endast tillfråga revisorer som varit med och reviderat 

hållbarhetsrapporter hos de företag som klassas som “stora företag” på Stockholmsbörsen. 

Vidare avgränsning är att intressenternas perspektiv på granskningen av företagens 

hållbarhetsrapporter inte beaktas. 

 



7 

 

Vidare är studien begränsad till att endast studera företagen och revisorerna under en kortare 

tidsperiod under våren 2015, vilket gör att endast en ögonblicksbild av situationen ges. Detta 

gör att resultatet troligen hade sett annorlunda ut om studien genomförts vid en annan tidpunkt 

under året eller under en längre tidsperiod.  

 

Dessa avgränsningar gör att studien inte kan generera några generella slutsatser utan ger 

endast en bild av hur granskningen av hållbarhetsrapporter kan ske. Om studien hade 

avgränsats på andra sätt hade förmodligen resultatet sett annorlunda ut, och därför bör hänsyn 

tas till de förutsättningar och avgränsningar som denna studie innebär.  

 

1.5 Disposition 

I figur 1 beskrivs studiens disposition. Till en början har en inledning, innehållande bakgrund, 

problematisering, frågeställningar, syfte samt avgränsningar, presenterats och därefter följer 

kapitlen; metod, teori, empiri och analys samt slutdiskussion. Kort beskrivning av respektive 

kapitel presenteras nedan. 

 

 

 Figur 1. Studiens disposition 

I kapitel 1 (inledning) har en bakgrundsbeskrivning i ämnesområdet presenterats samt en 

problematiseringsdiskussion som mynnat ut i två frågeställningar samt studiens syfte. Kapitlet 

ger även en kort förklaring till de avgränsningar som gjorts samt en disposition över studiens 

struktur.  

I kapitel 2 (metod) redogörs olika metoder som är användbara inom redovisningsforskningen. 

Vidare görs en argumentation för studiens valda metoder och varför just dessa metoder är mest 

lämpade för studiens syfte.  

I kapitel 3 (teori) presenteras tre delar; allmän referensram, teoretisk referensram och tidigare 

forskning. I den allmänna referensramen ges allmän bakgrundsinformation som ligger till 

grund för studien. I den teoretiska referensramen presenteras teorier som är av intresse vid 

analysen av det insamlade empiriska data. Avslutningsvis beskrivs, i tidigare forskning, de 

studier som tidigare gjorts på området.  

Slut-  

      diskussion 

Empiri och 

analys 

 

Teori 

 

Metod 

 

     Inledning 
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I kapitel 4 (empiri och analys) redogörs det empiriska data som samlats in genom enkätstudier. 

Vidare analyseras den insamlade empirin med hjälp av den allmänna referensramen, den 

teoretiska referensramen samt tidigare forskning.  

Avslutningsvis, i kapitel 5 (slutdiskussion), presenteras studiens slutsatser, som baseras på 

analysen, för att uppfylla studiens syfte och besvara studiens frågeställningar. Därefter 

presenteras förslag på vidare studier inom området. 
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2 Metod 

I detta kapitel beskrivs de metodval som använts under studien. Kapitlet ger även en 

beskrivning av tillvägagångssättet för insamling och tolkning av empiri. Vidare förs en 

diskussion om trovärdighet och tillförlitlighet. 

 

2.1 Vetenskapliga angreppssätt  

I detta inledande avsnitt i metodkapitlet presenteras studiens övergripande val. Studien utgår 

från ett tolkande angreppssätt eftersom den ämnar skapa förståelse samt beskriva. 

Metodkapitlets olika ansatser kommer att beskrivas utifrån hur de används för att säkerställa 

att studiens syfte kan uppnås.  

 

2.1.1 Forskningsinriktning  

Enligt Ryan, Scapens och Theobold (2002) finns det olika forskningstraditioner inom 

redovisningsforskningen. Ryan et al. (2002) samt Hopper och Powell (1995) belyser att 

forskningstraditionerna är radikal humanism (radical humanism), radikal strukturalism (radical 

structuralism), funktionalism (functionalism) och tolkande (interpretive), vilka återspeglas i 

figur 2:s fyra kvadranter.  

 

Figur 2. Hopper och Powells (1995) klassificeringssystem av redovisningsforskning 

 

I denna studie användas en tolkande redovisningsforskning (interpretive research) som, enligt 

Ryan et al. (2002), har sitt ursprung i den tolkande traditionen. Bryman och Bell (2013) menar 

att en grundtanke i en studie som är av tolkande art är att samhällsvetenskapens studieobjekt 

skiljer sig från naturvetenskapens studieobjekt. Denna skillnad skapar ett krav på olika 
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tillvägagångssätt i forskningen där den tolkande studien, enligt Bryman och Bell (2013), 

grundar sig i uppfattningen att forskaren bör försöka fånga de sociala handlingarnas subjektiva 

innebörd. Meningen med tolkande redovisningsforskning, menar Ryan et al. (2002), är att 

söka tolkningar kring existerande redovisningstraditioner. Samtidigt som fokus ligger på den 

forskning som ägnar sig åt den praktiska tillämpningen då olika sociala faktorer och samspel 

mellan människor förekommer (Ryan et al., 2002). 

 

Det finns tre kategorier av vetenskapliga angreppssätt; förklarande, deskriptiva och 

explorativa. Den förklarande kan förklara kausala samband och grundläggande mekanismer 

(Patel och Davidson, 2011). Den deskriptiva kan ses som en kartläggning av egenskaper hos 

ett forskningsprojekt (Patel och Davidson, 2011). Den explorativa kan skapa forskning inom 

ett nytt område samt bidra till att upptäcka och förstå problem (Patel och Davidson, 2011) och 

detta är det tillvägagångssätt som valts för denna studie. I en explorativ studie ligger fokus på 

att studera processer snarare än att nå mål och slutresultat (Patel och Davidson, 2011).  

 

Genom att försöka förstå hur och varför en granskning av hållbarhetsrapporter sker är det 

viktigt att förstå innebörden av mening och handling mellan revisorn och de företag som blir 

granskade. Detta har lett till valet av en tolkande studie som, enligt Ryan et al. (2002), handlar 

om att beskriva och tolka olika handlingar. 

 

2.1.2 Abduktivt tillvägagångssätt 

Enligt Bryman och Bell (2013) kan en forskare bestämma om denne ska utgå från ett induktivt 

eller deduktivt angreppssätt vid bedömningen av förhållandet som finns mellan forskning och 

teori. Enligt Bjereld, Demker och Hinnfors (2002) kännetecknas det induktiva angreppsättet av 

att forskaren studerar den praktiska användningen och utgår från denna genom observationer 

för att sedan skapa egna teorier. Det deduktiva angreppssättet utgår, enligt Bjereld et al. 

(2002), från befintliga teorier för att sedan hitta ett problem i den praktiska användningen och 

dra slutsatser genom att koppla teorier till de aktuella fallen. Bryman och Bell (2013) menar 

att induktion och deduktion bör ses som ytterpunkter på en skala där en induktiv process ofta 

har deduktiva inslag. Vidare menar Bryman och Bell (2013) att denna metod är flexibel och att 

ett fenomen kan förklaras med fler angreppssätt än vid endast ett deduktivt angreppssätt. 

 

Eftersom att denna studie ämnar att skapa förståelse och att lyfta fram vilka riktlinjer som 

revisorer använder sig av vid granskning och bestyrkande av hållbarhetsrapporter blir en 
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pendling mellan litteratur och empiri naturligast att använda. Denna typ av arbetssätt brukar 

benämnas som ett abduktivt tillvägagångssätt, alltså när en kombination av induktivt och 

deduktivt arbetssätt genomförs (Larsson, Lilja och Mannheimer, 2005). Studiens grund ligger i 

såväl teori som empiri, och information från båda hållen har insamlats parallellt under studiens 

gång. Teori har legat till grund för grundutformningen av undersökningsfrågor, samtidigt som 

empiri legat till grund för den teori och tidigare forskning som tagits fram i syfte att förklara 

den insamlade empirin.  

 

2.1.3 Kvalitativ och kvantitativ forskning 

Enligt Bryman och Bell (2013) kan forskning delas in i två kategorier; kvalitativ och 

kvantitativ. Hyde (2000) menar att en kvantitativ ansats innefattar de faktorer som kan 

kvantifieras, att forskningens resultat beskrivs i siffror samt att den innefattar sådant som är 

möjligt att räkna. Den kvantitativa ansatsen använder sig, enligt Bjereld et al. (2002), av ett 

större urval respondenter vilket krävs för statistiska analyser. En kvalitativ ansats är, enligt 

Hyde (2000), när forskaren beskriver mer djupgående vad denne kommit fram till och sedan 

tolkar dess resultat och sammanhang. Bjereld et al. (2002) beskriver att den kvalitativa 

metoden är mer detaljerad i undersökningen samt med färre antal respondenter än den 

kvantitativa. Bjereld et al. (2002) menar att metoderna skiljer sig från varandra i och med att 

den kvalitativa ansatsen inte har svarsalternativ begränsat till förutbestämda kategorier medan 

den kvantitativa ansatsen använder sig av förutbestämda svarsalternativ. Bryman och Bell 

(2013) belyser även att dessa två metoder kan kombineras, det vill säga att kvalitativa studier 

kan användas vid en kvantitativ ansats och vice versa.  

 

Denna studie har en kvalitativ utgångspunkt då den avser att tolka empirin med ord för att ge 

en djupare förståelse av situationen. Det kommer dock att finnas kvantitativa inslag eftersom 

att det undersöks hur många företag i Sverige som får sin hållbarhetsrapport bestyrkt. 

Tolkningen av empirin kommer dock vara av kvalitativ karaktär. Då syftet med denna studie 

är att analysera och beskriva hur en granskning av en hållbarhetsrapport genomförs blir en 

kvalitativ utgångspunkt passande. Enligt Hyde (2000) tillåter forskaren med en kvalitativ 

ansats att undersöka frågor på djupet och med detta menas att datainsamlingen inte är 

begränsad till utvalda kategorier.  
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2.1.4 Flerstegsmetod 

Denna studie kommer alltså inte att vara helt uppdelad till enbart kvalitativa eller kvantitativa 

metoder. Enligt Bryman och Bell (2013) är det vanligt att företagsekonomiska studier är av 

denna karaktär, där uppdelningen mellan kvantitativa och kvalitativa metoder inte är lika 

tydlig. Detta brukar kallas för triangulering och innebär att fler än en metod eller datakälla 

används vid studier av sociala företeelser (Bryman och Bell, 2013). Vidare beskriver Bryman 

och Bell (2013) att triangulering handlar om att minska de nackdelar som finns med en typ av 

metod genom att även samla in information genom en annan metod. Syftet med triangulering 

är att öka validiteten genom att göra en extra kontroll av studiens resultats relevans och 

giltighet (Bryman och Bell, 2013).   

 

I denna studie används en flerstegsmetod, det vill säga en kombination av kvantitativa metoder 

och kvalitativa metoder. Figur 3 beskriver studiens tillvägagångssätt. 

 

 

 

 Figur 3. Studiens flerstegsmetod  

Inledningsvis (i steg ett) genomförs en dokumentstudie i syfte att studera hur många av de 

stora företagen på Stockholmsbörsen som upprättar någon typ av hållbarhetsrapport samt hur 

 

Steg 2 - Pilotstudie 

 

Steg 1 - 

Dokumentstudie 

 

Steg 3 - 

Enkätstudier 
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många av dessa som låter sin hållbarhetsrapport granskas och bestyrkas av en oberoende part. 

Dokumentstudien beskrivs ytterligare i avsnitt 2.5.1 och resultat från dokumentstudien 

presenteras i avsnitt 4.1. I steg två genomförs en kvalitativ förstudie, det vill säga en 

pilotstudie. Detta för att testa frågorna inför enkätstudierna. Pilotstudien förklaras ytterligare i 

avsnitt 2.5.2 och resultatet från pilotstudien presenteras i avsnitt 3.5. Det tredje steget består av 

kvantitativa enkäter konstruerade för att samla in en stor mängd data som kan användas för att 

dra mer generella slutsatser. Enkäterna förklaras ytterligare i avsnitt 2.5.3 och resultaten från 

enkätstudierna presenteras i avsnitt 4.2.  

Denna flerstegsmetod valdes för att den stämmer bäst in på studiens syfte. Dokumentstudien 

var avgörande för att få fram population och urval inför studien. Pilotstudien krävdes för att 

studera om de ursprungliga undersökningsfrågorna var relevanta och aktuella. Pilotstudien 

genomfördes i form av intervjuer för att kunna diskutera frågorna med respondenterna och för 

att på ett tydligt sätt konstatera vad som eventuellt behövde förtydligas, ändras, läggas till eller 

tas bort. Det tredje steget valdes att genomföras i form av enkätstudier för att på ett effektivt 

sätt samla in en stor mängd data från flera olika respondenter. Informationen hade även kunnat 

samlas in på andra sätt, men enkätstudier valdes för att ge respondenterna möjlighet att 

besvara frågorna när det passade dem bäst samt för att nå ut till hela populationen då det 

ansågs vara svårt att göra ett urval av god kvalitet. 

 

2.2 Primär- och sekundärdata 

Enligt Bryman och Bell (2013) kan data samlas in på två sätt och det är via sekundär- och 

primärdata. Primärdata är data som insamlats av forskaren själv, exempelvis från intervjuer 

och enkäter. Fördelen med primärdata är att materialet är anpassat till forskningsfrågan samt 

att forskaren har större kontroll över materialet. Nackdelen är att det kan bli kostsamt, både i 

tid och pengar men även för att forskaren är beroende av respondenternas vilja att dela med sig 

av sina kunskaper och erfarenheter (Bryman och Bell, 2013). Vidare menar Bryman och Bell 

(2013) att sekundärdata är information som tidigare insamlats av någon annan forskare och 

som inte insamlats speciellt till den pågående studien. Fördelen med sekundärdata är, enligt 

Bryman och Bell (2013), att det sparar både tid och pengar samt att kvaliteten oftast är hög. 

Nackdelen är bland annat att misstolkningar ökar ju längre avståndet är från primärkällan.  

 

Denna studie kommer att bestå av både primär- och sekundärdata. För denna studie var 

primärdata i form av elektroniska enkäter mest lämpligt att använda eftersom att de är relativt 
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enkla att hantera. Det sekundärdata som består av vetenskapliga artiklar är av relevans för 

studien då de ligger till grund för teorikapitlet. Teorin används som underlag för att ge 

förkunskap inom ämnet och som grund till studiens enkätfrågor.  

 

2.3 Litteratursökning 

Det empiriska materialet som samlats in genom enkäterna har analyserats med hjälp av 

litteratur i form av böcker samt vetenskaplig artiklar som främst är hämtade från Gävle 

högskolas artikeldatabas. Detta för att koppla studiens resultat till de tidigare studier som finns 

inom området. De vetenskapliga artiklarna som ligger till grund för den teoretiska 

referensramen har gjorts av extensiva sökningar.  

 

Varierande typer av litteratur har använts i studien, då olika delar kräver skilda typer av källor. 

Till det första kapitlet, inledning, anses flera olika typer av källor vara relevanta då syftet med 

inledningen är att skapa ett intresse för läsaren. Detta gör att det kan vara nödvändigt att hämta 

information från såväl tidningsartiklar som från böcker och tidskrifter. I studiens teorikapitel 

behövs källor i form av tidskriftsartiklar och avhandlingar, men även en del böcker kan vara 

av intresse. Vidare finns även ett behov av företagsrapporter då studien delvis undersöker 

olika företags hållbarhetsrapporter och hur granskningen av dessa genomförs.  

 

Tidskriftsartiklar hämtas i huvudsak från Högskolan i Gävles artikelbas, men även andra typer 

av databaser (Primo samt Web of Science) har använts. Sökord som använts är till exempel 

“assurance”, “auditing” och “sustainability”. Dessa sökord har sedan kompletterats med 

varandra samt med andra sökord för att hitta relevant information. Vid val av artiklar har i 

första hand artiklar som är “peer-reviewed” valts, då dessa anses vara av högre kvalitet än de 

artiklar som inte är “peer-reviewed” (Bryman och Bell, 2013). Att en artikel är “peer-

reviewed” innebär att den inte enbart är läst av författaren själv utan att den även har granskats 

av andra forskare inom samma forskningsområde (Bryman och Bell, 2013).  

 

Studiens litteratursökning har skett på ett narrativt sätt, vilket betyder att sökningen genomförs 

utan specifika riktlinjer och istället helt fritt (Bryman och Bell, 2013). Bryman och Bell (2013) 

lyfter fram att det är vanligt att narrativ litteratursökning används vid kvalitativ forskning, som 

har en induktiv ansats, då syftet är att skapa en djupare förståelse inom ett specifikt område. 

Dock finns det en del större nackdelar med denna typ av litteratursökning, vilket är bra att ha 

med i beaktandet vid genomförandet av studien men även när andra tar del av studiens 
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resultat. Till att börja med ställs höga krav på den eller de som genomför litteratursökningen, 

då det är viktigt att all relevant information hittas (Bryman och Bell, 2013). Vid en narrativ 

litteratursökning är det lätt att relevant information glöms bort eller inte hittas, vilket kan 

innebära att det inte ges en fullständig bild av den litteratur som finns inom ämnet (Bryman 

och Bell, 2013). En annan nackdel som finns med denna typ av sökning är att studien inte är 

helt replikerbar (Bryman och Bell, 2013). Detta betyder att en annan forskare inte kan upprepa 

studien med endast den information som finns angiven i studien (Bryman och Bell, 2013).  

 

2.4 Urval och population 

Till att börja med gjordes en sammanställning av samtliga börsnoterade företag på 

Stockholmsbörsen som ingår i klassificeringen “stora företag”. Detta resulterade i en total 

population på 72 stycken företag i februari 2015. Därefter gjordes en studie av samtliga 

företags hemsidor för att se vilka av dessa som presenterat någon form av hållbarhetsrapport 

för verksamhetsåret 2014. Dock saknades presentation för 2014 hos vissa företag och då 

användes istället data från 2013. Denna enkla studie visade att 63 stycken av företagen 

presenterade någon form av hållbarhetsrapport för verksamhetsåret 2014 (alternativt 2013). 

Dock var informationen bristfällig på en del av företagens hemsidor, vilket gör att 

tolkningarna av vad företagen klassar som hållbarhetsrapport eller inte kan vara felaktig. 

Vidare granskades vilka av dessa företag som fått sin hållbarhetsrapport bestyrkt av en extern 

oberoende part. Detta visade att 23 företag (av totalt 72 företag) av de stora börsnoterade 

företagen som upprättat hållbarhetsrapporter för verksamhetsåret 2014 har fått 

hållbarhetsrapporterna granskade och bestyrkta av en extern oberoende part.  

 

Vid granskningen och bestyrkandet av dessa 23 företags hållbarhetsrapporter har totalt 33 

personer, såväl auktoriserade revisorer som specialistmedlemmar i FAR (i studiens benämns 

samtliga som revisorer), varit delaktiga. Av dessa 33 stycken var fem stycken från Norge, 

Finland eller Storbritannien, vilket gjorde att dessa uteslöts från studien då denna studie 

avgränsas till att endast undersöka frågeställningarna och syftet utifrån ett svenskt perspektiv. 

Av samma anledning var det hållbarhetsansvariga på tre företag som valdes bort.  

 

Den totala populationen efter att studiens avgränsningskrav uppfyllts bestod av 28 revisorer 

samt 20 hållbarhetsansvariga. Enkäterna skickades ut till samtliga av dessa. Egentligen hade 

ett högre antal respondenter varit önskvärt, eftersom att det vanligtvis uppkommer ett bortfall. 
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Men eftersom att detta är den totala populationen av intresse kunde inte enkäten skickas till 

flera.   

 

2.5 Datainsamling 

Detta kapitel kommer att redogöra för hur studiens empiriska undersökning har framställts. 

Inledningsvis genomfördes en dokumentstudie för att avgöra populationens storlek. 

Datainsamlingen består av primärdata i form av intervjuer och enkäter. I denna studie har det 

främst använts vetenskapliga artiklar samt böcker. En pilotstudie utfördes innan enkäterna 

skickades ut för att säkerställa att frågorna fungerade. Sedan har en förförståelse skapats 

genom en tolkning av respondenternas svar. 

 

2.5.1 Dokumentstudie 

Bryman och Bell (2013) beskriver att dokument som presenteras av olika organisationer är 

heterogena källor som har en speciell roll för företagsekonomiska forskare. Det finns såväl 

offentliga som icke-offentliga dokument som kan vara av vikt för forskaren (Bryman och Bell, 

2013). Exempel på offentliga dokument som presenteras av organisationer är; 

pressmeddelanden, årsberättelser och annonser (Bryman och Bell, 2013). Icke-offentliga 

dokument är en organisations interna dokument, som exempelvis mötesprotokoll och manualer 

för nyanställda, vilka kan vara till nytta för forskaren vid till exempelvis en fallstudie av ett 

specifikt företag (Bryman och Bell, 2013).  

 

I denna studie kommer dokumentstudien att innefatta hållbarhetsrapporter från de företag som 

ingår i populationen, stora företag på Stockholmsbörsen. Hållbarhetsrapporterna hämtas från 

de aktuella företagens hemsidor för att vidare undersökas om de är bestyrkta av en extern och 

oberoende part. De företag vars hållbarhetsrapport är bestyrkt kommer att studeras ytterligare 

för att kunna få en bild av varför företag väljer att få sin hållbarhetsrapport bestyrkt och hur 

granskningsprocessen av hållbarhetsrapporter går till.  

 

2.5.2 Pilotstudie  

Enkätens frågor kontrollerades genom en pilotstudie där två hållbarhetsrevisorer fick svara på 

frågorna samt ge feedback om något var oklart. Dessa två hållbarhetsrevisorer som ingick i 

pilotstudien arbetar med granskning av hållbarhetsrapporteringar sedan åtta respektive två och 

ett halvt år tillbaka. De frågor som behövde förbättras omformulerades, men hade fortfarande 
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samma syfte. Enligt Ejlertsson (2014) är en pilotstudie viktig att genomföra innan distribution 

för att undersöka om frågorna tolkas på det sätt som författaren menat.  

 

I denna pilotstudie användes semistrukturerade intervjuer. Enligt Bryman och Bell (2013) är 

denna typ av intervjuer ett sätt för en forskare att beröra det som behövs för studien samtidigt 

som det ger respondenten en stor frihet eftersom då forskaren kan ställa frågor som inte ingår 

bland intervjufrågorna. Att intervjufrågorna har öppna svarsmöjligheter ger samtliga 

respondenter lika chans att säga respektive åsikt om samma frågor. På detta sätt har 

intervjuerna kunnat styras utifrån olika processer samtidigt som respondenterna kunnat tala 

fritt kring ämnet. Enligt Bryman och Bell (2013) är det av stor vikt att intervjuerna inrymmer 

flexibilitet och diskussion för att inte hindra flödet av idéer och synsätt. Vid skapandet av en 

intervjuguide finns grundläggande anvisningar att följa, bland annat är ett begripligt språk 

viktigt för att undvika att ställa ledande frågor. Detta angreppssätt har även öppnat upp för 

möjligheten att beröra aspekter som annars inte funnits i åtanke. 

 

Enligt Bryman och Bell (2013) är det viktigt att genomföra en intervju i en ostörd och lugn 

miljö, dels för att underlätta för både forskare och intervjupersonen, men även för att ge en 

minimal störningspåverkan vid inspelningen. Hultén, Hultman och Eriksson (2007) anser att 

det finns större möjligheter att få ett bredare svar och att upptäcka reaktioner vid intervjuer 

samt att bortfallen av de svarande är mindre. 

 

Syftet med att genomföra en pilotstudie innan enkätstudien var att få en bekräftelse på om 

valda frågor vara aktuella och relevanta, eller om andra frågor kunde vara av intresse för 

enkätstudien. Efter genomförd pilotstudie gick det att konstatera att samtliga av de utvalda 

frågorna var aktuella inför utformningen av enkätstudien. Dock behövdes en del av frågorna 

formuleras om och/eller förtydligas med en extra kommentar. Det konstaterades även att en 

fråga angående granskningsprocessen behövdes inkluderas i enkäten, vilket även gjordes. 

Pilotstudien gav alltså en bra grund för frågorna till enkätstudien. Efter modifieringar av 

pilotstudiens frågor konstruerades användbara frågor till enkätstudierna.  

 

2.5.3 Enkät 

Denna metod bygger på att samla in information med hjälp av frågor och enligt Patel och 

Davidson (2011) är enkätstudier oftast kvantitativa där frågor ställs till en viss målgrupp i 

samhället. En enkät kan, precis som en intervju, bestå av dels strukturerade frågor med färdiga 
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svarsalternativ och dels av öppna frågor. Vanligtvis brukar en enkät ha en hög grad av 

strukturerade frågor där respondenten får välja mellan ett antal svarsalternativ (Patel och 

Davidson, 2011). Fördelen med enkäter är att det går att nå ut till en stor målgrupp samt att det 

ger en möjlighet att fråga en större grupp individer om samma sak (Ejlertsson, 2014). En 

annan fördel med enkäter är att det inte är särskilt tidskrävande. Det går relativt snabbt för 

respondenterna att svara på en enkät, särskilt om frågorna är strukturerade med ett antal 

svarsalternativ. Nackdelen är dock att det inte ger någon möjlighet till följdfrågor eller 

förtydligande av svar (Ejlertsson, 2014). Därför är det, enligt Ejlertsson (2014), viktigt att 

genomföra en pilotstudie innan enkäten skickas ut för att veta att enkäten är så bra som 

möjligt. Det krävs också att frågorna är genomtänkta och noggrant formulerade för att det inte 

ska ske något missförstånd (Patel och Davidson, 2011).  

 

Till största del baseras enkäten på öppna frågor, vilket innebär att respondenterna har fri 

tolkning av frågorna och därefter får ge ett fritt svar. Öppna frågor ger alltså inte 

respondenterna olika svarsalternativ att välja mellan (Bryman och Bell, 2013). Enkäten 

innehåller även ett fåtal slutna frågor, vilket innebär att respondenterna har ett antal 

svarsalternativ att välja mellan (Bryman och Bell, 2013). Bryman och Bell (2013) beskriver att 

det finns såväl fördelar som nackdelar med både öppna och slutna frågor. Nackdelar som finns 

med de öppna frågorna är att det kan vara svårt för respondenten att verkligen få med all 

väsentlig information och en annan nackdel är att forskaren måste tolka svaren för att 

förhoppningsvis få en korrekt bild av vad respondenterna menar (Bryman och Bell, 2013). 

Fördelarna med öppna frågor är att respondenterna får en chans att verkligen förklara och att 

det kan ge ett mer detaljerat svar samt att det i förväg kan vara svårt för forskaren att veta vilka 

alternativ som skulle varit lämpliga om frågan istället varit sluten. Nackdelen med slutna 

frågor är att relevant information kan missas eller att respondenten tolkar svarsalternativen på 

olika sätt. Fördelarna med slutna frågor är att variationen i svar på en fråga minskar och att 

bearbetningen av data där med blir enklare och mindre tidskrävande (Bryman och Bell, 2013).   

 

2.5.4 Svarsfrekvens och bortfallsanalys 

Enkäten skickades ut till hela populationen, vilket motsvarade 20 hållbarhetsansvariga och 28 

revisorer. Svarsfrekvensen anses vara tillräcklig även om det endast var åtta 

hållbarhetsansvariga och fyra revisorer som besvarade enkäterna, vilket ger en total 

svarsfrekvens på 25 procent (40 respektive 14 procent). Flera anledningar kan finnas till att 

svarsfrekvensen är lägre bland revisorerna än bland företagen. Anledningar som de 
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hållbarhetsansvariga på företagen angav till att inte delta var att de redan medverkat i så 

många studentstudier som de har möjlighet till och att de inte hade tid på grund av att de 

arbetade med första kvartalsrapporten för 2015 samt att de helt enkelt inte hade tid på grund av 

mycket annat arbete och resande. Från revisorerna angavs få orsaker till att de inte kunde 

medverka då de endast lät bli att svara utan att ge någon konkret anledning till detta, bortsett 

från några få som var ute och reste mycket och därför inte ansåg sig ha tid. En annan orsak till 

det höga bortfallet kan vara att enkäten under en period slutade fungera, vilket gjorde att en del 

svar kanske inte registrerades.  

 

2.6 Metod- och källkritik 

Enligt Hultén et al. (2007) är syftet med källkritik att genom en kritisk granskning säkerställa 

på vilket sätt studiens tillämpade källor kan ses som relevanta och trovärdiga. 

 

Det primärdata som använts i denna studie är en elektronisk enkätstudie som är riktad till, och 

besvarad av ledningen i företag som valt att få sin hållbarhetsrapport granskad och bestyrkt av 

en extern oberoende part. Primärdata har även samlats in genom intervjuer (i pilotstudien) och 

enkäter med revisorer som granskat och bestyrkt de stora företagen på Stockholmsbörsens 

hållbarhetsrapporter. Resultatet från enkäterna ger en generell bild inom ämnet men det är 

även lämpligt att, vid analysen av resultatet, ta i beaktande att respondenterna till exempel kan 

ha missförstått frågorna vilket kan ha resulterat i ett felaktigt resultat. Ett alternativ till 

enkätstudier skulle kunna vara intervjuer, då det under intervjuer anses vara enklare att 

korrigera och förklara om respondenterna verkar missförstå frågorna (Bryman och Bell, 2013). 

För att undvika att respondenterna endast ger de svar som generellt kan anses vara rätt 

kommer alla respondenter att vara anonyma i studien. Detta för att förhoppningsvis få ett mer 

tillförlitligt och trovärdigt resultat.  

 

Studiens totala svarsfrekvens ligger på en acceptabel nivå på 25 procent vilket är något som 

kan bidra till trovärdighet och tillförlitlighet för studiens resultat. Studiens resultat är av 

intresse då det ger en indikator på varför företagen väljer att få sina hållbarhetsrapporter 

granskade och bestyrkta av en oberoende part. Svarsfrekvensen hade möjligtvis kunnat höjas 

ytterligare genom att skicka ytterligare påminnelser angående enkäten till respondenterna. En 

annan möjlig åtgärd, att ta med i framtiden, är att skicka ut enkäten i god tid innan deadline för 

att respondenterna ska ha god tid på sig att besvara frågorna.  
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Studiens sekundärdata består av vetenskapliga artiklar och hållbarhetsrapporter. Ett sätt att 

höja kvaliteten på sekundärdata är att denna studie i första hand består av artiklar som är 

förhandsgranskade. Detta bidrar till att studiens teoretiska grund anses vara av hög kvalitet och 

trovärdig. Trovärdigheten kan dock sänkas då studien endast undersöker den svenska 

marknaden. Resultatet hade troligen sett annorlunda ut om studien gjorts i flera och/eller andra 

länder. Detta resonemang är därför viktigt att ha med sig vid bedömningen av studiens 

resultat.  

 

2.7 Kvalitetskriterier  

Enligt Yin (2006) är de vanligaste kriterierna vid en kvantitativ ansats validitet och reliabilitet. 

När det gäller reliabilitet beskriver Bryman och Bell (2013) samt Bjereld et al. (2002) att det 

medför att studien kan upprepas av andra forskare och ge samma resultat. Det involverar även 

i vilken utsträckning ett begrepp har mätts samt om det genomförts på ett pålitligt sätt 

(Bryman och Bell, 2013). Validitet går, enligt Yin (2006), ut på att bedöma om slutsatserna 

hör samman eller inte men även orsakssambandet, alltså om förhållandet mellan två variabler 

är hållbart eller inte. Vid diskussioner om studiers kvalitetskriterier och trovärdighet är ofta 

validitet och reliabilitet det vanligaste sättet men enligt Bryman och Bell (2013) anser vissa 

forskare att kvalitativa studier bör bedömas och utvärderas utifrån andra trovärdighetsbegrepp. 

Trovärdigheten bedöms utifrån fyra kriterier och är, enligt Lincoln och Guba (1985, i Bryman 

och Bell 2013); tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt konfirmering. Dessa fyra 

alternativa trovärdighetsbegrepp som Lincoln och Guba anger är mer lämpade för en kvalitativ 

analys då dessa kriterier ökar trovärdigheten vid en kvalitativ studie medan reliabilitet och 

validitet förutsätter att det är möjligt att komma fram till en enda sann beskrivning av den 

praktiska tillämpningen, vilket inte är förenligt med den kvalitativa forskningsansatsen.  

 

2.7.1 Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet menas enligt Bryman och Bell (2013) att forskaren säkerställer att studien har 

gjorts enligt de regler som finns samt att forskaren delger resultatet till de personer som ingår i 

studien. För att öka tillförlitligheten skickades enkätmaterialet ut till deltagarna efter 

omarbetning för att få stärkt att materialet återges på rätt sätt. Bryman och Bell (2013) skriver 

vidare att tillförlitlighet har sin motsvarighet i intern validitet. Enligt Roe och Just (2009) 

handlar intern validitet om att de slutsatser forskaren drar är trovärdiga. För att öka 

trovärdigheten på resultatet beslutades det om att granska det insamlade materialet på varsitt 

håll för att uppfatta betydande ord utan att påverkas av varandra. (Bryman och Bell (2013) 
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beskriver att tillförlitlighet innefattar om studiens resultat kan anses vara troligt och sannolikt. 

För att få ett så tillförlitligt svar som möjligt besvarades enkätstudierna i största möjliga mån 

av de, inom respektive företag, som har ansvar för företagets hållbarheshetsrapport. Vidare har 

enkäterna endast skickats till de revisorer som varit delaktiga i granskningen av de berörda 

företagens hållbarhetsrapporter.  

 

2.7.2 Överförbarhet 

Enligt Bryman och Bell (2013) innebär överförbarhet i vilken utsträckning det går att överföra 

resultatet eller teorin på andra miljöer. Författarna beskriver att kvalitativa studier ofta 

fokuserar intensivt på mindre grupper eller individer vilket leder till att studierna fokuserar på 

djupet, inte bredden, vilket eftersträvas inom kvantitativ forskning. Generalisering menar 

Bryman och Bell (2013) är ett problem med kvalitativa ansatser eftersom att det oftast handlar 

om ett relativt litet urval. Vidare beskriver Bryman och Bell (2013) att överförbarhet 

motsvaras av extern validitet och att frågan om hur individer samt organisationer väljs ut är 

avgörande. Enligt Roe och Just (2009) handlar extern validitet om att studien ska kunna 

generaliseras till andra människor, tider och platser. Här bör dock det faktum att flera 

hållbarhetsrapporter undersökts öka möjligheten att studien kan överföras till andra miljöer.  

 

2.7.3 Pålitlighet 
Pålitlighetskriteriet motsvarar reliabilitet vilket innebär i vilken utsträckning studien kan 

replikeras (Bryman och Bell, 2013). Enligt Bryman och Bell (2013) innebär pålitlighet att 

forskaren säkerställer att det skapats en fullständig redogörelse av de olika faserna i 

forskningsprocessen. Vilket bland annat innehåller problemformulering, fältanteckningar, val 

av undersökningspersoner, beslut angående analysen av data och intervjuutskrifter. I denna 

studie har all information lyfts fram på ett tydligt och överskådligt vis. Då respondenterna och 

företagen är anonyma kan en studie begränsas till viss del men det anses inte ha någon 

påverkan i denna studie.  

 

En sammanställning har sedan gjorts där olika samband mellan teori och praktik har 

identifierats. Efter sammanställningen av enkätstudierna lästes samtliga enkäter igenom 

ytterligare en gång för att vara säker på att det inte registrerats felaktiga svar. Detta för att 

enkätstudierna ska ha högsta möjliga pålitlighet. För att säkerställa pålitligheten ytterligare 

utfördes också en pilotstudie där frågorna testades innan enkäten skickades ut.  Dessa samband 

har sedan analyserats vilket har lett till studiens resultat. Enligt Bryman och Bell (2013) 
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handlar pålitlighet alltså om huruvida det går att genomföra studien igen och då få ett liknande 

resultat. Eftersom att arbetet med hållbarhet förändras ganska mycket över tid är det svårt att 

avgöra huruvida samma resultat hade gått att uppnå igen eller inte. Om en liknande studie 

genomförs nära i tiden kommer troligen resultatet att bli liknande resultatet av denna studie, 

men ju längre bort i tiden studien sker desto större skillnad i resultat kommer det att bli.  

 

2.7.4 Konfirmering 

Det sista kravet är konfirmering vilket enligt Bryman och Bell (2013), handlar om att 

forskaren inte ska vinkla undersökningen eller låta sig styras av egna värderingar. Författarna 

beskriver vidare att forskaren ska ha insikt om att det inte går att ha någon komplett 

objektivitet i samhällelig forskning men att forskaren försöker säkerställa att denna handlat i 

god tro. Det ska alltså vara uppenbart att forskaren inte låtit personliga värderingar eller 

teoretisk inriktning påverka utförande och slutsatser på ett medvetet sätt. Utifrån dessa krav 

har denna studie arbetat utifrån vetskapen om att inte vara objektiva i tanken, att egna tankar 

påverkas av ett antal faktorer. Samtidigt som det funnits en eftersträvan att inte låta egna 

värderingar påverka arbetet. 
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3 Teori 

Detta kapitel beskriver den teoretiska bakgrunden med hjälp av en allmän och en teoretisk 

referensram. I den allmänna referensramen beskrivs allmän bakgrundsfakta som ligger till 

grund för studien, och i den teoretiska referensramen presenteras olika teorier som är av 

intresse när data från den empiriska delen ska analyseras. Avslutningsvis i kapitlet 

presenteras tidigare forskning kring granskning och bestyrkande av hållbarhetsrapporter. 

 

3.1 Allmän referensram 

I den allmänna referensramen presenteras grundläggande bakgrundsfakta som är relevant som 

grund för att skapa en förståelse för hållbarhetsrapportering och vad studien ämnar undersöka. 

I detta avsnitt beskrivs teorier om varför företag väljer att lämna frivillig information. 

Avsnittet innefattar även information om hållbar utveckling, årsredovisningar, 

hållbarhetsrapportering och riktlinjer för hållbarhetsrapportering. Vidare lyfts även revisorns 

roll och bestyrkande upp som viktiga bakgrundsaspekter. 

 

3.1.1 Frivillig öppenhet 

Företag kan lämna såväl obligatorisk som frivillig information till sina intressenter. Den 

obligatoriska information som företagen måste delge styrs av främst lagar och andra regelverk. 

Exempelvis är företag enligt lag skyldiga att presentera en årsredovisning för sina intressenter 

och allmänheten (ÅRL, SFS 1995:1554) och på detta sätt har det varit under många år vilket 

gör att det ses som en självklarhet för de flesta. Öppenhet definieras som "den process genom 

vilken information sprids till de potentiella användarna" (Kavitha och Nandagopal, 2011, s. 

29). 

 

På senare år har allt fler företag även börjat presenter en del frivillig information till sina 

intressenter som till exempel hållbarhetsrapporter. Det finns inga lagkrav att företag ska 

presentera denna typ av information (Dawkins och Fraas, 2011) men trots det väljer många 

företag att göra just detta. Dawkins och Fraas (2011) menar att det ökade utlämnandet av 

frivillig information om bland annat miljön beror på en ökad efterfrågan av sådan typ av 

information från företagens intressenter. 

 

Dawkin och Fraas (2011) menar att det finns olika idéer om varför företag väljer att ge ut 

frivillig information. Enligt Heitzman, Wasley och Zimmerman (2010) beror denna frivilliga 
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öppenhet på att fördelarna med att delge den frivilliga informationen överstiger de kostnader 

som uppstår i och med processen av informationsframtagandet. Dawkin och Fraas (2011) 

menar att det finns något som kallas för "frivilligt avslöjande teori" som innebär att de företag 

som har ett bra hållbarhetsarbete kommer att vilja presentera mycket frivillig information om 

sitt hållbarhetsarbete, medan företag med sämre hållbarhetsarbete väljer att delge en mindre 

mängd information om detta. Zeng, Xu, Yin och Tam (2012) kommer fram till att företag som 

är statligt ägda, har bra rykte och/eller är verksamma i miljökänsliga branscher är mer benägna 

att presentera frivillig information.  

 

3.1.2 Hållbar utveckling  

Hållbar utveckling beskrivs vanligtvis utifrån Brundtlandskommissionens definition om att en 

hållbar utveckling är en “samhällsutveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov” (Almgren et al., 2008, s.35). 

Vidare beskriver Granqvist (2009) och Almgren et al. (2008) att begreppet hållbar utveckling 

består av tre dimensioner; miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Detta är de två mest 

generella beskrivningarna av vad hållbar utveckling innebär, men Almgren et al. (2008) lyfter 

samtidigt fram att begreppet hållbar utveckling inte tolkas och definieras på samma sätt av 

alla. För somliga är det den ekonomiska utvecklingen som måste ske först, medan andra 

betonar vikten av att det till en början måste fokuseras på den sociala utvecklingen (Almgren 

et al., 2008).  

 

Almgren et al. (2008) beskriver fyra aspekter som är viktiga för företagen att ta hänsyn till när 

de arbetar med miljöfrågor, vilket är en av hållbarhetsbegreppets tre delar. Dock kan dessa 

delar antas vara av betydelse oavsett vilken av hållbarhetsbegreppets tre delar som arbetet 

genomförs inom. Med den första aspekten menar Almgren et al. (2008) att det är viktigt att 

miljöarbetet integreras med övriga delar i verksamheten, exempelvis med ekonomi, 

kommunikation och kvalitet. Den andra aspekten som Almgren et al. (2008) beskriver är att 

miljöarbetet bör ske med medvetna och öppna beslut, samt att miljöarbetet värderas utifrån 

liknande aspekter (till exempel nytta, kostnad och risk) som vid ekonomiska beslut. Som en 

tredje aspekt menar Almgren et al. (2008) att företaget måste kommunicera ut sitt miljöarbete 

till sina intressenter, då allt fler är intresserade av hur företaget arbetar med just miljöfrågor. 

Avslutningsvis, i den fjärde aspekten, anser Almgren et al. (2008) att planeringen och 

genomförandet av företagets miljöarbete bör ske utifrån ett långsiktigt perspektiv och inte 

enbart som en tillfällig lösning.  
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3.1.3 Årsredovisning och hållbarhetsrapportering 

I årsredovisningslagen (SFS 1995:1554), ÅRL, står det beskrivet vad företag måste presentera 

i sina årsredovisningar. Där framgår det att alla företag måste redovisa en balansräkning, en 

resultaträkning, noter samt en förvaltningsberättelse (ÅRL, 2kap., 1§). Vidare står det även 

beskrivet att en “förvaltningsberättelse ska innehålla en rättvisande översikt över utvecklingen 

av företagets verksamhet, ställning och resultat” (ÅRL, 6kap., 1§). Förvaltningsberättelsen ska 

helt enkelt innehålla sådant som är av betydelse för att kunna bedöma företagets verksamhet, 

och som inte framgår av företagets balans- eller resultaträkning (ÅRL, 6kap., 1§). 

Förvaltningsberättelsen bör även innefatta den förväntade framtida utvecklingen för företaget 

(ÅRL, 6kap., 1§). Till exempel kan annan information innefatta icke-finansiella upplysningar, 

gällande till exempel företagets personal- och miljöfrågor, som kan vara av vikt för att förstå 

företagets utveckling (ÅRL, 6kap., 1§).   

 

Många, särskilt större, företag väljer även att upprätta hållbarhetsrapporter för att på ett enkelt 

sätt presentera för sina intressenter hur de arbetar med frågor rörande hållbar utveckling 

(Darnell et al., 2009). Detta har uppstått i och med att allt större press sätts på företagen 

angående deras rapportering och kontrollering av hur de arbetar med andra aspekter än enbart 

den ekonomiska prestationen (Ammenberg, 2012). Det finns ingen lag eller krav på att alla 

företag i Sverige måste hållbarhetsredovisa (Frostenson et al., 2012). Dock blev det den 1 

januari 2008 lagkrav på att alla statligt ägda företag måste presentera hållbarhetsrapporter och 

att dessa ska upprättas enligt de riktlinjer som framkommer utav GRI (Regeringskansliet, 

2007). Frostenson et al. (2012) beskriver att det finns en del lagstiftande delar som berör sådan 

information som vanligtvis presenteras i hållbarhetsrapporter, även om det inte finns en direkt 

lag om vad just en hållbarhetsrapport ska innehålla, som till exempel lagar kring arbetsskydd, 

jämställdhet, ekonomi och miljöfrågor. 

 

GRI (2, u.d.) menar att företag och organisationer använder sig av hållbarhetsrapporter för att 

rapportera om vilka sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenser som verksamheten 

orsakar. Vidare beskriver GRI (2, u.d.) att även företagens styrmodell och företagsvärderingar 

presenteras i hållbarhetsrapporten. Hållbarhetsrapporten innefattar även en beskrivning av hur 

företagets valda strategi kopplas till engagemanget för en global hållbar utveckling (GRI, 2, 

u.d.).  
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Gray (2010) menar att i och med att hållbarhetsrapporter har börjat ta allt mer plats har de 

även fått inflytande i den redovisningslitteratur som skrivs. Gray (2010) lyfter fram att olika 

forskare undersöker hur hållbarhetsbegreppet och dess utveckling kan komma att påverka, 

utveckla och förändra redovisning och finansiering. Enligt Gray (2010) har dessa studier 

bidragit till experiment och spekulationer kring hur rapportering av företagens arbete med 

hållbarhet kan avanceras ytterligare, men det har även orsakat kritik angående 

hållbarhetsrapporter. Vidare beskriver Gray (2010) att det vanligtvis resulterar i en utmaning 

då hänsyn tas till hållbarhetsbegreppets tre aspekter; miljö, ekonomi och socialt 

ansvarstagande. Gray (2010) menar att det krävs en mer detaljerad förståelse av vad begreppet 

hållbarhet och hållbar utveckling faktiskt innebär. Det skulle även behöva studeras huruvida 

det överhuvudtaget har någon empirisk innebörd inom företagens verksamhet. 

 

Enligt Grey (2006) kan företag upprätta sina hållbarhetsrapporter på lite olika sätt, vilket 

logiskt resulterar i att inte alla hållbarhetsrapporter ser exakt lika ut. Hubbard (2006) 

poängterar att det inte finns någon gemensam hållbarhetsrapporteringsstandard och att många 

av de riktlinjer som finns gällande upprättandet av hållbarhetsrapporter är väldigt 

komplicerade. Det har tagits fram olika ramverk för att förbättra hållbarhetsrapporterna och 

det ramverk som idag är störst är GRI:s riktlinjer för rapportering av socialt- och 

miljöansvarstagande runt om i världen (Brown, Jong och Levy, 2009; Ammenberg, 2012). När 

det kommer till att förbättra kvaliteten i hållbarhetsrapporterna menar Perego och Kolk (2012) 

att det är av betydelse att använda riktlinjer. Vidare belyser Perego och Kolk (2012) att det 

finns studier som visar att företag som använder sig av GRI:s riktlinjer faktiskt ökar kvaliteten 

på sina hållbarhetsrapporter. 

 

3.1.4 Hållbarhetsrapportering enligt GRI 

Syftet med GRI:s ramverk är att hjälpa företag och organisationer att på ett bra sätt mäta 

effekter som är relaterade till hållbarhet, och att sedan kunna presentera dessa resultat på ett 

förståeligt sätt. Ramverket finns tillgängligt för allmänheten (GRI, 3, u.d.) och företag och 

organisationer inom olika branscher och av olika storlekar använder sig av ramverket vid 

upprättandet av sina hållbarhetsrapporter (GRI, 2, u.d.).  

 

Ammenberg (2012) förklarar att GRI har ett huvuddokument som består av tre delar; principer 

och vägledning, förklaring av riktlinjer samt indikatorer. I den första delen (principer och 

vägledning) beskrivs vad som bör finnas med när företaget upprättar en hållbarhetsrapport 
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samt vilka avgränsningar som bör gälla (Ammenberg, 2012). I huvuddokuments andra del 

beskrivs hållbarhetsrapportens riktlinjer (Ammenberg, 2012). I denna del beskrivs alltså de 

grundläggande informationskrav som finns från GRI om vad som ska presenteras i en 

hållbarhetsrapport (Ammenberg, 2012). I tredje delen av GRI:s huvuddokument finns olika 

indikatorer beskrivna och dessa är kärnindikatorer och tilläggsindikatorer (Ammenberg, 2012). 

Kärnindikatorerna är gemensamma för alla företag och organisationer och de indikatorer som 

kan anses vara relevanta för intressenternas bedömning av verksamheten ska presenteras i 

hållbarhetsrapporten (Ammenberg, 2012). Tilläggsindikatorerna gäller endast för vissa företag 

inom en viss bransch, och det finns därför olika tilläggsindikatorer för olika branscher 

(Ammenberg, 2012).  

 

Företag och organisationer som väljer att hållbarhetsredovisa utifrån GRI:s krav och riktlinjer 

kan välja att göra detta i olika stor utsträckning (Ammenberg, 2012). Hållbarhetsrapporten kan 

vara anpassade helt efter alla GRI:s krav och ligger då på en så kallad A-nivå (Ammenberg, 

2012). Det går även att välja B- och C-nivå, vilket motsvarar färre av de krav som GRI har satt 

upp, och det är företagen själva som avgör vilken nivå de vill ligga på (Ammenberg, 2012). 

Vidare väljer en del företag att få sin hållbarhetsrapport granskad av en extern part och detta 

anges med ett plustecken (“+”) efter bokstaven på den valda nivån (Ammenberg, 2012). 

 

Hur bra kvalitet det är på den presenterade hållbarhetsrapporten bestäms, enligt Ammenberg 

(2012), utifrån tre aspekter; tillförlitlighet, balans och jämförbarhet. Enligt Ammenberg (2012) 

handlar tillförlitlighet om att det ska gå att granska kvaliteten på det som presenteras i 

hållbarhetsrapporten. För att detta ska vara genomförbart krävs det att företagen beskriver i 

sina hållbarhetsrapporter hur information har samlats in och hur informationen har 

dokumenterats och sammanställts. Balans innebär att såväl företagets positiva som negativa 

sidor ska presenteras i hållbarhetsrapporten för att ge en trovärdig bild av verksamheten 

(Ammenberg, 2012). Aspekten jämförbarhet lyfter fram vikten av att kunna jämföra företaget 

över tid, men även att det ska vara möjligt att jämföra företagets verksamhet med andra företag 

(Ammenberg, 2012). För att detta ska vara möjligt krävs det att den information som är 

tillgänglig i hållbarhetsrapporten är presenterad på ett sådant sätt att det går att analysera 

företaget (Ammenberg, 2012).  
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3.1.5 Revisorns roll 

Eftersom företagens finansiella och icke-finansiella rapporter blir allt mer komplexa ökar 

behovet av att kvalitetssäkra information (Chambers, 2006), detta för att öka trovärdigheten 

till den information som lämnas ut av ett företag. Vidare menar Chambers (2006) att om en 

granskning är utförd på ett professionellt sätt ökar användarnas trovärdighet på rapporten. 

Därför är det viktigt att en hållbarhetsrapport blir granskad av en oberoende part och det är 

viktigt att denna granskning som görs av revisorerna, sker enligt god revisionssed. 

 

Revisorer för noterade bolag i Sverige utför revision av företagens finansiella årsredovisningar 

enligt den internationella redovisningsstandarden IFRS och god revisionssed (FAR akademi, 

2014). Efter en revision av ett företags finansiella rapporter lämnar revisorerna en 

revisionsberättelse som ska göras efter varje räkenskapsår och lämnas till bolagsstämman 

(ABL 9:5) där slutsatser av genomförd revision presenteras. Revisionsberättelsen finns även 

publicerad i den offentliga årsredovisning som företagen publicerar. Vid en revisors 

granskning av företags hållbarhetsrapport lämnas ingen revisionsberättelse, utan istället 

lämnas en så kallad bestyrkanderapport (Westermark, 2012). 

 

Westermark (2012) lyfter fram att en del företag väljer att få sina hållbarhetsrapporter 

granskade av en extern oberoende revisor, samt att denne revisor lämnar ett skriftligt uttalande 

om företagets hållbarhetsrapport. Vidare menar Westermark (2012) att innehållet i 

revisorernas uttalande om hållbarhetsrapporterna skiljer sig väsentligt från de uttalanden som 

görs i den revisionsberättelse som återfinns i företagens årsredovisningar. Vanligtvis benämns, 

enligt Westermark (2012), revisorernas uttalanden om företagens hållbarhetsrapporter för 

bestyrkanderapport. Westermark (2012) menar att utformningen av dessa 

bestyrkanderapporter är standardiserade. I en av de standardformuleringar som framgår i 

bestyrkanderapporten framgår det att revisorerna endast gör en “översiktlig granskning” av 

företagens hållbarhetsrapporter (Westermark, 2012).  Junior et al. (2014) menar att företags 

val att få sina hållbarhetsrapporter granskade är ett världsomfattande fenomen som 

förekommer i utvecklade och växande ekonomier runt om i hela världen.   

 

Att ha med i beaktandet under studien är att det alltså finns en skillnad mellan revidering och 

bestyrkande, vilket motsvaras av engelskans begrepp auditing och assurance. Tabell 1 

beskriver de huvudsakliga skillnaderna mellan en revision (auditing) och en granskning 

(assurance).  
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 Vilken rapport kontrolleras? Lag eller 

frivilligt? 

Revisorns uttalande 

lämnas i en: 

Revision 

(Auditing) 

Årsredovisningar Lagstadgat Revisionsberättelse 

Granskning 

(Assurance) 

Hållbarhetsrapporter Frivilligt Bestyrkanderapport 

 Tabell 1. Skillnader mellan revidering och granskning 

 

Vanligtvis genomförs såväl en revision som en granskning av revisorer, men sen finns en del 

skillnader. En revision sker av företagens finansiella rapporter (årsredovisningarna) och är för 

större bolag lagstadgat. Revisionen utmynnar i en revisionsberättelse som företagen 

presenterar i årsredovisningen. En granskning, å andra sidan, sker av företagens icke-

finansiella rapporter, som till exempel hållbarhetsrapporter. Det finns inget lagkrav på att 

hållbarhetsrapporter måste granskas. Efter en genomförd granskning lämnar revisorerna 

vanligtvis en bestyrkanderapport som företagen kan presentera i hållbarhetsrapporten.   

 

Vid studier inom området har det visat sig att tidigare forskare och författare använder såväl de 

engelska begreppen auditing (revision) eller accounting (redovisning) som engelskans begrepp 

assurance (granskning) när de syftar till det vi på svenska benämner som granskning och 

bestyrkande av hållbarhetsrapporter (Burritt och Schaltegger, 2010; Jones och Solomon, 2010; 

Junior et al., 2014; Park och Brorson, 2005; Perego och Kolk, 2012; Ruhnke och Gabriel, 

2013; Smith et al., 2011). Vanligast är användningen av begreppet assurance, men det 

förekommer som sagt även att forskare och författare felaktigt använder begreppen auditing 

och accounting när de diskuterar granskning och bestyrkande av hållbarhetsrapporter. I denna 

studie undviks därför begreppet revision i diskussioner rörande granskning och bestyrkande av 

hållbarhetsrapporter och istället användes begreppen granskning och bestyrkande för att 

framhäva att det finns en skillnad kring begreppen.  

 

3.1.6 Bestyrkande  

GRI (2006) lyfter fram att ett företag kan förbättra trovärdigheten på sin hållbarhetsrapport 

med hjälp av olika tillvägagångssätt. Trovärdigheten kan ökas med hjälp av interna kontroller, 

men GRI (2006) rekommenderar att företagen även använder sig av en extern oberoende part 

som bestyrker hållbarhetsrapporten och dess innehåll. Om företag väljer att anlita en extern 
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part kan detta ske på flera olika sätt, då det till exempel kan var någon som följer 

professionella standarder eller någon som följer ett systematiskt dokumenterande som inte 

styrs av en specifik standard (GRI, 2006). Vidare beskriver GRI (2006) viktiga faktorer att ta 

hänsyn till vid ett externt bestyrkande av en hållbarhetsrapport som är upprättad enligt GRI:s 

riktlinjer. Bestyrkande ska, enligt GRI (2006), genomföras av en extern part som har beprövad 

kompetens inom ämnet på ett systematiskt sätt med utgångspunkt i dokumentation och 

bevisbasering. Den eller de parter som bestyrker rapporten ska bedöma huruvida den ger en 

balanserad och rimlig bild av företagets resultat (GRI, 2006). Vidare belyser GRI (2006) att 

det är viktigt att den granskande parten/parterna är oberoende och kan avge en oberoende 

granskningsrapport angående företagets hållbarhetsrapport. Granskaren ska även beakta 

huruvida rapporten är upprättad enligt de riktlinjer som tagits fram av GRI (GRI, 2006). 

Avslutningsvis ska bestyrkandet, enligt GRI (2006), resultera i ett eller flera uttalanden som 

revisorn lämnar i skriftlig form för allmän tillgänglighet. I det skriftliga uttalandet ska även 

den bestyrkande (revisorns) relation till det bestyrkta företaget framgå (GRI, 2006).  

 

FAR, branschorganisationer för revisorer och rådgivare, har utvecklat en rekommendation, 

RevR6, för granskningsprocessen av hållbarhetsrapport som heter ”oberoende översiktlig 

granskning av frivillig separat hållbarhetsrapport” (FAR akademi, 2014). Granskningsarbetet 

bör resultera i en extern bestyrkanderapport som företag kan publicera i en hållbarhetsrapport 

samt en intern rapport till företagsledningen. I rapporten kan det sedan utläsas vilka goda 

egenskaper och brister som tagits upp i rapporten samt företagets rutiner och förslag till 

förbättringar (FAR akademi, 2014). Eftersom att det inte finns något lagverk som revisorer 

kan följa vid en granskning av en hållbarhetsrapport används ofta rekommendationen RevR6 

(FAR akademi, 2014). Syftet är att den som granskar ska kontrollera att rapporten innehåller 

alla relevanta delar och sedan göra ett uttalande om den information som finns uppfyller de 

kriterier som rapporten upprättats från (FAR akademi, 2014). 

 

Rekommendation RevR6 för bestyrkande av hållbarhetsrapporter ska även ge revisorn 

vägledning vid utförande av bestyrkandeuppdrag som avser ett företags hållbarhetsrapport 

(FAR akademi, 2014). Rekommendationen gäller både för bestyrkandeuppdrag av en 

hållbarhetsrapport där målet för uppdraget är att lämna ett fullständigt bestyrkande som för 

uppdrag där målet är att endast avge ett bestyrkande med begränsad säkerhet, det vill säga en 

översiktlig granskning (FAR akademi, 2014).  
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Granskningen av hållbarhetsinformation är relativt komplex, då den består av icke-finansiell 

data vilket innebär att rapporteringsenheterna inte alltid mäts i monetära enheter (FAR 

akademi, 2014). Därutöver är de interna kontrollsystemen för riskhantering och datainsamling 

inte tillgängliga för alla delar av en hållbarhetsrapport vilket försvårar granskningen då 

fullständighet och noggrannhet inte kan garanteras i samma utsträckning som vid en finansiell 

revision (FAR akademi, 2014). Vidare är rapporteringskriterierna som företag tillämpar vid 

upprättandet av en hållbarhetsrapport ofta nyare och inte lika utvecklade som för finansiell 

information (FAR akademi, 2014). 

 

Det finns emellertid några få riktlinjer och rekommendationer för hur granskningen ska 

utföras. RevR6 skapades för att ge revisorer en vägledning kring granskningen av 

hållbarhetsrapporter (FAR akademi, 2014). Företagen som väljer att tillämpa exempelvis 

GRI:s riktlinjer kan välja i hur stor grad de ska tillämpas (Ammenberg, 2012). Det innebär att 

företag kan påstå sig följa GRI:s riktlinjer men att de i grund och botten inte har följt dem fullt 

ut, utan även använt sig av egna riktlinjer. Frågan blir då följaktligen hur detta påverkar 

revisorernas granskning av företagens hållbarhetsrapport då revisorerna vid en oberoende 

granskning utgår från de riktlinjer företaget har använt sig av. Detta för att bedöma 

informationens tillförlitlighet (FAR akademi, 2014).  

 

I Sverige tillämpar revisionsbranschen den svenska standarden RevR6 för granskningsuppdrag 

av hållbarhetsrapporter (FAR akademi, 2014). Rekommendationen RevR6 är utgiven av 

svenska FAR men är i grunden en översättning av Royal Nivras holländska standard 

Assurance Standard 3410N Assurance Engagements Relating to Sustainability Reports.  

 

Under 2013 omarbetade FAR RevR6 som därefter är en fristående standard utan koppling till 

Royal NIVRA (FAR akademi, 2014). De vanligaste internationella standarderna menar Junior 

et al. (2014) är att hållbarhetsrapporterna granskas utifrån standarderna AA1000AS (AA1000 

Assurance Standard) och ISAE 3000 (International Standard on Assurance Engagements). 

Även IAASB:s bestyrkandestandarder kan vara till nytta när revisorn ska granska (FAR 

akademi, 2014).  

 

3.2 Teoretisk referensram 

I detta avsnitt presenteras studiens teoretiska referensram där teorier kring ämnet som ämnar 

ge en förklararing till studiens empiriska utfall. De teorier som beskrivs är; revisionsteorin, 
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intressent- och legitimitetsteorierna, agentteorin och den institutionella teorin. Avslutningsvis i 

avsnittet görs även en teorisammanfattning. 

 

3.2.1 Revisionsteorin 

En revisors funktion och nytta kan, enligt Flint (1988), beskrivas som att en revisor behövs när 

en rapporteringsskyldighet mellan två parter eller en part och ett flertal andra parter uppstår. 

Vidare menar Flint (1998) att revision är ett socialt fenomen där revisionen i sig inte har något 

syfte eller värde, mer än i sin praktiska nytta. Begreppet revision belyser Flint (1988) som en 

speciell typ av undersökning av en annan person än de inblandade parterna som jämför 

utförande med det förväntade och som sedan rapporterar resultatet. Flint (1988, s.15) förklarar 

följande; ”Audit´s foundation in social need is a crucially important characteristic. In a 

changing and developing society the interpretation of the practical implementations of the 

audit concept must be the result of a constant interaction between the relevant groups and the 

auditor”. Ovan nämnda beskrivning av revision är även aktuell vid granskning och 

bestyrkande av hållbarhetsrapporter.  

 

Flint (1988) menar att det finns ett antal antaganden som ligger till grund för revisionsteorin. 

För det första menar Flint (1988) att det krävs en primär förutsättning för att en revision ska 

vara aktuellt, och denna förutsättning kan vara av olika karaktär. Det kan till exempel handla 

om att det finns ett behov från någon part att fastställa tillförlitlighet och trovärdighet i den 

information som de är ansvariga för. Eftersom att både den finansiella och den icke finansiella 

rapporteringen växer alltmer menar Chambers (2006) att behovet ökar av att kvalitetssäkra 

information för att på så sätt öka trovärdighet samt tillförlitligheten. Vidare menar Flint (1988) 

att det är svårt och komplext att påvisa föremål för ansvarsskyldighet utan granskning. Enligt 

Bhattacharjee, Moreno och Yardley (2005) saknar en granskning värde och relevans om inte 

intressenter har ett förtroende för revisorn som utför granskningen. Detta kan jämföras med 

Citron och Taffler (1992) som menar att en revisionsberättelse endast har ett värde om 

revisorn är oberoende. Det karaktäristiska för en revision och då även för en granskning är, 

enligt Flint (1988), att den är oberoende och fri från status vid undersökande och 

rapporteringsförhållande. Detta stärks av Simnett et al. (2009) som beskriver att en granskning 

av en oberoende revisor tillför en ökning av trovärdigheten i rapporten.  

 

I denna studie kommer revisionsteorin att användas för att skapa en grundläggande förståelse 

om revision, och därmed också om granskning och bestyrkande. Revisionsteorin förklarar det 
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grundläggande om vad som krävs och vad revisionen resulterar i. Som tidigare nämnt gäller 

denna teori även för granskning och bestyrkande, och inte enbart revision.  

 

3.2.2 Intressent- och legitimitetsteorin 

Ett företags intressenter beskrivs av Clarkson (1995) som individer eller grupper som har 

utgjort eller utgör krav på rättigheter, ägande eller intressen i företaget eller företagets 

verksamhet. Andersson, Ekström, Enqvist och Jansson (2012) menar att det finns ett utbyte 

mellan företaget och dess intressenter. En intressent kan därför definieras som någon som 

bidrar med något till den verksamhet som företaget bedriver samtidigt som denne får något i 

utbyte från verksamheten (Andersson et al., 2012). Bakka, Fivelsdal och Lindkvist (2006) 

menar att ett företag har många olika intressenter och att dessa påverkar företagets verksamhet 

på olika sätt. Ax et al. (2009) menar att intressenterna mer eller mindre är beroende av 

företaget och Bakka et al. (2006) lyfter fram att intressenterna har ett mer eller mindre stort 

intresse för företagets verksamhet. Ax et al. (2009) poängterar även att företaget är beroende 

av sina intressenter och inte bara omvänt.  

 

Andersson, Ekström, Enqvist och Jansson (2006) menar att det finns många olika typer av 

intressenter och lyfter som exempel fram anställda, kunder, leverantörer, konkurrenter, 

myndigheter och banker. Ax et al. (2009) menar att vilka parter som klassas som intressenter 

beror på vilket företag det handlar om då olika företag definierar intressenter på olika sätt. 

Detta gör att även antalet intressenter kan variera från företag till företag (Ax et al., 2009).  

 

Enligt Anthony och Govindarajan (2001) kan företag utgå från två olika typer av fokus när 

beslut ska fattas som exempelvis när företagets mål ska definieras. De två typerna av fokus 

som Anthony och Govindarajan (2001) beskriver är; ägarna i fokus och intressenterna i fokus. 

Genom att endast ha ägarna i fokus är syftet att endast fokusera på ägarna, och det innebär att 

företaget hela tiden måste arbeta mot att försöka maximera vinsten för att ägarna ska få största 

möjliga utdelning (Anthony och Govindarajan, 2001). Väljer företaget istället att ha 

intressenterna i fokus handlar det om att tillfredsställa och ta hänsyn till alla olika parter, 

inklusive ägarna, och se till alla intressenters behov och krav (Anthony och Govindarajan, 

2001). Ax et al. (2009) menar att det är viktigt att hänsyn tas till alla intressenter för att företag 

ska kunna överleva i ett långsiktigt perspektiv.  
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För att intressenterna ska vilja vara delaktiga i företaget och dess verksamhet krävs det, enligt 

Ax et al. (2009), att företaget uppfyller de behov och krav som intressenterna har. Vidare 

beskriver Ax et al. (2009) ett problem som kan uppstå i och med detta. Det Ax et al. (2009) 

lyfter fram är att det inte finns någon garanti att alla intressenter och intressentgrupper tycker 

exakt likadant i alla situationer, utan det är mer troligt att olika intressenter och 

intressentgrupper har skilda krav och/eller behov som företaget måste ta hänsyn till. 

Holmström (1998) poängterar att intressenternas krav och önskemål i en del fall kan gå totalt 

emot varandra, vilket skapar en stor utmaning för företagen om de vill uppfylla alla 

intressenters krav, behov och önskemål. Vidare lyfter Holmström (1998) fram exempel för att 

belysa denna problematik med motsägande intressentkrav. Ett exempel där olika 

intressentkrav säger emot varandra är då samhället ställer krav på att företaget bedriver en 

miljövänlig produktion, vilket kan resultera i lägre vinster, samtidigt som aktieägarna vill få 

största möjliga utdelning som möjligt (Holmström, 1998). Ett annat exempel som Holmström 

(1998) lyfter fram är om företagets anställda kräver högre löner, problemet uppstår av samma 

anledning som innan - att aktieägarna vill ha högsta möjliga utdelning som möjligt - eftersom 

att ökade löner resulterar i högre kostnader och därmed lägre vinst. Företaget måste alltså 

fundera på om de enbart vill ha ägarna i fokus eller om de vill fokusera på alla intressenternas 

krav (Anthony och Govindarajan, 2001).  

 

För att lösa det problem som Ax et al. (2009) och Holmström (1998) lyfter fram krävs det, 

enligt Holmström (1998), att företagsledningen värderar och skapar en intressebalans mellan 

vilket behov företaget har av det som varje intressent kan bidra med och de krav som 

intressenterna har. Det gäller alltså att värdera och prioritera de olika intressenternas krav, för 

att se vilket krav som är viktigast för företaget att uppfylla (Holmström, 1998). Ax et al. 

(2009) lyfter fram ett annat sätt för företaget att lösa problemet, och det är genom att uppfylla 

olika intressenters krav vid olika tidpunkter för att de olika kraven inte ska hamna i konflikt 

med varandra. Vidare menar Ax et al. (2009) att detta skapar en stabilitet för företaget då alla 

deras intressenter kommer att få sina krav uppfyllda och företaget kan fortsätta att ta del av 

alla intressenters bidrag till verksamheten. Ljung, Nilsson och Olsson (2007) menar att 

företagets mål ska baseras på alla intressenters krav, eller åtminstone på de krav som 

prioriteras och anses vara av värde. 

 

Legitimitetsteorin är en teori som sammanfaller med intresseteorin och att behandla dessa två 

som skilda teorier anser Deegan (2002) vore onödigt eftersom att de delvis täcker varandra. 
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Enligt Deegan (2002) samt Clarkson, Li, Richardson och Vasvar (2008) kan legitimitetsteori 

användas till att förklara ett företags hållbarhetsrapport samt ett företags skillnader mellan 

olika verksamheter. Archel och Husillos (2009) menar att denna teori bygger på ett socialt 

kontrakt mellan företag och dess omgivning. Suchman (1995, s. 574) definierar begreppet 

enligt följande: ”Legitimitet är en generaliserad uppfattning eller antagande av att handlingar 

av ett företag är önskvärt, korrekt eller lämpligt inom vissa socialt konstruerat system av 

normer, värderingar, övertygelser och definitioner”. 

 

Kontrakt mellan företag och dess omgivning kan brytas om inte företag agerat utefter de 

normer och krav som intressenterna förväntar sig av företaget (Deegan, 2002). Enligt Archel 

och Husillos (2009) är det viktigt att upprätthålla detta kontrakt för att företaget inte ska 

uppfattas som illegitima av samhället. Enligt Deegan (2002) råder sociala normer i samhället 

som bestämmer vad som är legitimt. Deegan (2002) menar att legitimitetsteorin påverkar 

företag att hålla sig inom dessa normer och att anpassa sig till dem för att deras handlingar ska 

bli accepterade av samhället i stort. Suchman (1995) anser att legitimitet kan bidra till ett 

företags fortlevnad genom att intressenter är beredda att erbjuda resurser samt att stödja de 

företag som upplevs tillförlitliga och önskvärda. 

 

Carruthers (1995) menar att legitimitet kan användas vid beslut och kan till och med vara 

avgörande för resultatet i de fall där det finns osäkra medel för att uppnå en organisations mål. 

Legitimitet kan även vara till nytta vid bestämmelser av företags formella planer, oförutsedda 

händelser och kvantitativa uppskattningar. Carruthers (1995) och Clarkson et al. (2008) 

belyser att organisationer inte alltid har beviljats legitimitet, utan att det måste eftersträvas, 

vilket betyder att företagen själva får skaffa legitimitet. Att upprätta en frivillig 

hållbarhetsrapport där hållbarhetsarbetet beskrivs för intressenterna kan ses som positivt för 

företagen eftersom det visar på en vilja att de vill göra rätt (Deegan, 2002). 

 

Att företag kan uppfattas som icke legitimt kan bero på olika anledningar (Suchman, 1995). 

Eftersom omgivningens förväntningar på företag hela tiden förändras menar Suchman (1995) 

att det som tidigare var accepterat kanske inte längre anses vara passande för samhällets 

sociala normer eller om en särskild händelse inträffat på ett skadligt sätt och påverkat 

företagets status (Suchman, 1995). Exempel på särskilda händelser i Sverige är bland annat 

dunskandalen 2009, där Kalla Fakta avslöjade att levande gäss plockas på dun. Dunet används 

för att fylla bland annat täcken och kuddar som säljs i Sverige. En rad stora svenska och 
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internationella företag blev omnämnda vilket ledde till att många företag i dunbranschen drog 

på sig negativ publicitet. Ett annat exempel är skandalförhållanden som uppmärksammades 

2012 angående H&M:s klädfabriker i Kambodja. Företaget kritiserades bland annat för att inte 

ha skrivit in att arbetarna ska ha en "levnadslön" i sin uppförandekod.  

 

Om ett företag känner att deras verksamhet betvivlas finns det enligt Deegan (2002) olika 

tillvägagångssätt som kan användas för att uppnå eller behålla legitimitet. Företag kan enligt 

Deegan (2002) försöka: 

 Utbilda och informera intressenter om förändringar i företagets resultat och agerande. 

 Ändra intressenternas uppfattning om företaget utan att ändra företagets faktiska 

beteende. 

 Manipulera uppfattningen genom att avleda uppmärksamheten från frågan som 

betvivlas och istället fokusera på andra frågor. 

 Ändra på de förväntningar som samhället har på företaget. 

 

Denna teori ger motiv till företag att använda hållbarhetsrapporter till att visa att de möter de 

krav som finns på ett hållbart företagande. Sammanfattningsvis används hållbarhetsrapporter 

av företag för att legitimera sitt arbete. Detta genom att informera och visa på vilket sätt de 

arbetar och på detta sätt bli accepterade. Som nämnts tidigare kan problem med trovärdigheten 

i hållbarhetsrapporter finnas och det är här som revisorerna får en viktig roll. Vidare fungerar 

en hållbarhetsrapport som ett sätt för företag att kommunicera ut till sin omgivning samt visa 

att de följer de krav, normer och förväntningar som finns. Det är här som Deegan (2002) 

menar att en hållbarhetsrapport är ett svar på dessa förväntningar. I denna studie kommer 

intresseteorin och legitimitetsteorin att vara till nytta genom att belysa vad företag fokuserar på 

samt om de hållbarhetsredovisar för att få legitimitet.  

 

3.2.3 Agentteorin  

Med hjälp av agentteorin kan relationen mellan revisorn och ett företag beskrivas (Adams, 

1994). Detta förhållande mellan revisorn och ett företag är viktig för att få förståelse för hur en 

granskning av en hållbarhetsrapport sker, för utan denna relation hade inte en granskning 

behövts. Artsberg (2005) menar att agentteorin förklarar revisorns roll som oberoende 

granskare i förhållandet och att dennes mål är att minska informationsasymmetrin mellan 
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företag och dess intressenter. Därför är det viktigt att en revisor skapar sig förståelse för olika 

rapporteringsregelverk samt hur de används i olika situationer. 

 

Agentteorin växte fram under 1970-talet som ett resultat av den uppmärksamhet 

redovisningens politiska natur fick (Artsberg, 2005). Syftet var att bygga en deskriptiv teori, 

snarare än en normativ, då målet var att beskriva den praktiska tillämpningen och inte påverka 

den (Artsberg, 2005). Agentteorin använder olika ekonomiska teorier för att förklara ett flertal 

redovisningsfenomen, allt från reglering av redovisning till val av lösningar (Artsberg, 2005). 

Artsberg (2005) menar att teorin främst är koncentrerad på förhållandet mellan principalen och 

agenten och syftar på att få agenten att verka i principalens intresse. Exempel på principaler är 

ett företags aktieägare och VD och exempel på agenter är anställda, företagsledning och 

styrelse (Artsberg, 2005). Enligt Grossman och Hartman (1983) förutsätter detta problem att 

den anställde har ett informationsövertag gentemot ägaren samt att deras intressen är olika. För 

att principalen ska kunna kontrollera att agenten verkar i dennes sak uppstår kostnader som 

kallas för agents costs. Dessa agents costs består av kontroll och urval av lämpliga anställda, 

övervakning och upprättande av prestationsmål. Företagets intressenter kan ses som 

principaler och företaget är agenten.  

 

Den skillnad i tillgång till information som teorin utgår från påverkar principalens möjlighet 

att övervaka att agenten verkar i principalens intresse (Adams, 1994). Grundproblemet är att 

både principalen och agenten för sin egen räkning vill få ut maximalt av arbetet (Adams, 

1994). Det vill säga att agenten försöker att maximera sin egen inkomst istället för att 

maximera principalens vinst, vilket brukar benämnas som ett moral hazard problem (Adams, 

1994). Ett annat problem, som benämns adverce selection, som innebär ett problem med 

asymmetrisk information som baseras på antagandet att agenten har mer information än 

principalen. Detta minskar principalens möjlighet att effektivt kontrollera om agenten agerar 

utifrån sina egna intressen eller utifrån principalens (Adams, 1994). 

 

Vidare menar Adams (1994) att principal-agent problem skapar incitament för granskning, 

både intern och extern. Principalen kontrollerar agentens aktiviteter genom både intern och 

extern kontroll samtidigt som agenten drar nytta av kontrollen eftersom principalen får 

information om agentens arbete vilket motiverar lönekostnaden. Detta kan jämföras med 

Artsberg (2005) som beskriver hur granskning är ett viktigt kontrollverktyg. Principalen 

anlitar en revisor vars uppgift är att se till att agenten agerar utifrån principalens intresse. En 
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förutsättning för granskning är att kostnaderna för granskningsarvodet inte överstiger den 

ekonomiska nyttan (Artsberg, 2005).  

 

Med hjälp av denna teori kan relationen mellan revisorn och företaget beskrivas. Denna 

relation är också viktig för att få klarhet i hur granskningsprocessen går till. Utan denna 

relation mellan företag och revisor hade inte granskningsprocessen behövts. I 

överensstämmelse med vad som beskrivs i denna teori är det möjligt att anta att ett externt 

bestyrkande har en stor påverkan på ett företags förhållningssätt till hållbarhetsrapporten. Om 

någon intressent skulle känna sig osäker på en hållbarhetsrapportering litar de med stor 

sannolikhet på en revisors bestyrkande av en hållbarhetsrapportering.  

 

3.2.4 Institutionell teori 

Enligt Baxter och Chua (2003) fokuserar den institutionella teorin på frambringande av regler. 

Författarna skriver även att den har framkommit genom tidigare reaktioner av kollektiva 

beteenden. De menar även att organisationsteorin och sociologin har riktat sig mot kognitiva 

samt kulturella tolkningar av institutioner genom att se till relevansen och utförandet av olika 

regler när det gäller beteende och struktur i organisationer och samhälle. Enligt Oliver (1991) 

kan institutionell teori användas för att studera hur företag förhåller sig till sin omgivning samt 

på vilket sätt företag reagerar på institutionella påtryckningar. Cormier, Magnan och Van 

Veltoven (2005) belyser att denna teori ger en förklaring till varför organisationer inom ett och 

samma organisationsfält har en viss tendens att likna varandra. Vidare menar Cormier et al. 

(2005) att där jämförelser görs påverkas i hög grad företags beslut att tillhandahålla frivillig 

information till intressenterna.   

 

Institutionell teori handlar om att se på företag som institutioner där människor i samspel 

skapar olika sätt att handla och interagera med varandra (Baxter och Chua, 2003; Oliver, 

1991). Vidare menar Oliver (1991) att när vissa normer tas för givet kommer företag att 

engageras i aktiviteter som är mer korrekta och uppenbara snarare än ekonomiskt gynnsamma. 

Ett exempel på detta är, enligt Oliver (1991), hållbarhetsrapportering då detta inte enbart 

förklaras som strategiska aktiviteter som syftar till att dra organisatoriska fördelar. 

 

Några viktiga begrepp inom den institutionella teorin är, enligt Sörling (2002); organisatoriska 

fält, rationaliserande myter, isomorfism samt isärkoppling. Det organisatoriska fältet kan, 

enligt Sörling (2002), delas in i effektivitet och legitimitet. Det andra begreppet rationaliserade 
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myter innebär att idéer och uppfattningar tas för givet. Sörling (2002) menar att dessa myter 

bedöms vara kognitiva institutioner, det vill säga att idéer är självfallna men även att 

gemensamma idéer och uppfattningar inte ifrågasätts. Det tredje begreppet isomorfism, 

grundar sig i en strävan efter en likformighet, det vill säga hur en organisation anpassar sig 

efter en institutionell praxis (Sörling, 2002). Detta kan jämföras med Dillgard, Rigsby och 

Goodman (2004) som menar att organisationer väljer att anpassa sig efter de regler och normer 

som ger dem legitimitet. Sörling (2002) menar att företag på en marknad kan bli tvungna att ta 

efter organisationsstruktur från andra företag som ett sätt att överleva eller för framgång, vilket 

leder till att de blir mer lika varandra och hänger med i utvecklingen. I den fjärde, 

isärkoppling, är idén att försöka förhindra stridigheter mellan effektiviteten och legitimiteten. 

Detta kan dock medföra konsekvenser som kan leda till att de rationaliserade myterna kommer 

i konflikt med den tekniska effektiviteten (Sörling, 2002).  

 

Denna teori anses enligt Dillgard, Rigsby och Goodman (2004) vara användbar när det gäller 

forskning kring redovisning. Vidare menar författarna att det är användbart även vid icke 

finansiell redovisning för att hitta förklaringar till ett företags agerande genom de värderingar 

som finns i omgivningen. Den institutionella teorin ger ledning i denna studie genom att förstå 

vad hållbarhetsrapporten har för värde i ett företag samt vilka behov som krävs för att bevara 

företagets legitimitet. Den institutionella teorin ger därför en förklaring till hur processer i 

företag kan försöka anpassa sina uppfattningar och egenskaper i förhållande till förväntade 

sociala aspekter. Den institutionella teorin handlar om hur företag påverkas av sin omgivning 

och hur de kommer att följa regler och riktlinjer istället för att välja rationella handlingssätt. 

Användandet av denna teori kommer att vara till nytta när det gäller att klargöra hur företag 

förändras eller påverkas av andra företag samt hur de tar till sig nya förändringar. 

 

3.2.5 Teorisammanfattning 

Med hjälp av de nämnda teorierna: revisionsteorin, intressent- och legitimitetsteorin, 

agentteorin och den institutionella teorin har en grund skapats för att kunna analysera hur en 

granskning och ett bestyrkande av hållbarhetsrapporter sker samt hur företagen ser på 

användandet av det.  

 

Figur 4 är enkel skiss på att samtliga av ovan nämnda teorier är kopplade mot uppsatsens 

ämne; granskning (och bestyrkande) av hållbarhetsrapporter. Dock framgår det inte av skissen 

att teorierna även delvis kan förklaras med hjälp av de övriga teorierna.  
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 Figur 4. Teorier kopplade till granskning av hållbarhetsrapportering 

Revisionsteorin används för att ge en grund till vad revision, och därmed granskning och 

bestyrkande, handlar om. Inom revisionsteorin beskrivs de grundläggande antagandena som 

finns angående revision och dessa ligger till grund för denna uppsats då dessa antaganden även 

gäller för granskningen och bestyrkande av hållbarhetsrapporter, och inte enbart för revision 

av företags finansiella rapporter. Intressent- och legitimitetsteorierna används för att skapa 

förståelse för hur relationen mellan företag och dess intressenter påverkas av 

hållbarhetsrapporten och vad som krävs av företagen för att uppnå de krav som finns. 

Teorierna kommer även att vara till nytta genom att belysa vad företag fokuserar på i sin 

hållbarhetsrapport och på de incitament företagen har att vilja framstå som ansvarsfulla ur ett 

hållbarhetsperspektiv. Sammanfattningsvis kan sägas att intressentteorin hjälper till att skapa 

en förståelse för vilka företagen ska agera ansvarsfullt gentemot. Användandet av agentteorin 

kommer att kunna beskriva relationen mellan revisorerna, företagen och intressenterna. Denna 

relation är viktig för att få klarhet i varför företag väljer att låta sina hållbarhetsrapporter 

granskas och bestyrkas. Denna teori är även av vikt i förståelsen om huruvida revisorerna 

påverkar företagens hållbarhetsrapporter, då det kan antas att revisorerna delvis agerar på 

annat sätt än vad företagen anser gynna dem bäst. Den institutionella teorin användes i denna 

uppsats då den förklarar olika sociala aspekter samt för att förstå olika aktörers handlande. 

Detta genom att skapa en bild av hur till exempel granskningen bör genomföras i samband 

med att revisorerna exempelvis styrs av lagar och riktlinjer. På samma sätt måste företag 

anpassa sig till både formella och informella påtryckningar från andra företag. Teorin förklarar 

även att företag kan eftersträva att likna andra företag.  
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3.3 Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning inom ämnet hållbarhetsrapportering. Den tidigare 

forskningen hjälper att hitta en förklaring till studiens empiriska utfall. Den tidigare 

forskningen innefattar studier kring behovet av att granska och bestyrka hållbarhetsrapporter, 

varför företag väljer att lämna frivillig information, vilka standarder och riktlinjer som finns 

inom området för granskning och bestyrkande av hållbarhetsrapportering samt vilka faktorer 

som är bidragande vid valet att låta företagets hållbarhetsrapport granskas och bestyrkas.  

 

Det finns forskning om bland annat hållbarhetsrapportens utformning, vilka bakomliggande 

faktorer som påverkar utformningen, om företag följer GRI:s riktlinjer, är hållbarhetsarbetet 

lönsamt för företag och så vidare. Det finns mycket information att hämta när det gäller 

ramverk kring finansiell redovisning men när det gäller icke-finansiell rapportering som 

hållbarhetsrapportering är tillgången på information mer begränsad och framförallt inte lika 

konkret. Eftersom att fler företag väljer att hållbarhetsrapportera och att få rapporten granskad 

och bestyrkt finns det ett behov av denna typ av forskning. Det finns tidigare studier som 

beskriver bestyrkandet av hållbarhetsrapporten ur ett företagsperspektiv. Det finns även några 

få studier om hur revisorer ser på granskningsprocessen av hållbarhetsrapporter. Dock har inga 

studier genomförts där dessa två perspektiv kombineras och därför valdes det att genomföra 

den här studien där bland annat en jämförelse gjordes mellan revisorernas svar med svaren 

från de hållbarhetsansvariga på företagen.  

 

3.3.1 Behovet av att granska och bestyrka 

Enligt O’Dwyer och Owen (2005) skedde de första bestyrkandena av frivilliga rapporter under 

perioden 1997-1998. Dock handlade det då om att bestyrka företagens miljörapporter, vilka 

senare har utvecklats, genom att inkludera ekonomiska och sociala aspekter, till det som idag 

kallas för hållbarhetsrapporter. O’Dwyer och Owens (2005) undersökning avslöjar bland annat 

att det finns en hög grad av ledningskontroll under revisions- och granskningsprocesser, vilket 

framgår av att det finns en ovilja att ta tag i uttalanden till vissa intressentgrupper samt att det 

inte finns något intresse från intressenterna att delta i granskningsprocessen.  

 

Junior et al. (2014) konstaterar att upprättandet av hållbarhetsrapporter och att få rapporterna 

granskade och bestyrkta av en tredje part har blivit ett världsfenomen som förekommer runt 

om i världen i utvecklade tillväxtekonomier. Vidare menar Junior et al. (2014) att det skett en 
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ökning av företag som presenterar en hållbarhetsrapport, men att andelen som får sin 

hållbarhetsrapport granskad och bestyrkt har avtagit. Junior et al. (2014) menar att företag 

väljer att få sina hållbarhetsrapporter bestyrkta för att öka dess trovärdighet och tillförlitlighet, 

då detta är någonting som intressenter har ifrågasatt. Detta är även något som Burritt och 

Schaltegger (2010) belyser när det gäller empirisk forskning där de menar att en vanlig teori är 

att företag som hållbarhetsrapporterar kommer att förändra bilden av själva företaget. En 

studie av Clarkson et al. (2008) visar att företag som hållbarhetsrapporterar bestyrker att 

legitimitetsteorin kan belysa vad för information företaget väljer att lämna i rapporten. En 

analys av hållbarhetsrapporter utfördes ur två olika perspektiv, en mellan hårda upplysningar 

och en mellan mjuka upplysningar. Den hårda upplysningen innefattar bland annat faktiska 

mätvärden medan den mjuka upplysningen består av information som inte kan kontrolleras. 

Denna studie av Clarkson et al. (2008) visade att företag med negativ miljöpåverkan var mer 

villig att framföra och visa upplysningar av mjuk art än andra, vilket visar på att de vill vara 

legitima gentemot sina intressenter.  

 

3.3.2 Frivillig öppenhet 

Enligt Cormier et al. (2005) finns det studier som påvisar att när företag har stor press på sig 

från intressenter eller från media lämnar de mer rapportering om sitt hållbarhetsarbete. I 

studien granskar Cormier et al. (2005) stora tyska bolag och de kom fram till att med tiden 

anpassades innehållet i företagens hållbarhetsrapporter till att bli mer lika varandra. Detta 

visade sig mer tydligt när en jämförelse bland branscher genomfördes. En av de teorier som 

Cormier et al. (2005) använde sig av i denna studie var den institutionella teorin för att 

förklara skillnader och olikheter i företags hållbarhetsrapporteringar.    

 

Då hållbarhetsrapportering är frivillig och därmed väldigt oreglerad kan legitimitetsteorin 

motivera att företag väljer att upprätta en hållbarhetsrapport, men också på grund av 

underliggande strategiska motiv och inte för att de känner ett ansvar gentemot sina intressenter 

(Deegan, 2002; Babiak och Trendafilova, 2011). Detta får konsekvensen att det finns en risk 

för att rapporterna blir vinklade, vilket även har visats i studier av bland annat Archel och 

Husillos (2009) samt Clarkson (1995). När det gäller motivering till frivillig information 

menar Mulgan (2000) att rapporteringsskyldigheten bidrar till att företag vill agera efter de 

behov och önskemål som samhället har. Vidare belyser Mulgan (2000) att öppenhet är ett 

starkt motiv till rapportering av frivillig information. Enligt Grey (2006) har forskning kring 

hållbarhetsrapportering ökat allt eftersom att upprättandet av hållbarhetsrapporter blivit 
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populärare. Ett exempel på en studie kring detta kommer från KPMG, som under 2013 

genomförde en studie, Survey of Corporate Responsibility Reporting, där de kartlade de 100 

största företagens hållbarhetsrapporter i 41 länder. I svenska företag fungerar 

hållbarhetsrapporteringen bra och det har skett en ökning i Sverige med sju procent från en 

tidigare undersökning från 2011 (KPMG, 2, 2013). I KPMG:s studie framkommer det att GRI 

är det ramverk som används mest för global hållbarhetsrapportering samt att Sverige är ett av 

de länder där flesta företag rapporterar enligt GRI:s riktlinjer (KPMG, 2, 2013). 

 

Tidigare studier inom öppenhet har funnits under de senaste fem decennierna (Kavitha och 

Nandagopal, 2011). Större delen av den empiriska forskningen inom området som är allmänt 

känt har fokuserat på omfattningen av utlämnandet, föregångare och förebilder för utlämnande 

av uppgifter, det vill säga varför vissa företag lämnar mer information än andra (Kavitha och 

Nandagopal, 2011). Efterfrågan på denna slags frivilliga information kommer, enligt Kavitha 

och Nandagopal (2011), från kapitalmarknaden. De som behöver information för värdering 

och investeringsbeslut är exempelvis analytiker, affärsjournalister samt institutionella och 

privata investerare. Andra aktörer, såsom kreditvärderingsinstitut och fordringsägare, kräver 

denna slags information för att värdera olika företag ekonomiska ställningar (Kavitha och 

Nandagopal, 2011).  

 

3.3.3 Standarder vid granskning och bestyrkande 

Det finns studier som visar att företag vill stärka tilltron genom hållbarhetsrapportering. Jones 

och Solomon (2010) gjorde en undersökning bland 20 företag som hållbarhetsrapporterar. De 

frågade bland annat om deras ställning till att få hållbarhetsrapporten granskad. Resultatet blev 

att det var lika många som trodde på att externt granska företagets hållbarhetsrapport och som 

inte trodde det skulle ge något extra. Dock var det 10 procent som inte kunde bestämma sig. 

Detta resulterar i att en extern oberoende granskning inte har övertygat alla och att 

granskningen bidrar till ökad tillförlitligheten för materialet samtidigt som många inte tycker 

att det är värt kostnaden som granskningen medför (Jones och Solomon, 2010). Detta kan, 

enligt Jones och Solomon (2010), bero på det inte finns tydliga standarder inom området. Det 

här är en bidragande del i problematiken kring vilka riktlinjer en revisor ska tillämpa vid en 

granskning av en hållbarhetsrapport. I en tidigare studie har forskare jämfört utvecklingen över 

tid och där upptäckte de att rapporterna blev mer likvärdig med tiden (Cormier et al. 2005). 

Detta stöds av den institutionella teorin som visar att företag tenderar att efterlikna varandra. 

Bower (2010) undersöker i vilken utsträckning hållbarhetsrapporten har utvecklats på grund av 
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den ökade betoningen på det ekonomiska värdet när det gäller miljö- och sociala problem. 

Bower (2010) har analyserat 10 globala företag med samma version av hållbarhetsrapporter. 

Bower (2010) visar med sin studie att hållbarhetsrapporter idag riktar sig åt de sociala och 

miljömässiga hållet men att störst fokus ligger på de ekonomiska. Vidare belyser han att denna 

utveckling kommer att fortsätta i takt med människans behov.  

 

Junior et al. (2014) beskriver att det finns flera olika typer av organisationer som genomför 

granskning och bestyrkande av hållbarhetsrapporter och eftersom att det är relativt nytt finns 

det många olika metoder att använda vid granskning och bestyrkande. Junior et al. (2014) 

menar att det vanligaste är att hållbarhetsrapporterna revideras utifrån standarderna 

AA1000AS (AA1000 Assurance Standard) och ISAE 3000 (International Standard on 

Assurance Engagements). Även Perego och Kolk (2012) samt Gillet (2012) menar att 

AA1000AS och ISAE 3000 är de bestyrkandestandarder som är vanligast vid granskning och 

bestyrkande av hållbarhetsrapporter. Enligt Junior et al. (2014) är det vanligast att 

redovisningsföretag använder sig av ISAE3000, medan icke-redovisningsföretag mer troligen 

använder sig av AA1000AS. Med icke-redovisningsföretag syftar Junior et al. (2014) till 

konsultföretag och certifieringsföretag. Gillet (2012) samt Perego och Kolk (2012) menar även 

att de riktlinjer som är publicerade av GRI samt av FEE (Fedération des Experts Comptables 

Europeéns) är vanliga vid granskning och bestyrkande av hållbarhetsrapporter.  

 

3.3.4 Avgörande faktorer till granskning och bestyrkande 

Eftersom att det är frivilligt, och inte lagstadgat, för företag att besluta om att få sin 

hållbarhetsrapport granskad och bestyrkt av en oberoende part (Darnell et al., 2009) finns det 

antagligen andra faktorer som är av betydelse och som är avgörande vid beslutet om att 

bestyrka eller inte. I tidigare forskning går det att finna olika faktorer som är av betydelse när 

företag väljer om de vill låta sin hållbarhetsrapport granskas och bestyrkas av en oberoende 

part eller inte. Den tidigare forskningen visar att faktorer som företagets storlek (Brammer och 

Pavelin, 2006; Clarksson et al., 2008; De Beelde och Tuybens, 2015; Mock, Strohm och 

Swartz, 2007; Ruhnke och Gabriel, 2013), branschen som företaget är verksam i (Brammer 

och Pavelin, 2006; Deegan et al., 2006; Tagesson, Blank, Broberg och Collin, 2009; Zorio et 

al., 2013), krav från intressenterna (Babiak och Trendafilova, 2011; Ballou et al., 2006; 

Clarkson et al., 2008; Dando och Swift 2003; Darnell et al., 2009; Park och Brorson, 2005), 

vilket land företaget är verksam i (Clarkson et al., 2008; Gray, 2010; Kolk och Perego, 2010), 

tidigare upptäcka hållbarhetsrelaterade svagheter inom företaget (Darnell et al., 2009; Park 
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och Brorson, 2005), kostnaden (Gillet, 2012; Park och Brorson, 2005) samt ökad trovärdighet 

för företaget och dess hållbarhetsrapport (Darnell et al., 2009; Hassel et al., 2008; Maltby, 

1995; Park och Brorson, 2005; Perego och Kolk, 2012; Smith et al., 2011; Zorio, et al., 2013) 

är av betydelse vid företags val om att låta sin hållbarhetsrapport granskas och bestyrkas eller 

inte.  

 

Företagets storlek anses vara av betydelse när det ska förklaras vilka företag som väljer att få 

hållbarhetsrapporten granskad och bestyrkt. Det finns tidigare forskning som visar att ett 

företags storlek har betydelse när det gäller att förklara vilka företag som förser sina 

intressenter med hållbarhetsinformation (Clarkson et al. 2008; Brammer och Pavelin, 2006). 

Brammer och Pavelin (2006) studerade förekomsten och kvaliteten i frivilliga upplysningar 

bland stora företag i Storbritannien och de fann ett samband mellan företagets storlek och 

hållbarhetskvaliteten. Vidare beskriver Brammer och Pavelin (2006) att större företag har 

bättre ekonomisk förutsättning men även mer press från intressenter att leverera rapporten. Det 

finns delade meningar kring huruvida företagens storlek är av betydelse när det handlar om 

valet att granska och bestyrka företagets hållbarhetsrapport eller inte. De Beelde och Tuybens 

(2015), Mock et al. (2007) samt Ruhnke och Gabriel (2013) menar att storleken är av 

betydelse, medan Zorio et al. (2013) hävdar att storleken inte har någon betydelse angående 

varför företag väljer att granska och bestyrka sina hållbarhetsrapporter. 

 

Den bransch som företagen är verksam i anses också vara av betydelse vid valet om 

huruvida ett företags hållbarhetsrapport ska granskas och bestyrkas eller inte. Brammer och 

Pavelin (2006) fann i sin studie att informationen kring hållbarhet skilde sig mellan branscher. 

Detta upptäckte även Tagesson et al. (2009) i sin forskning att innehåll i företags 

hållbarhetsrapporter skiljer sig åt i olika branscher. Tagesson et al. (2009) påvisar bland annat 

att råvarubranschen redovisar mer information när det gäller miljömässig information medan 

konsumentvarorbranschen har mer etisk information. Enligt Deegan et al. (2006) och Zorio et 

al. (2013) är den bransch som ett företag är verksam inom avgörande för om de väljer att få 

företagets hållbarhetsrapport granskad och bestyrkt eller inte.  

 

Kraven från företagens intressenter anses vara en påverkande faktor till om företag väljer 

att låta granska och bestyrka sin hållbarhetsrapport. Darnell et al. (2009) lyfter fram att 

intressenterna har en betydande roll när företagen ska fatta ett beslut om de ska låta 

hållbarhetsrapporten granskas och bestyrkas eller inte. Enligt Clarkson et al. (2008) kan 
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förklaring kring ett växande intresse för hållbarhetsrapportering hittas med hjälp av intressent- 

och legitimitetsteorierna. Park och Brorson (2005) samt Dando och Swift (2003) lyfter fram 

att intressenterna har en ökad efterfrågan och ökade krav på att företagens 

hållbarhetsinformation är bestyrkt för att få en försäkran om att den information som företagen 

delger är korrekt, fullständig och relevant. Ballou et al. (2006) påstår att då intressenter får mer 

och mer kunskap om hållbarhetsrapporter leder detta till att de ställer mer krav på företagen. 

Detta leder i sin tur till att företag väljer att ta mer ansvar (Ballou et al, 2006). Babiak och 

Trendafilova (2011) menar att ett företags hållbarhetsrapport måste leva upp till 

intressenternas förväntningar, vilket leder till legitimitet bland företagen.  

 

Det land som företagen är verksamma i anses också vara av betydelse vid beslutet om 

huruvida företagets hållbarhetsrapport ska granskas och bestyrkas eller inte. Kolk och Perego 

(2010) anser att det är vanligare att företag i länder som är intressentorienterade låter sina 

hållbarhetsrapporter granskas och bestyrkas av en oberoende part. Enligt Kolk och Perego 

(2010) är det även vanligare att företag är mer benägna att låta sina hållbarhetsrapporter 

granskas och bestyrkas i länder där intressenterna har en hög hållbarhetsmedvetenhet. 

Clarkson et al. (2008) och Gray (2010) menar att det finns olika forskningsresultat där 

relevansen av information som presenteras i hållbarhetsrapporten avgör hur hållbart företaget 

faktiskt är.  

 

Att tidigare upptäcka hållbarhetsrelaterade svagheter inom företaget anses även det vara 

en betydande faktor vid företagens val att låta hållbarhetsrapporterna granskas och bestyrkas 

av en oberoende part. Darnell et al. (2009) menar att företag väljer att få sina 

hållbarhetsrapporter granskade och bestyrkta för att exempelvis miljörelaterade problem i 

företaget kan upptäckas och åtgärdas tidigare och effektivare. Park och Brorson (2005) menar 

att genom en granskning och bestyrkande av företagens hållbarhetsrapporter kan de interna 

kontrollsystemen förbättras.  

 

Kostnaden för att få hållbarhetsrapporten granskad och bestyrkt av en oberoende part anses 

vara av betydelse när företag fattar beslut om att låta hållbarhetsrapporten granskas och 

bestyrkas eller inte. Park och Brorson (2005) menar att många företag väljer att inte låta sina 

hållbarhetsrapporter granskas och bestyrkas av en oberoende part på grund av att det är för 

dyrt. Gillet (2012) lyfter fram att en del företag väljer att inte granska och bestyrka sina 

hållbarhetsrapporter eftersom att det inte finns någon efterfrågan från deras intressenter. En del 



47 

 

företag anser att de är säkra på att den information som presenteras i hållbarhetsrapporten 

redan är trovärdig och att de därför inte behöver anlita en oberoende part för granskning och 

bestyrkande (Park och Brorson, 2005). I en del branscher anses det, enligt Gillet (2012), inte 

behövas någon granskning och bestyrkande av företagens hållbarhetsrapporter.  

 

Att öka trovärdigheten för såväl företaget som dess hållbarhetsrapport är en viktig faktor vid 

valet att låta företagets hållbarhetsrapport granskas och bestyrkas av en oberoende part. 

Darnell et al. (2009), Maltby (1995), Park och Brorson (2005), Smith et al. (2011) samt Zorio 

et al. (2013) menar att många företag väljer att få sina hållbarhetsrapporter granskade och 

bestyrkta för att få en ökad trovärdighet hos intressenterna. Hassel et al. (2008) menar att 

genom att låta företagens hållbarhetsrapport granskas och bestyrkas av en extern oberoende 

part ökar rapportens trovärdighet men även dess tillförlitlighet och kvalitet. Perego och Kolk 

(2012) menar att om bestyrkandet av hållbarhetsrapporter är av hög kvalitet förbättras 

rapporternas trovärdighet.  

 

3.4  Undersökningsöversikt pilotstudie 

Med hjälp av den allmänna referensramen, den teoretiska referensramen och den tidigare 

forskningen identifierades fyra aktuella och intressanta områden att studera. Dessa presenteras 

i figur 5. I figuren framgår det även vilka frågor (se bilaga 1 - intervjuunderlag) som är 

kopplade till vilket område och syftet med respektive studieområde.  

 

   

   

   

   

 Figur 5. Undersökningsöversikt pilotstudie 

Syftar till att studera processen vid 

granskning och bestyrkande, samt hur en 

granskad rapport skiljer sig från en icke-

granskad. 
 

Syftar till att studera vilka riktlinjer 

revisorerna förhåller sig till samt varför 

dessa används. 
 

Syftar till att studera varför företag väljer att 

granska och bestyrka sina 

hållbarhetsrapporter. 
 

Syftar till att studera hur behovet av 

granskning och bestyrkande av 

hållbarhetsrapporter ser ut, och varför 

behovet finns. 
 

Fråga 9-11 

Fråga 6-7 

Fråga 3 

Fråga 4 

Granskning och 

bestyrkande 

 

 

Riktlinjer 

 

 

Bidragande faktorer 

 

 

Behovet 

 



48 

 

 

De fyra intresseområdena som identifierades var alltså; behovet, bidragande faktorer, riktlinjer 

samt granskning och bestyrkande. Utifrån dessa intresseområden skapades ett intervjuunderlag 

inför pilotstudien och resultatet av pilotstudien kommer att presenteras nedan.  

 

3.5 Pilotstudien 

I pilotstudien genomfördes semistrukturerade intervjuer med två revisorer.  

 

 Antal år som revisor Antal år som hållbarhetsrevisor 

Revisor 1 8 år 8 år 

Revisor 2 15 år 2,5 år 

 Tabell 2. Presentation av revisorer till pilotstudien 

I tabell 2 presenteras hur lång erfarenhet respektive revisor har som vanlig revisor respektive 

hållbarhetsrevisor. 

 

3.5.1 Behovet 

Revisorerna anser att det finnas ett tryck från marknaden på ökad granskning och bestyrkande 

av hållbarhetsrapporter då de sett en svagt stigande trend år för år. Det finns även tryck från 

bolag som är av ett stort allmänt intresse eller noterat eftersom fler inom samma bransch vill få 

sin hållbarhetsrapport bestyrkt. Revisor 1 har märkt att ”fear pressures” har ökat, det vill säga 

att företag inte vill vara sämre än sina branschkollegor. Revisor 1 säger ”har andra det då ska 

vi också ha det för att inte hamna i någon typ av konkurrensnackdel oavsett om det gäller, 

tillgång till kapital eller medarbetare eller något annat”. Lärdomen hittills har varit att när ett 

företag väl börjat granskas fortsätter de oftast med det och därav tenderar antalet granskade 

och bestyrkta företag att alltid växa. Revisor 2 menar att ”drivkraften är kanske också ofta 

någonting annat än att bara få det på papper, ett bestyrkande med en revisors underskrift. Det 

finns väldigt många andra fördelar med att ha den bestyrkt som exempelvis det här med att få 

bra återkoppling, rekommendationer, förbättringar och så vidare”.  

 

3.5.2 Bidragande faktorer 

Revisorerna är enade om att den huvudsakliga externa faktorn som gör att företag väljer att få 

sin hållbarhetsrapport granskad och bestyrkt är att de vill öka rapportens trovärdighet. Ökad 

trovärdighet för hållbarhetsrapporter ger på så sätt ett beslutsunderlag för viktiga intressenter. 
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Vidare lyfter revisorerna även fram att granskningen och bestyrkandet ger företagen en 

trygghet från det interna perspektivet då det visar på att det är ordning och reda i företaget 

samt att en granskning hjälper interna kvalitetssäkringsprocesser. Ibland kan det även göras en 

förgranskning några år innan en revisor lämnar in ett externt bestyrkande just för att hjälpa till 

att få processer, interna kontroller och rutiner på plats. Detta för att det är viktigt att hjälpa 

bolagen att få upp kvalitet och integritet i informationen eftersom att den icke finansiella 

rapporten inte alltid är lika mogen och lika tillförlitlig som den finansiella rapporteringen. 

 

3.5.3 Riktlinjer 

Alla granskningar av hållbarhetsrapporter som nu görs utgår från granskningsstandarden 

RevR6 som förenade auktoriserade revisorer, FAR, ger ut. RevR6 är nära besläktad med 

granskningsstandard ISA3000 som används mest internationellt men i Sverige används mest 

RevR6 då den är specifikt fokuserad på hållbarhetsrapporter. Det är även viktigt att skilja på 

granskningsstandard och rapporteringsstandard. Revisor 1 säger ”en granskningsstandard vi 

har och förhåller oss till är hur vi går tillväga när vi granskar för att kunna uttala oss om 

rapporten”. Enligt revisorerna upprättar de flesta företag sina hållbarhetsrapporter utifrån 

GRI:s riktlinjer, vilket är en viktig faktor att ta hänsyn till under granskningsprocessen då 

granskningen görs av de riktlinjer som framgår av GRI:s ramverk. För att revisorerna på ett 

rimligt sätt ska kunna granska och bestyrka hållbarhetsrapporter krävs det att de är upprättade 

efter några typer av kriterier och då är GRI de vanligaste. Vidare poängteras det även att det 

finns andra kriterier att förhålla sig till men de flesta större noterade företagen följer GRI.  

 

3.5.4 Granskning och bestyrkande 

När det gäller problem som kan uppstå vid granskning av hållbarhetsrapporter finns det en 

skillnad om det ses till den tidigare miljörapporten och nu till hållbarhetsrapporten. Det finns 

en mognadsskillnad när det gäller systemstöd och det är just dessa delar som anses mer 

utmanande med hållbarhetsinformation. I den finansiella rapporteringen mäts exempelvis 

kronor och ören medan det i den icke finansiella rapporten inte finns något gemensamt språk 

där olika poster ställs mot varandra på samma sätt. Vid en granskning är det viktigt att tänka 

på att rapportera det som är av väsentlighet. Revisor 2 menar att ”det inte är vi som granskare 

som ska tänka på det utan det är bolagen som har fått förnyat fokus med GRI:s nya riktlinjer 

GRI4, att rapportera på det som är väsentligt för bolagets och dess intressenter och då måste 

man gå igenom en övning för att ta reda på vad som är väsentligt och beskriva den processen 

i sin rapport”.  
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Något revisorerna lyfter fram som viktigt att tänka på är att det inte enbart handlar om att 

granska siffror och data i en hållbarhetsrapport, utan att hänsyn måste tas till varje enskilt 

bolag utifrån vilken bransch de verkar i, hur rapporten är uppbyggd och så vidare. Det handlar 

alltså inte enbart om att göra kvantitativa granskningar utan även om att se på de kvalitativa 

beskrivningarna i rapporten. Hur påverkar dessa kvalitativa beskrivningar, vad är det viktiga 

och så vidare. Det viktiga att tänka på vid granskningen av en hållbarhetsrapport är alltså att 

se kombination och samspelet mellan den kvantitativa och det kvalitativa. Vidare förklarar 

revisorerna även att det är viktigt att inte enbart titta på det som faktiskt har presenterats i 

hållbarhetsrapporten, utan att även titta på det som inte har presenterats och varför den 

informationen har utelämnats.  

 

Revisorerna anser att de påverkar hållbarhetsrapporterna i och med granskningen och 

bestyrkandet. Revisor 1 menar att huvudpunkten är att de kvalitetssäkrar 

hållbarhetsrapporterna, vilket sedan tenderar att ge effekter även när det gäller struktur och så 

vidare i företaget. Vidare menar revisor 1 att om en jämförelse görs mellan granskade och 

icke-granskade hållbarhetsrapporter går det att urskilja att det finns mer tydlighet i de 

granskade rapporterna än i de icke-granskade. Revisor 2 menar att det är viktigt att komma 

ihåg den oberoendeproblematik som lätt kan uppstå. Vidare belyser revisor 2 detta genom att 

poängtera att "vi kan ju inte fatta pennan och skriva en hållbarhetsrapport som vi sedan 

granskar", utan att det är upp till företagen att faktiskt utforma själva rapporten. Revisor 2 

poängterar dock att de "kontinuerligt agerar sparring partner åt företagen" och genom att de 

som revisorer ställer frågor, påpekar förbättringsmöjligheter och föreslår förtydliganden 

påverkar de mer eller mindre företagens hållbarhetsrapporter. 

 

Revisorerna anser att det finns skillnader mellan granskade och icke-granskade 

hållbarhetsrapporter. Revisor 1 menar att den lägsta nivån på granskade rapporter är betydligt 

högre än den lägsta nivån på icke-granskade rapporter. Vidare poängterar revisor 1 att det 

självklart även finns icke-granskade hållbarhetsrapporter som håller en hög kvalitet, men 

generellt är nivån lägre på icke-granskade rapporter jämfört med granskade. Revisor 2 lyfter 

även fram att det finns många företag som inte har sin hållbarhetsrapport bestyrkt, men att det 

trots detta finns en revisor med i bakgrunden som agerar "bollplank" åt företagen tills de 

känner sig redo att ta steget för fullständig granskning och bestyrkande. 
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3.6 Undersökningsmodell och undersökningsöversikt enkätstudier 

Efter genomförd pilotstudie kunde bekräftas att de frågor som använts var aktuella och 

användbara inför enkätstudien. Dock krävdes en del förtydligande på vissa frågor, samt att de 

delades upp i huvudfråga och följdfråga på ett tydligare sätt än i intervjuunderlaget. Vidare 

konstaterades att en fråga kring granskningsprocessens olika steg/delar hade varit bra, och 

därför lades en sådan fråga till i enkäten med en förtydligande text för att undvika 

missförstånd. Till företagarnas enkätstudie infogades även ytterligare bakgrundsinformation 

angående deras hållbarhetsrapporter. Utifrån den allmänna referensramen, den teoretiska 

referensramen, den tidigare forskningen samt resultatet från pilotstudien utformades figur 6 

som presenterar den undersökningsmodell som används vid utformandet av enkätstudierna.  

 

 

Figur 6. Undersökningsmodell enkätstudier 

Studien utgår från granskningen och bestyrkandet av hållbarhetsrapporter. Inledningsvis 

behövdes en bakgrund kring hållbarhetsrapportering studeras och resultatet från detta 

presenteras i avsnitt 4.2.1. Vidare studerades behovet av att granska och bestyrka 

hållbarhetsrapporter och resultatet från det presenteras i avsnitt 4.2.2. Därefter krävdes studier 
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kring vilka bidragande faktorer som finns till att företag väljer att låta sina hållbarhetsrapporter 

granskas och bestyrkas (vilket presenteras i avsnitt 4.2.3) samt studier kring vilka riktlinjer 

som revisorer använder sig av vid granskning och bestyrkande av hållbarhetsrapporter (vilket 

presenteras i avsnitt 4.2.4) för att kunna besvara studiens forskningsfrågor. För att skapa en 

djupare förståelse för gransknings- och bestyrkandeprocesserna och varför de genomförs 

krävdes studier kring granskningsprocessen (vilket presenteras i avsnitt 4.2.5) samt allmänt om 

granskning och bestyrkande (vilket presenteras i avsnitt 4.2.6).  

 

Med utgångspunkt i ovan beskrivna undersökningsmodell samt den undersökningsöversikt 

som utformades för pilotstudien identifierades, efter genomförd pilotstudie, ytterligare två 

studieområden av intresse; nämligen hållbarhetsrapportering och granskningsprocessen. Inför 

enkätstudierna utformades en ny undersökningsöversikt, vilken presenteras i figur 7. Figuren 

lyfter fram de fyra gamla studieområden samt två nya och precis som tidigare presenteras även 

vilka frågor som berör vilka områden samt vad syftet med respektive område är. I pilarna 

anges vilken/vilka fråga/-or som berörs inom området, först presenteras numret på aktuella 

företagsenkätfrågorna och därefter (inom parantes) presenteras numret på frågorna i 

revisorernas enkät. Fullständiga enkäter återfinns i bilaga 2 (revisorer) samt i bilaga 3 

(hållbarhetsansvariga). 

 

   

   

   

   

Syftar till att ge en bakgrund till varför 

företag upprättar hållbarhetsrapporter. Fråga 5-7 (–) 

Hållbarhets-

rapportering 

 

Syftar till att studera vilka riktlinjer 

revisorerna förhåller sig till samt varför 

dessa används. 
 

Syftar till att studera varför företag väljer att 

granska och bestyrka sina 

hållbarhetsrapporter. 
 

Syftar till att studera hur behovet av 

granskning och bestyrkande av 

hållbarhetsrapporter ser ut, och varför 

behovet finns. 
 

Fråga – (10-11) 

Fråga 8-11 (6) 

Fråga – (7-8) 

 

Riktlinjer 

 

 

Bidragande faktorer 

 

 

Behovet 
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 Figur 7. Undersökningsöversikt enkätstudier 

Undersökningsöversikten, i figur 7, inför enkätstudien beskriver syftet med de olika 

studieområdena för att tydligt lyfta fram varför de olika områdena är av intresse. 

Inledningsvis, för att få bakgrund till ämnet, krävs studier kring företagens 

hållbarhetsrapporter och därefter krävs det en identifiering kring behovet av att låta företagens 

hållbarhetsrapporter granskas och bestyrkas av en oberoende part. För att besvara studiens 

forskningsfrågor studeras de bidragande faktorerna till varför företagen väljer att låta sina 

hållbarhetsrapporter granskas och bestyrkas, dessutom studeras vilka riktlinjer revisorer 

förhåller sig till vid granskning och bestyrkande av hållbarhetsrapporter. För att skapa en 

djupare förståelse studeras även granskningsprocessen och lite allmänt kring granskning och 

bestyrkande av hållbarhetsrapporter.  

Syftar till att beskriva den process som 

genomförs vid granskning och bestyrkande 

av hållbarhetsrapporter. 
 

Fråga 12 (12-13) 

Gransknings-

processen 

 

Syftar till att ge en allmän bild av 

granskning och bestyrkande, samt hur en 

granskad rapport skiljer sig från en icke-

granskad. 
 

Fråga 13-14 (14-16) 

Granskning och 

bestyrkande 
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4 Empiri och analys 

Detta kapitel presenterar resultaten från dokumentstudien samt från enkätstudierna. I kapitlet 

analyseras även insamlade empiriska data mot de allmänna och de teoretiska 

referensramarna samt den tidigare forskningen som presenterades i teorikapitlet. 

 

4.1 Dokumentstudie 

Inledningsvis genomfördes en dokumentstudie av samtliga stora företag på Stockholmsbörsen. 

Studien genomfördes för att i ett första steg ta reda på hur många av dessa företag som på 

något sätt presenterar sitt hållbarhetsarbete, antingen i en separat hållbarhetsrapport eller som 

en del i den ordinarie årsredovisningen, för sina intressenter. I det andra steget undersöktes hur 

många av dessa företag som låtit sin hållbarhetsrapport bestyrkas av en extern oberoende part. 

I tabell 3 presenteras antalet stora företag på Stockholmsbörsen per den 2 februari 2015, hur 

många av dessa som presenterade någon typ av hållbarhetsrapport samt hur många som låtit 

sin hållbarhetsrapport bestyrkas av en extern oberoende part.  

 

Antalet stora företag på Stockholmsbörsen 72 

Antalet stora företag med hållbarhetsrapportering 63 

Antalet stora företag med bestyrkt hållbarhetsrapport 23 

Tabell 3. Antal stora företag, med hållbarhetsrapport, med bestyrkande 

 

Enligt dokumentstudien går det att konstatera att det totalt fanns 72 stora företag på 

Stockholmsbörsen den 2 februari 2015 och att 63 stycken av dessa upprättade någon form av 

hållbarhetsrapport för verksamhetsåret 2014. Av dessa 63 företag var det 23 stycken som låtit 

sin hållbarhetsrapport granskas och bestyrkas av en oberoende part. Enkätstudien riktar sig till 

de hållbarhetsansvariga på dessa 23 företag samt de revisorer som varit med och bestyrkt 

någon av företagens hållbarhetsrapporter.  

 

4.2 Enkätstudie 

Enkätstudien bestod av två olika enkäter; en som skickades till revisorerna och en som 

skickades till ansvarig person för hållbarhetsrapporterna på respektive företag. I tabell 4 

presenteras antalet respondenter och antalet bortfall av revisorer respektive 

hållbarhetsansvariga samt hur stor andel av de tillfrågade som svarade på enkäten. 
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 Antal respondenter Bortfall Svarsandel 

Revisorer 4 st 24 st 14 % 

Hållbarhetsansvariga 8 st 12 st 40 % 

 Tabell 4. Antal respondenter och bortfall 

 

I tabell 5 presenteras de revisorer som deltagit i enkätstudien samt hur många års erfarenhet de 

har som revisor respektive hållbarhetsrevisor.  

 Antal år som revisor Antal år som hållbarhetsrevisor 

Revisor 3 15 år 2 år 

Revisor 4 8 år 8 år 

Revisor 5 15 år 15 år 

Revisor 6 6 år  1 år 

 Tabell 5. Revisorer i enkätstudien 

 

I tabell 6 presenteras de företagsrespondenterna som deltagit i studien. De har alla arbetat med 

respektive företagens hållbarhetsrapport och flertalet av dem tituleras som hållbarhetschef eller 

liknande. De har olika lång erfarenhet, 2-11 år, av arbetet med respektive företags 

hållbarhetsrapporter. I tabellen presenteras även hur många år som respektive företag har fått 

sin hållbarhetsrapport bestyrkt av en extern oberoende part. 

 

 Antal år med arbete inom 

hållbarhet 

Antal år med bestyrkt 

hållbarhetsrapport 

Företagsrespondent 1 5 år 1 år 

Företagsrespondent 2 5 år 4 år 

Företagsrespondent 3 9 år 9 år 

Företagsrespondent 4 2 år 3 år 

Företagsrespondent 5 2 år 8 år 

Företagsrespondent 6 3 år 2 år 

Företagsrespondent 7 11 år 5 år 

Företagsrespondent 8 4 år 3 år 

 Tabell 6. Företagsrespondenter i enkätstudien 
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All nedanstående information är hämtad från enkäterna med revisorerna respektive 

företagsrespondenterna. Frågorna som besvarats återfinns i bilaga 2 samt i bilaga 3 och i 

undersökningsöversikten i avsnitt 3.6 framgår vilka frågor som är kopplade till vilken del. 

 

4.2.1 Hållbarhetsrapportering 

Företagsrespondenternas svar  

Samtliga företagsrespondenter anger att de upprättar sina hållbarhetsrapporter enligt GRI4. 

Respondenter hävdar att GRI är de bästa internationella riktlinjerna som finns för 

hållbarhetsrapporter och att ramverket fått ett stort internationellt genomslag. Detta har enligt 

vissa lett till att det kan ses som ett måste att rapportera enligt GRI. Företagarna ser flera 

fördelar med att upprätta hållbarhetsrapporten enligt GRI, medan nackdelarna är desto färre. 

Det nämns att det är positivt att riktlinjer finns som en guide för företagen som anger hur en 

relevant rapport bör vara utformad, och vilka komponenter den bör innehålla. Som en fördel 

nämns alltså att det underlättar för företagen när det finns ett ramverk, som de kan följa, som 

visar vad olika intressenter är intresserade av i företagens rapporter. Det lyfts även fram att 

riktlinjerna är anpassade för att innehållet ska passa för flera olika intressentgrupper, vilket är 

positivt för de företag som vill bemöta kraven från flera olika intressenter samtidigt. Vidare 

nämns jämförelsebarheten företag emellan som en fördel med ett gemensamt 

rapporteringsramverk. En annan fördel med GRI är att deras ramverk bidrar till struktur, såväl 

i själva hållbarhetsrapporten som vid processen av informationsinsamling. En fördel som lyfts 

upp för GRI4 jämfört med den tidigare GRI3 är den ökade fokusen på väsentligheten i 

rapporterna. En nackdel som nämns med GRI är att det innefattar en långdriven 

detaljeringsgrad och att rapporterna blir väldigt omfattande. Vidare nackdelar som lyfts fram 

är att ramverket kan bli lite "fyrkantigt" och att det kan vara svårt för ett företag att rapportera 

exakt enligt ramverket då visas informationskrav och definitioner på en specifik indikator inte 

stämmer överens med den struktur företaget har angående datainsamling och arbete. En 

nackdel som lyfts fram med GRI4 jämfört med GRI3 är möjligheten att göra reduceringar och 

avsteg från en indikator, vilket var enklare med GRI3.   

 

Vid frågan om hur urvalet görs angående vilka faktorer som ska presenteras i 

hållbarhetsrapporten lyfter i princip alla respondenter fram att de gör en väsentlighetsanalys 

enligt beskrivningen i GRI4. Vidare menar respondenterna att väsentlighetsanalysen 

identifierar de faktorer som såväl intressenter som företaget anser vara viktiga och av 

betydelse. Företagen följer även de branschspecifika riktlinjer som finns enligt GRI i urvalet 
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av faktorer till hållbarhetsrapporterna. De företag som arbetat länge med 

hållbarhetsrapportering lyfter även fram att de genom år av erfarenhet ungefär vet vad som är 

relevant att ta med i rapporten. Andra betydande faktorer vid urvalet är relevans och kapacitet. 

Urvalet görs med relevans till den verksamhet som företaget bedriver samt utefter vad 

intressenterna efterfrågar. Även kapaciteten avgör urvalet av vilka faktorer som presenteras i 

hållbarhetsrapporten, alltså vilken möjlighet och förmåga företaget har att ta fram relevant 

data.  

 

Samtliga företagsrespondenter anser att hållbarhetsrapporten är av stor betydelse för företaget. 

Rapporten benämns som en hygienfaktor, alltså något som intressenterna räknar med ska 

finnas i ett företag. Faktorer som ökad trovärdighet och transparens lyfts fram som viktiga 

faktorer till att företagen hållbarhetsrapporterar. Vidare lyfter respondenterna fram att 

rapporten är av betydelse för såväl interna som externa intressenter då den ger en bild av hur 

företaget arbetar med hållbarhetsfrågor och socialt ansvar. Hållbarhetsrapporten anses också 

vara ett verktyg för att styra och driva företagets hållbarhetsarbete samt ett verktyg för såväl 

intern som extern kommunikation. Vidare benämns rapporten som en informationsbank som 

kan användas under resterande delar av året i andra syften än som en hållbarhetsrapport. 

Rapporten kan användas som både "piska" och "morot" internt inom företaget gällande olika 

hållbarhetsarbetsprocesser. Hållbarhetsrapporten anses vara ett bra komplement till 

årsredovisningen då hållbarhetsrapporten ger en relevant och annan bild av företaget.  

Revisorernas svar 

Revisorerna har inte blivit tillfrågade angående det generella om hållbarhetsrapportering. Detta 

har alltså inte undersökts i denna studie. 

Analys – hållbarhetsrapportering  

Almgren et al. (2008) menar att en viktig aspekt vid företags arbete med miljö- och 

hållbarhetsfrågor är att detta arbete kommuniceras ut till företags intressenter som är 

intresserade av att ta del av denna information. Flera av företagsrespondenterna lyfter fram 

sina intressenter som en betydande del i diskussionen kring deras hållbarhetsrapporter och 

vilken betydelse rapporten har för företaget.  

 

Revisorerna i pilotstudien menar att det är viktigt att företagen upprättar sina 

hållbarhetsrapporter utifrån ett ramverk för att granskningen av rapporten ska fungera för dem 

som revisorer. Detta belyser även Perego och Kolk (2013) som menar att kvaliteten på 
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företagens hållbarhetsrapporter kan förbättras genom att rapporten upprättas enligt ett 

ramverk. Förbättrad kvalitet på rapporten ökar troligen motivationen till att få rapporten 

granskad och bestyrkt, vilket enligt företagsrespondenterna i många fall leder till ytterligare 

ökad kvalitet på rapporten. Vidare menar revisorerna att det egentligen inte spelar någon roll 

vilket ramverk som företagen använder sig av men att det vanligaste är att företagen upprättar 

sina hållbarhetsrapporter utifrån GRI:s ramverk. Även Ammenberg (2012) och Brown et al. 

(2009) lyfter fram att det vanligaste är att företag anpassar sina hållbarhetsrapporter utifrån 

just riktlinjerna i GRI:s ramverk. Även i en studie från KPMG framkommer det att GRI är det 

ramverk som används mest runt om i världen då företag upprättar hållbarhetsrapporter. Att det 

är GRI som är det vanligaste ramverket att följa vid upprättandet av hållbarhetsrapporter 

bestyrks ytterligare då samtliga företagsrespondenter anger att de upprättar sina 

hållbarhetsrapporter utifrån de riktlinjer som presenteras i GRI:s ramverk.  

 

Ammenberg (2012) lyfter fram att det finns olika typer av indikatorer som företagen ska 

använda sig av om de upprättar sin hållbarhetsrapport utifrån GRI:s riktlinjer och detta är även 

något som företagsrespondenterna poängterar. Ammenberg (2012) beskriver så kallade 

kärnindikatorer, som är gemensamma för samtliga företag som följer GRI:s riktlinjer, och så 

kallade tilläggsindikatorer, som är branschspecifika. Även företagsrespondenterna lyfter fram 

att det finns skillnader mellan olika typer av indikatorer som de presenterar i sina 

hållbarhetsrapporter och att de sker ett urval kring vad som ska presenteras i rapporten, men 

för de flesta sker även ett urval kring vad som ska granskas av revisorerna.  

 

Ett företag kan välja att följa GRI:s riktlinjer olika strikt och därmed välja olika nivåer (A-C) 

som företaget vill uppnå (Ammenberg, 2012) och i denna studie har ingen hänsyn tagits till 

vilken av de tre nivåerna som företagen ligger på. Det som varit väsentligt i denna studie är att 

samtliga av företagsrespondenterna arbetar på ett företag som uppnått den så kallade "+-

nivån", vilket innebär att företagen fått sin hållbarhetsrapport granskad och bestyrkt av en 

extern oberoende part (Ammenberg, 2012).  

 

Enligt Ax et al. (2009) kan ett problem uppstå i samband med att olika intressenter har olika 

krav på vad företagen presenterar i sina hållbarhetsrapporter. Dock lyfter flera av 

företagsrespondenterna här fram fördelarna med GRI:s ramverk som enligt respondenterna är 

utformat på ett sätt som gör att flera av företagets olika intressentgrupper känner sig 

tillfredsställda med den information som företagen presenterar. Även Holmström (1998) 
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poängterar att det är viktigt att företagen prioriterar och värderar olika intressenters krav för att 

på så sätt få ta fram vilka krav som är viktigast för företaget att uppfylla. 

Företagsrespondenterna lyfter här fram hur olika prioriteringar görs i rapporten för att få fram 

de indikatorer och den information som är viktigast att presentera. 

 

4.2.2 Behovet  

Företagsrespondenternas svar 

Respondenterna anser att det finns ett behov att få hållbarhetsrapporterna granskade och 

bestyrkta av en oberoende part för att säkerställa att korrekt och rättvisande information 

presenteras i rapporten. Vidare menar respondenterna att intressenterna vill ta del av hur 

företagen arbetar för ett hållbart samhälle, med miljöfrågor och så vidare. Då företagen har 

mer information om sitt arbete än vad intressenterna har anser respondenterna att behovet av 

granskning och bestyrkande finns för att intressenterna ska anse att information i rapporterna 

är trovärdig och tillförlitlig.  

Revisorernas svar 

Behovet av granskningar har ökat och en aspekt kring detta kan vara genom en ökning av 

omvärldens krav på vilket ansvar företagen ska ta. I och med detta ökar företagens behov av 

att svara upp mot intressenternas förväntningar på ett trovärdigt sätt. När det gäller ökningen 

av granskningar finns det ingen tvekan om att det inte kommer att fortsätta att växa eftersom 

att det redan nu finns en stigande trend. I och med att det finns tryck från bolag som är av ett 

stort allmänt intresse eller noterat väljer fler inom samma bransch att få sin hållbarhetsrapport 

granskad och bestyrkt.  

Analys – behovet  

När företagen väljer att upprätta en hållbarhetsrapport finns det, enligt Archel och Husillos 

(2009) samt Clarkson (1995), en risk att företags hållbarhetsrapporter blir vinklade på ett sätt 

som kan missgynna företagets intressenter. Detta verkar ligga som en underliggande anledning 

till att de företag som studerats i denna studie väljer att få sina hållbarhetsrapporter granskade 

och bestyrkta av en oberoende part. Denna granskning sker alltså för att minska risken att 

företagens hållbarhetsrapporter anses vara vinklade och missvisande.  

 

Det finns, enligt Andersson et al. (2012), ett utbyte mellan företaget och dess intressenter och 

Ax et al. (2009) poängterar att företaget är beroende av intressenterna likväl som 

intressenterna är beroende av företaget. Vidare belyser Ax et al. (2009) att det därför är viktigt 
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att företaget uppfyller intressenternas krav för att dessa ska vilja vara delaktiga i företaget. Det 

finns krav från intressenterna att de vill veta hur företaget arbetar med miljö- och 

hållbarhetsfrågor och det finns då ett behov av att företagen får sina hållbarhetsrapporter 

granskade och bestyrkta för att intressenterna ska kunna lita på den information som finns 

presenterad i rapporten. Detta är något som flera av respondenterna lyfter fram som en viktig 

anledning till att företag väljer att få sina hållbarhetsrapporter granskade och bestyrkta av en 

oberoende part. Respondenterna menar att intressenterna efterfrågar bevis på att den 

information som företag presenterar är korrekt och rättvisande.  

 

Flint (1988) lyfter fram ett antal grundläggande antaganden till varför och när en granskning är 

relevant och aktuellt. Dessa antaganden kan återspeglas då behovet av granskning och 

bestyrkande analyseras och diskuteras. Enligt Flint (1988) behövs en revisor när det finns en 

rapporteringsskyldighet mellan olika parter och i fallet med hållbarhetsrapporter finns det 

enligt lagens mening ingen skyldighet att företagen ska presentera en hållbarhetsrapport, men 

det finns en skyldighet gentemot företagets intressenter att en sådan rapport ska upprättas. Det 

finns alltså ett behov av att en revisor granskar och bestyrker företagens hållbarhetsrapporter. 

Vidare beskriver Flint (1988) att en granskning är en typ av undersökning som en oberoende 

part (inte någon av de som det finns en rapporteringsskyldighet emellan) jämför det som 

presenterats med det som är det förväntade. Helt enkelt att revisorn jämför det som företagen 

har presenterat i sina hållbarhetsrapporter med de förväntningar som intressenterna har på 

innehållet då företagen presenterar rapporten utifrån GRI:s riktlinjer. Vidare finns ett behov, 

enligt respondenterna, från intressenternas sida angående att fastställa trovärdigheten och 

tillförlitligheten i företagens hållbarhetsrapporter och enligt Flint (1988) kan detta lösas med 

hjälp av en revisors granskning och bestyrkande av hållbarhetsrapporter. Flint (1988) 

poängterar även vikten av att revisorerna är oberoende och detta är något som enligt 

revisorerna ibland kan upplevas som någorlunda problematiskt då de arbetar tätt tillsammans 

med företaget under granskningsprocessen men även innan granskningen då de mer eller 

mindre hjälper företagen under hela året. 

 

Chambers (2006) poängterar att företagens rapporter, såväl finansiella som icke-finansiella, 

blir allt mer komplexa och att detta innebär ett ökat behov av att kvalitetssäkra informationen. 

Kvalitetssäkringen kan till exempel ske genom att en oberoende extern part reviderar 

alternativt granskar och bestyrker företagens finansiella respektive icke-finansiella rapporter. 

De revisorer som deltagit i studiens pilotstudie samt enkätstudie menar att det finns ett ökat 



61 

 

behov av att företagens hållbarhetsrapporter granskas och bestyrks av en oberoende part. 

Revisorerna tror även att detta behov kommer att öka ytterligare i framtiden. 

 

4.2.3 Bidragande faktorer 

Företagsrespondenternas svar 

De medverkande företagen har olika lång erfarenhet av att få hållbarhetsrapporten bestyrkt av 

en oberoende extern part, allt från att 2014 var första året för granskning och bestyrkande till 

att ha haft rapporten bestyrkt i nio år. Den viktigaste faktorn till att företagen väljer att få sin 

hållbarhetsrapport granskad och bestyrkt är att öka trovärdigheten. Trovärdigheten är, enligt 

respondenter, viktig för att deras intressenter ska kunna utvärdera företaget. Vidare nämns att 

det finns ett stort värde internt gällande att få hållbarhetsrapporten granskad och bestyrkt då 

det till exempel sänder ut signaler i företaget om att hållbarhetsarbete är någonting viktigt. 

Revisorerna kommer ofta med förslag på vad som kan förbättras i företaget och det är, enligt 

respondenterna, värdefullt för den interna utvecklingen.  

 

Den externa granskningen bidrar även till ökad tillförlitlighet såväl internt som externt. En 

annan anledning till att företag väljer att få sin hållbarhetsrapport granskad är att underlätta 

arbetet med att utveckla processerna kring rapportering och att företagen utmanas i och med 

granskningen, vilket bidrar till en snabbare utveckling. Vidare anser respondenterna att det är 

en trygghet att få rapporten granskad av extern part för att veta att korrekt information delges 

till intressenterna.  

 

Några av respondenterna lyfter fram att det känns som en självklarhet att hållbarhetsrapporten 

ska granskas då den är inkluderad i den ordinarie årsredovisningen. Det lyfts även fram att det 

finns ett krav på statligt ägda företag att bestyrka sin hållbarhetsrapport. Ovan nämnda faktorer 

lyfts även fram som de största fördelarna med att låta bestyrka företagets hållbarhetsrapport. 

Andra fördelar som nämns är att granskningen underlättar för företagen att finna eventuella 

svagheter inom företaget tidigare än vad som kanske annars hade skett. Andra fördelar är att 

granskningen och bestyrkandet ökar kvaliteten på företagens rapporter och att det ger de 

externa intressenterna ett bevis på att det som presenteras är korrekt.  

 

Det finnas även några nackdelar med att låta hållbarhetsrapporterna granskas och bestyrkas, 

men respondenterna är eniga om att fördelarna väger upp nackdelarna. Några respondenter 

sträcker sig så långt att de hävdar att det inte finns några nackdelar med att få företagets 
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hållbarhetsrapport granskad och bestyrkt av oberoende part. De huvudsakliga nackdelar som 

ändå lyfts fram av flera respondenter är kostnaderna såväl i pengar som i tid. 

Granskningsprocessen kräver även mycket personalresurser och det är svårt att arbeta under 

sådan tidspress menar respondenterna. En annan nackdel som lyfts fram är att riktlinjerna är 

väldigt detaljerade.  

Revisorernas svar 

Den trovärdighet för redovisad information som bestyrkanderapporten för med sig är något 

som samtliga revisorer belyser. En ökad trovärdighet för hållbarhetsrapporter ger på så sätt ett 

beslutsunderlag för viktiga intressenter. Vidare lyfter revisorerna även fram att en granskning 

samt ett bestyrkande ger företag en trygghet.  

Analys – bidragande faktorer  

Heitzman, Wasley och Zimmerman (2010) lyfter fram att många företag väljer att presentera 

frivilliga hållbarhetsrapporter eftersom fördelarna med att presentera en rapport innehållande 

sådan typ av information överstiger de nackdelar som uppkommer under processen. Av 

samma anledning väljer företagsrespondenterna att få sina hållbarhetsrapporter granskade och 

bestyrkta av en extern oberoende part. Företagsrespondenterna ser flera fördelar med detta, 

men få nackdelar och vissa av respondenterna anser att det inte finns några nackdelar med att 

få företagets hållbarhetsrapport granskad och bestyrkt. Några viktiga faktorer som 

konstaterades vara viktiga när det gäller granskning och bestyrkande av hållbarhetsrapporter 

var bland annat externa faktorer som exempelvis ökad trovärdighet samt interna faktorer som 

trygghet och att upptäcka eventuella svagheter.  

 

Flera forskare (Babiak och Trendafilova, 2011; Ballou et al., 2006; Clarkson et al., 2008; 

Dando och Swift, 2003; Darnell et al., 2009; Park och Brorson, 2005) menar att intressenterna 

är en stark bidragande faktor till varför företag väljer att få sina hållbarhetsrapporter granskade 

och bestyrkta av en oberoende part. Detta är något som även flertalet av respondenterna lyfter 

upp som en viktig faktor då de menar att deras hållbarhetsrapporter granskas och bestyrks i 

och med en efterfrågan från deras intressenter. En förklaring till att hållbarhetsrapporter ökar 

kan, enligt intresseteorin och legitimitetsteorin, vara genom att ett företags intressenter visar 

ett ökat intresse för företagets hållbarhetsrapport. Detta styrks av Clarkson et al. (2008) som i 

sin forskning påvisar att intresseteorin samt legitimitetsteorin kan användas som modell för att 

förklara ett företags villighet att hållbarhetsrapportera.  
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Enligt GRI (2006) är det är viktigt att företagen får sina hållbarhetsrapporter granskade och 

bestyrkta av en extern oberoende part för att trovärdigheten för företagens hållbarhetsrapporter 

ska öka och detta är även en av de mest frekvent återkommande anledningen, enligt 

respondenterna, till varför företagen låter sina hållbarhetsrapporter granskas och bestyrkas. 

Även ett flertal forskare (Darnell et al., 2009; Hassel et al., 2008; Junior et al., 2014; Maltby, 

1995; Park och Brorson, 2005; Perego och Kolk, 2012; Simnett et al., 2009; Smith et al., 

2011; Zorio et al., 2013) lyfter fram den oberoende granskningen som en viktig faktor för att 

öka trovärdigheten i företagens hållbarhetsrapporter för att på så sätt få ett beslutsunderlag för 

viktiga intressenter. Men även att det ger en trygghet från det interna perspektivet då det visar 

på att det är ordning och reda i företaget samt att en granskning hjälper interna 

kvalitetssäkringsprocesser. Detta kan jämföras med vad Deegan (2002) menar med att det kan 

ses vara positivt för företag att ha en hållbarhetsrapportering eftersom att det visar på en vilja 

att de vill göra rätt inför sina intressenter. Enligt legitimitetsteorin skulle ett ifrågasättande av 

legitimiteten hos ett företags hållbarhetsrapport ge till resultat att företag behöver generera ett 

förtroende för dess hållbarhetsrapport. För att hantera detta kan företag välja att få sin 

hållbarhetsrapport granskad och bestyrkt. Detta skulle medföra att en extern granskning skulle 

kunna ses som ett verktyg för att försvara legitimiteten för hållbarhetsrapporten mot dess 

intressenter.  

 

Det återkom från flera av företagen att förutom tryggheten av att få sin hållbarhetsrapport 

granskad för att på så sätt veta helt säkert att de ger intressenterna korrekt information så anser 

de även att det är en självklarhet att få sin hållbarhetsrapport granskad och bestyrkt eftersom 

den inkluderas i den ordinarie årsredovisningen. Detta är något som Thomasson (2011) belyser 

som en utveckling från upprättande av sin hållbarhetsrapport till att företag integrerar dessa i 

sin ekonomiska årsredovisning. Oliver (1991) tog som exempel att företag inte bara använder 

sig av strategiska fördelar. Detta är något som fler företag belyste i sina svar då de ansåg att en 

viktig faktor till att få sin hållbarhetsrapport granskad även var att upptäcka eventuella 

svagheter inom företaget. Även Dillgard et al. (2004) belyser detta i sin institutionella teori där 

de menar att icke finansiell rapporter kan användas för att hitta förklaringar. När det gäller 

nackdelar med att få sin hållbarhetsrapport granskad är de flesta av företagsrespondenterna 

enade om att dessa är väldigt få. När det gäller tidigare forskning kring nackdelar med att få en 

hållbarhetsrapport bestyrkt menar Park och Brorson (2005) att det kan bero på kostnaden. Att 

det kan vara kostsamt lyfts fram av respondenterna då en granskningsprocess begär mycket 

personal samt att arbeta under tidspress kan vara svårt.  
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Ammenberg (2012) lyfter fram tre faktorer som används för att bedöma kvaliteten på ett 

företags hållbarhetsrapport och dessa faktorer lyfts även fram som betydande faktorer då 

företagen väljer att få sina hållbarhetsrapporter granskade av en extern part. Den första faktorn 

som Ammenberg (2012) lyfter fram är tillförlitlighet och att detta innebär att företagens 

intressenter ska kunna lita på den information som finns presenterad i företagets 

hållbarhetsrapport. Detta kan kopplas till det respondenterna framfört om att bestyrkandets 

viktigaste faktor och största fördel är att öka trovärdigheten på rapporterna. Även Chambers 

(2006) poängterar vikten av att öka trovärdigheten i den information som företagen presenterar 

och delger till sina intressenter. Att öka trovärdigheten och att rapporten är tillförlitlighet kan 

anses gå hand i hand, och detta är betydande faktorer för att kunna bedöma kvaliteten på 

företagens hållbarhetsrapporter. Den andra viktiga faktorn som Ammenberg (2012) lyfter fram 

är balans, vilket innebär att såväl företagets positiva som negativa delar av verksamheten ska 

presenteras i hållbarhetsrapporten. Detta poängteras inte till någon större grad av 

respondenterna, men det lyfts bland annat fram att revisorerna ibland kräver att företagen ska 

ta med någonting i rapporten som de tidigare inte har presenteras. Detta kan ses som ett tecken 

på att revisorerna arbetar för att öka balansen i företagens hållbarhetsrapporter för att på så sätt 

öka kvaliteten på rapporterna. Den tredje faktorn som Ammenberg (2012) lyfter fram är att 

hållbarhetsrapporterna ska vara jämförbara, och detta gäller både jämförbarhet med andra 

företag och jämförbarhet av ett företag över tid. Även respondenterna lyfter fram jämförbarhet 

som en viktig faktor och menar att genom GRI:s ramverk ökar möjligheten till jämförbarhet i 

och med att flera företag upprättar sina hållbarhetsrapporter utifrån dessa riktlinjer. Dessa tre 

aspekter sammanvägda, utifrån respondenternas synvinkel, bör alltså tyda på att företagen 

även väljer att få sina hållbarhetsrapporter granskade och bestyrkta för att öka kvaliteten på 

rapporten, och det är även en del företagsrespondenter som nämner detta som en egen faktor 

och fördel med att få rapporten granskad och bestyrkt.  

 

En del av företagsrespondenterna lyfte även fram det faktum att andra företag lät få sina 

hållbarhetsrapporter granskade och bestyrkta som ett argument och en viktig faktor till varför 

även de lät göra det. Detta kan kopplas till det Oliver (1991) menar med att den institutionella 

teorin handlar om att beskriva och förklara hur företag förhåller sig till sin omgivning och hur 

företag reagerar på institutionella påtryckningar. Det går här att konstatera att flera av studiens 

företagsrespondenters företag har påverkats av sin omgivning och valt att granska och 

bestyrka sina hållbarhetsrapporter på grund av att andra företag gör det. Även Cormier et al. 
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(2005)  förklarar detta fenomen kring institutionell teori som tenderar i att resultera i att många 

företag inom samma bransch efterliknar varandra, och i detta fall handlar det om huruvida en 

gransknings- och bestyrkandeprocess är av intresse eller inte. Detta kan även handla om andra 

aspekter, som till exempel att alla av studiens företagsrespondenter hävdar att deras företag 

upprättar hållbarhetsrapporten utifrån GRI:s riktlinjer på grund av att de flesta andra företag 

gör det. Denna vilja som företagen har att efterlikna och agera på samma sätt som andra 

företag kan förklaras av det begrepp som Sörling (2002) beskriver som isomorfism, vilket helt 

enkelt handlar om att företag försöker följa den norm och praxis som finns i samhället.   

 

Flertalet av respondenterna menar att även interna faktorer är bidragande vid valet om företag 

ska låta sina hållbarhetsrapporter granskas och bestyrkas. Park och Brorson (2005) menar att 

den externa granskningen och bestyrkandet leder till att företagens interna kontrollsystem kan 

förbättras. Respondenterna menar att i och med en granskning kan revisorerna upptäcka 

eventuella interna hållbarhetsrelaterade problem och svagheter tidigare än vad som kanske 

skett annars. Även Darnell et al. (2009) lyfter fram detta som en fördel då denna typ av 

problem i och med granskningen kan upptäckas och åtgärdas både tidigare och mer effektivt.  

 

Gillet (2012) samt Park och Brorson (2005) menar att det finns många företag som väljer att 

inte låta hållbarhetsrapporten granskas och bestyrkas på grund av att kostnaderna är för stora. 

Kostnaderna är en av de få faktorer som respondenterna beskriver som en nackdel med att få 

hållbarhetsrapporten granskad och bestyrkt av en oberoende part. Detta tyder alltså på att 

forskarnas antaganden kan vara korrekta i och med att det är den främsta nackdelen som 

respondenterna lyfter fram med granskning och bestyrkande.  

 

Det finns studier som visar på att den bransch ett företag är verksam inom är avgörande för 

huruvida ett företag väljer att granska och bestyrka sina hållbarhetsrapporter (Brammer och 

Pavelin, 2006; Deegan et al., 2006; Tagesson, Blank, Broberg och Collin, 2009; Zorio et al., 

2013). Dock är detta någonting som inte har undersökts i denna studie och är därför en faktor 

som inte går att uttala sig om efter genomförd studie. Det är dock en viktig parameter att ha 

med i åtanke. Det finns även studier som hävdar att storleken på företag har betydelse för 

huruvida företag väljer att granska och bestyrka sina hållbarhetsrapporter (Brammer och 

Pavelin, 2006; Clarksson et al., 2008; De Beelde och Tuybens, 2015; Mock et al., 2007; 

Ruhnke och Gabriel, 2013). Då denna studie endast grundar sig på de så kallade stora 

företagen på Stockholmsbörsen går det inte heller att bekräfta dessa antaganden efter 
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genomförd studie. Dock framgick det att endast cirka 36 procent av de företag som 

presenterade en hållbarhetsrapport lät den bestyrkas. Men som en del av respondenterna 

svarade är det troligen många fler företag som får sina hållbarhetsrapporter granskade, även 

om de inte blir bestyrkta ännu. Clarkson et al. (2008), Gray (2010) samt Kolk och Perego 

(2010) menar att det är av betydelse vilket land företagen är verksamma i när de ska fatta ett 

beslut om huruvida företagets hållbarhetsrapport ska granskas och bestyrkas av en oberoende 

part eller inte. Då denna studie endast grundar sig på svenska företag kan studien inte 

presentera något resultat angående denna faktor heller.  

 

4.2.4 Riktlinjer  

Företagsrespondenternass svar 

Företagsrespondenterna har inte blivit tillfrågade angående vilka riktlinjer som revisorerna 

använder och därför finns inga resultat angående det att presentera här.  

Revisorernas svar 

De riktlinjer som används kring bestyrkande av hållbarhetsrapporter är FAR:s 

rekommendation RevR6. Genom att använda sig av denna rekommendation anser revisorerna 

att de får tillräckligt med stöd. RevR6 är nära besläktad med granskningsstandarden ISA3000 

som används mest internationellt men i Sverige används mest RevR6 då den är specifikt 

fokuserad på hållbarhetsrapporter.  

Analys – riktlinjer  

Enligt FAR akademi (2014) är det vanligaste att revisorerna använder sig av 

rekommendationen RevR6 vid granskning och bestyrkande av företags hållbarhetsrapporter. 

Efter genomförd pilotstudie och enkätstudie går det att konstatera att detta troligen är korrekt 

då samtliga revisorer angav RevR6 som den riktlinje de använde sig av vid granskning och 

bestyrkande. De riktlinjer som visade sig vara fastslående när det gäller granskning och 

bestyrkande av hållbarhetsrapporter var alltså FAR:s rekommendation RevR6 eftersom att 

RevR6 är just koncentrerad till hållbarhetsrapporter. RevR6 upplever revisorerna som ett 

ramverk där de finner tillräckligt med stöd. Att revisorerna väljer att följa rekommendationen 

RevR6 kan enligt Sörling (2002) jämföras med isomorfism, där revisorerna känner att de blir 

tvungna att följa RevR6. RevR6 är ingen lag utan en rekommendation som dock kan upplevas 

som en lag som ska följas. Sörling (2002) menar här att en revisor kan känna sig tvingad att 

följa denna rekommendation för att inte skilja sig från andra revisorer som ett sätt att överleva.  
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4.2.5 Granskningsprocessen     

Företagsrespondenternas svar 

De olika stegen i en granskningsprocess ser lite olika ut i företagen men samtliga leder ut i ett 

slutligt godkännande innan publicering. I det stora hela görs genomgång av föregående års 

rapportering och en revisor gör en riskanalys. Det sätts upp en tidsplan för exempelvis 

intervjuer, dataunderlag och platsbesök. Insamling och kontroll av data. Sedan görs en analys 

med uppdragsgivaren om det som ska förbättras samt en granskning av texter och siffror. Ett 

av företagen förklarar att de inte alltid är överens med revisorn om vad som ska ändras vilket 

ibland leder till en liten förhandling. Det görs kontinuerliga avstämningar och efter den 

löpande granskningen görs korrektur, slutgranskning och sedan en påskrift för ett 

godkännande av styrelsen. Efter ett slutligt godkännande görs en publicering av slutrapporten. 

Några av företagen uppger att de har ett slutmöte med revisorn där de har en genomgång av 

granskningsrapporten.  

Revisorernas svar 

Själva granskningsprocessen innebär en planering av granskningen tillsammans med kund där 

exempelvis en tidsplan görs. Det görs även en riskanalys för att identifiera de mest riskfyllda 

områdena som sedan granskningen ska fokusera på. Efter det kommer fokusering av 

granskningen, det vill säga kartläggning av rapporteringsprocessen samt genomförande av 

intervjuer med interna och externa intressenter. Vidare kommer granskning av data och 

information. Analytisk granskning (jämförelser mellan åren) av konsoliderad data för att 

identifiera stora avvikelser som måste undersökas närmare, granskning mot underliggande 

dokumentation, platsbesök, granskning av rapporterings principer (till exempel GRI) och 

interna kontroller samt uppfyllelse av GRI:s riktlinjer (om det är de som tillämpas för 

rapporten). Avslutningsvis sker en avrapportering. Revisionsmetodiken ser i grund och botten 

likadan ut för de som utför granskningsprocessen och samtliga revisorer är överens om att det 

ständigt sker mindre förändringar vilket medför att de hela tiden anpassar sig till dessa 

förändringar. Exempel på förändring kan vara att granskningsprocessen blir mer säkrare, 

strukturerat och effektivare. De problem som revisorerna anser kan finnas vid en granskning 

av hållbarhetsrapporter är att det inte finns tillräckligt med tid samt att de inte får tag i rät t 

underliggande dokumentation för att verifiera siffror. Dock brukar det för det mesta gå att 

lösa. Att hitta rätt systemstöd kan också vara en utmaning. Under en granskning görs flera 

olika intervjuer för att få en helhetsbild när det gäller hur allt hänger samman. Ibland kan en 

slutsats bli svår att bestyrka då de intervjuade kan ha olika uppfattningar om olika situationer. 



68 

 

Analys – granskningsprocessen  

Såväl företagsrespondenter som revisorer uppger olika steg i granskningsprocessen och 

flertalet av dessa steg liknar strukturen som sker vid en revision av företagens finansiella 

rapporter. Samtliga revisorer är enade om att det inte uppkommer några större problem under 

en granskningsprocess som inte går att lösa. En utveckling har skett inom granskningsområdet 

för bestyrkande av hållbarhetsrapporter och de rekommendationer och riktlinjer som finns 

hittar revisorerna tillräckliga stöd från. Utförandet av granskningsprocessen kan finnas i den 

institutionella teorin då riktlinjer och värderingar är en av grunderna för revisorer vid en 

granskning av hållbarhetsrapport (Dillgard et al., 2004). Granskningsprocessen ser lika ut hos 

alla revisorer och baseras på FAR:s rekommendation RevR6. Syftet med en 

granskningsprocess, enligt Pergo och Kolk (2012), är att det kan stärka jämförbarheten samt 

trovärdigheten om den är av betydande kvalitet. Även Guidry och Patten (2012) poängterar att 

om kvaliteten är bra i en process ses det som en fördel för företag eftersom att det ger en 

försäkran om att deras hållbarhetsrapport är tillförlitligt och korrekt utförd. Revisorerna 

belyser olika avsikter med att en granskningsprocess genomförs. En anledning kan vara att 

företag vill få en kvalitetsstämpel, en annan kan vara förbättring av företags 

hållbarhetsrapport. Det framkommer även från företagen att de själva vill förbättras och en 

anledning till detta kan vara intressenternas påverkan. I granskningsprocessen uppstår 

förväntningar mellan revisorn och företaget, det vill säga ett förhållande som baseras på 

principal agent teorin. Detta genom att företag räknar med att få en försäkran att 

hållbarhetsrapporteringen är rätt och riktig medan revisorn räknar med en ersättning (Adams, 

1994).  

 

4.2.6 Granskning och bestyrkande 

Företagsrespondenternas svar 

Angående huruvida företagen gör någon prioritering av vilken information som ska granskas 

av revisorerna är åsikterna delade. Dock anser majoriteten av respondenterna att någon form 

av urval och prioritering görs. De som menar att en prioritering görs är eniga om att detta urval 

görs tillsammans och i samråd med revisorerna för att få en så korrekt bild som möjligt av vad 

som anses vara viktigt. Det lyfts alltså fram att det i huvudsak är revisorerna som avgör vad 

som ska granskas, men att företagen kan komma med relevanta förslag och input om hur 

verksamheten fungerar. Vidare nämns att revisorerna även kan påpeka om någon information, 

som de anser är relevant och viktig, utelämnats från hållbarhetsrapporten och även kräva att 

den informationen ska finnas med. 
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Största skillnaden mellan en granskad och en icke-granskad hållbarhetsrapport är, enligt 

majoriteten av företagsrespondenterna, att trovärdigheten ökar i en granskad och bestyrkt 

rapport jämfört med en icke-granskad. Vidare nämns att granskade rapporter är mer stringenta 

och håller en högre kvalitet än vad icke-granskade rapporter gör. Språk och formuleringar 

anses även vara bättre i granskade rapporter då otydliga och generella beskrivningar inte 

accepteras i samma utsträckning som kan förekomma i icke-granskade rapporter. Icke-

granskade rapporter anses brista i rapporteringen på grund av en mindre utvecklad 

rapporteringsprocess. Det hävdas även att granskade rapporter ger en mer rättvisande bild av 

företaget och att de har en kvalitetssäkring som följer med bestyrkandet.  

Revisorernas svar 

Det som skiljer sig mest i en granskning av icke finansiell med en finansiell rapportering är att 

det inte finns några krav på de underliggande dokumentationerna. Detta anser revisorerna får 

en effekt på granskningen samt hur de ska förhålla sig till verifikat. Revisorerna anser även att 

de kan påverka en hållbarhetsrapport genom att dess granskning gör rapporteringsprocessen 

mer tidseffektiv och smidig för företag. Det anses även att kvaliteten på informationen som 

finns rapporterad blir högre. Vidare anser revisorerna att den externa trovärdigheten ökar med 

en granskad hållbarhetsrapport, men även trovärdigheten av den genomgång den interna 

rapporteringsprocessen ett granskat företag får.  

Analys – granskning och bestyrkande 

Den relation som uppstår mellan revisorerna och företagen kan, enligt Adams (1994), 

beskrivas med hjälp av agentteorin. Även mellan företagen och dess intressenter finns en 

relation som kan beskrivas med hjälp av agentteorin. Vidare menar Adams (1994) att om dessa 

relationer inte hade funnits hade det heller inte funnits något behov av att granska och bestyrka 

företagens hållbarhetsrapporter. Detta då många av företagsrespondenterna lyfter fram att de 

väljer att få sina hållbarhetsrapporter granskade och bestyrkta för att rapporterna ska anses mer 

trovärdiga och korrekta av företagets intressenter. Vidare lyfter företagsrespondenter fram det 

faktum att revisorerna ibland vill att företagen ska lägga till delar i hållbarhetsrapporten som 

revisorerna anser saknas. Detta kan kopplas till det Artzberg (2005) menar om hur agentteorin 

förklarar att revisorns roll är att minska den informationsasymmetri som finns mellan 

företagen och dess intressenter. Genom att revisorerna poängterar att företagen ska lägga till 

flera delar för att ge en mer korrekt bild av företaget bidrar det till just en minskning av 

informationsasymmetrin. Även Grossman och Hartman (1983) diskuterar problemet med 
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informationsasymmetri, och att problem ofta kan uppstå om den ena parten har mer 

information än den andra. I detta fall handlar det alltså om att företagen ofta har mer 

information än vad intressenterna har, och revisorernas uppgift är att minska denna 

informationsskillnad genom att granska och bestyrka den information som företagen delger 

sina intressenter.  

 

4.3 Sammanfattande analys 

Nedan, i figur 8, presenteras en förfinad bild av den tidigare presenterade 

undersökningsmodellen för att ge en sammanfattning av den insamlade informationen samt 

analysen av den.  

 

Figur 8. Förfinad undersökningsmodell. 

Analysen av studien visar att en ökning skett av att företag presenterar någon form av 

hållbarhetsrapport och det vanligaste är att företag upprättar hållbarhetsrapporten efter de 
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riktlinjer som getts ut av GRI. Vidare framgår det att det under senaste tiden funnits ett ökat 

behov av att få företagens hållbarhetsrapporter granskade och bestyrkta av en oberoende part. 

Samtidigt spås det att det kommer ske en fortsatt ökning av behovet att granska och bestyrka 

företags hållbarhetsrapporter. Studien visar på att det finns ett flertal olika faktorer som är 

bidragande vid företags beslut om huruvida de låter hållbarhetsrapporten granskas och 

bestyrkas av en extern oberoende part. Den främsta faktorn är att öka rapportens trovärdighet 

såväl internt som extern. Vidare är företagens intressenter en stor bidragande faktor till att 

företag låter sina hållbarhetsrapporter granskas och bestyrkas. Detta då intressenterna 

efterfrågar den typ av information som den oberoende granskaren lämnar. Även interna 

faktorer, som exempelvis interna förbättringar och effektiviseringar, är bidragande faktorer till 

att företag låter sina hållbarhetsrapporter granskas och bestyrkas. En del företag anser även att 

de måste låta hållbarhetsrapporten granskas och bestyrkas eftersom att andra företag gör det. 

Den största negativa faktorn med att låta hållbarhetsrapporten bestyrkas är kostnaderna för 

genomförandet. Enkäten med revisorerna tyder på att det i Sverige är vanligast att företag 

följer riktlinjerna i RevR6 under granskningsprocessen, och de andra riktlinjerna som teorin 

lyfter fram verkar inte vara aktuella i någon särskild omfattning i Sverige. 

Granskningsprocessen av hållbarhetsrapporter liknar den processen som sker vid en revision 

av företags finansiella rapporter. Vidare lyfter studien fram att granskningen och bestyrkandet 

bidrar till att minska den informationsasymmetri som finns mellan företag och dess 

intressenter.   
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5 Slutdiskussion 

I detta kapitel besvaras studiens frågeställningar samt så presenteras studiens teoretiska och 

praktiska resultat. Vidare förs en metodreflektion och avslutningsvis ges förslag på framtida 

forskning.  

 

5.1 Besvarande av forskningsfrågor 

Studiens syfte var att lyfta fram vilka riktlinjer revisorer använder sig av, samt förklara varför 

revisorer använder dessa riktlinjer, vid granskning och bestyrkande av företags 

hållbarhetsrapporter. Vidare var syftet att genom revisorers och företagsledningars synvinkel 

ge förklaringar till varför företag väljer att få sina hållbarhetsrapporter granskade och bestyrkta 

av en oberoende extern part. Syftet mynnade i sin tur ut i två forskningsfrågor som studien 

ämnat besvara. De forskningsfrågor som studien ämnat besvara är: 

 Vilka riktlinjer förhåller sig revisorerna till vid granskningen av stora svenska 

börsnoterade företags hållbarhetsrapporter och varför dessa används? 

 Hur tänker hållbarhetsansvariga i stora svenska börsnoterade företag, som har bestyrkta 

hållbarhetsrapport, kring granskning och bestyrkande av företagets hållbarhetsrapport? 

 

Genom denna studie går det att konstatera att det vanligaste i Sverige är att revisorerna 

förhåller sig till riktlinjerna i RevR6 när de genomför en granskning och bestyrkande av 

företags hållbarhetsrapporter. Detta eftersom att riktlinjerna i RevR6 är bäst anpassade efter 

den svenska marknaden och hållbarhetsrapportering. Slutsatserna av denna studies analys är 

att samtliga revisorer och företagsrespondenter är överens om att det finns både interna och 

externa fördelar med att företag hållbarhetsredovisar.  

 

Respondenterna anser att en extern granskning är av betydelse då det säkrar informationen 

som rapporterats men även när det gäller det interna arbetet för företagen med exempelvis 

hållbarhetsfrågor. Behovet av att kvalitetssäkra information menar Chambers (2006) ökar då 

det även ökar trovärdigheten och tillförlitligheten. Samtliga av företagen anser även att en 

hållbarhetsrapport visar på ansvarstagande. Att det även skapar trovärdighet är något som 

samtliga av respondenterna var överens om. Den viktigaste faktorn till att företag väljer att få 

sin hållbarhetsrapport granskad och bestyrkt är enligt revisorerna att säkerställa att den 

information som redovisas är tillräcklig och relevant. Det är viktigt att den information som 

rapporteras ger en rättvisande bild av företaget. Något som är viktigt att ta hänsyn till är att 
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företag anpassar sin hållbarhetsrapport till den verksamhet de har och det ska vara väsentligt 

för intressenterna. Den externa granskningen menar revisorerna ses som en betydelsefull 

kvalitetssäkring av den information som tas med i hållbarhersrapporten.  

 

Till följd av revisorernas egna upplevelser när det gäller granskningsprocessen och varför ett 

bestyrkande görs går det att konstatera att företag inte bara är ute efter en kvalitetsprägel utan 

att det även finns en vilja för hållbarhetsförbättring. Det går även att konstatera att 

granskningsprocessen har olika inverkan hos olika företag beroende på företagets syfte. Detta 

är något som Mulgan (2000) lyfter fram, det vill säga att företag ska agera efter intressenternas 

önskemål och behov. Ett företag som mer är inriktat på hållbarhetsförbättring än 

kvalitetsprägel har en större påverkan på en granskningsprocess eftersom att företag får 

förbättringsförslag. Detta förbättringsförslag leder sedan till ytterligare ett steg i 

granskningsprocessen nästa gång den ska granskas och bestyrkas.  

 

Den främsta anledningen till att företag väljer att få sina hållbarhetsrapporter granskade och 

bestyrkta, kan konstateras, vara för att öka rapportens trovärdighet och därmed ge 

intressenterna ett högre förtroende för företagen och deras hållbarhetsarbete. Ökad 

trovärdighet anses även av många forskare (Darnell et al., 2009; Hassel et al., 2008; Maltby, 

1995; Park och Brorson, 2005; Perego och Kolk, 2012; Smith et al., 2011; Zorio, et al., 2013) 

vara den främsta anledningen till att företag låter sin hållbarhetsrapport granskas och bestyrkas 

av en extern oberoende part. Mulgan (2000) belyste i sin studie att öppenhet var ett av 

huvudmotiven vid rapportering av frivillig information. Detta kunde ses inom 

företagsrespondenternas svar som tyder på att de vill motsvara de önskemål som intressenterna 

har på det sätt Mulgan (2000) beskriver. Flertalet av respondenterna anser även att 

intressenternas krav är en betydande faktor till varför de väljer att låta hållbarhetsrapporten 

granskas och bestyrkas av en oberoende part. Även ett flertal forskare (Babiak och 

Trendafilova, 2011; Ballou et al., 2006; Clarkson et al., 2008; Dando och Swift 2003; Darnell 

et al., 2009; Park och Brorson, 2005) belyser att kraven från intressenterna är en betydande 

faktor till varför hållbarhetsrapporter granskas och bestyrks. Även interna förbättringar anses 

av respondenterna vara en bidragande faktor till varför företag låter granska och bestyrka sina 

hållbarhetsrapporter. Såväl Darnell et al. (2009) som Park och Brorson (2005) lyfter fram 

möjligheten att tidigare upptäcka hållbarhetsrelaterade svagheter inom företaget som en fördel 

med att låta hållbarhetsrapporten granskas och bestyrkas av en oberoende part. Enligt Cormier 

et al. (2005) har utvecklingen av hållbarhetsrapportering i deras studie visat att företag 
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rapporterar mer likvärdigt med tiden. Detta med hjälp av den institutionella teorin där företag 

efterliknar andra företag inom samma bransch.  

 

5.2 Resultat 

Det teoretiska resultatet ämnar ge en redogörelse för hur studiens resultat har bidragit och 

utvecklat den tidigare forskning som finns inom ämnet för granskning och bestyrkande av 

hållbarhetsrapporter. Studien har bidragit till en ökad förståelse för vilka riktlinjer och 

rekommendationer som revisorerna förhåller sig till vid granskningsprocessen av 

hållbarhetsrapporter. Studien har även gett en förståelse för revisorernas ställningstagande 

kring granskningsprocessen samt deras upplevelser av de riktlinjer och rekommendationer 

som finns. Vidare har studien bidragit med insikt i varför företag väljer att få sin 

hållbarhetsrapport granskad och bestyrkt av en extern oberoende part.  

 

Studien har lagt tyngd vid att endast använda begreppen granskning och bestyrkande (som 

motsvarar engelskans begrepp assurance) av hållbarhetsrapporter istället för revision (som 

motsvaras av engelskans begrepp auditing) av hållbarhetsrapporter för att tydligt framhäva att 

det finns en tydlig skillnad mellan begreppen. Det finns en tveksam användning till begreppen 

bland forskare och författare (se exempelvis Burritt och Schaltegger, 2010; Jones och 

Solomon, 2010; Junior et al., 2014; Park och Brorson, 2005; Perego och Kolk, 2012; Ruhnke 

och Gabriel, 2013; Smith et al., 2011) och det är inte alltid som begreppen hålls isär. Denna 

studie har bidragit till att belysa den skillnad som finns mellan begreppen och att det är viktigt 

att definiera hur begreppen har använts och vilken tolkning som görs av dem.  

 

Det praktiska resultatet ämnar ge en redogörelse för huruvida studiens resultat kan tillämpas i 

praktiken vid exempelvis företags agerande kring huruvida de ska låta hållbarhetsrapporten 

granskas och bestyrkas eller inte. Studien har bidragit med en ökad förståelse kring varför 

företag väljer att låta sin hållbarhetsrapport granskas och bestyrkas av en extern oberoende 

part. I studien benämns ett flertal fördelar till att låta hållbarhetsrapporten granskas och 

bestyrkas, vilket kan ge företag en vägledning då de diskuterar en eventuell framtida 

gransknings- och bestyrkandeprocess.  
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5.3 Metodreflektion 

Denna studie genomfördes, som tidigare förklarats, i tre steg; dokumentstudie, pilotstudie och 

enkätstudie. Dokumentstudien genomfördes för att få en bild av hur många stora företag som 

fanns på Stockholmsbörsen, hur många som presenterade någon form av hållbarhetsrapport 

samt hur många av dessa som fick sin hållbarhetsrapport bestyrkt. Metoden för att genomföra 

detta hade troligen inte gått att göra på något annat sätt. Ett alternativ hade varit att söka efter 

tidigare studier som tagit fram samma information, men för att få en så uppdaterad lista som 

möjligt krävdes det att dokumentstudien genomfördes. Pilotstudien genomfördes endast med 

revisorer och inte med någon av de hållbarhetsansvariga på företagen. För att skapa en bättre 

bild huruvida frågorna till företagen fungerade eller inte hade det varit bra om det även 

genomförts en pilotstudie med några av de hållbarhetsansvariga på företagen. Dock ansågs 

frågorna vara snarlika varandra i de båda enkätstudierna och därför genomfördes endast en 

pilotstudie med två revisorer.  

 

Studiens huvudsakliga data samlades in genom två enkätstudier. Enkäterna var utformade som 

webbenkäter, vilket ansågs vara en bra metod för att på ett enkelt sätt få svaren sammanställda. 

Dock fungerade inte webbenkäten fullständigt vilket resulterade i att enkäten även fick skickas 

ut som ett ifyllningsbart dokument till respondenterna. Möjligen är detta en orsak till det höga 

bortfallet, särskilt bland revisorerna, men troligen inte den största orsaken. Anledningarna till 

det höga bortfallet går endast att spekulera i då endast ett fåtal besvarade varför de inte ville 

delta i studien. De flesta respondenterna lät helt enkelt bli att svara på förfrågningsmejlen. 

Dock kan valet att genomföra en kvalitativ studie anses vara korrekt, då en kvantitativ studie 

inte bidragit till samma djupgående och detaljerade svar som denna kvalitativa studie 

resulterat i.  

 

5.4 Framtida forskning  

Då denna studie endast ger en ögonblicksbild av hur situationen ser ut just nu skulle det vara 

av intresse att genomföra liknande studier i framtiden för att skapa en bild av hur processen 

förändras över tid. Det skulle även vara av intresse att studera vad som händer efter att EU 

lämnat sina nya direktiv angående hållbarhetsrapporter samt granskningen och bestyrkandet av 

dessa.  
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Vidare skulle det vara intressant att göra en studie på de företag som valt att inte få sina 

hållbarhetsrapporter granskade och bestyrkta för att få en bild av vilka för- respektive 

nackdelar de anser finnas med granskningen och bestyrkandet. Troligen hade en sådan studie 

gett fler nackdelar med granskningen och bestyrkandet eftersom att de valt att inte genomföra 

en granskning och ett bestyrkande. Att få fram fler nackdelar hade varit intressent då denna 

studie i huvudsak utmynnade i många fördelar med granskningen och bestyrkandet.  

 

Andra förslag på vidare forskning inom området är att undersöka om det finns någon skillnad 

mellan de företag som är helt svenskägda och de som har ägare även i andra länder. Detta 

eftersom att många av de stora företagen på Stockholmsbörsen är multinationella med 

verksamhet och även ägare i flera länder än Sverige. Att studera hur företag kan få ett 

förtroende för revisorerna är ytterligare förslag på framtida forskning och lika så hur företagen 

hanterar den konflikt som finns mellan att olika intressenter ställer olika krav på företagen.  
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Bilaga 1 - Intervjuunderlag pilotstudie 

1. Vilken position har du på företaget och vilka är dina primära arbetsuppgifter?  

 

2. Hur lång erfarenhet har du som revisor respektive hållbarhetsrevisor? 

 

3. Vilka tror du är de viktigaste faktorerna till att företag väljer att få sina 

hållbarhetsrapporter granskade? 

 

4. Anser du att behovet av granskning av hållbarhetsrapporter har ökat eller minskat det 

senaste året? Vilka orsaker ser du till det? 

 

5. Tror du att det kommer vara en ökad efterfrågan av granskning av 

hållbarhetsrapporterar i framtiden?  

 

6. Finns det några särskilda riktlinjer som du utgår ifrån vid granskning av 

hållbarhetsrapporter? Om ja, vilka riktlinjer används främst? Används någon 

utarbetad/färdig mall vid granskning av hållbarhetsrapporter? 

 

7. Får du tillräckligt stöd från dessa riktlinjer? om inte, vad gör ni då? Ge exempel 

 

8. Finns det några särskilda problem/frågor som uppstår vid granskning av 

hållbarhetsrapporter? 

 

9. Finns det något som du anser är extra viktigt att tänka på vid granskningen? 

  

10. Påverkar du som revisor företagens hållbarhetsrapport? 

 

11. Vad tycker du är största skillnaden på en hållbarhetsrapport som inte är granskad och 

en som är externt granskad?  

 

12. Vad tror du om framtiden inom området hållbarhetsrapportering och framförallt för 

revidering av hållbarhetsrapporter? 

 

13. Anser du att upprättandet av hållbarhetsrapport bör vara lagstadgat? 

(Fördelar/Nackdelar) 
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Bilaga 2 - Enkät till revisorer 

Studentstudie: granskning av hållbarhetsrapporter 

Vi är två ekonomistudenter, på företagsekonomiska magisterprogrammet inriktning 

redovisning på Högskolan i Gävle, som genomför en studie kring revideringen av 

hållbarhetsrapporter inom ramen för vårt examensarbete. Vi är därför tacksamma om du svarar 

så utförligt som möjligt på frågorna och du är varmtvälkommen att höra av dig vid eventuella 

funderingar. 

 

Vi börjar med några grundläggande frågor om vem du är och din bakgrund. Kom dock ihåg att 

samtliga respondenter kommer presenteras anonymt i studien och därför kommer ingen 

enskild respondentvalidering att genomföras för att bekräfta svaren. Vill du i efterhand ändra 

dina svar är du välkommen att höra av dig till någon av oss. 

 

Vid frågor vänligen kontakta: 

Frida på tfk13fra@student.hig.se 

Johanna på eep11jld@student.hig.se 

*Obligatorisk 

1. Vilken revisonsbyrå arbetar du på? * 

Deloitte 

KPMG 

PwC 

Ernst & Young 

Övrigt:  

 

2. Vilken position/titel har du inom företaget? * 

 

3. Vilka är dina primära arbetsuppgifter? 

 

4. Hur många års erfarenhet har du som revisor? * 

 

5. Hur många års erfarenhet har du som hållbarhetsrevisor? * 

mailto:tfk13fra@student.hig.se
mailto:eep11jld@student.hig.se
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6. Vilka tror du är de viktigaste bidragande faktorerna/anledningarna till att företag väljer att få 

sina hållbarhetsrapporter granskade? 

 

7. Anser du att behovet av granskning av hållbarhetsrapporter har ökat eller minskat de senaste 

åren? 

Behovet av granskning har ökat 

Behovet av granskning har minskat 

Behovet av granskning är oförändrat 

Övrigt:  

 

8. Varför tror du att behovet av granskningar har/är ökat/minskat/ oförändrat? 

Denna fråga är en följd fråga till frågan ovan. 

 

9. Tror du att det kommer finnas en ökad efterfråga på granskade hållbarhetsrapporter i 

framtiden? 

Ja 

Nej 

 

10. Finns det några särskilda riktlinjer som du som revisor utgår från vid din granskning av 

hållbarhetsrapporter? * 

Om ja, vilka riktlinjer används? 

 

11. Anser du att du har tillräckligt med stöd från dessa riktlinjer? 

Om nej, hur går du tillväga för att lösa detta? 

 

12. Vilka olika delar/steg kan du identifiera i din granskningsprocess? 

Från t.ex. första kontakten med kunden/företaget tills offentlig publicering av företagets 

granskade hållbarhetsrapport. Beskriv gärna vad du gör under de olika stegen. 

 

13. Upplever du att några särskilda problem/frågor uppstår under granskningen? 

Om ja, vad för typ av problem/frågor kan uppstå? Brukar dessa vara lätta att lösa?  
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14. Finns det något som du anser är extra viktigt att tänka på vid granskningen av 

hållbarhetsrapporter? 

Jämfört med granskning av de traditionella finansiella årsredovisningarna.  

 

15. Påverkar du som revisor hållbarhetsrapporten? 

Om ja, på vilket sätt? 

  

16. Vilken/vilka anser du vara de största skillnaderna mellan en granskad och en icke-

granskad hållbarhetsrapport? 

 

17. Vad tror du om framtiden kring granskning av hållbarhetsrapporter? 

Trender, lagar osv. 

 

18. Vill du ta del av studiens resultat innan publicering? * 

Då samtliga respondenter kommer presenteras anonymt i uppsatsen kommer ingen 

responentvalidering att genomföras med respektive respondent utan samtliga svar från 

enkäten kommer användas i studien. Om du vill ändra dina svar vänligen kontakta oss. 

Ja 

Nej 

 

19. Ange den mejladress dit du vill ha studiens resultat.  
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Bilaga 3 - Enkät till hållbarhetsansvariga 

Studentstudie: granskning av hållbarhetsrapporter 

Vi är två ekonomistudenter, på företagsekonomiska magisterprogrammet inriktning 

redovisning på Högskolan i Gävle, som genomför en studie kring revideringen av 

hållbarhetsrapporter inom ramen för vårt examensarbete. Vi är därför tacksamma om du svarar 

så utförligt som möjligt på frågorna och du är varmtvälkommen att höra av dig vid eventuella 

funderingar.  

 

Vi börjar med några grundläggande frågor om vem du är och din bakgrund. Kom dock ihåg att 

samtliga respondenter kommer presenteras anonymt i studien och därför kommer ingen 

enskild respondentvalidering att genomföras för att bekräfta svaren. Vill du i efterhand ändra 

dina svar är du välkommen att höra av dig till någon av oss. 

 

Vid frågor vänligen kontakta: 

Frida på tfk13fra@student.hig.se 

Johanna på eep11jld@student.hig.se 

*Obligatorisk 

1. Vilket företag arbetar du på? * 

Detta kommer inte presenteras i studien utan är endast för att veta vart ifrån vi fått svaren.  

 

2. Vilken position/titel har du inom företaget? * 

 

3. Vilka är dina primära arbetsuppgifter? 

 

4. Hur många år har du varit delaktig i framtagandet av företagets hållbarhetsrapport? * 

 

5. Tillämpar ni någon/några riktlinjer vid upprättandet av företagets hållbarhetsrapport? 

Ange gärna även vilka fördelar respektive nackdelar du ser med riktlinjerna. 

 

6. Hur gör ni urvalet kring vilka faktorer som ska presenteras i hållbarhetsrapporten? 

Finns det avgörande faktorer inom företaget? Går ni på känsla? Följer riktlinjer? 

 

7. Vilken betydelse anser du att hållbarhetsrapporten har för företaget? 

mailto:tfk13fra@student.hig.se
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8. Hur många år har företagets hållbarhetsrapport bestyrkts av extern part? 

 

9. Varför väljer ni att bestyrka företagets hållbarhetsrapport? 

Ange de viktigaste och primära anledningarna. 

 

10. Vilka fördelar ser du med att företagets hållbarhetsrapport bestyrks? * 

 

11. Vilka nackdelar ser du med att företagets hållbarhetsrapport bestyrks? 

 

12. Vilka olika delar/steg kan du identifiera i granskningsprocessen? 

Från det att beslut tas om att få hållbarhetsrapporten granskad tills dess att den publiceras 

offentligt. 

 

13. Gör ni någon prioritering av den information som ska granskas av revisorer? 

Om ja, hur sker denna prioritering? 

 

15. Vilken/vilka anser du vara de största skillnaderna mellan en granskad och en icke-

granskad hållbarhetsrapport? 

  

16. Vad tror du om framtiden kring granskning av hllbarhetsrapporter? 

Trender, lagar osv. 

  

17. Vill du ta del av studiens resultat innan publicering? * 

Då samtliga respondenter kommer presenteras anonymt i uppsatsen kommer ingen 

responentvalidering att genomföras med respektive respondent utan samtliga svar från 

enkäten kommer användas i studien. Om du vill ändra dina svar vänligen kontakta oss. 

 Ja 

 Nej 

 

18. Ange den mejladress dit du vill ha studiens resultat. 

 

 


