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Sammanfattning 

Titel: Hållbarhetsredovisning – en studie av revisorers roll och påverkan 
Författare: Malin Hanson, Malin Lyth 
 

Sedan år 1990 har medeltemperaturen i Sverige ökat med en halv grad. Denna 
temperaturhöjning är inte naturlig utan beror på människans moderna livsstil. I och med detta 
blir det viktigt för företaget som producent att hitta nya tillvägagångssätt att förmedla sin 
medvetenhet om företagets påverkan på miljön. Den frivilliga hållbarhetsredovisningen kan 
vara ett sätt. För att denna ska förmedla en så hög trovärdighet som möjligt kan den granskas 
och bestyrkas av en oberoende part, i de flesta fall av en revisor.  

Syfte: Syftet med denna studie är att utreda vilken roll revisorer har i 
hållbarhetsredovisningen och hur dessa anser sig kunna påverka hållbarhetsredovisningens 
utveckling.  
 
Genomförande: Studien har genomförts genom att koppla ihop olika teorier och modeller 
med den empiriska information som vi samlat in i form av intervjuer. Vi valde att intervjua 
specialister inom hållbarhetsredovisning som är verksamma vid två av de största 
revisionsbyråerna i Sverige.  
 
Slutsats: Det resultat som framkommit är att revisorns påverkan på hållbarhetsredovisningen 
och dess utveckling sker genom en dialog med företaget, genom utbildning och uttalanden i 
media och genom att hjälpa till i utvecklingen av de riktlinjer som finns inom området. Då 
hållbarhetsredovisningen fortfarande är ett frivilligt fenomen finns för revisorn ett mer 
varierat handlingsutrymme än det som finns för revisorn inom den finansiella redovisningen.  
 
De riklinjer som främst används idag för upprättandet av en hållbarhetsredovisning är de som 
Global Reporting Initiative ger ut. Bristen på andra tillvägagångssätt gör att många ser GRI 
som standard. Enligt vår studie har framkommit att det inte för revisorn har någon betydelse 
vilka riktlinjer företaget valt att använda, så länge den information som ska granskas uppnår 
den ändamålsenlighet och de kriterier som beskrivs av FAR SRS. 
 
En grundläggande förutsättning för revisorns granskning är en god intern kontroll inom 
företaget. Det oberoende bestyrkandet av hållbarhetsredovisningen ger en hög trovärdighet i 
intressenternas ögon. Det har framkommit att trovärdigheten i hållbarhetsredovisningen ligger 
i att företagets bestyrkta rapport innefattar en balans mellan det som är bra och det som kan 
förbättras. Det är revisorn som avgör om balans råder. 
.   
Nyckelord: hållbarhetsredovisning, revisor, oberoende granskning, GRI, RevR 6.  
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1 Inledning 

 I inledningen av denna uppsats diskuteras bakgrunden till det uppsatsproblem som sedan 

formuleras. Detta mynnar ut i de frågeställningar som används för att uppfylla syftet.   

1.1 Bakgrund 

Redovisning är enligt Bartelmus & Seifert (2002) ett fenomen som började användas under 

1500-talet i norra Italien. Detta fenomen har sedan utvecklats från att vara ett instrument som 

i ekonomiska termer utvärderar verksamheten till ett sätt att kontrollera den. Bergström, 

Catasús & Ljungdahl (1998) påstår att detta gäller främst den interna redovisningen, men den 

externa redovisningen har också utvecklats i och med att organisationer tagit nya och mer 

komplexa former. De menar att miljöredovisning dock är ett relativt nytt begrepp som sägs ha 

uppkommit någon gång i slutet av sextiotalet och som senare utvecklats till att gå under 

samlingsnamnet hållbarhetsredovisning. 

 

Hållbarhetsredovisningen kommer enligt Bergström, Catasús & Ljungdahl (1998) ur 

begreppet hållbar utveckling vars innebörd är att människan ska tillgodose dagens 

ekonomiska, sociala och ekologiska behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillgodose deras behov. Begreppet myntades i rapporten ”Vår gemensamma 

framtid”. Den skrevs av Världskommissionen för miljö och utveckling på uppdrag av FN och 

kallades i folkmun ”Brundtlandsrapporten”, då kommissionen leddes av Norges statsminister 

Gro Harlem Brundtland.  

 

I begreppet hållbar utveckling ingår den ekonomiska hållbarheten vilken även kan uttryckas 

som hållbar affärsutveckling. Den hållbara affärsutvecklingen utgår från det samband som 

finns mellan ekonomisk utveckling och miljöförstöring. I samma takt som den ekonomiska 

utvecklingen i framför allt de industrialiserade länderna fortsätter, bidrar detta till en allt mer 

omfattande miljöförstöring. Miljödepartementet (1995:83) menar att i-länderna därför måste 

ta ansvar för att utveckla hållbara tillvägagångssätt för konsumtion och produktion, främst för 

att minska belastningen på jordens ekosystem.  

 

Vidare i arbetet med den ekonomiska hållbarhetsutvecklingen informerar Regeringskansliet 

(2002) att det vid FN:s miljökonferens i Johannesburg 2002 beslutades att ekonomiska, 
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sociala och miljömässiga faktorer skall tas i beaktning vid beslutsfattande. Därmed fastslogs 

att all utveckling skall vara hållbar. 

 

I en rapport som presenterats av IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) kommer 

världen att bli upp till sex grader varmare under de närmsta hundra åren om vi fortsätter att 

släppa ut växthusgaser i samma takt som vi gör idag skriver Bojs (2007) i sin artikel. Det är 

bland annat på grund av prognoser som dessa, menar Wiklund (2008), som miljödebatten har 

tagit ordentlig fart i samhället och den enskilda människan har börjat förstå vikten av att värna 

om miljön och dess tillgångar. Enligt Aronsson (2006) har detta har lett till en ökad 

efterfrågan på miljövänliga och hållbara produkter och tjänster. Med detta följer att företag 

som ägnar sig åt tillverkning av produkter som direkt eller indirekt kan medföra en 

miljöförstöring har höga krav på sig att ta sitt ansvar. De bör sedan även redovisa de åtgärder 

de tar för att förebygga och hindra att deras verksamhet skadar miljön. Larsson (1995) menar 

att många företagare länge hävdade att miljöarbetet inte ledde någonstans, att det bara kostade 

pengar och att detta i sin tur belastade företagen negativt. Denna bild är idag raserad och det 

är konstaterat att det pågående miljöarbetet inom näringslivet leder till förbättringar och att 

företagen, både på kort och på lång sikt, gör kostnadsbesparingar. Företagen ser idag 

miljöarbetet som en investering istället för en kostnad, vilket visar på att de har utvecklat sitt 

miljömedvetande. 

 

Enligt Bergström, Catasús & Ljungdahl (1998) ingår denna miljöattityd inom svenskt 

näringsliv idag i företagens profil och speglar den image ett företag visar mot marknaden. 

Många företag har insett vikten av att rapportera om hur deras verksamhet påverkar miljön 

och vilken roll detta kan spela i deras konkurrenssituation. De visar enligt Larsson (2005) 

även på en ökad vilja att göra förändringar för att påverka miljön positivt i framtiden och de är 

därmed optimistiskt inställda till de nya krav som kan komma att ställas.  

 

1.2 Problemdiskussion 

Ansvarstagandet gentemot miljön har under senare år utvecklats till att även innefatta det 

sociala ansvar som företag har mot konsumenterna och därför har begreppet miljöredovisning 

utvecklats till att bli hållbarhetsredovisning. Miljöbokhyllan (2008) informerar att sedan 1999 

har vissa företag varit skyldiga att enligt årsredovisningslagen lämna upplysningar i 

förvaltningsberättelsen om verksamhetens påverkan på den yttre miljön. Enligt en publikation 
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från Öhrlings (2008) finns i och med införandet av EU:s moderniseringsdirektiv 2005 idag 

krav på att alla företag måste lämna upplysningar om miljö, socialt ansvar och personal i 

förvaltningsberättelsen. 

 

Larsson (2008) påvisar att vissa svenska företag dock väljer att lämna en mer utförlig rapport 

än vad lagen kräver, i eller vid sidan av årsredovisningen. Denna rapport är den frivilliga 

hållbarhetsredovisningen. Halling (2007) anser att syftet med denna hållbarhetsredovisning är 

att den skall spegla den verksamhet som företaget bedriver som inte går att visa i siffror. 

Många företag har svårt att bedöma vilken icke-finansiell information som ska redovisas. 

Larsson (2005) menar även på att problemet ligger i att en väl genomförd miljö- och 

hållbarhetsprocess kräver ett strukturerat internt lednings- och styrsystem samt goda resurser 

och hög kompetens. Många företag, oftast de mindre, saknar dock de resurser som behövs för 

att upprätta en hållbarhetsredovisning.  

 

Statens miljöförvaltnings webbtjänst (2008) fastställer att det idag inte finns någon gemensam 

standard som bestämmer hur den frivilliga hållbarhetsredovisningen skall upprättas. De 

riktlinjer som främst följs är de som Global Reporting Initiative (GRI) ger ut. Det finns även 

de som följer EU:s så kallade EMAS-förordning (förordning (EG) nr 761/2001), mer om 

dessa i stycke 3.3. Vidare fastställs att den hållbarhetsredovisning som företagen sedan 

presenterar kan granskas och kvalitetssäkras av en extern part med hjälp av antingen 

standarden ISO 14001, utgiven av International Organization for Standardization eller 

Revisionsrekommendation nr 6 (RevR 6), utgiven av FAR SRS. Granskningen är inget krav 

om man hållbarhetsrapporterar enligt GRI:s riktlinjer. Om man däremot har valt att använda 

sig av EMAS-förordningen är enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 

761/2001 en granskning av en oberoende part nödvändig. 

 

När investerarnas och konsumenternas krav på miljövänliga och hållbara produkter ökar 

kommer många företag bli tvungna att hållbarhetsredovisa vilket framhålls i en artikel av 

Tapestry Networks (2008). De anser att företagen även börjar se hållbarhet som en kärnfråga i 

deras verksamhet och som något värdeskapande i stället för en risk. Ett oberoende 

bestyrkande och en kvalitetssäkring av denna rapport föreslås därför vara av stor betydelse.  

 

Larsson (2008) menar att även om hållbarhetsredovisning fortfarande är en sällsynt företeelse 

så syntes en markant ökning av antalet publicerade hållbarhetsredovisningar under 2006. 
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Larsson (intervju 2008-05-06) menar även, att samtidigt som hållbarhetsredovisningarna ökar, 

ökar även efterfrågan, främst från finansanalytiker och ägare, på att få den bestyrkt av en 

extern part. Flening (intervju 2008-05-06) menar att denne externa part vanligtvis är en 

auktoriserad revisor som är aktiv vid någon revisionsbyrå då dessa redan har en insyn i det 

finansiella arbetet. Medley (1997) anser att hållbarhetsredovisningar och granskning av dessa 

medför en möjlighet för revisorerna att visa att de kan hantera ett modernt samhällsproblem 

och på så sätt har de en viktig roll i den framtida miljödebatten. 

 

Utifrån problemdiskussionen har följande frågeställningar formulerats: 

• Anser revisorer att de kan påverka utvecklingen av hållbarhetsredovisningen och i så 

fall hur? 

• Föredrar revisorer vissa riktlinjer för hållbarhetsredovisning framför andra? 

• Vad anser revisorer att oberoende granskning och bestyrkande betyder för 

hållbarhetsredovisningen? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att utreda vilken roll revisorer har i hållbarhetsredovisningen och 

hur dessa anser sig kunna påverka hållbarhetsredovisningens utveckling. 

   

1.4 Avgränsningar 

Vi har endast gjort intervjuer med specialister inom hållbarhetsredovisning, för att kunna 

analysera vad denna profession anser att deras roll i hållbarhetsredovisningen är. Det är dock 

företagen och deras intressenter som styr efterfrågan på hållbarhetsredovisningar men vi har 

inte gjort intervjuer med dessa och vi har därmed inte lagt stor vikt vid vad dessa aktörer på 

marknaden anser om hållbarhetsredovisning. Därför kommer vårt resultat spegla vad 

intervjuobjekten anser om revisorers roll och inte vad företagen anser.   

 

Med begreppet revisorer menar vi den specifika grupp revisorer som specialiserat sig inom 

miljö- och hållbarhetsredovisning. För att besvara de frågeställningar vi formulerat och för att 

uppfylla vårt syfte utgår vi dock endast från en del av den gruppen revisorer, nämligen de 

personer som vi har intervjuat. Resultatet representerar alltså endast respondenternas åsikter. 
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2 Metod 

I detta avsnitt beskrivs och förklaras vilka metoder och val författarna stått inför vid 

upplägget av denna uppsats och hur författarna gått tillväga för att samla in information samt 

hur den informationen behandlats och analyserats. 

2.1 Val av metod 

För att reda ut det problem som formulerats i problemdiskussionen behövs information från 

revisorer och då främst specialistrevisorer inom miljö- och hållbarhetsredovisning. Antalet 

revisionsbyråer av väsentlig storlek i Sverige är begränsat och vi har valt att fokusera på en 

urvalsgrupp av revisorer inom området miljö och hållbarhet för att besvara våra frågor. I 

enlighet med vårt syfte vill vi inte generalisera, utan få fram hur en del av en specifik grupp 

specialister tänker och hur de agerar i denna utveckling, vilket tyder på en intensiv 

uppläggning enligt Jacobsen (2006). 

  

Vi har till viss del använt oss av statistik över i vilken utsträckning svenska företag 

hållbarhetsrapporterar för att få en överblick över hur situationen ser ut idag och som belägg 

för varför vi överhuvudtaget har valt att fördjupa oss i denna fråga. Larsson (2007) ser en 

ökad efterfrågan på bestyrkta hållbarhetsredovisningar, vilket utgjort en av anledningarna till 

varför vi valt att fördjupa oss i ämnet. Information som denna kommer också från 

populationen, det vill säga hur det generellt ser ut i Sverige idag, vilken vi har använt som 

utgångspunkt. Fokus har dock som tidigare nämnts legat på att undersöka ett litet urval, vilket 

utgörs av våra intervjuobjekt för att som sagt få reda på vad en del av populationen säger.  

 

Vi har utgått från en induktiv ansats snarare än en deduktiv. Den förra innebär enligt Jacobsen 

(2006) att man går ”från empiri till teori”. Denna ansats är mer öppen och innehåller inga 

förväntningar, utan innebär att vi har samlat in information och utifrån denna skapat oss en 

uppfattning om hur revisorns roll i hållbarhetsredovisning ser ut. 

 

Det kan dock verka naivt att tro att man undersöker ett ämne helt utan förutfattade meningar, 

att man går in i undersökningen utan några förväntningar om resultat eller kunskap om miljö- 

och hållbarhetsutveckling. Vi har i denna uppsats troligtvis tolkat och behandlat den 

information vi samlat in och vi har sedan utifrån denna besvarat vår fråga.  
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2.2 Källor 

De primära källor vi har använt oss av är de intervjuobjekt vi träffat och på så vis är den 

information vi fått ”skräddarsydd” för just vår problemformulering. Intervjuerna har varit 

viktiga för att uppfylla vårt syfte samt eftersom vi då fått höra hur hållbarhetsredovisningens 

utveckling och granskningsprocessen i praktiken ser ut och även hur intervjuobjekten ser på 

sin egen roll i detta arbete. Detta gör enligt Jacobsen (2006) att vi utgått från en kvalitativ 

ansats då det är viktigt för vårt resultat att våra intervjuobjekt tolkat och förstått vårt problem 

så att vi vidare kunnat se sambanden mellan revisor (individ) och hållbarhetsredovisning 

(kontext).  

 

Vi har även tillägnat oss information från sekundärkällor, då vår studie delvis är en 

litteraturstudie som enligt Hartman (2005) förutsätter användning av information som redan är 

insamlad, uppfattad och avgränsad av någon annan. Enligt Jacobsen (2006) krävs ett kritiskt 

förhållningssätt vid insamling och bearbetning av dessa sekundärkällor. Detta har inneburit att 

vi noga granskat vem som samlat in informationen, vilket syfte den personen hade med 

informationen och även dess tillförlitlighet och relevans innan vi tagit till oss den (se stycke 

2.4).  

2.3 Tillvägagångssätt vid intervjuer 

För att få ut så mycket som möjligt av intervjuerna valde vi att kontakta revisorer inom miljö- 

och hållbarhet från de fyra stora revisionsbyråerna, då dessa byråer har störst erfarenheter 

inom detta område. Vi kontaktade även föreningen ”Miljörevisorer i Sverige” (MIS). 

Resultatet blev att vi intervjuade tre personer specialiserade inom hållbarhetsredovisning. 

Dessa tre medverkar ofta vid liknande intervjuer och i media och de har på så sätt ”vanan 

inne”. Detta har vi haft i åtanke då vi gjorde intervjuerna eftersom deras motiv till att ställa 

upp på intervju kan vara att vilja marknadsföra hållbarhetsredovisning. 

 
Vår empiriska del i uppsatsen är således uppbyggd på tre intervjuer. Alla tre intervjuobjekten 

arbetar på två av Sveriges största revisionsbyråer. Lars-Olle Larsson är specialistrevisor på 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers och Birgit Flening är auktoriserad revisor på 

Ernst&Young. Magnus Enell är mycket insatt i arbetet med GRI:s riktlinjer för upprättande av 

en hållbarhetsredovisning och även han är verksam vid Öhrlings PricewaterhouseCoopers.    
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Två av intervjuerna gjordes som personlig intervju på intervjuobjektens arbetsplatser. Enligt 

Jacobsen (2006) lämpar sig denna typ av intervju bra då vi endast intervjuade ett fåtal 

personer. Den tredje intervjun gjordes via telefon, vilket gjorde att vi kunde fokusera på vilka 

följdfrågor vi skulle ställa. Jacobsen (2006) kritiserar telefonintervjun, för att man inte får 

någon fysisk kontakt med intervjuobjektet och inte kan se hur denne reagerar eller kan veta 

om personen ifråga vill prata mer om något ämne eller blir besvärad. Dagarna innan avtalad 

tid för intervju skickade vi iväg teman som underlag för intervjun. Vi valde att inte låta 

intervjuobjekten få reda på de specifika frågor vi hade förberett i förväg, då vi helst såg att 

intervjuobjekten skulle prata fritt kring de teman vi tagit fram innan vi ställde frågor. Vi hade 

under alla tre intervjuerna tillgång till en bandspelare som vi sedan använde för att 

transkribera vad intervjuobjektet sa under intervjun. Samma teman och frågor framfördes till 

alla tre intervjuobjekten, vilket visade sig underlätta arbetet med empiriavsnittet då 

intervjuobjektens funderingar och svar lättare kunde ställas mot varandra. Eftersom vår 

referensram tematiserats under olika rubriker valde vi därför att fortsätta med samma 

konstruktion även under empiriavsnittet. 

 

2.4 Formulering av frågeställningar 

För att underlätta uppfyllandet av syftet har frågeställningarna formulerats utifrån 

problemdiskussionen. Utifrån dessa har sedan de teman som använts vid intervjuerna (se 

bilaga 1) framtagits. På så sätt har användbarheten av det empiriska materialet ökat. 

 

2.5 Metodkritik 

Validitet betecknar enligt Jacobsen (2006) huruvida vi undersöker det vi vill undersöka, eller 

som Hartman (2005) uttrycket det; hur relevant forskningsmaterialet är för 

problemställningen. Genom individuella intervjuer med personer specialiserade inom miljö- 

och hållbarhetsredovisning, har vi fått personliga synpunkter och funderingar kring vårt 

problem. Vårt syfte ska uppfyllas bland annat utifrån det material vi tillägnat oss från 

intervjuerna. Validiteten i uppsatsen beror enligt Hartman (2005) på sambandet mellan 

materialet och vårt problem. 

 

Beroende på olika nivåer av förkunskap kan användandet och tolkningen av informationen 

som vi fått under de individuella intervjuerna ha medfört en viss brist på reliabilitet då vi kan 
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ha uppfattat uttalande av intervjuobjektet på ett annat sätt än denne menat. Det har därför varit 

viktigt att vi under intervjuerna uppmärksammat vad intervjuobjekten exakt svarat och sedan 

skiljt mellan de fakta som för intervjuobjekten är sekundär information, egna slutsatser eller 

funderingar kring ämnet. Intervjuobjekten kan även ha tolkat frågorna olika. Detta tog vi 

hänsyn till genom att skicka vårt färdiga empiriavsnitt till intervjuobjekten för återkoppling 

och säkerställande av att deras synpunkter tolkats rätt och blivit korrekt behandlade i 

uppsatsen. Då vi erhållit svar om att de anser vår tolkning som korrekt ökar detta 

tillförlitligheten av materialet.  

 

Inom området hållbarhetsredovisning finns ett begränsat antal sakkunniga och därför har 

mångfalden bland författare varit begränsad. Detta har till stor del inneburit att våra primär- 

respektive sekundärkällor är desamma men på olika sätt då de används både i referensramen 

och som empiri. För vår slutsats kan detta ha betytt ett vinklat resultat, då det har konstaterats 

att de personer vi intervjuat ofta deltar aktivt och syns mycket i och kring debatten om 

hållbarhetsredovisning.  

 

De personliga intervjuerna har varit tidskrävande då intervjuobjekten fått prata fritt och den 

information vi tagit del av varit mycket omfattande och ibland svåröversiktlig, vilket enligt 

Jacobsen (2006) kan vara ett problem vid öppna intervjuer. Eftersom vi använde bandspelare 

under samtliga intervjuer kunde vi dock slappna av under tiden och lyssna noga på vad 

intervjuobjektet hade att säga. Då vi även transkriberade alla intervjusvar kunde vi plocka ut 

den information vi ansåg relevant för att besvara vår frågeställning. 
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3 Referensram 

I detta avsnitt redogörs för hållbarhetsredovisningens utveckling, revisorssrollen och vilka 

miljöledningssystem och riktlinjer som tillämpas idag. Sedan följer en diskussion kring hur 

granskningen av hållbarhetsrapporten går till samt teorier och modeller för granskning och 

påverkan. 

  

3.1 Miljö- och hållbarhetsredovisningens utveckling 

En hållbarhetsredovisning ska visa hur den ekonomiska utvecklingen samstämmer med 

företagets miljörelaterade, sociala och etiska förhållanden. Denna skiljer sig från 

miljöredovisningen som endast visar hur företaget arbetar för miljön och att man är 

medveten om vilken påverkan man gör på sin omgivning. 
Miljöbokhyllan (2008) 

 

Utvecklingen har enligt Wennberg (2004) svängt från sjuttiotalets socialredovisning via 

miljöredovisning till dagens hållbarhetsredovisning. FAR SRS:s info nr 1 (2008) menar också 

på att miljöredovisning under det senaste decenniet utvecklats till hållbarhetsredovisning. 

Enligt Bergström, Catasús och Ljungdahl (1998) tog utvecklingen fart från miljöredovisning 

mot hållbarhetsredovisning under åttiotalet då de definierade ett ökat behov och en ökad 

efterfrågan på miljöredovisning. De påstår att miljöredovisningen blev aktuell i många företag 

men på grund av olika orsaker. Vissa föll för trycket från intressenter medan andra såg det 

som en strategisk satsning. Andra valde att anlita experter och låta dem sköta miljöfrågorna på 

sidan om affärsverksamheten. Larsson i Halling (2007) hävdar att långt ifrån alla företag har 

tagit fasta på detta fenomen, men att det idag finns en trend hos företagen att upprätta en 

hållbarhetsredovisning. Larsson (2006) anser att oviljan som finns mot den här sortens 

rapportering beror på att hållbarhet och socialt ansvartagande ses som flummigt och svårt att 

redovisa. Invändningarna mot hållbarhetsrapporten är samma som de som miljöredovisningen 

stötte på för ungefär 15 år sedan, då den uppstod i årsredovisningslagen i form av ett tillägg 

av miljöinformation i förvaltningsberättelsen.  

 

Larsson (2006) föreslår även att ytterligare intressenter utöver de traditionella måste 

definieras, nämligen de som vill undvika onödiga risker i sina portföljer. De risker som 
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uppkommit är inte längre enbart finansiella utan frågor som rör ansvarstagande och miljö blir 

även dem riskfrågor inom företaget. Dessa risker tycker Rosell (2005) måste hanteras av 

företagsledningarna och här kan revisionen vara ett stöd i företagets hållbara affärsutveckling. 

Detta innebär att revisionsbranschen måste bygga upp den nödvändiga kompetens som krävs.   

 

Idag finns som tidigare nämnt ingen gemensam standard för hur hållbarhetsrapporten skall se 

ut och den kan därför presenteras på flera olika sätt enligt Larsson (2008): 

1. Genom ett fristående dokument 

2. Som en hållbarhetsupplysning i förvaltningsberättelsen (med lagbundet krav om 

revision)  

3. Som hållbarhetsredovisning i tryckt årsredovisning  

 

Larsson (2005) anser att de olika sätten medför en brist i jämförbarheten mellan företagens 

påverkan på omgivningen. Sveriges Finansanalytikers Förening (SFF) rekommenderade i 

oktober 2007 att låta hållbarhetsredovisningen utgöra en del av årsredovisningen eller att man 

i denna hänvisar till en separat publicerad hållbarhetsredovisning som till exempel kan finnas 

tillgänglig på företagets hemsida. Larsson tror att SFF, med denna rekommendation, vill få 

många företag att ändra förhållningssätt till hållbarhetsredovisning i Sverige. 

 

En av personerna som förespråkar en standard är Cerin (2005), men då främst en sådan som 

bestämmer hur granskningen ska genomföras. Detta för att granskningen skall bli värdig sitt 

namn och för att undvika att redovisningen blir till ett reklamtryck. Larsson (2005) anser 

vidare att det är att föredra för företagen att hållbarhetsrapporteringen motsvarar de krav som 

ställs på de finansiella rapporterna. Detta medför då enligt honom en högre grad av säkerhet 

och tillförlitlighet på redovisningen. Han anser att målet med hållbarhetsredovisningen är att 

den ska ha en så hög grad av likhet med verkligheten som möjligt, det vill säga att 

granskningen kan stämplas med ”så här är det”. Detta kan i sin tur endast uppnås genom en 

extern granskning av hållbarhetsrapporten. 

 

Flening (2005) ser både nackdelar och fördelar med att placera hållbarhetsredovisningen i 

årsredovisningen då den oftast urholkas innehållsmässigt när den placeras där samtidigt som 

den då omfattas av revisorns granskning. För att denna externa granskning då ska bidra till ett 

ökat värde och för att trenden ska hålla i sig, krävs enligt Cerin att motiven för att rapportera 

om miljö och sociala frågor utvecklas från att vara legitimitetssökande till att bli 
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legalitetssökande. På så sätt blir den bild av företagen som förmedlas till intressenterna mer 

trovärdig. Han menar på att revisorn blir en nyckelspelare i detta arbete. 

 

3.2 Revisorn 

”En revisor är en person som har till yrke att utföra revision och därmed förenlig verksamhet 

t.ex. rådgivning på redovisnings- och skatteområdet. En revisor har att iaktta god 

revisionssed (yrkespraxis) och god revisorssed (etiska normer för yrkesutövning) som har 

kodifierats av Föreningen för revisionsbyråbranschen.”  
Nationalencyklopedin (2008) 

 

I Revisorslagen (2001:883) 20§ stadgas att revisorn i revisionsverksamheten skall utföra sina 

uppdrag med opartiskhet och självständighet samt vara objektiv i sina ställningstaganden. 

Revisionsverksamheten skall organiseras så att revisorns opartiskhet, självständighet och 

objektivitet säkerställs. Eriksson (2007) tycker att det är en självklarhet att revisorn ska vara 

med och utveckla samhället i allmänhet och näringslivet i synnerhet och att detta görs genom 

att revisorn i sin yrkesroll står för vissa kärnvärden. Dessa kärnvärden är enligt Eriksson 

professionalism, etik och moral samt engagemang. En annan viktig del i revisorns roll är 

balansen som måste råda mellan de två yrkesrollerna, kontrollant och rådgivare, som visas i 

modellen nedan. Eriksson anser att de båda rollerna är en förutsättning för varandra men att 

en för omfattande rådgivarroll hotar oberoendet gentemot klienterna och på så sätt även 

skadar samhällets förtroende för revisionsbranschen. 

 

 
Eriksson (2007) 
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Dunfee et al. i Brenkert (2004) diskuterar två olika sorters oberoende som ska beaktas i 

revisorsrollen, ”independence of mind” och ”independence in appearance”. Den förstnämnda 

handlar om att revisorn inte får ha ett egenintresse i företaget som denne reviderar, då detta 

kan innebära att revisionen inte blir objektiv. Den andra sortens oberoende hänger samman 

med den första och innebär att om revisorn inte varit objektiv i sin revision kommer övriga 

intressenter, såsom investerare, att ifrågasätta revisorns resultat.  

 

Detta oberoende är lika viktigt vid granskning av hållbarhetsredovisning som vid granskning 

av den finansiella informationen enligt FAR SRS (2008). Denna görs med hjälp av 

rekommendationen RevR 6 - Om oberoende översiktlig granskning av frivillig separat 

hållbarhetsredovisning. Rekommendationen bygger på en internationell standard för 

granskning och bestyrkande, ISAE 3000 (International Standards on Assurance 

Engagements). Den innebär att granskningsuppdraget går ut på att den externa revisorn 

kontrollerar att hållbarhetsrapporteringens utformning och innehåll överensstämmer med de 

kriterier den är utformad efter (se stycke 3.5.1). Dessa kriterier är enligt FAR SRS oftast 

uppsatta efter lagar, förordningar eller riktlinjer.  

 

3.3 Miljöledningssystem och riktlinjer 

FAR SRS (2008) ser ett ökat krav från den finansiella marknaden att företagen ska redovisa 

miljöpåverkan och påverkan på andra sociala faktorer. Detta har lett till önskemål om 

stadgande av riktlinjer för vad miljö- och hållbarhetsredovisningen bör innehålla. I och med 

efterfrågeökningen på hållbarhetsredovisningar har även efterfrågan på en oberoende 

granskning av dessa ökat.  

 

3.3.1 Miljöledningssystem 

Naturvårdsverket (2003) menar i sin rapport att riktlinjer för miljörevision antogs redan 1988 

av International Chamber of Commerce (ICC) i form av så kallade miljöledningssystem1. 

Ledningssystemet utgör verktyg som ska underlätta arbetet och standarderna som certifierar 

detta system ger i sin tur enligt Swedish Standards Board (SIS) en arbetsmodell för ständiga 

förbättringar. Naturvårdverket (2003) anser vidare att själva granskningen av det interna 

                                                 
1 Ett sådant definieras idag som ett ”frivilligt system med syfte att etablera rutiner för systematiskt miljöarbete i 
företag och andra verksamheter” enligt Nationalencyklopedin. 
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miljöledningssystemet visar om verksamheten verkligen bedrivs efter detta och om det är 

ändamålsenligt uppbyggt. 

 

Eco Management and Audit Scheme (EMAS) påvisar Bergström, Catasús & Ljungdahl 

(1998) är det miljöledningssystem med frivillig anslutning som grundar sig i politiska beslut 

och sammanhänger med EU:s femte åtgärdningsprogram Mot en hållbar utveckling. Dess 

certifieringsorgan, ISO 14001, är ett internt verktyg och ställer inga krav på extern granskning 

av själva redovisningen. Fördelen med detta organ är att man genom en total granskning av 

hela den interna verksamheten kan hitta interna resurs- och miljökrävande processer som kan 

minimeras och därmed bidra till en hållbar utveckling. Enligt Bennett & James (1998) har den 

interna revisionen traditionellt sett blivit en del av den finansiella funktionen som rapporteras 

och hör till de övriga interna kontrollerna inom organisationen. Ett motiv till att upprätta en 

god genomförd intern kontroll är att företaget vill dra ner på kostnaden för externa revisorer 

och istället kostnadseffektivisera med de resurser som redan finns inom företaget och 

samtidigt säkra de finansiella rapporterna själva. De menar vidare att intern revision är särskilt 

relevant för de företag som har väsentligt höga riskfaktorer och påverkar miljön i högre grad. 

I många organisationer genomförs ofta miljörevisionen av en specialistfunktion men detta kan 

istället reduceras till att ingå i det vanliga interna revisionsprogrammet, för att som sagt, 

reducera dessa kostnader. 

 

Revisorns funktion som ”kontrollant” av den interna funktionen kommer att bli extra viktig i 

det förändringsarbete som pågår i många organisationer, menar Wilkens i Komrev AB (1997). 

I samma takt som detta arbete fortgår, förändras den interna kontrollen. För att säkerställa att 

processer i företaget utförs rätt från början, måste det inom företaget finnas kunskap om 

värdeskapande i dessa processer. Enligt Källström et al. i Komrev AB (1997) sker detta 

värdeskapande genom ett väl fungerande kvalitetssystem, som bedrivs systematiskt och är en 

ständigt pågående process, där arbetet ständigt förbättras.  

 

Begreppet ständig förbättring, som även används flitigt i utformningen av ISO 14001, är 

alldeles för allmänt och ger för mycket utrymme för egen tolkning anser Larsson (2005). 

Detta menar Larsson i sin tur leder till en lägre tillförlitlighet i miljöarbetet och att det läggs 

för mycket vikt på det egna företagets interna miljöhänsyn och det finansiella resultatet av 

detta. Larsson önskar istället att företag lägger ner mer tid på resultatet av miljöarbetet och 

inte de kostnader eller det system som lett fram till detta resultat. 
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3.3.2 Riktlinjer 

Olika miljöledningssystem och olika riktlinjer (arbetssätt) krävs för upprättandet en 

hållbarhetsredovisning. Miljöbokhyllan (2008) påvisar att GRI:s Sustainability Reporting 

Guidelines anser att informationen i hållbarhetsredovisningen bör innehålla ämnen och 

indikatorer som reflekterar organisationens ekonomiska, samhälls- och miljöpåverkan som i 

sin tur påverkar intressenters bedömning och beslut. 

 

Larsson och Ljungdahl (2008) påstår att GRI inte är en produkt utan en process, vars vision är 

att bli lika accepterad och standardiserad som redovisning av den finansiella informationen. 

GRI ses idag enligt Flening (2005) som det mest accepterade instrumentet vid upprättandet av 

en hållbarhetsredovisning där alla aspekter ingår. Hon anser dock att en overifierad 

hållbarhetsredovisning ger en lägre grad av kvalitet och trovärdighet i intressenternas ögon 

och i och med detta, kommer GRI:s vision enligt Flening endast att uppnås genom att en 

extern verifierare granskar redovisningen. Hassel (2008) menar vidare att riktlinjerna 

förväntas ge hållbarhetsredovisningen ett mer standardiserat format som underlättar för de 

externa bedömarna av den. Dessa internationella riktlinjer kan enligt Hassel, Ljungdahl och 

Larsson (2008) påverka utformningen av hållbarhetsredovisningen men de ligger fortfarande 

utanför de formella krav som ställs på den finansiella redovisningen och därför kan 

hållbarhetsredovisningen utformas som företaget behagar.  

 

Triple bottom line-begreppet är ett annat förhållningssätt som innefattar andra aspekter än de 

rent finansiella. Begreppet förespråkas av Sarre & Treuren (2001) som menar att dessa 

aspekter är minst lika viktiga och kräver att de tas lika mycket i beaktande. Ekonomisk 

utveckling beror inte bara på ett företags finansiella styrka utan även på dess sociala och 

miljömässiga hållbarhet. Deegan & Unerman (2006) påvisar på samma sätt, att företag som 

vill nå långsiktig hållbarhet behöver dels finansiell styrka (som utgörs av vinst), en 

minimering eller eliminering av de negativa konsekvenserna på miljön som företaget ger 

upphov till, samt att företaget agerar i likhet med de sociala förväntningarna från samhället. 

Detta sätt att redovisa kan då ge en bättre förståelse för hur företag bidrar till sociala, 

ekonomiska och miljömässiga konsekvenser. 

 

Kritik som Deegan & Unerman (2006) framhåller mot detta förhållningssätt, är att det inte 

finns ett detaljerat ramverk för hur man ska presentera dessa tre dimensioner i den finansiella 

rapporten och inte heller tillräcklig vägledning för hur man rent praktiskt upprättar denna 
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hållbarhetsredovisning. Hassel (2008) bedömer att samspelet mellan miljö, socialt ansvar och 

finansiell information ska kunna mätas i en integrerad rapport, som triple bottom line avser 

och att GRI även borde uppfylla detta samspelstänkande.  

 

GRI:s Sustainability Reporting Guidelines åsyftar att när ett företag valt vad som ska 

redovisas i hållbarhetsredovisningen, finns både externa och interna faktorer att ta hänsyn till 

och om företaget anser att deras interna faktorer på något sätt påverkar miljön skall dessa ses 

över. En annan viktig del i deras riktlinjer menar Larsson & Ljungdahl (2008) är 

intressenthänsynen, vilken säger att företaget bör identifiera de viktigaste intressenterna till 

hållbarhetsredovisningen och hur man tagit deras intressen i beaktande vid upprättandet av 

denna.   

 

3.4 Granskningen  

Grunden för en formell certifiering av intern och extern granskning av ett företags påverkan 

på omgivningen anser Larsson (2005) är de riktlinjer som idag finns. FAR SRS (2008) 

föreslår i RevR 6 att resultatet av kommunikationen mellan hållbarhetsredovisningens 

intressenter och revisorn även den kan utgöra en del av de kriterier som revisorn sedan måste 

utgå ifrån i sin granskningsprocess och att denna dialog idag blir allt vanligare.  

 

Vidare fastställer FAR SRS (2008) att tillförlitligheten är ett av de vedertagna kriterierna i 

granskningsarbetet av hållbarhetsrapporten och att dessa skall vara tillgängliga för användaren 

av redovisningen. SFF (2007) rekommenderar att företag som väljer att upprätta en 

hållbarhetsredovisning ska följa GRI:s riktlinjer och dessutom låta kvalitetssäkra den för ökad 

trovärdighet. I dessa fall blir revisorns roll enligt FAR SRS att utifrån GRI’s riktlinjer granska 

hållbarhetsredovisningen. 

 

Granskningsprocessen som följer efter upprättandet av ett företags hållbarhetsredovisning, 

regleras som nämnts tidigare starkt av RevR 6 i FAR SRS (2008), givet att den utförs av en 

revisor. Däremot är det upp till företaget att välja ut vad det är som ska granskas menar 

Larsson & Ljungdahl (2008). Om man följer GRI:s riktlinjer har företaget friheten att själv 

välja vilken omfattning och nivå man vill ha på den oberoende granskningen. När det gäller 

bestyrkandet av en hållbarhetsredovisning så skiljer sig den från den finansiella redovisningen 
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på det sättet att revisionsbolagen endast uttalar sig med begränsad säkerhet. Inom den 

finansiella redovisningen kan även en hög men inte absolut grad av säkerhet bestyrkas. 

 

GRI har tre olika redovisningsnivåer så kallade GRI Application Levels där företag som följer 

dess riktlinjer kan betygsätta sin hållbarhetsredovisning med bokstaven A, B eller C, där C är 

lägst och som lämpar sig bäst till företag som inte tidigare upprättat någon 

hållbarhetsredovisning. Dessa sätts alltså beroende på hur omfattande hållbarhetsrapporten är. 

Regeringskansliets riktlinjer (2008) stadgar att till bokstaven kan sedan läggas ett ”+” om 

redovisningen blivit externt granskad. 

 

Många företag gör upp egna specifika riktlinjer som endast kan appliceras på deras 

verksamhet. Detta går bra enligt RevR 6 i FAR SRS (2008) men det är då viktigt att man 

uppfyller en viss ändamålsenlighet med hållbarhetsredovisningen, det vill säga att man 

uppfyller krav på relevans, fullständighet, tillförlitlighet, neutralitet och begriplighet. Målet är 

att öka tillförlitligheten till den kontrollerade rapporten.  

 

I Balans (2005) menar Larsson att granskningen av hållbarhetsredovisningen även kan göras 

av andra aktörer än revisorer som exempelvis jurister, ingenjörer eller olika NGOs2. 

 

3.5 Teorier och modeller för granskning och påverkan 

3.5.1 Stegmodellen 

Park & Brorson (2005) presenterar i deras artikel en femstegsmodell som visar vilka steg den 

rapporterande organisationen tar för att uppnå en tredjeparts revision, det vill säga en extern 

revision, av hur företaget typiskt sett redovisar hållbarhets- och miljöeffekter. Denna process 

går hand i hand med FAR SRS:s föreslagna riktlinjer för upprättande av en 

hållbarhetsredovisning och för varje steg som tas skall ändamålsenlighet uppfyllas. Denna 

uppfylls genom de fem krav som nämnts i förgående stycke. Dessa krav eller kriterier 

används även för att utvärdera innehållet i hållbarhetsredovisningen. Stegmodellen visar 

praktiskt hur företag låter en extern granskare kontrollera och granska 

hållbarhetsredovisningen.   

 

                                                 
2 Non Governmental Organizations eller icke-statliga organisationer   
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Steg ett i modellen nedan utgörs av granskningsprocessens planeringsfas där en dialog med 

intressenterna förs. Denna fas är enligt FAR SRS (2008) viktig då det är i den som 

bedömningen av vad som överhuvudtaget ska granskas görs. Svårigheten i denna bedömning 

ligger i att alla relevanta intressenters synvinklar ska åskådliggöras. Steg två är en förlängning 

av planeringsfasen då granskaren samlar in den information som behövs för att kunna utföra 

granskningsarbetet. Detta kan ske som exemplifierat i modellen, genom intervjuer med 

företagsledningen. Själva utförandet av granskningen sker i steg tre då revisorn granskar 

rapporterad hållbarhetsdata och information i hållbarhetsredovisningen. Han eller hon ska 

även i detta steg göra en helhetsbedömning av att informationen överrensstämmer med 

angivna kriterier och till slut granska den intressentdialog som legat till grund för vad som 

granskats.  

 

I steg fyra uttalar sig revisorn om den information som granskats. Om den utgör tillräckliga 

bevis för att upprättandet av hållbarhetsredovisningen skett i enlighet med kriterierna ovan, 

kan utformningen av bestyrkanderapporten, eller som den i modellen kallas, ”third-party 

assurance statement”, ske. Processen avslutas i modellens femte steg då granskaren och det 

rapporterande företaget sätts i en dialog för att behandla de synpunkter som framkommit eller 

de åtgärder som av företaget bör tas.  

 

 

 

Park & Brorson (2005) 

 

Kriteriet relevans är uppfyllt om det för användaren av hållbarhetsredovisningen underlättar 

att ta beslut. Detta sker mellan steg två och tre i modellen. Enligt granskningsprocessen i 
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RevR 6, sker gallringen av relevant information vid granskaningen av kvalitativ och 

kvantitativ information och av väsentligheten i denna. Fullständighet uppnås då alla relevanta 

faktorer tagits hänsyn till, enligt stegmodellen sker detta i steg fyra. Tillförlitligheten i 

systemet för informationssökande skall granskas av revisorn och i komplexa system kan man 

anlita en expert för bedömning av detta. Neutralitet och begriplighet måste föreligga under 

hela processen. FAR SRS (2008) hävdar att grunden för en granskning är att kriterierna är 

identifierbara. 

 

Stegmodellen som Park & Brorson (2005) tagit fram kan även kopplas samman med 

legitimitetsteorin och intressentteorin då modellen används av företagen för att uppnå en 

extern revision som medför legitimitet och för att uppnå den följs intressenternas kriterier.  

 

3.5.2 Legitimitets- och intressentteorin  

Legitimitetsteorin är den mest använda teorin för att förklara varför företag 

hållbarhetsrapporterar enligt Campbell et al. (2001). Teorin bygger på förevändningen att det 

finns ett så kallat ”socialt kontrakt” mellan företaget och samhället och att detta ligger till 

grund för hur samhället tycker att företaget ska bedriva sin verksamhet hävdar Deegan & 

Unerman (2006). Ljungdahl (1999) diskuterar begreppet legitimitet och menar att för att man 

ska uppnå en sådan måste företaget och samhället ha samma normer och värderingar. Ur 

företagets perspektiv blir legitimiteten en resurs som företaget behöver och det förutsätter att 

intressenterna delar samma värderingar. Legitimiteten måste bibehållas för att intressenterna 

ska vara trogna och det är ofta här problemet ligger anser O’Donovan (2001). Genom 

legitimitets- och intressentteorin menar Ljungdahl (1999) att revisorns roll i 

hållbarhetsredovisningen kan förklaras genom att företagens intressenter ställer krav på att 

dessa ska uppvisa att verksamheten de driver är laglig och legitim. Revisorns roll blir att 

fastställa legitimiteten genom att granska den redovisning som görs och utifrån dennes 

bedömning kan intressenterna ta ställning till om de anser att företaget uppfyller de krav som 

de och samhället ställt.  

 

Enligt Suchman i Ljungdahl (1999) är en strategisk syn på legitimitet den att företaget kan 

framstå som manipulativt i sina försök att uppnå legitimitet då de inte genomför några reella 

förändringar. För att undvika detta kan exempelvis en kvalitetssäkring i form av ett 
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bestyrkande av en revisor genomföras. En institutionell syn menar att legitimitet uppstår då ett 

företag använder sig av samma organisatoriska form som många andra företag eller övriga 

organisationer i samhället och bara genom att de applicerar samma form så blir företaget 

legitimt. Detta implicerar att företagen redovisar information om miljö och hållbarhet för att 

bevisa att de följer samhällets normer och därför är legitima.  

 

Intressentteorin ligger nära legitimitetsteorin, men den går in mer specifikt på företagets 

intressenter istället för samhället i sin helhet. Deegan & Unerman (2006) tycker att inom 

denna teoribildning blir det sociala kontraktet anpassat efter varje målgrupp av intressenter 

som sedan, enligt Ljungdahl (1999), även kan delas upp i primära och sekundära 

intressentgrupper. De primära intressenterna är enligt Clarkson (1995) de som direkt är 

involverade i företagets verksamhet medan de sekundära intressenterna är de som på andra 

sätt influerar eller påverkar företaget men som inte är essentiella för företagets överlevnad. 

Vidare menar Ljungdahl att teorin delas upp i två olika delar i vilka intressenterna behandlas 

olika. I den normativa delen har alla intressenter samma rättigheter att exempelvis få 

information om olika beslut inom organisationen men inom den instrumentella delen tenderar 

företaget att prioritera att bemöta de förväntningar som de allra största och mäktigaste 

intressenterna har. 

 

Denna ansats anser Ljungdahl (1999) används i större utsträckning av företagen då en 

uppfyllelse av intressenternas krav i en viss fråga vid ett senare tillfälle kan användas som 

argument för fortsatt investeringar i företaget. Företagsledningen kan även välja utifrån deras 

syn på intressentgruppen vilken information de ska redovisa och på vilket sätt de ska göra det 

för att förmedla en viss bild av företaget. Hållbarhetsredovisningen kan här ses som en del i 

hur de vill vinkla sig mot olika intressenter.      

 

3.5.3 ”Draken” 

De Geer i Larsson (2005) har upprättat en modell som kallas ”draken” vilken visar på ett 

samband mellan två begrepp som i sin tur kan härledas till begreppet hållbarhetsredovisning. 

Den översta delen av draken innehåller begreppet Corporate Governance (CG) 

(=bolagsstyrning), som Larsson (2005) definierar som tankegångar och bestämmelser om hur 

bolag skall styras och att denna styrning främst sker genom den finansiella sektorn, 

näringslivet, politiker och NGOs. Englén anser i Öhrlings publikation ”Röster om transparens 
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och hållbarhetsredovisning” (2008) att för att kunna styra och utveckla sin verksamhet är man 

i ledningen beroende av all korrekt information.  

 

Företagets roll sätts enligt modellen samman av förväntningarna från dessa fyra ”hörn” 

(finansiell sektor, näringsliv, politiker och NGOs) och deras förväntningar ställs ibland mot 

varandra och ibland samverkar dem tror Larsson (2005). Den enskilda människan kan i denna 

modell påverka företaget genom politiken och politiska val som indirekt berör företagens 

ledning och styrning. Hon kan även agera intressent och genom den finansiella marknaden 

styra företaget. Möjligheterna för den enskilda människan att styra företag har på senare år 

ökat kraftigt. 

 

 
 Larsson (2005) s.34 

 

Den undre delen av draken är den del som behandlar det socialt ansvarsfulla företagandet, 

Corporate Social Responsibility (CSR). Här sätter man företagets totala verksamhet i relation 

till miljö och människor. De Geer i Larsson (2005) påstår att grundförutsättningen för ett bra 

socialt arbete är tesen om att den yttre miljön skall vara värd att vistas i och att ett företag som 

vill vara framgångsrikt och på lång sikt lönsamt, kräver en integration av dessa två begrepp, 

CG och CSR.  

 

Hassel i Öhrlings publikation ”CSR- från risk till värde” (2008) konstaterar att debatten om 

det ansvarfulla företaget som tar dessa två begrepp i beaktande vid beslut blir ifrågasatt om att 

verkligen vara lönsamt och att det är dyrt att investera i CSR. Vidare menar Friedman, i 
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samma skrift som ovan, att det faktiskt är ledningen som har problem med hur de ska bedöma 

denna typ av information och på så sätt knyts begreppen ihop.  

 

De åtaganden ett företag tar är beslut som görs av högsta ledningen, som i sin tur påverkar hur 

bolaget styrs och den interna kontroll man har över sin verksamhet. Denna kontroll påverkar 

den yttre miljön och på så sätt visar företaget vilket socialt ansvar de tar. Denna modell är då 

efterlevd och leder till att företaget bedriver hållbar affärsutveckling. Detta anser De Geer och 

Larsson (2005) att en integration av dessa två begrepp leder till och ”giftermålet” skapar ett 

nytt fenomen, hållbar affärsutveckling eller Sustainable Business Development, SBD.  

 

De verktyg som används för att bedriva arbetet med den hållbara affärsutvecklingen är enligt 

Larsson (2005) samma miljöledningssystem och riktlinjer som vid upprättande och 

bestyrkande av en hållbarhetsredovisning.  
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4 Empiri 

I detta avsnitt presenteras en sammanställning av den information som framkommit genom 

intervjuerna. Upplägget av empiriavsnittet har tematiserats utifrån hur intervjuerna 

genomförts och utifrån de frågeställningar som presenterats i problemdiskussionen. 

 

4.1 Intervjuobjekten 

Magnus Enell arbetar som Senior Advisor på Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Han är även 

adjungerad professor på Internationella Miljöinstitutet vid Lunds Universitet och arbetar med 

rådgivning inom CSR3 och hållbarhetsredovisning. Enell har varit med i GRI sedan starten 

1997 och sitter sedan sex år tillbaka i GRI:s Stakeholder Council som är GRI:s ”policy 

forum” där man diskuterar nyckelstrategier och policyproblem i företag.   

 

Lars-Olle Larsson är specialistrevisor inom hållbarhetsredovisning på Öhrlings 

PricewaterhouseCoopers och han är bland annat FAR SRS:s representant i FEE: s4 

”Sustainability Policy Group” och i organisationen ESRA5.  

 

Birgit Flening är auktoriserad revisor på Ernst & Young och är specialiserad inom 

hållbarhetsredovisning. Hon är för närvarande ordförande i Sveriges Finansanalytikers 

Förenings CSR-grupp och hon är även en aktiv naturvetare. 

 

4.2 Hållbarhetsredovisning och dess innehåll  

Enell berättar att det under 1970- och 1980-talet fanns krav på förbättring inom 

miljöredovisningen och att det var då man började visa vilka arbeten man inom företaget 

gjorde med miljön. Med visa menar Enell att skriftligt berätta vilket miljöarbete man lade ner 

just för att göra det juridiskt bindande. Flening berättar att redan 1979 då hon arbetade med 

social redovisning på det statligt ägda läkemedelsföretaget Fortia Pharmacia6, diskuterades 

hållbarhetsredovisning men att denna diskussion efter ett par år lades ner då ingen ville 

”hänga på”. Hon påpekar dock att det idag är just den svenska staten som är först ut i världen 

                                                 
3 Corporate Social Responsibility   
4 Fédération des Experts Comptables Européens 
5 European Sustainability Reporting Association 
6 Idag heter företaget Pharmacia 
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med att lagstifta om obligatorisk hållbarhetsredovisning för statlig ägda företag. Enell säger 

att det inte var förrän i slutet på 1990-talet som det började dyka upp frivilliga integrerade 

miljöredovisningar som då fick olika namn och innefattande social redovisning eller var en 

kombinerad social- ekonomi- och miljöredovisning.  

 

Larssons definition av begreppet hållbarhetsredovisning är likvärdig med GRI:s 

redovisningsriktlinjers definition. Han menar att ”om man följer GRI:s riktlinjer om 

hållbarhetsredovisning så gör man ju en hållbarhetsredovisning”. GRI:s riktlinjer får alltså 

enligt honom bli definitionen av hållbarhetsredovisning och att det är det enda formatet som 

är internationellt normgivande för en redovisning av denna typ. Enells definition är en 

integrerad redovisning av hur man arbetar med hållbar utveckling och vilka mål man i 

företaget satt upp.  

 

Flening menar på samma sätt att hållbarhetsredovisningen är något som växer fram till 

skillnad från bokföring och årsbokslut av den finansiella redovisningen. Vidare säger hon att 

begreppet handlar om att ett företag redovisar sitt förhållande eller rättare sagt, sitt 

förhållningssätt, till hållbarhetsfrågor. Enell trycker på att innehållet i en 

hållbarhetsredovisning ska innehålla en balans mellan vad man är duktig på och vad man är 

dålig på. Flening anser att det handlar om en påverkan åt båda hållen, både hur företaget 

påverkar men också hur företaget blir påverkat. ”I min värld påverkar företaget miljön direkt 

och indirekt, lokalt och globalt, men hållbarhetsredovisningen ska även innehålla information 

om hur man påverkas av hållbarhetsfrågorna.” Flening tillägger att hållbarhetsredovisningen 

naturligtvis kan se ut hur som helst eftersom den är frivillig och att den idag inte behöver bli 

bestyrkt.  På samma sätt trycker Larsson på att hållbarhetsinformation först och främst, 

förutom för statligt ägda bolag, är ett frivilligt område. Bolagens klienter väljer själva både 

omfattning och fokus på upprättandet av hållbarhetsredovisningen och även vilka indikatorer 

de väljer att rapportera på. 

 

Larsson hänvisar till ESRA:s hemsida7 för en rapport som publicerades 2007 som visar 

statistik över 17 länders upprättande av hållbarhetsredovisningar. Denna rapport åskådliggör 

att Sverige och svenska företag under 2007 upprättade 60 hållbarhetsredovisningar samtidigt 

som man i Storbritannien upprättande 360 stycken, vilket visserligen beror på att är 

                                                 
7 www.sustainabilityreporting.eu  
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Storbritanniens ekonomi är fem-sex gånger större än Sveriges. Vidare beskriver Larsson att i 

antalet oberoende bestyrkta och kvalitetssäkrade hållbarhetsredovisningar hamnar Sverige 

tyvärr på näst sista plats där endast 16 % av de totalt 60 upprättande redovisningarna var 

bestyrkta. Italien upprättade 140 hållbarhetsredovisningar och av dessa var hela 38 % 

bestyrkta. 

 

4.3 Riktlinjer 

Diskussionen om hur viktigt det är för företagen att integrera hållbarhetstänkandet i 

redovisningen tog fart vid uppkomsten av GRI menar Enell. GRI ville inte att redovisningens 

resultat skulle mynna ut i en separat finansiell redovisning, en separat redovisning för miljö 

och en för sociala förhållanden, utan att dessa skulle integreras precis som definitionen av 

begreppet hållbar utveckling säger. 

 

Flening berättar att den frivilliga redovisningen inte har samma förutsättningar som den 

lagstadgade. I en årsredovisning tillämpas en god redovisningssed och en god revisionssed 

och det är kopplat till olika redovisningsstandarder beroende på om det är stora bolag eller 

små bolag, om de tillämpar IFRS8, US GAAP9 eller bokföringsnämndens allmänna råd. Men 

hon menar att ”på den här andra sidan” finns ingen god sed, men det finns istället en 

vägledning i form av GRI. Det är dock inte alla som använder sig av deras riktlinjer. Som 

exempel tar Flening Stockholms läns landsting som hon tycker gjorde ett väldigt bra 

hållbarhetsarbete genom att de satte upp egna mål som de sedan redovisade efter. 

 

En anledning till att företag väljer att redovisa enligt GRI:s riktlinjer är enligt Larsson bristen 

på andra tillvägagångssätt. Enell menar på samma sak, att det är de enda som finns, eller i alla 

fall att de är de bästa riktlinjerna som finns eftersom de är globala, vilket han tycker är viktigt 

då många stora företag som hållbarhetsredovisar finns i många länder. Flening framhåller att 

GRI:s riktlinjer inte är ”världens bästa” men att det inte finns några andra. Hon anser att dessa 

inte är tilltäckligt bra för att det fattas mycket i dem. ”De av GRI:s riktlinjer som jobbar 

mycket med mänskliga rättigheter är tunga men de på miljö har inte alls varit lika tunga.”  

Hon ställer sig frågan varför inte klimatdebatten avspeglas särskilt mycket i GRI. Flening 

visar på ett ”reference sheet” över GRI:s riktlinjer att exempelvis transporter inte har någon 

                                                 
8 International Financial Reporting Standards 
9 Generally Accepted Accounting Principles 
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obligatorisk indikator. Arbetet med förnybar energi finns inte heller med. Man kan som 

företag välja att göra en full granskning utan att ens ha tagit upp dessa faktorer. Avsaknaden 

av indikatorer som rör klimatproblemet gör därför att Flening tycker att riktlinjerna från GRI 

inte är tillräckligt bra.  

 

En annan anledning till att välja GRI:s riktlinjer vid upprättandet av en hållbarhetsredovisning 

är enligt Enell att de är framtagna genom en så kallad ”multi stakeholder process” som 

innebär att flera intressenter fått vara med för att påverka dess innehåll så att inte 

hållbarhetsredovisningen skall rikta sig till endast en intressent. Larsson menar likaså att dessa 

riktlinjer vuxit fram genom ett samarbete mellan företag, näringsliv, fackföreningsrörelser, 

NGO:s och revisorsorganisationer. Intressenter deltar och utvecklar kontinuerligt de här 

riktlinjerna säger Larsson. De enas om hur den här typen av redovisning ska vara disponerad 

och vilka indikatorer företag bör redovisa.  

 

GRI:s riktlinjer förenklar granskningsarbetet väldigt mycket anser Enell. Genom dessa har 

man en kokbok att stämma av mot och man kan hela tiden hänvisa till att det är just dessa 

riktlinjer man följer. Flening tycker däremot inte att riktlinjerna förenklar arbetet utan hon 

tycker inte att det spelar någon roll vad man utgått ifrån. Företaget kan självt ha satt upp de 

kriterier som man ska rapportera mot och bara för att man har valt GRI:s riktlinjer behöver det 

enligt henne inte bli lättare.  

 

4.4 Granskning och bestyrkande 

4.4.1 Granskningsprocessen 

På frågan hur själva granskningsprocessen går till beskriver Enell att det är revisionsföretagen 

som genomför den och att ISAE 3000 används som ett verktyg för att på ett bra sätt styra och 

granska. Larsson hänvisar till FAR SRS och RevR 6 vid själva granskningen av en 

hållbarhetsredovisning för att den innehåller hela metodiken. Oavsett vilken av 

revisionsbyråerna som får uppdraget att granska och bestyrka en hållbarhetsredovisning så 

följs denna rekommendation för hjälp genom arbetsgången menar han. Flening fastställer att 

RevR 6 bygger på ISAE 3000 då hon menar att tanken är att en revisor ska känna igen sig i en 

färdig struktur. Även Enell bestyrker att ISAE 3000 och RevR 6 starkt hänger samman, men 

han framhäver att om man dock upprättar en hållbarhetsredovisning utan att låta granska den, 
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är rekommendationerna och standarderna för granskning i det här läget ointressanta. GRI 

rekommenderar i sina riktlinjer att göra en granskning just för att höja trovärdigheten. 

 

Granskningen går enligt Flening till på samma sätt som i vanlig revision där man gör upp ett 

granskningsprogram och funderar på om man exempelvis har tillräckligt med personal och 

vilka dotterbolag som är väsentliga att ha med i granskningen. I en årsredovisning tas allt 

med, men i denna redovisning kan man skära bort vissa delar menar hon. Ett företag kan till 

exempel välja att redovisa koldioxidförbrukningen vid deras tillverkande enheter men strunta 

i att redovisa försäljningskontorets siffra. Det är upp till företaget att välja vad som ska 

redovisas och utifrån vilka kriterier som granskningen ska göras. Det här går bra, menar 

Flening, så länge företaget redovisar att de valt bort en del av verksamheten och att den delen 

då inte granskas. Larsson yttrar även han, att företaget själv kan upprätta sina egna kriterier 

och att man då som revisor, måste ta ställning till om man anser att företagets valda kriterier 

är relevanta och tillräckligt definierade och tydliga. Han understyrker dock att om man väljer 

att följa GRI:s riktlinjer är kriterierna därmed klara, accepterade och internationellt gångbara. 

 

Flening framhåller att eftersom det är frivilligt att redovisa är det också frivilligt att få det man 

redovisat granskat, verifierat och bestyrkt. Kunderna är de som bestämmer vad de vill ha 

granskat. Enell gör en liknelse mellan hållbarhetsredovisningen och fotbollens olika 

divisioner. Ett företag bestämmer själv i vilken division man vill spela, det vill säga hur 

mycket av hållbarhetsinformationen som ska granskas. Om man spelar i den högsta divisionen 

betyder det att allt ska granskas. De företag som ligger i den här divisionen har antagligen 

enligt Enell arbetat med allt och vill därför att allt ska granskas. Man kan i företagen ha som 

mål att gå upp till en högre division under kommande år om man nu spelar nere i korpen eller 

på division sex. Dessa företag gör då upp en lista på vilka punkter som ska ses över av den 

externe granskaren. Kunden kan även vara med att bestämma hur granskningen av 

hållbarhetsarbetet ska göras till skillnad från vid årsredovisningsrevisionen där revisorn själv 

bestämmer påpekar Flening. ”Det är kunden som ger ett uppdrag till oss revisorer och allt 

beror väldigt mycket på vad kunden vill.” Flening tar som exempel SJ:s 

hållbarhetsredovisning som verifierats av Larsson. I den är endast två indikatorer verifierade; 

summa koldioxidutsläpp och indikatorn för nöjd-kund-index. Med detta menar hon att man 

måste läsa rapporten noga. Om man inte gör det, så kan man tro att revisorn har granskat hela 

rapporten och så är nästan aldrig fallet. Flening tycker även att man kan fråga sig vad 

verifiering egentligen är. Hon menar att läsaren lätt kan tro att en hållbarhetsredovisning som 
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granskats på nivå B och fått ett ”+” borde vara ”full scope” (fullständig omfattning) men i 

själva verket är det bara två indikatorer som har granskats. Flening anser därför att en 

redovisning med endast två granskade indikatorer inte bör kallas verifierad, den borde istället 

få ett ”intyg på granskning av två indikatorer”. Hon menar att det kan finnas en risk att det blir 

en ”backlash” om man upptäcker det här och att man därför måste vara väldigt tydlig och visa 

i texten exakt vad som granskats.  

 

Flening tar vidare upp att för att överhuvudtaget kunna granska en hållbarhetsredovisning 

måste man undersöka om informationen verkligen är verifierbar. Om företaget vill ha en 

granskning med ”full scope” menar hon på att det inte är säkert att den information som finns 

att tillgå är verifierbar, då sannolikheten att ett företag byggt upp ett system med fullvärdig 

intern kontroll är lika med noll.    

 

4.4.2 Nödvändigheten av ett oberoende bestyrkande 

Flening berättar att endast var tionde hållbarhetsredovisning är granskad och verifierad. Man 

kan då fråga sig ifall en oberoende granskning av hållbarhetsredovisningen verkligen är 

nödvändig och varför. En oberoende granskning är enligt Enell nödvändig och ger en 

kvalitetsstämpel på företagets hållbarhetsrapport. Flening däremot anser att en verifiering bara 

är en del i kvalitetssäkringen. ”Det är inte kvalitetssäkring på det sättet man tänker sig utan 

det viktigaste är bolagets interna kontroll.” Den stora kvalitetssäkringen i 

hållbarhetsredovisningen menar hon är att ha en fungerande intern kontroll i systemen. 

Bolagets egen kvalitetssäkring är det viktigaste och sen uttalar sig revisionen om den. Hon 

berättar att den oerfarne läsaren lätt kan blanda ihop dessa, det vill säga det interna och det 

externa. Sedan uttalar sig revisorn om att redovisningen som har upprättats enligt olika 

kriterier (exempelvis enligt GRI) stämmer överens med de indikatorer och 

beräkningsmodeller som man har haft. Flening understyrker alltså att ett oberoende 

bestyrkande är en del av kvalitetssäkringen men det är inte den enda.  

 

Enell tycker att ett oberoende bestyrkande definitivt är något som har med trovärdighet att 

göra, precis som i årsredovisningen. För att sanningshalten i det man säger och skriver är 

riktig och att balansen mellan det som är bra och dåligt finns, är det nödvändigt att granska, 

eftersom det annars i redovisningen skrivs om ”hur fantastiskt allt är och hur duktig man är” 

och att det inte står ett ord om att man påverkar miljön negativt. Flening tror också att en 

hållbarhetsredovisning som inte är granskad över huvud taget riskerar att bara framhålla för 
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mycket ”success story”. Den riskerar enligt henne att framhålla det företaget själv tycker är 

viktigt och den riskerar att vara lite lös i kanten och i själva verket icke verifierbar.  

 

På samma fråga om nödvändigheten av att oberoende granska hållbarhetsredovisningen svarar 

Larsson att man först och främst måste ställa sig frågan om den icke-finansiella informationen 

som lämnas i hållbarhetsredovisningen enligt GRI verkligen är nödvändig och vilken funktion 

den informationen har och får. Utifrån diskussionen i media om effekter på klimatet, 

demokrati, utveckling, fattigdomsbekämpning, arbetsförhållandena och arbetsmiljöfrågor 

säger Larsson att om man i företaget gör bedömningen att sina produkter, affärsidé och 

affärsmodell är fullständigt opåverkad av den här diskussionen och att det inte kommer leda 

till några konsumentförändringar vad avser köpbeteende och preferenser för olika produkter, 

kan man strunta i att hållbarhetsredovisa.  

 

4.4.3 Revisorn som bestyrkare 

De speciella kompetenskrav som krävs för att granska och bestyrka en hållbarhetsredovisning 

är en mycket omfattande utbildning, säger Enell. En revisor ska inneha en bred kompetens 

inom hållbarhet och miljö.  

 

Flening betonar att man som hållbarhetsrevisor inte kan komma ut till företaget med en 

”checklista” på samma sätt som man gör i den finansiella revisionen.  Hon menar att det är 

beroende på de svaren man får som man fortsätter att ställa frågor kring verksamheten för att 

få den information man behöver. Det första man tar reda på är dock om informationen är 

verifierbar och hur företagsstrukturen ser ut. Hon berättar att revisorn kan vara med i början 

av ett företags arbete med hållbarhet för att kommentera den interna kontrollen och hur man 

stärker upp strukturen. Enligt Flening blir det första man gör att undersöka om informationen 

är verifierbar. Detta görs bland annat genom ”audit trail” (dokumentation).  När det är 

verifierbart kan revisorn börja sitt arbete och följer därmed FAR SRS:s RevR 6. Om det inte 

är verifierbart framhåller hon att man ändå kan plocka ut vissa indikatorer som kan vara 

verifierbara, till exempel siffran för koldioxidutsläpp.   

 

4.4.4 Alternativa bestyrkare  

Larsson menar att eftersom hållbarhetsredovisning är ett frivilligt område för företagen är det 

på samma sätt fritt för dem att bestämma på vilket sätt de ska skapa legitimitet i sin 

redovisning. Genom åren har det förekommit andra alternativ till detta. Ett exempel som 
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Larsson framhåller är de så kallade ”famous faces” vilket betyder att företaget vänder sig till 

kända personligheter som uttrycker tankar, ger synpunkter och bedömer företagets arbete med 

hållbarhetsredovisning. Larsson förklarar vidare att detta är ett uttryck som är baserat på 

någon annans personliga uppfattning, eftersom de inte använder några standarder för att utföra 

granskningen och att det inte är jämförbart med den granskning som revisionsbyråerna 

genomför.  

 

Certifieringsbolagen ger sig även in i det här området, även dem i avsaknad av en 

internationell standard. Det kan konstateras att bland de svenska företagen är det endast två 

företag, ABB och Ericsson, som valt att låta ett sådant bolag (i dessa fall Det Norske Veritas) 

verifiera hållbarhetsredovisningen. Larsson säger att ABB och Ericsson uppenbarligen har 

bedömt att det är positivt att certifiera företagens interna kvalitets- och miljöledningssystem 

och att sedan externt följa upp med en hållbarhetsredovisning.  

 

Shell är ett annat företag som numera använder sig av alternativa bestyrkare berättar Flening 

och deras hållbarhetsredovisning verifieras genom ett uttalande av bland andra Amnesty och 

”Transparency International”, som är en global förening mot korruption. Fördelen med dessa 

aktörer som granskare av hållbarhetsredovisning menar Flening är att de kan vara tuffare och 

ställa krav på företaget på ett annat sätt än vad en revisor kan. Hon framhåller att det är på 

gott och ont vad man som företag är ute efter och att det även beror på vad läsaren vill ha. 

Flening anser att dessa aktörer är duktigare än revisorer på att hitta den information som fattas 

och att hon skulle vilja ha någon form av kombination. Hon hävdar att om hon vore läsare så 

skulle hon vilja att en revisor först granskar underlaget och sedan att några NGO:s uttalar sig 

om den informationen som granskats. Shell har gjort det ganska tufft för sig genom att släppa 

in dessa organisationer tycker Flening, eftersom korruption är en viktig del i all 

miljöpåverkan.  

 

4.4.5 Intressenter 

Flening anser att den frivilliga hållbarhetsredovisningen inte vänder sig till samma 

intressenter som den finansiella redovisningen gör. I arbetet med hållbarhetsredovisningar är 

en ”stakeholder dialogue” (intressentdialog) väldigt viktig och att det är utifrån denna 

företaget bestämmer vilka intressenter man vänder sig till och vad dessa är intresserade av att 

veta. Det är sedan detta som redovisas. Larsson vänder sig till SFF:s rekommendation om 

CSR som utkom i november 2007, där finansanalytikerna säger att hållbarhetsinformationen 
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ska finnas i årsredovisningen och att den ska vara upprättad enligt GRI och att den dessutom 

ska vara oberoende bestyrkt. Han fortsätter att dra parallellen till de statliga ägda företagen 

där finansanalytiker och ägare tydligt har sagt att de efterfrågar denna typ av information och 

att den då även ska vara kvalitetssäkrad på samma sätt som den finansiella redovisningen. 

  

4.5 Revisorns roll och påverkan 

Enell tror att revisorns roll i hållbarhetsredovisningen kommer att utvecklas mer och mer och 

att den externa granskningen kommer att göras av i princip alla, speciellt om 

hållbarhetsredovisningen blir en del av årsredovisningen. Han tror att företagen efter hand 

kommer att inse att den trovärdighetsstämpeln som man får genom revisorns granskning är 

värd mycket. Även Flening tror att revisorns roll i hållbarhetsredovisningen kommer att öka 

inom de närmsta tio åren men hon menar att det delvis beror på att staten har identifierat att 

man måste ha ett bestyrkande av redovisningen för att öka trovärdigheten. Att staten har gjort 

det här menar Flening beror på att de vill göra en utvärdering av styrelserna, inget annat. 

Styrelsen kommer att utvärderas på tre dokument; en av revisorn granskad årsredovisning, en 

bolagsstyrelserapport, som inte behöver vara granskad, och en verifierad 

hållbarhetsredovisning. Även om det inte behöver vara just revisorer som granskar och 

verifierar rapporten menar hon att det ändå blir så eftersom de redan är insatta i bolagens 

verksamheter.   

 

Enligt Larsson vill vissa företag bara ha en del av hållbarhetsrapporten granskad och de 

vänder sig då till revisionsföretagen för att diskutera avgränsningen av ett gransknings- och 

bestyrkandeuppdrag. I dessa fall sätter sig revisorerna i en dialog med kunden om ett sådant 

uppdrag och bestämmer tillsammans med denne vilken revisorns roll i ett sådant 

granskningsuppdrag skall vara. Han tar som exempel Trelleborg AB som vann pris för bästa 

hållbarhetsredovisningen 2007, där man avgränsat ett antal indikatorer som revisorn granskat 

och bestyrkt. Larsson menar på att granskningen kan ha olika omfattning och olika djup och 

att det framgår av bestyrkanderapporten i redovisningen dels vilka avgränsningar företaget har 

gjort och dels vilket jobb revisorn de facto har gjort.  

 

På frågan om hur Larsson tycker att han som revisor kan påverka utvecklingen av 

hållbarhetsredovisningen svarar han: ”Det är ju så att de som inte kan mätas och redovisas, 

brukar man ju säga, det finns inte.” Han menar dock att idag finns instrument för att mäta 
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viktiga indikatorer som påverkar värdeutvecklingen i ett företag, indikatorer som har bäring 

på miljöaspekter, socialt ansvar och frågor om förhållande i leverantörsled i tredje världen 

osv. Han säger att granskning och bestyrkande av en hållbarhetsredovisning är en process 

men att det är en parallell process med framtagningen av redovisningen.  Han menar att 

revisorn i den parallella processen påverkar företaget, både dess redovisning och dess arbete 

med hållbar utveckling. 

 

Enell anser att revisorn kan påverka genom att ta fram och peka på när något är fel eller när 

information fattas eller är otillräcklig i hållbarhetsredovisningen. Han poängterar att man 

alltid måste skilja mellan det som är rådgivare och det som är revisor. Revisorn ska gå igenom 

och peka på vad som är uppfyllt respektive icke uppfyllt. Rådgivarens roll är i motsats till 

revisorns att hjälpa till och ge företaget vägledning i hållbarhetsarbetet och han är den som 

kommer med den praktiska förändringen. Revisorn kommer ofta in på ett senare stadium i 

framtagandet av hållbarhetsredovisningen, det vill säga när man har kommit en bra bit på väg 

i hållbarhetsarbetet och börjat utvärdera information, siffror, policys och dokument som man 

har. Rådgivaren kan däremot till och med komma in innan man har påbörjat arbetet och då 

hjälpa till genom att lägga upp en tidplan eller göra en gapanalys gentemot GRI, det vill säga 

identifiera företagets aktuella prestation med företagets potentiella prestation. 

 

Enligt Flening kan man som revisor naturligtvis påverka på väldigt många sätt. Det ena är att 

man deltar i den offentliga debatten och skriver artiklar; ”man pratar, man utbildar, man 

diskuterar”. Flening berättar att hon utbildar kunder och revisorer på Ernst & Young men 

även studerande vid Handelshögskolan i Stockholm. Hon säger vidare att man exempelvis kan 

vara med i GRI:s Stakeholder Council. Det är också ett sätt att påverka, och då främst själva 

redovisningsstandarden. Flening sitter även med i FAR SRS om tar fram revisionsstandarder 

men hon påpekar att det inte påverkar hållbarhetsredovisningen i sig, utan bara det faktum att 

den ska vara verifierbar. Man kan även påverka utvecklingen genom att ha en dialog med 

kunden. Bland annat i samband med verifieringen där man påverkar genom att kontrollera att 

det företaget redovisar är rätt.  Enligt Enell påverkar revisorn främst genom att vara en så 

kallad ”watchdog”, vilket betyder att man är den som hela tiden är på företaget och påpekar 

att de inte får undanhålla viktig information. Det är även revisorns uppgift att se till att den 

information som publiceras är saklig och riktig, annars finns en risk att företaget förmedlar en 

bild av sig självt som helt fantastiska. Detta är enligt Enell ”lite typiskt amerikanskt”, att man 

inte skriver ett ord om vilka problem man har som företag. Det är alltså revisorns mycket 
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viktiga roll att se till att man får en jämvikt. Förutom att se till att det som företaget redovisar 

är korrekt kan även revisorn enligt Flening ifrågasätta uppgifter som företaget inte har 

redovisat. Hon förklarar att det är lätt att pricka av det man har men det är däremot svårare att 

hitta det som företaget inte berättar. Hon menar att som revisor påverkar man det enskilda 

företaget i den dialog man har och sen gör man det också som privatperson, genom att man 

läser och tycker till. Det är på dessa sätt Flening tycker att man som revisor kan påverka, men 

hon vet inte hur mycket det egentligen påverkar. Avslutningsvis understyrker hon att hon inte 

tror att revisorerna har en jättestor påverkan på hållbarhetsredovisningen, men att de ändå är 

med och påverkar.  

 

4.6 Hållbarhetsredovisningens utveckling 

Larsson tror att hållbarhetsredovisningen är en varaktig trend och att den icke-finansiella 

redovisningen har kommit för att stanna.  Det är många intressenter som kräver den här typen 

av information och han hävdar att när man nu även vet att företagens arbete med miljöfrågor 

och socialt ansvar är värdepåverkande, förstår alla att redovisningar av detta arbete blir 

nödtvunget.  

 

Enell jämför den frivilliga hållbarhetsredovisningen med den lagstiftade årsredovisningen 

som funnits i hur många generationer som helst och säger att han tror att det kan vara bra att 

fortsätta att ha den frivillig. ”Detta redovisningsformat har ju bara drygt tio år på nacken och 

om man jämför med finansiell redovisning som vi kanske har tusen års erfarenhet av, så är det 

med bestämdhet inte dags att lagstifta i det här området” säger Larsson. Frivilliga initiativ, 

menar Enell, driver oftast frågor bättre än lagstiftningen. Man brukar ofta vilja gå lite längre 

om det är frivilligt än om det är lag. Flening håller med om att en lagstiftning av 

hållbarhetsredovisning inte behövs. ”Vi vill gärna jobba med frivillighet där de duktiga 

företagen visar vägen och sen kommer de andra efter.” Enell tror att hållbarhetsredovisningen 

kommer att gå in som ett eget, kort kapitel i årsredovisningen. Sedan kommer all 

hållbarhetsinformation att läggas på webben, vilket enligt Enell innebär att man kan uppdatera 

den på ett helt annat sätt. Han lägger dock tonvikt vid att den riktigt stora nyttan kommer bli i 

det kapitel som hamnar i årsredovisningen som är den del som garanterat blir oberoende 

bestyrkt.   
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Larsson tror att eftersom finansanalytikerna vill ha en hållbarhetsredovisning enligt GRI i 

årsredovisningen och att de även vill ha den bestyrkt betyder detta att den finansiella 

marknaden nu driver på börsföretagen. Detta är enligt Larsson den tunga drivkraften som gör 

att de här företagen hörsammar ägarnas och finansanalytikernas krav. Larsson berättar att 

professor Lars Hassel har, med forskning som grund, beskrivit att företag som investerar i att 

minska sin miljörisk eller sin sociala risk, i socialt utsatta branscher, får en premie på börsen 

och en bättre värdeutveckling. Förvisso betyder det vissa kostnader vilket innebär en påverkan 

på resultatet men å andra sidan blir de bättre ratade av ratingföretagen och därför får de en 

lägre kostnad på sitt kapital. Det här är, fortsätter Larsson, en ny kunskap som sakta men 

säkert strömmar in i styrelserummen och styrelser i börsföretag som ansvarar över 

aktieägarnas intresse och värdeutvecklingen på aktien, tar därför tag i den här frågan. 

 

Regeringskansliets beslut om riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande, 

tror Enell kommer att sporra även de privata företagen till att bestyrka sina 

hållbarhetsredovisningar.  Larsson håller med om detta men tror först och främst att de blir de 

börsnoterade, lite större företagen som kommer att hänga på trenden och senare de små och 

medelstora företagen. När de stora företagen som beställare agerar ansvarsfullt ställer de 

också krav på sina leverantörer och det kommer då att vara en konkurrensfördel att kunna 

redovisa transparens i sitt förhållningssätt till hållbar utveckling. Det kommer att ta längre tid 

för de mindre bolagen att implementera detta, då de inte är så påpassade som de stora 

varumärkena, men det kommer mer och mer enligt Larsson. Enell tror däremot att de små och 

medelstora företagen på kort sikt kommer lockas att hållbarhetsredovisa i och med 

översättningen av GRI:s riktlinjer till svenska som publicerades i maj 2008.  
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5 Analys och slutsatser 

För att uppfylla uppsatsens syfte kommer författarna i detta avsnitt analysera det empiriska 

materialet och koppla ihop det med den referensram som presenterats. Detta kommer att 

göras genom att svara på de frågor som angivits i problemdiskussionen.  

 

5.1 Revisorers påverkan på utvecklingen av hållbarhetsredovisning  

De risker som företagen enligt Larsson (2006) måste definiera, innehåller idag inte endast de 

traditionella, som till exempel transaktionsrisker och globala finansiella kriser utan även 

risker i och med miljöanpassning och ansvarstagande. En utveckling av företagets hållbara 

affärsutveckling som både enligt De Geer (2005) och Rosell (2005) hanteras av 

företagsledningen, behöver stöd av revision. Detta innebär att revisionsbranschen måste 

bygga upp den kompetens som behövs för detta ändamål. Revisorn kan i dessa fall påverka 

utvecklingen av hållbarhetsredovisningar genom sin kompetens och sin profession. Genom en 

granskning och identifiering av risker kan företagets miljöpåverkan minimeras. Arbetet med 

hållbarhet är enligt Larsson en process som pågår parallellt med framtagningen av 

redovisningen av den. Revisorn kan med sin närvaro i denna process påverka företaget även 

här med den speciella kompetens som krävs. 

 

Inom hållbarhetsområdet är kompetensen extra viktig för att stärka samhällets förtroende för 

redovisningen. Många av de revisorer som arbetar inom detta område har både ett starkt 

intresse av hållbarhet och miljö och är aktiva i olika organisationer med särintresse för frågor 

inom dessa områden. Kompetensen och intresset för ämnet är en viktig del i deras roll som 

granskare då informationen som ska granskas inte endast består av finansiella termer, utan 

även andra kvalitativa och subjektiva fakta som kan vara svåra att bedöma och relatera till 

företagets storlek och verksamhet. 

    

Skillnaden mellan revisorns påverkan på hållbarhetsredovisningen och dess utveckling och 

påverkan på den finansiella redovisningen är stor. I den finansiella redovisningen påverkar 

revisorn endast genom själva bestyrkandet och kvalitetssäkringen. Eftersom 

hållbarhetsredovisningen idag är frivillig att upprätta, innebär det att även granskningen blir 

frivillig och därmed efterfrågestyrd av intressenterna. Flening menar att dessa i sin tur har all 
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makt att bestämma vad som ska granskas och därmed vad som inte ska granska, vilket 

minskar revisorns påverkan i de fall intressenterna väljer att inte bestyrka 

hållbarhetsrapporten. I de fall intressenterna väljer att granska hållbarhetsredovisningen sätter 

sig företagen enligt FAR SRS (2008) och Larsson i en dialog med relevanta intressenter och 

bestämmer vilken påverkan och roll revisorn ska ha i granskningsuppdraget, vilken varierar 

från fall till fall.  

 

Revisorn följer, enligt Park & Brorsons (2005) stegmodell i stycke 3.5.1, företagets hela 

granskningsprocess och har i denna mycket att säga till om. När företaget bestämmer sig för 

att låta utföra en granskning av redovisningen, görs detta enligt denna modell. Revisorn blir 

som ett ”filter” som företaget måste ta sig igenom i varje steg i modellen. Om identifieringen 

av företagets intressenter inte kan göras av företaget själv, kan revisorn gå in som rådgivare 

och praktiskt hjälpa dem med denna identifiering. Om revisorn inte anser att den information 

denne tar del av vidare i processen, är identifierbar, gäller samma sak. I slutet av processen 

påverkar revisorn i och med att uttala sig om de åtgärder som företaget ska vidta för att 

förbättra hållbarhetsrapporten och som bättre visar vilken påverkan företaget har på miljön. 

 

Dagens situation med det låga antalet upprättade hållbarhetsredovisningar och bestyrkta 

sådana, innebär att revisorn i många fall inte fått visa vilken påverkan denne kan göra inom 

området. Flening konstaterar dock att revisorn kan påverka, i de företag där det inte finns 

någon större kunskap om hållbarhet och upprättande av hållbarhetsredovisning, genom att 

kommentera den interna kontrollen och ge tips om hur man stärker upp strukturen, vilket 

enligt henne är grunden till upprättande av en hållbarhetsredovisning. 

 

Revisorns roll i hållbarhetsredovisningen kan enligt Erikssons (2007) modell i stycke 3.2 ta 

olika former, som revisor eller som rådgivare. Det är enligt Enell viktigt att särskilja dessa 

roller åt, särskilt vid granskning av en hållbarhetsrapport för att inte hota revisorns oberoende. 

Revisorn är den som pekar på vad som är uppfyllt respektive inte uppfyllt i redovisningen 

utifrån de riktlinjer som företaget valt. Rådgivaren däremot är den som kommer förslag på 

praktiska förändringar under arbetets gång. För att revisorn ska kunna påverka utvecklingen 

av hållbarhetsredovisningen behövs en kombination av samt en balans mellan dessa två roller.  
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I rollen som revisor ingår inte bara kontroll, utan även att utveckla hållbarhetsredovisningen i 

stort. Detta görs enligt Flening på flera olika sätt, bland annat genom att undervisa i ämnet 

samt genom dialogen med kunden.  För att få kundens och samhällets förtroende krävs, 

förutom oberoende, en spetskompetens inom hållbarhet och hållbar utveckling. Det är 

nämligen inte den ”vanliga” finansiella revisorn som granskar hållbarhetsredovisningen. När 

grundsten ”förtroende” är på plats krävs balans mellan rådgivning och kontroll hos varje 

enskild revisor. Om denna balans inte skulle infinna sig är inte kriteriet för oberoende 

uppfyllt. Som Dunfee et al. (2004) diskuterar krävs att revisorn inte har något egenintresse i 

det företag denne granskar och att denna objektivitet förmedlas till intressenterna för att dessa 

ska anse revisionen som trovärdig. 

 

Flening som arbetar som revisor anser att hennes påverkan på hållbarhetsredovisningens 

utveckling sker både i hennes yrkesroll, men även som privatperson då hon tycker till och 

yttrar sig i media. Modellen ”draken” som presenterades i stycke 3.5.3 illustrerar enligt De 

Geer (2005) bolagsstyrning och företagets sociala ansvar som beroende faktorer till företagets 

hållbara affärsutveckling. Det som påverkar hur dessa faktorer styrs är olika aktörer i 

samhället. I Flenings fall påverkar hon direkt genom sin yrkesroll (näringsliv) men som 

privatperson endast indirekt genom den finansiella sektorn eller politiken. I rollen som revisor 

anser hon dock att det är konstaterat att yrkesgruppen påverkar hållbarhetsredovisningen, men 

det är osäkert hur mycket det egentligen påverkar. 

 

5.2 Revisorers preferenser kring riktlinjer för hållbarhetsredovisning 

En viktig aspekt att ta hänsyn till innan upprättandet av själva hållbarhetsredovisningen och 

därmed även innan valet av vilka riktlinjer som ska användas, är som Flening påvisat den 

interna kontrollen. I nuläget är interna ledningssystem för miljöarbete frivilliga för företag att 

upprätta. Dessa system kan enligt Naturvårdsverket (2003) sedan granskas för att visa om 

verksamheten verkligen bedrivs efter dessa system och om företag arbetar med att ständigt 

förbättra sin miljöpåverkan. Flening konstaterar att, för att en granskning av en 

hållbarhetsredovisning ska vara möjlig, måste den interna kontrollen i företaget undersökas. 

Informationen som revisorn ska granska måste enligt henne vara verifierbar, det vill säga att 

dokumentation finns av vilket arbete man gjort och hur man genomfört det. Revisorn kan 

även komma med kommentarer i arbetet med ett företags interna miljöledningssystem och på 

så sätt bidra till att den interna kontrollen stärks. Intern kontroll och verifierbarhet är alltså två 
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beroendefaktorer som ligger till grund för om granskning ska genomföras eller ej. Den interna 

kontrollen är även en förutsättning för att kunna upprätta en hållbarhetsredovisning menar 

Flening.  

 

Det är även viktigt att komma ihåg att de miljöledningssystem som ett företag använder sig av 

och de riktlinjer som rapporten sedan upprättas efter bestäms av företaget. Revisorn har inget 

att göra med de riktlinjer och miljöledningssystem som företaget väljer att använda, mer än att 

det är utifrån dessa som revisorn granskar hållbarhetsredovisningen, som likväl kan vara 

upprättad utan hjälp av vedertagna riktlinjer. Svaret på frågan angående vilka riktlinjer som 

föredras av revisorer grundar sig med detta i företagets struktur och den måste besvaras 

utifrån hur företaget har applicerat riktlinjerna.   

 

Det faktum att det inte finns en standard för hur en hållbarhetsredovisning ska se ut, ser 

Larsson (2005) som ett problem, då redovisningen inte blir jämförbar. Enell och Larsson 

tillsammans med Hassel (2008) menar dock att GRI:s riktlinjer idag bör ses som standard då 

dessa är de enda som är internationellt gångbara. Dessa riktlinjer förespråkas därför i 

dagsläget eftersom det är dessa som de flesta använder. Revisorer vill uppnå de kriterier som 

omnämns i RevR 6 och de vill även skapa en jämförbarhet mellan olika 

hållbarhetsredovisningar.  Flening håller med om att GRI:s riktlinjer är de enda som finns att 

tillgå men tycker inte att de är tillräckliga. Hon ställer sig därför neutral till vilka riktlinjer 

företaget använder då hon anser att en hållbarhetsredovisning kan upprättas på ett bra sätt 

även utan GRI:s riktlinjer. Med tanke på hållbarhetsredovisningens frivillighet finns det inte 

någon god sed på liknande sätt som det finns för den finansiella redovisningen. Det finns 

endast vägledning att tillgå och då i form av GRI. Då det varken finns någon god 

redovisningssed eller god revisionssed på hållbarhetsredovisningsområdet, spelar det ingen 

roll om företaget väljer att redovisa enligt GRI eller efter egna uppsatta mål då det för 

revisorn främst är viktigt om informationen i rapporten är möjlig att granska. Detta innebär att 

det för revisorn kan finns en svårighet att hitta ett bra tillvägagångssätt som kan liknas vid god 

sed, som i den finansiella redovisningen. 

 

Åsikterna om huruvida GRI:s riktlinjer är bäst lämpade vid upprättandet av en 

hållbarhetsredovisning eller inte är många men det kan fastställas att alla intervjuobjekten ser 

dem som vedertagna då det inte finns några andra riktlinjer i nuläget.  Det bör även 

poängteras att det i slutändan är intressenten som bestämmer hur hållbarhetsredovisningen 



38  
 

kommer att se ut och vad som ska granskas i den. Frivilligheten ses inte som något negativt 

inom revisionsprofessionen. Även om Larsson (2005) trycker på att det bör finnas en 

gemensam standard för upprättandet av hållbarhetsredovisningar, förespråkar han frivillighet i 

både upprättandet och granskningen. Även Flening hävdar att frivilligheten är bra för 

utvecklingen av hållbarhetsredovisningen.  

 

Då det inte är revisorn som beslutar om upprättandet av hållbarhetsredovisningen, även om 

denne kan komma med råd, spelar det ingen roll vilka riktlinjer revisorn föredrar. Däremot ses 

GRI:s riktlinjer som standard och dessa bör underlätta granskningsarbetet för revisorn då de 

flesta företag väljer att använda dem.  

 

5.3  En oberoende gransknings betydelse för hållbarhetsredovisning 
Det har fastställts att bestyrkande och trovärdighet är något som starkt hänger ihop. Om en 

extern granskare bestyrker en hållbarhetsredovisningen som är upprättad efter GRI:s riktlinjer 

kommer trovärdigheten enligt Flening (2005) att öka. Enell är vidare helt övertygad om att 

dessa begrepp går hand i hand. Sanningshalten och trovärdigheten i en hållbarhetsredovisning 

ligger i att man redovisar både det som är bra och det som är dåligt för om man endast 

redovisar det man är bra på kommer trovärdigheten minska och hållbarhetsrapporten kommer 

då att mer och mer likna en ”success story”, som Flening uttrycker det. Risken att 

hållbarhetsredovisningen blir ett reklamtryck är enligt Cerin (2005) en konsekvens av att inte 

låta den bli granskad. Om detta sker förlorar företaget det viktiga med 

hållbarhetsredovisningen, det vill säga att visa vilken miljöpåverkan man ger upphov till. I 

slutändan handlar det om att värna om miljön och vår sociala samvaro. Företag i hård 

konkurrens som är sugna på att skapa starka varumärken eller som verkar i utsatta branscher 

kan, för att inte förlora sitt rykte, missa poängen med denna typ av rapport och istället ta 

tillfälle i akt att endast presentera den del av miljöarbetet där de gör framsteg. Därför är det 

som tidigare nämnts av stor betydelse att låta granska och bestyrka redovisningen, för att 

finna balansen mellan bra och dåligt, som Enell utryckt det.    

 

Alternativa granskare till hållbarhetsredovisningen har diskuterats av Larsson (2005) och även 

framhållits av Flening som positiva, då de lägger vikt vid andra saker vid granskningen än vad 

revisorn gör, som till exempel i fallet med Shell. Ett företag som låter granskningen utföras av 

en NGO kan göra det tufft för sig. Samtidigt kan detta från företagets sida vara ett 

marknadsföringsknep då ”den vanliga människan” i samhället uppfattar att dessa 
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organisationer har en närmre anknytning till miljö- och hållbarhetsfrågor och på så sätt får ett 

större förtroende för företaget. I och med den ökade samhällsdebatten kan därför ett 

bestyrkande av en NGO få en större betydelse då förståelsen för deras budskap är större än 

förståelsen för hur revisorn passar in i detta sammanhang. 

 

Cerin (2005) förespråkar en standard för granskningen av hållbarhetsredovisningen och enligt 

intervjuobjekten finns en sådan att hitta i RevR 6. Alla revisorer använder sig enligt Larsson 

av denna vid granskningen av en hållbarhetsredovisning. Om däremot en annan bestyrkare än 

en revisor är granskare används inte RevR 6. Frivilligheten påverkar alltså även granskningen; 

företaget väljer vad som ska granskas, hur det ska granskas och av vem det ska granskas.  

 

Flening menar att ett företag som inte låter hållbarhetsredovisningen granskas och bestyrkas 

endast framhåller det som företaget tycker sig vara bra på och redovisar endast för sakens 

skull. Detta kan kopplas till legitimitetsteorin och blir en institutionell syn på legitimitet där 

företaget vill uppnå legitimitet genom att applicera samma organisatoriska form som andra 

företag, i det här fallet genom att strukturera ett system som leder till upprättande av en 

hållbarhetsredovisning. Den oberoende granskningen beror enligt legitimitets- och 

intressentteorin av samhället och intressenterna. Dessa bestämmer hur revisorn bör gå tillväga 

för att få deras förtroende samtidigt som de efter revisorns granskning värderar om denne följt 

de kriterier som samhället och satt upp. I den frivilliga hållbarhetsredovisningen är det främst 

kunderna som bestämmer vad som ska granskas och på så sätt kan de välja bort den 

information som de inte vill framhäva. Därmed blir en frivillig hållbarhetsredovisning inte 

granskad i samma omfattning som en finansiell redovisning och därför uppnås inte samma 

grad av legitimitet. Även om så är fallet anser Flening att ett oberoende bestyrkande är av 

betydelse. Om kunden väljer att endast låta granska ett fåtal indikatorer är det bättre än att inte 

låta granska några alls. Tydligheten i rapporten blir i detta fall av stor vikt då det måste 

framgå för läsaren att endast vissa indikatorer har granskats och bestyrkts.  

 

Utifrån detta bestyrkande uttalar sig revisorn enligt Larsson & Ljungdahl (2008) om vilken 

grad av säkerhet redovisningen har. Larsson (2005) anser att hållbarhetsredovisningen i och 

med ett bestyrkande får en hög grad av likhet med verkligheten. Ett bestyrkande av 

hållbarhetsredovisningen uttalar dock endast en begränsad grad av säkerhet till skillnad från 

den finansiella redovisningen där revisorn kan uttala sig med hög säkerhet. Det här medför att 

betydelsen av ett oberoende bestyrkande blir mindre vid hållbarhetsredovisning. Det är dock 
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fortfarande ett bevis på att en granskning har gjorts och även om den endast uppnår en 

begränsad säkerhet är en bestyrkt rapport alltid mer trovärdig än en icke-bestyrkt rapport.   

 

SFF (2007) rekommenderar en oberoende granskning och ett bestyrkande för att öka 

trovärdigheten att hållbarhetsredovisningen. Flening framhåller däremot att revisorns 

bestyrkande bara är en del i kvalitetssäkringen och att det viktigaste är att företaget har en god 

intern kontroll. Bestyrkandet blir ett led i kvalitetssäkringen och för att komma dit måste 

andra mål uppfyllas. Intervjuobjekten är dock överens om att en oberoende granskning och ett 

bestyrkande av en revisor är ett essentiellt moment som är avgörande då kvaliteten i 

hållbarhetsredovisningen skall fastställas.      
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6 Avslutande diskussion 

I detta avsnitt presenteras författarnas avslutande kommentarer och slutsatser.  

 

Antalet frivilliga hållbarhetsredovisningar ökar och en ökning av att få dem oberoende 

bestyrkta märks också. Revisorn har en väl förankrad roll i denna process och kommer med 

stor sannolikhet att vara den som utför granskningen, även om alternativa bestyrkare finns. 

Revisorn har inte ännu till fullo fått visa sin kapacitet inom detta område då få svenska företag 

hittills valt att få rapporten granskad och bestyrkt.  

 

Eftersom både hållbarhetsredovisningen och granskningen av denna är frivillig, är det 

företaget och dess intressenter som bestämmer vilken roll revisorn har i 

hållbarhetsredovisningen. Intressenterna påverkar företaget och företaget ger i sin tur ett 

uppdrag till revisorn. Företaget bestämmer hur uppdraget ser ut och därmed vad som ska 

granskas. Här kan revisorn påverka företaget med sin kunskap om nyttan att få 

hållbarhetsredovisningen bestyrkt, samt med råd kring den interna kontrollen. Väl vid 

granskningen, när revisorn fått sitt uppdrag, har denne makten att göra en bedömning om den 

tillgängliga informationen är verifierbar eller inte. Omfånget av granskningen styrs alltså av 

företagets intressenter och för att revisorn ska få en större roll i hållbarhetsredovisningen i 

framtiden krävs att dessa får en ökad förståelse för värdet som ligger i att få en framställd 

rapport bestyrkt. Även om revisorn föredrar vissa riktlinjer framför andra har det ingen 

påtaglig betydelse för granskningsprocessen då det är upp till företaget att bestämma hur de 

vill upprätta hållbarhetsredovisningen. Så länge revisorn bedömer att det som ska granskas är 

verifierbart utifrån de riktlinjer företaget använt sig av kan denne utföra sitt arbete och därför 

spelar preferens av riktlinjer ingen roll.  

 

Revisorn kan även ha en roll i ett tidigt skede i hållbarhetsarbetet men då främst som 

rådgivare. Rådgivaren kan sedan påverka företaget att även använda sig av den andra rollen, 

nämligen den som granskare. Denne kan hjälpa till att få företagen att förstå värdet i en 

bestyrkt rapport och trovärdigheten som revisorns kvalitetsstämpel förmedlar. Värdet av ett 

oberoende bestyrkande kan även öka i och med frivilligheten, som för revisorn i 

hållbarhetsredovisningen öppnar för ett större handlingsutrymme. På så vis kan denne i sin 

yrkesroll driva utvecklingen av hållbarhetsredovisningen framåt. Utvecklingen kan 
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exempelvis ske genom att revisorn bidrar till en förbättring av existerande riktlinjer samt 

genom uttalanden och kunskapsspridning, det vill säga marknadsföring.  

 

För att en granskning och ett oberoende bestyrkande skall vara av betydelse för utvecklingen 

av hållbarhetsredovisningen krävs en tydlighet i vad som granskas samt en balans mellan vad 

som granskas och vem som granskar. Detta skapar det förtroende som är grundförutsättningen 

för revisorer i deras yrkesroll.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1: Intervjufrågor 
 

1. Vilken är din definition av begreppet hållbarhetsredovisning? 
 
2. Anser du att en oberoende granskning av hållbarhetsredovisningen är nödvändig? 
3. Hur genomförs en granskning av ett företags hållbarhetsredovisning? 
4. Vad är viktigast innehållsmässigt för revisorn? 
5. Krävs några speciella kompetenskrav som revisor för att få genomföra granskningen 

av en hållbarhetsrapport? 
 

6. Vilka kriterier måste uppfyllas för att den skall anses som kvalitetssäkrad? 
7. Vilka riktlinjer följer ni? 
8. Varför har dessa valts? 
9. Hur påverkar riktlinjerna arbetet? / Förenklar eller försvårar dessa riktlinjer arbetet? 
 
10. Hur kan du som revisor påverka hållbarhetsredovisningens utveckling? 
11. Anser du att du som revisor kan påverka hållbarhetsutvecklingen i stort? 
12. Vad är skillnaden mellan en granskad/ icke granskad hållbarhetsrapport enligt dig? 
13. Har revisorn någon inverkan på företagets syn på hållbarhetsredovisning? 
 
14. Hur ser du på hållbarhetsredovisningens framtid? 
15. Hur tror du att revisorns roll i hållbarhetsredovisningen kommer att utvecklas? 
 
Teman som vi baserade intervjuerna på: 
Fråga 2-5 Granskning och bestyrkande  
Fråga 6-9 Hållbarhetsredovisningen och dess riktlinjer. 
Fråga 10-13 Revisorns påverkan på hållbarhetsredovisning. 
Fråga 14-15 Hållbarhetsredovisningens framtid. 

 


