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Abstrakt 

Uppsatsens titel Hållbarhetsrevision - En studie om hur revisorer 

hanterar osäkerheten vid en extern granskning av 

hållbarhetsredovisningar vilka inte följer G3.  

 
Nyckelord  Hållbarhetsredovisning, hållbarhetsrevision, GRI, G3, 

osäkerhet. 

Problem  Hur hanterar revisorer den osäkerhet som uppstår vid 

granskning av hållbarhetsredovisningar? 

Syfte Syftet med uppsatsen är redogöra för hur den 

osäkerhet som uppstår vid revidering av 

hållbarhetsredovisningar hanteras av revisorer, samt 

att undersöka om revisionsbyråer har utformade 

tillvägagångssätt vid en hållbarhetsrevidering.  

Referensram Referensramen baseras på redovisning och dess 

innebörd, vad en hållbarhetsredovisning är och hur 

den är uppbyggd, GRI:s ramverk, revision, samt 

hållbarhetsrevision. 

Metod Här presenteras det tillvägagångssätt som användes vid 

insamlandet av empiri. Det redogörs även för hur 

urvalet gjordes och de valda tillvägagångssätten 

förklaras.  

Empiri Empirin beskriver de svar som framkom vid 

intervjutillfällena med de olika respondenterna. 

Frågorna som respondenterna har besvarat, går att 

utläsa i Bilaga 1.  

Analys Här analyseras uppsatsens problem, och upplägget 

bygger på en vid diskussion som senare smalnar in och 

analyserar den insamlade empirin. 

Slutsats Situationen som problemet bygger på är väldigt 

ovanlig och därmed uppstår det sällan en eventuell 

osäkerhet. I de fall där en sådan typ av redovisning 

och revidering skulle kunna uppstå, kan trots allt 

GRI:s grundprinciper tillämpas.  
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Abstract 

Title Sustainability audit - A study of how accountants 

manage the uncertainty in an external audit of 

sustainability reports which do not follow G3.  

 
Keywords  Sustainability report, sustainability audit, GRI, G3, 

uncertainty. 

Issue  How do accountants manage the uncertainty which 

occurs while auditing sustainability reports?  

Purpose The purpose of the thesis is to describe how 

accountants manage the uncertainty which occurs 

while auditing sustainability reports, and to examine if 

accounting firms have designed approaches for 

sustainability audit.  

Frame of references The frame of references is based on accounting and its 

meaning, what a sustainability report is and how it is 

structured, the GRI framework, auditing, and 

sustainability auditing.  

Method In this chapter the approaches which were used in the 

gathering of the empirical work, is presented. The 

chapter will also explain how the selection was made 

and the chosen approaches will be clarified.   

Empirical work The empirical work describes the respondents’ 

answers from the different interviews. The answered 

questions are available in Annex 1.    

Analysis The problem of the thesis will be analyzed, and the 

structure of the analysis is based on a broad discussion 

which will taper and finally analyze the gathered 

empirical work.    

Conclusion The situation, which the problem is based on, is very 

unusual and therefore an eventual uncertainty is 

uncommon. If such an accounting would appear, the 

basic principles found in GRI would be used.    
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Disposition 
 

  

Inledning 

•Detta kapitel beskriver kortfattat bakgrunden till ämnet, samt hur den gav 
upphov till en problemdiskussion. Vidare kommer syftet med uppsatsen att 
presenteras. 

Referensram 

•I detta kapitel redogörs för innebörden av de begrepp som är relevanta för 
ämnet.  

Metod 

•I detta kapitel redogör vi för hur vi gick tillväga för att få vår problemfråga 
besvarad, samt vilka tillvägagångssätt som användes. Det tillkommer även 
en förklaring över vilka respondenter som intervjuades.  

Empiri 

•I detta kapitel presenteras de olika respondenterna, samt den revisionsbyrå 
de är verksamma inom. Vidare skildras de svar som vi har erhållit från 
intervju med respektive respondent. Problemformuleringen som 
diskuterades i inledningen kommer att besvaras. 

Analys 

•I detta kapitel kommer problemformuleringen, referensramen och den 
insamlade empirin att analyseras. Analysen av problemet utmynnar sedan i 
en konklusion. 

Trovärdighets-
diskussion 

•I detta kapitel för vi en diskussion kring uppsatsens och slutsatsens 
trovärdighet.   

Källförteckning 

•Här presenteras de källor som det refereras till i uppsatsen. 
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Förkortningar 
 
CERES - Coalation for Socially Responsible Economies 
CSR  - Corporate Social Responsibility 
FAR SRS - Föreningen Auktoriserade Revisorer Svenska 

Revisorsamfundet 
FEE - Fédération des Experts comptables Européens 
FN - Förenta Nationerna 
GRI  - Global Reporting Initiative 
IFAC - International Federation of Accountants 
ISAE - International Standard on Assurance Engagements 
ISO - International Organization for Standardization 
KPI - Key Performance Indicator 
NIVRA - Nederlands Instituut van Registeraccountants 
RevR - Revisionsrekommendation  
SIDA  - Swedish International Development Cooperation 

Agency 
SME - Small and Medium Enterprises 
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1. Inledning 

Kapitlet beskriver kortfattat bakgrunden till ämnet, samt hur den gav upphov till en 

problemdiskussion. Vidare kommer syftet med uppsatsen att presenteras. 

 

1.1. Bakgrund 

Under de senaste åren har miljöfrågor och hållbarhet blivit allt viktigare 

faktorer för oss människor och vår fortlevnad. Människorna håller på att 

överkonsumera jordens resurser och detta bidrar till en negativ spiral; trots 

att jordens resurser sinar, slutar vi inte konsumera moderna lyxvaror (Gore 

2006). Det påverkar även företagen, då de måste fokusera på miljö och 

socialt ansvar, likväl som avkastning, lönsamhet, produktkvalitet och dylikt 

(Borglund et al. 2008).  

Hur företag arbetar med hållbarhet, som enligt GRI1 innefattar social, 

ekonomisk och miljöpåverkan (Global Reporting Initiative 2011a), är valfritt, 

men bör utmynna i en hållbarhetsredovisning. Det finns inga lagstadgade 

regler för hur en sådan redovisning skall utformas, men tydliga riktlinjer 

(G32) finns tillgängliga från GRI. Beroende på hur många riktlinjer man 

följer, samt hur väl man följer dem, kan företaget tilldela redovisningen en 

viss tillämpningsnivå. (Larsson & Ljungdahl 2008) 

Dock är G3 inte ett krav, utan bör snarare betraktas som normgivande 

(Larsson 2009). Företagen kan i samverkan med sin revisor utforma en 

hållbarhetsredovisning som inte följer en specifik tillämpningsnivå av G3, 

utan grundar sig på de kriterier företagsledningen föreslår och utformar. 

Däremot måste redovisningen innehålla ett visst standardinnehåll av 

riktlinjerna. Utöver standardinnehållet skall även revisorn bedöma huruvida 

företagets kriterier är lämpliga för att bestämma redovisningens kvalitet, 

avgränsning och innehåll. (Larsson 2009)  

När hållbarhetsredovisningen är utformad kan företagen välja hur och var de 

vill presentera den. Detta kan antingen göras separat elektroniskt, exempelvis 

på företagets hemsida, eller som en del av företagets årsredovisning. Även 

valet om var den skall presenteras är frivilligt och tas inte upp i G3. En tryckt 

                                                 
1
 GRI är en internationell nätverksbaserad organisation som med hjälp av tänkbara intressenter har 

skapat ett ramverk för hållbarhetsredovisning. Detta ramverk är världens mest använda inom 
området (Barkland & Ljungberg 2010). 
2
 Den tredje och senaste versionen riktlinjer utgivna av GRI, som visar hur en 

hållbarhetsredovisning skall upprättas. 
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hållbarhetsredovisning leder till ökade kostnader för företaget, men anses 

generellt som en fördel vid distribution till alla tänkbara intressenter. 

(Barkland & Ljungberg 2010)  

Trots att redovisningen kan fördelas på olika sätt och att den samtidigt inte är 

lagstadgad, så kan företag få den granskad av en oberoende extern källa. 

Även själva granskningen är frivillig och kan utföras av exempelvis en revisor 

eller en ideell organisation som är insatt och kunnig inom området. Valet av 

granskare är fritt och bör grundas på vilken typ av intressent företaget riktar 

sin hållbarhetsredovisning mot. För en aktieägare i företaget är det mer 

relevant med en revisor som granskare, medan en miljömedveten kund kan 

värdesatta en ideells organisations granskning mer än revisorns. (Barkland & 

Ljungberg 2010)  

Även om hållbarhetsredovisning är aktuellt, finns det kritiker till den här 

typen av informationsrapportering. Synen på hållbarhetsredovisning 

utmynnar i två synsätt, varav ett har en kritisk inställning och ser 

hållbarhetsredovisningen som en modefluga, medan det andra ser det som en 

positiv trend. (Burritt & Schaltegger 2010)  

1.2. Problemdiskussion 

Då hållbarhetsredovisningen inte måste granskas externt, utan företagen 

själva kan välja om de vill ha den granskad, uppstår en diskussion kring 

redovisningens relevans och legitimitet. För ett företag som har gjort en 

seriös hållbarhetsredovisning enligt G3 och lagt ned både mycket pengar och 

tid, bör det också vara intressant att låta en revisor granska den. Efter det att 

granskningen har utförts får företaget ett bestyrkandeprotokoll där det tydligt 

framgår att redovisningen har undersökts och förhoppningsvis godkänts. Det 

leder till att företagets hållbarhetsredovisning, med större sannolikhet, inte är 

tomma ord och mål gentemot intressenterna, utan ger istället företaget en 

legitimitetsstämpel som kan komma att spela stor roll ur olika intressenters 

synvinkel (ovanstående framkommer vid en intervju som Barkland & 

Ljungberg (2010) för med Niels-Erik Nertun, direktör för Miljö och 

Hållbarhet, SAS AB och Birgitt Flening, Executive director sustainability och 

auktoriserad revisor, Ernst & Young AB). 

Innehållet i en hållbarhetsredovisning är valfritt och eftersom G3 endast är 

riktlinjer, kan företaget välja att utforma sin egen redovisning baserat på egna 

kriterier. Företagsledningen formulerar kriterierna och vid en eventuell 
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granskning måste ledningen diskutera dessa kriterier med revisorn. Vid en 

sådan situation är det upp till revisorn att avgöra om kriterierna är lämpliga 

för att ge en rättvis bild av företaget (Larsson 2009).  

Ovanstående leder till en diskussion kring osäkerhet angående revisorns 

granskning. Eftersom det är upp till revisorn att bedöma om redovisningens 

innehåll är lämpligt att revidera, baseras beslutet på revisorns kunskap och 

yrkeserfarenhet. Revisorns granskning grundar sig därmed på utformningar 

och kriterier som revisorn själv anser vara lämpliga, vilket ger utrymme för en 

viss personlig osäkerhet i revideringsprocessen. Utifrån denna diskussion 

utmynnar vår problemformulering i:  

 Hur hanterar revisorer den osäkerhet som uppstår vid extern 

granskning av hållbarhetsredovisning? 

1.3. Syfte 

Syftet med uppsatsen är redogöra för hur den osäkerhet som uppstår vid 

extern granskning av hållbarhetsredovisning hanteras av revisorer, samt att 

undersöka om revisionsbyråer har utformade metoder i revisionsprocessen 

av hållbarhetsredovisningar.  

1.4. Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa oss till de hållbarhetsredovisningar som inte följer 

GRI:s riktlinjer G3. Eftersom GRI är nästintill normgivande (Larsson 2009) 

uppstår inte samma typ av osäkerhet (förutsatt att företaget följer G3), som i 

fallet med en redovisning baserad på företagets egna kriterier. En ytterligare 

avgränsning är att uppsatsen håller sig till Sverige; svenska 

rekommendationer, svenska respondenter och svenska 

hållbarhetsredovisningar.  
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2. Referensram 

I kapitlet redogörs för innebörden av de begrepp som är relevanta för ämnet.  

2.1. Redovisning 

Enligt Artsberg (2005) uppstod redovisning utifrån ett minnesbaserat syfte. 

Det var ett bra tillvägagångssätt för att erinras vilka som var skyldiga vad. 

Även om redovisningen har utvecklats till så mycket mer, är det fortfarande 

en funktion som är användbar för företag. Med tiden har dock syftet med 

redovisning blivit mer resultatberäknande. I samband med att bolagsformen 

utvecklades, blev det essentiellt för företag att kunna beräkna den maximala 

utdelning som kunde ges utan att äventyra företagets fortlevnad. 

Redovisningen är även ett verktyg för att förmedla information till anställda 

såväl som intressenter, vilket också kan ses som pragmatiskt då det handlar 

om att uppskatta företagets framtida resultat.  

Det finns inga exakta definitioner om vad redovisningens syfte egentligen är 

och forskare är oense om dess huvuduppgift (Artsberg 2005). Ordet 

redovisning är i sig förvirrande och det har därför uppstått behov av att 

ibland placera ett adjektiv framför ordet, såsom industriell redovisning 

(Labardin & Niktin 2009).  Det finns dock överensstämmande uppfattningar 

om vad dess innebörd är; Smith (2006) beskriver syftet med extern 

redovisning som en informationsförmedling gentemot olika intressenter och 

Burchell et al. (1980) betonar att redovisning inte bara är sammanställning av 

olika kalkyleringar, utan också ett verktyg för ekonomisk och social styrning.  

2.2. Hållbarhetsredovisning 

Hållbarhet inom företag växer och utvecklas, vilket medför att antalet 

specialister inom olika kunskapsområden i sin tur behöver öka parallellt 

(Edwards et al. 2010). Med hållbarhetsredovisning avses hur företagen 

redovisar sitt arbete för en hållbar utveckling3. Det kan bildas en uppfattning 

av att en hållbarhetsredovisning endast innefattar miljöaspekter och tillämpas 

på stora företag. Faktum är att stora företag, såväl som små, kan göra en 

hållbarhetsredovisning. Det kan vara ett koncernföretag som vill visa sitt 

                                                 
3
 Development that meets the needs of the present without compromising the ability of future 

generations to meet there own needs (FN’s världkonferens 1987 refererad i Larsson & Ljungdahl 
2008) 
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engagemang och arbete för miljön, eller ett mindre företag som vill redovisa 

sitt sociala ansvarstagande på arbetsplatsen. (Barkland & Ljungberg 2010) 

Hållbarhetsredovisning kan implementeras i företag genom en utveckling av 

traditionell redovisning, samtidigt som redovisningsrelaterade ledningssystem 

inkluderas (Ferriera et al. 2009).  

2.2.1. Varför hållbarhetsredovisa? 

Forskningen kring hållbarhetsredovisning har blivit motiverad genom den 

miljöoro som uppstått, exploatering av fattiga länders naturresurser, 

mänskliga rättigheter och andra etiska aspekter (Gray 1992). Orsaken till 

varför hållbarhetsredovisning kan vara betydande för en organisation kan 

grundas utifrån olika infallsvinklar. Redovisningen kan anses vara en mycket 

god källa till information för verksamheten, men även ett redskap för att 

uträtta förändringar. Den är även givande utifrån det faktum att den 

sammanfogar organisationens väsentliga delar och bidrar till en bättre intern 

och extern kommunikation. En bättre intern kommunikation medför en mer 

dynamisk verksamhet. (Barkland & Ljungberg 2010) 

Hållbarhetsredovisning är viktigt utifrån intressenternas synpunkt, framförallt 

aktieägarnas. Det är väsentligt för alla företag att ha en långsiktigt god 

relation med dess aktieägare. Relationen bör byggas på hållbara aspekter 

(exempelvis miljö- och socialt arbete), och inte endast finansiella. (Gao & 

Zhang 2006). GRI:s syn på hållbarhetsredovisningens syfte är att den skall 

möjliggöra jämförelser och bedömanden i förhållande till gällande lagar, 

regler, normer, standarder, samt valfria initiativ som kan vara relevanta för 

företagets intressenter. Redovisningen skall även påvisa hur organisationen 

influerar och influeras av förväntningar på frågor tillhörande hållbar 

utveckling, samt jämföra historiska resultat och resultat mellan de olika 

verksamheterna. (GRI 2011c)  

Något som är direkt associerat till en hållbarhetsredovisning är långsiktighet. 

Genom att upprätta en redovisning kring verksamhetens hållbara aspekter, 

bidrar företaget till en tydligare framtidsbild för interna parter, såväl som 

intressenter. I en globaliserad värld utbreder sig dessutom betydelsen för en 

hållbar tillväxt allt mer. (Larsson & Ljungdahl 2008) 

Corporate Social Responsibility (CSR) är också en nyckelfaktor till varför 

man skulle vilja hållbarhetsredovisa. Det finns olika uppfattningar och teorier 

om vad socialt ansvar egentligen innebär. Flera kopplar begreppet till 
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affärsetik, men oavsett definition är CSR en bidragande faktor till ett ökat 

intresse av verksamheten och en positivare bild av företaget (Grafström et al. 

2008). Kramer & Porter (2006) skriver att CSR är ett ämne som 

uppmärksammas av regeringar, media, samt aktivister. Det har därför blivit 

ett prioriterat ämne för företagsledningar, då det kan leda till betydande 

publicitet. Att CSR är viktigt för företag framgår även i Arenas & Rodrigo 

(2008) studie, där det skrivs att de anställdas arbete påverkas av de sociala 

förhållandena. Vid sociala orättvisor försämras de anställdas arbete, samt 

attityd mot företaget och vice versa. 

Enligt Burritt & Schaltegger (2010) kan även hållbarhetsredovisningen 

användas som ett redskap för bättre ledning och styrning. Det är en 

intressant synvinkel då den bildar en uppfattning av hållbarhetsredovisning 

som en lösning på hållbarhetsproblem. Författarna beskriver även en 

pågående diskussion angående hållbarhetsredovisningens nytta: Diskussionen 

utmynnar i två olika synvinklar; en kritisk och en förespråkande. Kritikerna 

menar på att redovisningen är populär för tillfället, men senare kommer att 

försvinna då den enbart sammanställer information istället för att lösa 

hållbarhetsproblemen. Den andra synvinkeln är positiv inställd och syftar till 

att hållbarhetsredovisningar kommer öka i antal, eftersom de kan lösa 

hållbarhetsproblem hos ett företag. (Burritt & Schaltegger 2010). Vi tycker att 

det är viktigt att påvisa att det finns en debatt där kritiker menar att ett 

företag inte bör hållbarhetsredovisa.  

Statliga bolag 

Från 2007 blev det ett krav för svenska statliga bolag att hållbarhetsredovisa 

enligt G3 (GRI 2007). 2009 skall även de statliga bolagen få sin 

hållbarhetsredovisning oberoende bestyrk och därmed var Sverige det första 

landet i världen att kräva en oberoende granskning av statliga bolag (Far 

2011).   

2.3. Global Reporting Initiative 

Denna uppsats inriktar sig på revision av de redovisningar som inte följer 

G3, men organisationen GRI måste förklaras då den har en betydande roll 

inom ämnet (förklaring på dess betydande roll kommer att framgå i empirin).  

GRI är en internationell nätverksbaserad organisation som med stöd av 

potentiella intressenter har skapat ett ramverk för hållbarhetsredovisning 

(Barkland & Ljungberg 2010). Visionen är att hållbarhetsredovisning skall bli 
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lika accepterat och normaliserat som finansiell redovisning (Larsson & 

Ljungdahl 2008).    

GRI bildades 1997 utifrån nätverket CERES, som var beläget i Boston. År 

2000 tillkännagavs första utformningen av GRI:s riktlinjer för 

hållbarhetsredovisning. Riktlinjerna kom att följas av 50 företag som 

publicerade hållbarhetsredovisning enligt de utarbetade riktlinjerna. (Larsson 

& Ljungdahl 2008). Under samma år skriver Gray (2000) i sin artikel att det 

behövs tydligare riktlinjer för hållbarhetsredovisning och att han med 

förväntan ser fram emot vad GRI kan utvecklas till. Under år 2002 blev GRI 

en stiftelse och styrelsen från 1997 ersattes. Under detta år lanserades även 

andra versionen av organisationens riktlinjer och under de följande tre åren 

framställdes vägledningar för de karakteristiska indikatorerna, samt 

branschanpassade supplement som framkommit i riktlinjerna. Dessa kunde 

exempelvis vara hur energianvändningen borde mätas och redovisas (Larsson 

& Ljungdahl 2008). 

I oktober 2006 lanserades den tredje generationen, och den senaste, av 

riktlinjerna. Riktlinjerna brukar också benämnas G3 och skapades genom ett 

omfångsrikt utvecklingsarbete som involverade ett stort antal personer. 

Baserad på dessa riktlinjer lanserades 850+ hållbarhetsredovisningar av 

företag runt om i världen (GRI 2011b).   

År 2010 började SIDA, som en kärnprocess för utveckling utav GRI, med att 

bistå arbetet kring användandet av de riktlinjer som utgivits (GRI 2011b). 

Det främst på grund av GRI:s arbete inom CSR (SIDA 2011). 

2.3.1. Riktlinjer enligt G3 

G3 består av tre delar: Redovisningsprinciper, redovisningsvägledning och 

standardupplysningar (inklusive resultatindikatorer) (GRI 2011c). 

 

2.3.1.1. Redovisningsprinciper och vägledning 

Vägledningen är till för att hjälpa organisationer att tolka och/eller styra 

användandet av GRI:s ramverk. Vidare ges den ut i syfte att bestämma 

redovisningens avgränsning, samt att definiera dess innehåll. När beslut tas 

om vad som skall redovisas, beskriver vägledningen åtgärder som kan vidtas, 

likväl som olika alternativ organisationen kan ta hänsyn till. (GRI 2011c) 

Redovisningsprinciperna skildrar i sin tur redovisningens mål och stödjer de 

beslut en organisation kan behöva fatta under hela redovisningsprocessen. 
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Exempel på beslut kan vara val av indikatorer och hur de skall redovisas. Alla 

principer består av en definition, en förklaring och ett visst antal tester. 

Testernas syfte är att underlätta organisationens bedömning av hur 

principerna skall användas. Vidare är de avsedda att tjäna som 

självutvärderingsredskap. Organisationen skall, med hjälp av testerna, kunna 

värdera de olika principerna. Testerna kan även förklara hur principerna skall 

användas, och det är viktigt att beakta att företagen inte skall redovisas mot 

testerna, utan att de är verktyg för självvärdering. (GRI 2011c) 

Likväl som en finansiell redovisning, behöver en hållbarhetsredovisning vara 

transparent och det är principernas uppgift att gemensamt bidra till det. 

Transparens definieras, i det här fallet, som fullständig redovisning. Det 

innebär att all information och alla indikatorer som krävs för att beskriva 

hållbarhetsredovisningens konsekvenser, samt bidra till intressenternas 

beslut, skall redovisas. Vidare innebär det även att organisation skall redovisa 

de processer, förfaranden och antaganden som möjliggjort sammanställandet 

av information. (GRI  2011c) 

Principerna har, för att förtydliga deras roll och funktion, delats in i två 

grupper:  

 De principer som bestämmer vilka områden och indikatorer en 

organisation skall redovisa.  

 De principer som säkerställer kvalitet och på ett lämpligt sätt 

presenterar redovisad information. 

Att principerna är indelade i två grupper skall dock inte innebära någon 

begränsning för hur de kan användas. (GRI 2011c) 

2.3.1.2. Standardupplysningar 

Det finns, enligt GRI (2011c), tre olika typer av standardupplysningar: 

 Strategi och profil: upplysningar som ger en beskrivning för hur 

organisationens hållbarhetsarbete kopplas till strategi, profil samt 

styrning. 

 Hållbarhetsstyrning: upplysningar som ger organisationen kunskap 

för hur de skall hantera ett visst antal specifika områden. Således får 

läsaren en bakgrund och en resultatförståelse inom ett specifikt 

område. 
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 Resultatindikatorer: indikatorer som ger ”… jämförbar information 

avseende organisationens ekonomiska, miljömässiga och sociala resultat” (GRI 

2011c s. 7). 

2.3.2. Hur man enligt GRI upprättar en hållbarhetsredovisning 

Följande är en översiktlig presentation av hur man kan gå tillväga vid 

upprättandet av en hållbarhetsredovisning. Presentationen kan ses som en 

mall för att upprätta hållbarhetsredovisningar även om G3 inte tillämpas.  

Presentationen grundas på att företaget bestämt sig för att publicera en 

hållbarhetsredovisning, samt att det inom företaget finns en intern förståelse 

för arbetet och att de resurserna som kan tänkas krävas är tillgängliga 

(Larsson & Ljungdahl 2008). 

Larsson & Ljungdahl (2008) delar in redovisningsprocessen, utifrån GRI:s 

riktlinjer och handbok, i fem huvudsakliga punkter. Dessa punkter kan även 

betraktas som olika faser:  

Förberedelse och planering av redovisningen 

De huvudsakliga syftena med förberedelse och planering av redovisningen, är 

att utnyttja tidigare erfarenheter av hållbarhetsredovisning eller liknande 

redovisningar inom organisationen. Det skall även genomföras ett så kallat 

”startmöte”, med syfte att skapa en uppfattning om hur organisationens 

hållbarhetsredovisning kan se ut. Tidsaspekten innebär en uppskattning av 

den förväntade tidsåtgången processen kan komma att kräva. För att undvika 

eventuella dröjsmål eller andra missöden är det viktigt att samtliga inblandade 

är väl insatta i det planerade tidsupplägget. (Larsson & Ljungdahl 2008)  

Kommunikation med identifierade intressenter 

Eftersom hållbarhetsredovisningen riktar sig till olika typer av intressenter, är 

det givetvis fundamentalt att identifiera dem, samt att bilda sig en 

uppfattning om vad de anser är viktigt. Vid identifikationen av olika 

intressenter måste företaget prioritera dem efter deras inflytande och för att 

sedan förstå vad de anser är viktigt, måste företaget föra en dialog med dem. 

(Larsson & Ljungdahl 2008) 
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Beslut om redovisningens innehåll 

Processen tar hänsyn till både de interna beslutsfattarnas och de externa 

intressenternas önskemål (Larsson & Ljungdahl 2008). Larsson & Ljungdahl 

(2008) beskriver detta som en passage från en brutto- till en nettolista, där 

bruttolistan är utan avgränsningar och fokuseringar. 

Insamling och uppföljning av information  

Ur ett tidsperspektiv är insamling och uppföljning av information till 

redovisningen den längsta fasen. Det är i denna del företaget samlar in fakta, 

och mäter de olika indikatorer som anses mest väsentliga. (Larsson & 

Ljungdahl 2008) 

Publicering av redovisningen 

Publiceringen kan, som tidigare nämnts, ske i olika former och resultera i 

olika tillämpningsnivåer. Därför är det viktigt att, innan sammanställningen, 

avgöra vilken av GRI:s tillämpningsnivå som företaget skall arbeta emot. När 

hållbarhetsredovisningen är färdigställd, är det upp till företaget att bestämma 

huruvida en oberoende granskning är aktuell. (Larsson & Ljungdahl 2008) 

2.4. Revision 

Eftersom denna uppsats utgår från att hållbarhetsredovisningen granskas av 

en revisor, är det också relevant att redogöra för begreppet revision. Revision 

definieras enligt Markland (2011) som:  

Revision (senlatin revi´sio 'återseende', av latin revi´deo 'åter se'), 

inom redovisning den granskning i efterhand av ett företags eller 

annan organisations redovisning och förvaltning som görs i syfte 

att ge upplysning om redovisningens tillförlitlighet och om 

ledningens sätt att förvalta organisationen.  

Föreningen Auktoriserade Revisorers (Förenade Auktoriserade 

Revisorer [Far] 2011a kap. 2) egen definition är: 

Revision är att med en professionellt skeptisk inställning planera, 

granska, bedöma och uttala sig om årsredovisning, bokföring och 

förvaltning. 

Eftersom Far är en förening av verksamma revisorer, anser vi 

att deras definition bör betraktas som gällande.   
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2.4.1. Varför revision? 

Det var i 1800-talets Storbritannien revisionen fick sitt genombrott, då det 

blev tillåtet för företag att sälja andelar i verksamheten (likt de moderna 

aktiebolagen). Konsekvenserna blev att en tredjedel av företagen gick i 

konkurs och någonting var tvunget att göras. Lösningen blev en tvingande 

revision för vissa bolag. (Carrington 2010)  

I Sverige är idag, sedan 2010, revision frivillig för mindre aktiebolag och cirka 

30 % av Sveriges aktiebolag är tvingade att använda sig av en revisor. 

Därigenom har revisorn blivit en, för många företag, frivillig aktör som kan 

tillföra redovisningen och företaget ett visst värde. (Carrington 2010) 

Far (2011a) beskriver revisionens syfte som att öka trovärdigheten i 

företagens finansiella information. Olika intressenter måste kunna lita på den 

information företaget ger ut, och revision blir därmed en förutsättning för ett 

väl fungerande näringsliv.  

Eftersom revision är en samhällsvetenskap, finns det många olika teorier 

kring ämnet. Carrington (2010) delar upp revisionsforskningen i två 

traditioner: 

2.4.1.1. Den nationalekonomiska traditionen 

Den nationalekonomiska traditionen kan ses som den starkare och 

huvuddelen av den forskning som publiceras i vetenskapliga tidsskrifter utgår 

från denna tradition. Fokus ligger på begreppet nationalitet och tre teorier 

baseras på traditionen: 

 Försäkran – Revision som försäkran grundar sig i agentteorin och 

syftar till att lösa problemet mellan agent (ledare) och principal 

(ägare). Revisionen ses som en försäkran att agenten handlar efter 

principalernas intressen.  

 Förbättring – Revision som förbättring fokuserar inte på 

kontraktlösningen (som föregående), utan lägger istället vikt på den 

redovisade informationens kvalitet. Därmed får revisorn en roll som 

informationsmedlare mellan företag och intressenter.  

 Försäkring – Denna teori likställer revisorn med ett försäkringsbolag, 

då användare av den reviderade informationen kan få ersättning av 
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revisorn vid eventuella fel som har resulterat i förluster för 

användaren.  

2.4.1.2. Den sociologiska traditionen 

Detta är en tradition som har vuxit fram med tiden och handlar ofta om 

maktfrågor samt relationerna mellan revisorer och andra aktörer i samhället. 

Den sociologiska traditionen utmynnar i två perspektiv: 

 Komfort – Detta perspektiv bygger på att förmedla den form av 

grundläggande trygghet som en investerare kan tänkas behöva för att 

våga investera. Att förbättra redovisningen är ett sekundärt intresse 

och fokus ligger istället på de egenskaper revision medför som leder 

till att den presumtive investeraren inte behöver ifrågasätta kvalité 

och/eller trovärdighet.  

 Legitimering – Liknar till stor del föregående perspektiv och tar fasta 

på revisionens legitimerande roll. Detta perspektiv beskrivs bäst 

utifrån de debatter som uppstår när nya redovisningsprinciper 

diskuteras. De företag som väljer att tillämpa en ny princip kan 

erhålla en viss legitimitet om revisorskåren ställer sig bakom den.  

I en fallstudie av Carrington & Catasús (2007) uppmärksammas ett intressant 

reslutat; användarens upplevda grad av komfort påverkas av de olika aktörer 

som varit delaktiga i revisionsprocessen. Det här är intressant att förstå, då 

känslan av komfort kan variera beroende på processen. 

2.4.2. Revisionsprocessen 

För att kunna förstå hur en hållbarhetsredovisning grankas, så är det även 

viktigt att förstå hur en standardutformad revisionsprocess ser ut. Därför 

tänkte vi kortfattat redogöra för en översiktlig bild av revisionsprocessen.  

Enligt Carrington (2010) kan revisionsprocessen delas in i fyra delar: 

företagsledningens påståenden, bestyrkandeåtgärder, dokumentation och rapportering. 

Företagsledningens påståenden (ibland kallade räkenskapspåståenden) är de 

påståenden som revisorn måste bestyrka och betraktas som den huvudsiktliga 

delen av årsredovisningen, därför också den del som är huvudföremål för 

revision. För att revisorn skall kunna bestyrka och känna sig komfortabel 

med företagsledningens påståenden, måste han eller hon utföra skilda 

bestyrkandeåtgärder. Under den här processen skall revisorn införskaffa olika 
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revisionsbevis som styrker (eller eventuellt stjälper) påståendena. Åtgärderna, 

och det arbete de erfordrar, måste dokumenteras. Revisorns dokumentation 

är en viktig del för att möjliggöra den försäkran och komfort revisionen 

förväntas ge. De slutsatser som revisorn kommer fram till skall sedan 

presenteras i form av en rapport. Rapporten benämns revisionsberättelse.  

Inom finansiell revision framgår det att revisionsberättelsen stämmer med 

hög men inte absolut säkerhet, medan fallet inom hållbarhetsrevision inte är 

detsamma, utan bestyrkanderapporten utförs med begränsad säkerhet 

(Larsson & Ljungdahl 2008). 

 

2.5. Granskning av hållbarhetsredovisning 

Ett ökat antal hållbarhetsredovisningar har i sin tur genererat ett ökat intresse 

och en ökad efterfrågan på oberoende granskningar som en garanti för 

redovisningens innehåll (Coyne 2006). Brooks & Nitkin (1998) menar att 

granskning av hållbarhetsredovisning återspeglar den växande insikten om att 

det är eftertraktat, samt nödvändigt för organisationer att förstå de kostnader 

och fördelar som, ur ett intressentperspektiv, den hållbara verksamheten kan 

medföra. Trots hållbarhetsarbetets utveckling, så har det endast skett lite 

forskning angående hållbarhetsförsäkran (revision) och dess påverkan för 

organisationerna (O’Dwyer el al. 2011). Vidare beskriver O’Dwyer et al. 

(2011) vikten av försäkran, då den bidrar med värdefulla insikter gällande det 

rapporterande materialets reliabilitet och trovärdighet. Undersökningen 

redogör även för det arbete, samt konsekvenserna av arbetet, som de stora 

revisionsbyråerna har fört för att hållbarhetsrevision skall ge en legitimitet, 

vilket också har lyckats. Beviset blir tydligt, genom att det exempelvis skett en 

ökning av antal hållbarhetsredovisningar bland G250 företag4 med 10 

procentenheter från 2005-2008 (KPMG 2008). 

Larsson & Ljungdahl (2008) framställer, som tidigare nämnts, att 

hållbarhetsrevision leder till en begränsad säkerhet, vilket resulterar i ett 

negativt uttalande. Författarna förklarar ett negativ uttalande som: ”… att det 

inte har framkommit några omständigheter som tyder på att redovisningen inte i allt 

väsentligt är upprättad enligt angivna kriterier” (Larsson & Ljungdahl 2009 s. 133). 

Vid en sådan säkerhet är risken för ett felaktigt uttalande högre än vid ”hög 

men inte absolut säkerhet”, som används vid en finansiell revision. Far 

bedriver dock ett projekt för att möjliggöra ”hög men inte absolut säkerhet” 

                                                 
4
  De 250 största företagen i världen. 
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vid bestyrkande av hållbarhetsredovisning. Det leder i sin tur till ett positivt 

utlåtande. (Föreningen Auktoriserade Revisorer [Far] 2011)  

Gray (2000) beskriver i sin artikel hur antalet hållbarhetsredovisningar ökade 

markant under 1990 till 2000 samtidigt som det rådde en förvirring över 

terminologin med hållbarhetsredovisning, samt dess syfte och mål. Det 

saknades en tydlig bild över vad en revision (en oberoende attestfunktion) 

skulle vara. Gray (2000) fortsätter argumenten genom att påvisa att det inte 

finns ett tydligt syfte med rapporten och inte heller en nivå som bedömer 

rapportens fullständighet. Det här är något som måste åtgärdas och det 

uttrycks stora förhoppningar på vad GRI skulle kunna åstadkomma. Stycket 

ovan är intressant då vi anser att GRI lyckats lösa de problem som Gray 

diskuterar. Det här tyder på ett aktivt arbete och intresse för både 

hållbarhetsredovisning och hållbarhetsrevision, då GRI har underlättat 

attestfunktionen för hållbarhetsredovisningar.   

RevR 6 är den svenska rekommendationen (översättningen) om hur 

granskningar av hållbarhetsredovisningar skall utföras (Larsson 2009) och 

måste därav förklaras.  

2.5.1. Revisorsrekommendation 6 

RevR 6, Bestyrkande av hållbarhetsredovisning, skall tydligt ge en översiktlig 

beskrivning av hur en hållbarhetsredovisning revideras. För anpassning till 

den internationella standarden ISAE 3000, uppdaterades RevR 6 år 2008. 

(Larsson 2009)  

Det bör poängteras att RevR 6 är en översättning av den holländska 

institutionen Royal NIVRA:s standard ”3410N Assurance Engagements 

Relating to Sustainability Reports” som publicerades 2007. RevR 6 används 

med Royal NIVRA:s tillåtelse, men de tar inte ansvar för eventuella fel i 

översättningen. (Larsson 2009) 

Det framgår även i Larsson (2009) att RevR 6 standardiserar förfaringssättet 

för att säkerställa att revisionsbyråer arbetar på ett likartat sätt. Hur 

standarderna tillämpas och hur revisionsmetodiken utvecklas kan dock vara 

olika för byråerna. Revidering av en hållbarhetsredovisning kan delas in i tre 

processteg: planering, genomförande och rapportering. Innan uppdraget kan 

påbörjas måste revisorns oberoende säkerställas och de olika riskerna måste 

diskuteras. Detta för att kunna bedöma de kriterier företagets redovisning 

bygger på. Samtidigt som riskerna analyseras bör företaget föra en diskussion 
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med dess intressenter, för att erhålla en tydlig bild över deras krav och på så 

vis kunna bemöta dem. När bedömningarna är gjorda, är det viktigt att 

revisorn känner sig bekväm med företagets riskanalys, samt för vad som kan 

anses vara väsentligt för företaget att styra, redovisa och slutligen rapportera. 

I planeringssteget bestäms omfattningen av det löpande granskningsarbetet 

och antalet platsbesök. Platsbesöken skall dock upprättas i samförstånd med 

uppdragsgivaren. När detta steg är utfört kan genomförandefasen börja. 

Fasen omfattar de tidigare nämnda platsbesök, intervjuer, kontakter med 

leverantörer och annat som anses vara betydelsefullt för 

granskningsprocessen. Det är även vitalt att granska företagets interna system 

för insamling av data, samt att utföra en konsolideringsgranskning5. Det är 

hela hållbarhetsredovisningen som skall granskas. I rapporteringsfasen utges 

en bestyrkanderapport från revisorn som påvisar att redovisningen, samt den 

information som utges, är väsentlig och relevant. Revisorn brukar, med 

utgångspunkt från granskningen, lägga fram förslag till förbättringar och 

diskutera dessa. När rapporten är färdigställd och påtecknad avses den att 

publiceras i hållbarhetsredovisningen. 

2.6. Organisationer 

Det finns olika organisationer och institutioner som är verksamma inom 

redovisning och revision. Eftersom hållbarhetsredovisning och 

hållbarhetsrevision är subkategorier av redovisning och revision, känns det 

relevant att översiktligt nämna organisationerna och deras påverkan. 

International Organization of Standardization (ISO) är världens största 

utgivare av internationella standarder, samt är ett nätverk för varje 

medlemslands standardinstitution (International Organization for 

Standardization [ISO] 2011a). ISO har utformat en standard kallad ISO 

26000 – Social responsibility, som hjälper företagen att utveckla sitt arbete 

angående socialt ansvar (ISO 2011b). Organisationen har även gett ut 

standarden ISO 14001 som berör miljöledningssystem, men den är dock mer 

relevant för företag som tillämpar hållbarhetsredovisning enligt G3 (Barkland 

& Ljungberg 2010). 

International Federation of Accountants (IFAC) är en internationell 

revisorsorganisation som ger ut standarder för bestyrkandeuppdrag. År 2009 

publicerade IFAC ett ramverk för att hjälpa och stödja företagens anpassning 

till hållbar affärsutveckling. (Larsson 2009). Detta ramverk tar bland annat 

                                                 
5
 Säkerställer att uppgifterna sammanställs utan väsentliga felaktigheter.  
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upp hållbarhetsredovisning som ett viktigt verktyg för organisationers arbete 

mot en hållbar utveckling (International Federation of Accountants [IFAC] 

2011). 

Fédération des Experts comptables Européens (FEE) är en organisation som 

representerar 43 professionella institutioner bestående av redovisare och 

revisorer (i Sverige Far) från 32 olika länder. Detta inkluderar de 27 

medlemsländerna i EU. FEE har, från början av 2009, utformat en rad olika 

hållbarhetspolicys. (Larsson 2009). FEE betonar vikten av revisorns roll 

inom hållbarhetsredovisning och menar på att revisorns granskning är väldigt 

viktig som en försäkran av informationen (Fédération des Experts 

comptables Européens [FEE] 2011). FEE:s hållbarhetspolicys används av 

mer än 500 000 revisorer i Europa och i Sverige är det via Far den efterföljs 

(Larsson 2009). Far förklarar, enligt Carrington (2010), sin uppgift som att 

representera revisions- och redovisningsbranschen. Det innebär att leda 

utvecklingen i professionella och regulatoriska frågor. Far skall även skapa 

affärsmässiga premisser för dess medlemmar och företag, till nytta för 

samhället och dess näringsliv.    

2.7. Osäkerhet 

Eftersom osäkerhet har en central roll i uppsatsen, är det också relevant att 

utveckla, samt förklara ordets innebörd.  

Osäkerhet är ett begrepp som inte per definition är lätt att förklara, men 

används frekvent i det vardagliga livet. Det pratas ofta om osäkerhet i 

exempelvis organisationer och olika projekt. Åtskilliga försök att klassificera 

begreppet har utförts. (Olsson 2007). Det finns däremot tydliga linjer kring 

begreppets innebörd. Frank (1999) delar in osäkerhet i två delar: slumpartad 

och kunskapsteoretisk. Slumpartad osäkerhet är osäkerhet som inte går att 

förutse i förväg. Kunskapsteoretisk osäkerhet uppstår istället på grund av 

bristande kunskap. Den här typen av osäkerhet kan förutses med en ökad 

kunskap. Även Pender (2001) argumenterar för att osäkerhet uppstår då det 

inte finns någon tidigare kunskap om framtida händelser (det vill säga 

kunskapsteoretisk osäkerhet). Kunskapsteoretisk och slumpartad är de två 

typer av osäkerhet som används, men det går inte att endast utifrån en 

kunskapsteoretisk osäkerhet göra en koppling mellan osäkerhet och risk.  
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Hilson (2004) försöker i följande påstående koppla ihop osäkerhet och risk 

utifrån skillnaden mellan kunskapsteoretisk och slumpartad: Risk är mätbar 

osäkerhet; osäkerhet är mätbar risk. Påståendet föreslår att osäkerhet, när den 

är mätbar, är att betrakta som en risk (Olsson 2007).  
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3. Metod 

I kapitlet redogör vi för hur vi gick tillväga för att få vår problemformulering besvarad, samt 

vilka tillvägagångssätt som användes. Det tillkommer även en förklaring över vilka 

respondenter som intervjuades.  

3.1. Ansats 

Vi började med att få en bakgrund till problemet och utöka vår referensram, 

vilket gav en ökad förståelse om de olika riktlinjer och tillvägagångssätt som 

gör en hållbarhetsredovisning informativ för intressenten. En grundläggande 

teoretisk bakgrund behövdes även för att förstå problematiken med den 

osäkerhet som kan uppstå vid granskning av vissa hållbarhetsredovisningar. 

Förutom bakgrundsfakta om hållbarhetsredovisning undersökte vi även 

generella fakta om den senaste tidens hållbarhetsfrågor och vad egentligen 

termen ”hållbarhet” betyder. För att kunna genomföra uppsatsens syfte var 

ovanstående ansatser nödvändiga.  

3.2. Undersökningsstrategi 

Val av metod 

Första steget blev att bestämma vilken typ av undersökningsmetod vi skulle 

använda oss av, för att på bästa sätt kunna besvara problemformuleringen. 

Eftersom ämnet i sig inte är konkret och kräver djupgående intervjuer med 

revisorer som innehar stor kunskap inom området, valde vi att nyttja en 

kvalitativ metod (Huberman & Miles 1994).  

Val av undersökning 

Då uppsatsen bygger på den osäkerhet som kan uppstå vid granskning av 

hållbarhetsredovisningar som inte följer G3, krävdes det intervjuer med 

revisorer verksamma inom hållbarhetsrevision. Kvalitativ metod förutsätter 

öppna frågor (Trots 2005). Keats (2000) beskriver de öppna frågorna som 

möjligheten för den intervjuade att svara med frihet; alternativ och/eller svar 

från intervjuaren finns inte tillgängliga för respondenten.  

Alla intervjuer gjordes över telefon, då vi ansåg det vara mer tidseffektivt, 

samt mer genomförbart ur en geografisk synvinkel. Innan samtliga intervjuer, 

skickade vi ut ett mail med bakgrundsinformation, samt intervjufrågorna (se 

Bilaga 1 och Bilaga 2). Lantz (2007) poängterar att intervjuaren bör ge 

respondenten bakgrundinformation till ämnet, samt en uppskattning av den 
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tid intervjun förväntas ta. Vidare beskriver författaren att respondenten bör 

vara medveten om hur intervjun skall dokumenteras; exempelvis genom 

ljudupptagning. Samtidigt som vi bokade tidstillfälle med respondenterna, 

gav vi dem en tidsuppskattning angående intervjuernas längd och innan 

intervjuerna redogjorde vi för den valda dokumentationsmetoden. Keats 

(2000) betonar vikten med att introducera de som intervjuar till den 

intervjuade. Grunden till varför de är viktigt att introducera sig själv vid en 

telefonintervju, är att respondenten inte ska missuppfatta intervjuarens status 

och därmed utelämna betydande information vid en intervju.   

Vid intervjuerna blev bandspelare ett viktigt verktyg, då fördelarna överskred 

nackdelarna. Det innebar att vi under intervjuerna kunde koncentrera oss på 

det som sades och därmed kunna ställa relevanta följdfrågor. Dessutom 

undviker man på så vis att anteckna under intervjun, vilket vi uppfattade som 

störande, både för oss som intervjuare såväl som respondenten. Till följd av 

inspelningen behövde respondenterna inte upprepa nyligen sagda svar, vilket 

kan uppfattas som ett tidsslöseri. Enligt Trost (2005) är synliga bandspelare 

en irritationsfaktor för flertalet respondenter och kan leda till obehag. Denna 

nackdel saknar betydelse för oss då intervjuerna utfördes över telefon.  

Trost (2005) menar att det både finns negativa och positiva effekter med att 

vara två intervjuare. Effekterna beror på samspelet intervjuarna emellan. Är 

samspelet bra och välstrukturerat tenderar intervjun att bli bättre, då två 

intervjuare kan uppfatta mer av respondenternas svar, vilket ger en ökad 

förståelse. Vid dåligt samspel blir effekterna vice versa. Vidare belyser Trost 

(2005) vikten av att inte fråga för mycket, då detta kan upplevas påfrestande 

för respondenten. Dessutom skall det insamlade intervjumaterialet bearbetas.  

Val av respondenter 

Då olika revisionsbyråer kan tillämpa vissa standarder på olika sätt (Larsson 

2009), upplevde vi ett behov av att intervjua olika revisorer från skilda 

revisionsbyråer. De revisionsbyråer vi har vänt oss till är ”The Big Four”, 

vilka innebär PwC, Ernst & Young, KPMG, samt Deloitte. En stor 

anledning till valet av respondenter, var att ovanstående revisionsbyråer har 

störst kompetens inom områdena hållbarhetsredovisning och 

hållbarhetsrevision. Att kompetensen finns hos de större byråerna skulle 

kunna vara ett resultat av att de mindre sällan sysslar med hållbarhetsrevision, 

då få företag upprättar hållbarhetsredovisningar.  
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När vi valt att intervjua revisorer inom ”The Big Four”, kontaktades 

respektive byrås växel. Via växel kopplades vi till följande revisorer: 

Fredrik Ljungdahl Director - Sustainable Business Solutions, PwC 

Charlotte Söderlund Senior Manager - Climate Change and Sustainability 
Services, Ernst & Young 

Daniel Oppenheim Associate - International Audit Risk and Compliance 
Services, KPMG 

Andreas Drugge Senior Consultant - Enterprise Risk Services, Deloitte 

Lennart Nordqvist Manager - Enterprise Risk Services, Deloitte 

Med Ljungdahl skedde två intervjuer; en längre intervju för att bilda en 

uppfattning om hållbarhetsrevision och företagens inställning, samt en 

intervju som besvarade uppsatsens problem. Den längre intervjun, vars 

frågor bifogas i Bilaga 2, ägde rum den 17 november 2011 och varade 25 

minuter. Den kortare intervjun, som besvarade problemet, hölls den 2 

december 2011 och varade 5 minuter. Intervjuerna med Ernst & Young, 

KPMG och Deloitte varade cirka 14 minuter vardera: 

Charlotte Söderlund - 1 december 2011 
Daniel Oppenheim - 5 december 2011 
Andreas Drugge och Lennart Nordqvist - 7 december 2011  

Utöver de fem revisorer vi kom i kontakt med, kontaktades även en tidigare 

revisor som varit verksam inom hållbarhetsrevision. Han var en av de 

revisorer som utförde den första hållbarhetsrevisionen av en 

hållbarhetsredovisning vars innehåll inte var upprättat efter GRI:s riktlinjer. 

”Pilotprojektet” ägde rum innan GRI var utformat. Intervjun ägde rum den 6 

december 2011 och varade 5 minuter. 

Lars-Olle Larsson tidigare Director - Sustainable Business Solutions, PwC 

Analysering av data 

Reliabilitet och validitet är termer som inte är aktuella för uppsatsen, då de 

bygger på kvantitativa studier (Trost 2005). Det utesluter självfallet inte 

giltigheten och tillförlitligheten i vår studiemetodik, eftersom vi fortfarande 

kommer sträva efter, i den mån det är möjligt, att skapa likartade 

förhållanden mellan de olika intervjuerna. Vad det gäller begreppet 

trovärdighet, kommer uppsatsen, som tidigare nämnts, ha en öppenhet. Det 

leder till att läsaren eller användaren själv kan skapa sig en uppfattning om 

intervjuernas trovärdighet, samt deras relevans till ämnet (Trost 2005). 
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Slutligen, när intervjuerna var genomförda, skrev vi ner det framkomna 

materialet, då det kändes mer lätthanterligt och greppbart. Vi antecknade 

även tidpunkten på använda citat för att underlätta skrivandet av empirin.   
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4. Empiri 

I kapitlet skildras de svar som vi har erhållit från intervju med respektive respondent. 

Problemformuleringen som diskuterades i inledningen kommer att besvaras.  

4.1. Hur hanteras osäkerheten? 

Det första som framkom under intervjuerna var att revision av 

hållbarhetsredovisningar som inte följer G3 är ytterst ovanligt. 

Respondenterna menar att majoriteten av de redovisningar som görs följer 

G3, och de företag som vill ha sina hållbarhetsredovisningar granskade följer 

G3. 

”Det är helt enkelt så att om man gör en hållbarhetsredovisning och vill 

ha den granskad, så följer man G3” - Lars-Olle Larsson (2011-12-

06) 

Tre av respondenterna har dock granskat någon form av 

hållbarhetsredovisning som inte följer G3:  

En av granskningarna utfördes 1995, då GRI inte fanns och den aktuella 

revisorn (Larsson) menar att redovisningen, samt granskningen, var lite som 

ett pilotprojekt i Sverige. I detta fall hade företaget utformat egna kriterier 

och dessa framgick tydligt i rapporten. På så vis framgick det tydligt vilka 

kriterier redovisningen upprättades efter och därmed granskades utifrån.  

Söderlund har tidigare granskat en miljöredovisning, men bekräftar att det är 

otroligt ovanligt att stöta på den typen av redovisningar, framförallt i Sverige. 

Vidare berättar Söderlund att problematiken angående osäkerheten finns, 

men eftersom den varianten av redovisningar är så pass ovanlig kommer man 

sällan i kontakt med problemet.  

Ljungdahl har granskat hållbarhetsredovisningar innan GRI var lika etablerat 

som nu, men redovisningarna var inspirerade av GRI även om de inte följde 

riktlinjerna fullt ut. 

Majoriteten av de intervjuade revisorerna nämner att även om redovisningen 

är utformad efter egna kriterier, kan den fortfarande granskas utifrån GRI:s 

grunder. Med det menas att GRI:s kriterier (balans, jämförbarhet, 

tillförlitlighet) i sin tur är tillämpbara vid granskning av andra 

redovisningskriterier.  
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”De principerna som finns i GRI finns även i andra ramverk för 

finansiell redovisning, och de är allmänna kriterier för god 

informationskvalitet. Principerna går att tillämpa i en sådan bedömning, 

där man möter andra kriterier än just GRI” - Fredrik Ljungdahl 

(2011-12-02) 

Samtliga revisorer säger att även om redovisningar bygger på egna kriterier, så 

måste fortfarande innehållet vara möjligt att granska. Med det syftar 

revisorerna till att de måste, vid en granskning, ha något att granska emot. 

Revisorerna kan förenklat inte revidera något som inte går att granska. Oavsett 

om en redovisning följer egna kriterier eller annat ramverk, bortsett från G3, 

är GRI:s grundprinciper tillämpbara vid en granskning. Ljungdahl menar att 

eftersom GRI:s principer är så pass grundläggande och tillämpbara för 

hållbarhetsredovisningar, används de på ett intuitivt sätt.  Ett annat scenario 

som Oppenheim tar upp, är om ett företag presenterar en 

hållbarhetsredovisning med delar som revisorn inte anser sig kunna bestyrka. 

Vid ett sådant fall, får det föras en diskussion med företaget där man 

diskuterar de olika alternativ som finns; antingen att redigera redovisningen så 

att den bemöter de krav revisorn ställer eller att inte få 

hållbarhetsredovisningen bestyrkt. I så fall är det upp till företaget att 

eventuellt arbeta igenom de delar, som revisorn inte kunde bestyrka, tills nästa 

års revidering. 

”Vi följer grundmetodiken i RevR 6 i vilket fall som helst, men oavsett 

ramverk är det viktigt för oss att vi kan bestyrka redovisningen. Om det 

skulle innebära att deras redovisnings omfattning måste begränsas för att 

vi skall kunna bestyrka den, är det en diskussion vi måste ta med 

företaget” - Daniel Oppenheim (2011-12-05) 

Revideringen bör utgå från vilken verksamhet företaget bedriver och vilken 

bransch företaget är verksamt i, samt vad som anses vara praxis inom den 

specifika branschen. Vad som betraktas vara relevant för redovisningen får 

revisorn personligen skaffa sig en uppfattning om. Revisorns personliga 

bedömning bör likväl grunda sig på tidigare yrkeserfarenheter.  

”För en hypotetisk situation där vi granskar utifrån andra kriterier än 

GRI, så tar vi stöd av tidigare erfarenheter och granskningar, samt 

jämför mot andra aktörer i aktuell bransch. GRI kan utgöra en 

benchmark även i dessa fall” - Andreas Drugge & Lennart 

Nordqvist (2011-12-07) 
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Det skulle kunna uppstå fall där företag försöker redovisa en indikator som 

inte nämns i GRI. Även om en indikator inte fångas av GRI, kan ett företag 

utarbeta egendefinierade system för att bedöma den. Vid ett sådant fall är det 

upp till revisorn att granska företagets bedömningssystem, och det går 

återigen att arbeta utifrån GRI:s grundprinciper. För att mäta företagets 

kriterier är det också möjligt att använda sig av de tester som GRI har 

utformat för att testa kriterierna och dess innehåll. GRI har på så vis 

underlättat arbetet med revision av hållbarhetsredovisningar i allmänhet, 

oavsett om de följer G3. 

Under intervjuerna har vi diskuterat tre olika, hypotetiska fall med 

respondenterna, det vill säga realistiska fall där ett företags redovisning skulle 

ge upphov till osäkerhet vid granskning av hållbarhetsredovisningar.  

1. Det första är att ett företag redovisar efter vissa av G3:s indikatorer, 

men av någon anledning inte väljer att följa riktlinjerna fullt ut. 

Anledningar skulle exempelvis kunna vara att G3 känns för 

omfattande för ett SME eller av rena kostnadsskäl. Vid ett sådant fall 

uppstår problematiken med en eventuell osäkerhet för den revisor 

som skall revidera hållbarhetsredovisningen. Det går ändå att utgå 

från de grundprinciper som finns i GRI, då de är tillämpbara för 

revision i största allmänhet.  

2. Det andra hypotetiska fallet är att företaget redovisar efter G3 till en 

viss tillämpningsnivå, men sedan väljer att redovisa ytterligare en/flera 

indikator(er) som inte omfattas av G3. Fallet skulle kunna uppstå då 

företagets hållbarhetsredovisning nischar sig efter den branschen de är 

verksamma inom och/eller vill marknadsföra en specifik indikator. 

Eftersom redovisningen i huvudsak följer G3, måste den revideras 

mot G3 och den valda tillämpningsnivån. Därför måste även 

indikatorn följa de grundprinciper som finns i G3. 

3. Det tredje hypotetiska fallet som diskuterades, var att ett företag väljer 

att inte redovisa efter G3, men ändå vill ha sin redovisning oberoende 

bestyrkt av en revisor. Vid ett sådant fall skulle osäkerheten, 

teoretiskt, kunna vara större än tidigare nämnda fall. Återigen skulle 

det dock vara möjligt att utgå från GRI, eftersom dess principer är 

mer än tillräckligt grundläggande och tillämpbara. 
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4.2. Tillvägagångssätt inom de olika revisionsbyråerna? 

Eftersom hållbarhetsredovisningar som inte följer G3 är ovanliga, så har inte 

respondenterna uttryckt något specifikt tillvägagångssätt för granskning av 

den typen av redovisningar. Däremot har det framgått att vissa av byråerna 

har utarbetade tillvägagångssätt inom den egna byrån för granskning av 

hållbarhetsredovisningar i allmänhet, där också en redovisning som inte följer 

G3 kan innefattas.  

Granskningen är vanligtvis en väldigt informell process hos PwC och de har 

inget specifikt utformat tillvägagångssätt för hur granskningen av en 

hållbarhetsredovisning skall se ut. Dock anses GRI vara en ledstjärna, även 

om tolkningen kan variera. Eftersom flertalet redovisningar är upprättade 

efter G3, så skall de granskas mot G3, och då blir processen relativt självklar. 

”Granskningen bygger mycket på common sense och ställningstaganden. 

Vid nästan 99 % av alla fall följer redovisningen GRI och då skall vi 

bedöma huruvida de följer GRI. I vissa fall är det andra saker man 

redovisar som inte faller in under GRI och då är GRI fortfarande den 

yttersta standarden” - Fredrik Ljungdahl (2011-12-02) 

Ernst & Young har inget speciellt tillvägagångssätt för granskning av 

hållbarhetsredovisningar, utan tillämpar samma metodik som vid en finansiell 

revision. De lägger stor vikt på existensvärde när det gäller 

hållbarhetsrevision och kriterierna, samt indikatorernas mätbarhet. Med 

existensvärde menas det värde som företaget och intressenter exempelvis 

lägger på en tillgång. Värdet av att något faktiskt existerar. Vidare utformas 

granskningsprocessen för att möta de räkenskapspåståenden som företaget 

redovisat, vilka kan skilja sig mellan olika redovisningar. Efter att man 

identifierat vilka KPI:er6/upplysningar som är väsentliga, gör man en 

bedömning av vilka räkenskapspåståenden som är relevanta för de 

signifikanta upplysningarna. Ett räkenskapspåstående skulle exempelvis 

kunna vara fullständighet. Det innebär att alla transaktioner, händelser och all 

information som borde ha redovisats, är redovisade. 

  

                                                 
6
 Olika nyckelindikatorer som bedömer prestationer inom verksamheten. 
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”I samtliga våra revisioner gör vi en bedömning av vilka 

räkenskapspåståenden (assertions) som är tillämpliga vid granskningen 

av den specifika KPI:ern. Exempel på räkenskapspåståenden är 

fullständighet, värdering, existens, presentation” - Charlotte 

Söderlund (2011-12-01) 

KPMG har en egen granskningsmetodik som bygger på samma metodik som 

RevR 6. Metodiken har utformats då alla KPMG-kontor i världen som 

granskar hållbarhetsredovisningar använder KPMG:s manual. Manualen 

beskriver hur revisorerna skall granska hållbarhetsredovisningar. Därmed 

skulle en redovisning som inte följer G3 innefattas av den. Orsaken är att de 

vill uppnå en kontinuitet inom KPMG, oavsett var de olika kontoren är 

lokaliserade. 

”Vi har sedan 2010 en globalt utformad KPMG-metodik för 

granskning av hållbarhetsredovisningar, vilket möjliggör att alla 

KPMG-firmor i världen som granskar hållbarhetsredovisningar arbetar 

metodiskt likadant” - Daniel Oppenheim (2011-12-05) 

Deloitte i Sverige har inte granskat en hållbarhetsredovisning som inte följer 

G3 och har därför inget speciellt tillvägagångssätt för en sådan redovisning. 

Däremot har de utvecklat en metodik, för hållbarhetsredovisningar, som 

konstant uppdateras efter hur revisorerna skall gå tillväga med 

hållbarhetsuppdrag.  

”Vi har en metodik för granskning av hållbarhetsredovisning, men då 

våra klienter följer GRI, har vi inte använt specifik metodik för andra 

typer av kriterier” - Andreas Drugge & Lennart Nordqvist 

(2011-12-07) 
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5. Analys 

I kapitlet kommer problemformuleringen, referensramen och den insamlade empirin att 

analyseras. Analysen om problemet utmynnar sedan i en konklusion.    

Burrit & Schaltegger (2010) skriver om en pågående diskussion angående 

hållbarhetsredovisning; fluga eller trend? Här för de en diskussion som vi 

finner vara väldigt intressant, eftersom den direkt påverkar 

hållbarhetsrevision; finns det inga hållbarhetsredovisningar, kan det inte 

finnas någon hållbarhetsrevision. Efter att ha läst åtskilliga artiklar och annan 

litteratur inom ämnet, påstår vi att hållbarhetsredovisning är mer utav en 

trend än en modefluga. Att redovisning inte är en fluga bestyrks även vid en 

längre intervju med Ljungdahl som personligen inte sett några antydningar på 

att hållbarhetsredovisning skulle vara en fluga. Enligt Gray (2000) så ökade 

hållbarhetsredovisningsantalet markant mellan 1990-2000, och enligt 

O’Dwyer et al. (2010) fortsatte antalet öka under 2000-talet. Med artiklarna i 

åtanke, innebär det att antalet hållbarhetsredovisningar har ökat stadigt i cirka 

20 år, vilket medför att fenomenet knappast bör betraktas som en modefluga. 

Samma respondent som ovan, nämner att företag som upprättar 

hållbarhetsredovisningar även är positiva till att få de externt granskade eller 

reviderade. Företag som får sin redovisning granskad, har aldrig, vad 

Ljungdahl vid intervjutillfället kunde påminna sig om, slutat med det. 

Däremot finns det de företag som, orsakat av höga kostnader, valt att göra en 

granskad hållbarhetsredovisning vartannat år. Revisorn menar att, förutom 

legitimitet och trovärdighet, medför en revision även tips och idéer angående 

företagets hållbarhetsarbete. Det sänder även en signal till de anställda när 

revisorer kommer och granskar; att företaget satsar på hållbarhetsarbetet. 

Företagens fortsatta positiva inställning kan också ses som ytterligare ett 

argument för att hållbarhetsredovisning inte är en modefluga. Många av de 

kritiker som ser hållbarhetsredovisning som en modefluga, menar att 

redovisningen endast kan sammanställa företagets information om 

hållbarhet, men inte lösa problemen (Burrit & Schaltegger 2010). Gray (2010) 

skriver dock att om någon skulle försöka lösa problemen med hållbarhet 

generellt sett, skulle denna person knappast utgå från redovisning. Utgick 

personen istället ifrån problemen med hållbarhetsarbetet på en 

organisationsnivå, vore redovisning - i en vid förståelse av termen - ett bra 

sätt att lösa problemen. Dentchev (2004) tar upp negativa delar med att 

upprätta en hållbarhetsredovisning. Artikeln beskriver problematiken att 

använda socialt ansvar som ett attribut för att företaget skall bli mer attraktivt 
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ur en intressents perspektiv. Om företaget koncentrerar sig allt för intensivt 

på att förbättra sitt sociala ansvar, finns det möjligheter att företaget släpper 

greppet om sin kärnverksamhet.  

Enligt Gao & Zhang (2006) är hållbarhetsredovisning en viktig del utifrån 

intressenternas synpunkt och då inte minst aktieägarnas. Aktieägarna 

definieras som individer som ”have an interest in the actions of an organisation and . 

. . the ability to influence it” (Savage et al. 1991, s. 61). Vidare förklarar Gao & 

Zhang (2006) vikten av att investera i en långsiktig relation med aktieägarna. 

Relationen bör inte bara bygga på finansiellt hållbar information, utan även 

utifrån sociala- samt miljörelaterade aspekter. De beskriver sedan 

hållbarhetsrevision som ett verktyg för att hantera krav från intressenter, 

däribland aktieägare. I likhet med Gao & Zhang (2006) anser vi att en 

revision av hållbarhetsredovisningar medför ett ökat förtroende gentemot 

aktieägarna. En revision ger redovisningen en legitimitetsstämpel som företag 

bör eftersträva i de fall de redan investerat tid och pengar i upprättandet av 

en hållbarhetsredovisning. Dock finns det, som tidigare nämnts, företag som 

väljer att inte få sin redovisning reviderad. Söderlund nämner att stora, 

etablerade företag som exempelvis H&M och Tetra Pak väljer att inte få sina 

hållbarhetsredovisningar granskade. Respondenten uttrycker att sådana 

företag kanske anser sig vara tillräckligt förtroendegivande gentemot sina 

intressenter och ser därmed inget behov av en revidering.  

Gray (2000) tar i sin artikel upp behovet av tydligare riktlinjer och regler för 

hur hållbarhetsredovisningar bör utformas i syfte att höja den generella nivån 

på redovisningarna. I texten nämner Gray GRI och att han med förväntan 

ser fram emot att se vad GRI utvecklas till. Vi har fått uppfattningen av att 

GRI nu har blivit det starka normgivande ramverk som efterfrågats. Att GRI 

i högsta grad är normgivande bestyrks av Huisingh & Lozano (2011), vars 

artikel visar det faktum att GRI har störst betydelse vid 

hållbarhetsredovisning, såväl som granskning av hållbarhet. Ett ytterligare 

bevis på att GRI har lyckats fånga ett så pass invecklat ämne på ett bra sätt, 

är att alla statliga bolag i Sverige skall hållbarhetsredovisa enligt G3 (GRI 

2007). Från och med 2009 skall även de statliga bolagen i Sverige få sin 

hållbarhetsredovisning oberoende bestyrkt, vilket var något som den svenska 

regeringen var först i världen att kräva (Far 2011). Att en regering (i det här 

fallet Sveriges) inte bara kräver att företagen skall redovisa efter G3, utan att 

redovisningarna även ska bli oberoende bestyrkta är något som, enligt oss, 

visar vikten av det förtroende en oberoende granskning resulterar i. Det har 
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också framgått av våra intervjuer att GRI:s principer är tillräckligt 

välutformande och grundläggande för att kunna användas vid revidering av 

hållbarhetsredovisningar som inte följer G3. Det här kan återigen ses som en 

förklaring till varför GRI idag är nästintill normgivande. En konsekvens av 

GRI är, enligt Archel et al. (2006), att G3 kan användas till att legitimera olika 

ledarskapsbeslut och handlingar. Efter att ha läst Archel et al. (2006) tolkade 

vi den ovan nämnda konsekvensen som något som företaget skulle kunna 

missbruka. Vår åsikt är att det eventuellt är möjligt att använda G3 för att 

rättfärdiga tvivelaktiga beslut utifrån en exempelvis positiv redovisad 

indikator. Om ett företag förslagsvis redovisar ett markant minskat 

koldioxidutsläpp finns det en möjlighet att använda den positiva 

minskningen till att rättfärdiga ett nytt maskininköp som skulle bidra till en 

ökning av utsläppen.  

5.1. Slutdiskussion och konklusion  

I empirin diskuterades tre hypotetiska scenarion och oavsett scenario så 

framgår det tydligt att GRI är väl genomarbetat och utformat, och kan därför 

tillämpas på de hållbarhetsredovisningar som inte följer G3. Att GRI är det 

normgivande initiativ för hållbarhetsredovisning och hållbarhetsrevision 

bekräftas även av Dumay et al. (2010).  

GRI är ett omfattande ramverk som tagit hänsyn till många skilda faktorer, 

alltifrån intressenter, specifika branscher till den generella osäkerhet som 

finns kring hållbarhetsarbetet (Barkland & Ljungberg 2010). Barkland & 

Ljungberg (2010) får även medhåll av Dumay et al. (2010) som, utöver 

ovanstående, poängterar att GRI:s hållbarhetsarbete är utformat för att möta 

nuvarande behov utan att äventyra kommande generationers. Vidare menar 

Dumay et al. (2010) att ett företag inte kan kalla sig hållbart bara för att de 

redovisar efter G3, men det ger däremot företaget en god insyn i sin 

nuvarande hållbarhetssituation. Samtliga respondenter framhåller GRI:s 

betydelse för hållbarhetsredovisning och -revision. Företag inom vissa länder, 

som exempelvis Italien, använder, enligt nationella rekommendationer, 

kompletterande riktlinjer utöver G3, för att anpassa sig efter den specifika 

nationens krav på utformandet av hållbarhetsredovisning (Dumay et al. 

2010). De intervjuade revisorerna anser däremot att G3 är fullt tillräckligt och 

ett ytterligare nationellt komplement skulle vara överflödigt, oavsett om 

hållbarhetsredovisningen följer G3.  
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Konklusion 

Utifrån intervjuer med sex olika respondenter, har en tydlig slutsats 

framkommit. Situationen som problemet bygger på är väldigt ovanlig och 

därmed uppstår det sällan en eventuell osäkerhet. I de fall där en sådan typ av 

redovisning och revidering skulle kunna uppstå, kan trots allt GRI:s 

grundprinciper tillämpas. Samtliga respondenter är överens om att GRI är så 

pass grundligt utformat, att det är tillämpbart även om redovisningen inte 

följer G3. I den empiriska undersökningen framgår det också att det finns 

skilda tillvägagångssätt för hållbarhetsrevision inom de olika byråerna. Alla 

utgår dock från GRI. 

  



38 

6. Trovärdighetsdiskussion 

I kapitlet för vi en diskussion kring uppsatsens och slutsatsens trovärdighet.   

De litterära referenser, angående hållbarhetsredovisning, som givit upphov 

till uppsatsens referensram, samt diskussion, tenderar att vara positivt 

inställda gentemot hållbarhetsredovisning och hållbarhetsrevision. Det leder 

till den ständiga diskussionen beträffande källornas partiskhet, respektive 

opartiskhet. Vi vill göra läsaren uppmärksammad på att den här uppsatsen 

bygger på referenser som överlag har en positiv inställning till 

hållbarhetsredovisning. Därför kan den information som presenteras i 

uppsatsen till viss del vara partisk. Även om flertalet artiklar är positiva till 

konceptet hållbarhetsredovisning, är informationen hämtat från många olika 

källor med skilda ursprung. Således anser vi att det breda urvalet av källor 

ökar uppsatsens trovärdighet.      

Empirin, samt slutsatsen, bygger på det material vi erhållit från sex stycken 

respondenter som är/har varit verksamma inom hållbarhetsrevision. Då vi 

inte har använt oss av en kvantitativ studie, och intervjuat samtliga revisorer i 

Sverige, bör inte vår slutsats tolkas som en definitiv lösning på problemet. 

Vid en av intervjuerna hade respondenten i förväg diskuterat frågorna med 

sina kolleger och på så vis kan urvalet uppfattas mer representativt. Samtidigt 

bör det beaktas att de intervjuade revisorerna representerar ”The Big Four”, 

som är marknadsledande inom hållbarhetsrevision i Sverige.  
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Bilaga 1 

De frågorna vi kommer att diskutera är följande: 

I RevR 6 framgår det att i de fall där företagen upprättar en 

hållbarhetsredovisning efter egna kriterier, och inte G3, skall revisorn 

bedöma dessa kriterier och hur väl de är lämpliga "att bestämma 

redovisningens innehåll, kvalité och avgränsning". 

1. Hur hanterar du, som revisor, denna osäkerhet vid granskning av 

sådana redovisningar? 

2. Finns det något speciellt tillvägagångssätt inom din revisionsbyrå? 

  



 

Bilaga 2 

De nedanstående frågorna är endast övergripande och följdfrågor kan 

tillkomma beroende på svar och den eventuella diskussion som kan komma 

att uppstå. 

1. Vad anser du om att granskning av hållbarhetsredovisning är frivilligt? 

2. Tror du att ej granskade hållbarhetsredovisningar hos företag har ett 

förskönande syfte? 

3. Har du som miljöredovisningsexpert någon gång fått möjligheten att 

granska en hållbarhetsredovisning?  Tydligt eller problematiskt? (GRI?) 

4. Hur är den generella inställningen till både en hållbarhetsredovisning och 

extern granskning av den, grundad utifrån din erfarenhet? 


