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Förord 
 
Arbetet med denna uppsats har varit mycket roligt, intressant och lärorikt. Det har varit en tid 
som givit oss mycket kunskaper inom området hållbarhetsredovisning. 
 
Vi vill börja med att tacka våra respondenter som har ställt upp på intervjuer och bidragit med 
sina kunskaper. Utan deras medverkan skulle denna uppsats inte ha blivit skriven. Vi vill även 
rikta ett stort tack till vår handledare Per Forsberg som har varit en hjälp och ett stöd under 
arbetets gång. Slutligen vill vi tacka David Hagström som genom att ha varit en kritisk läsare 
stöttat och hjälpt oss genom uppsatsens skrivande. 
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Abstract 
 
In 1987, the Brundtland Commission issued the report “Our common future” that has 
contributed to sustainability development. The Commission defined sustainability 
development as: “development that meets the needs of the present without compromising the 
ability of future generation to meet their own needs”. It means that we only can effect a 
continuous sustainability development by protecting the environment. In 1992 the Rio 
conference resulted in Agenda 21 which is a global comprehensive plan of action to 
environmental restoration and social development. The Brundtland Commission report 
together with the Rio conference 1992 is two contributive reasons for what we today call 
sustainability reporting. 
 
It has appeared that the major underlying reason why companies choose to report 
sustainability is the desire to legitimise the organisation’s operations. When an independent 
auditor audits sustainability reports it makes the company appear more reliable. These acts 
concern the accountants and the accounting profession.      
 
The purpose of this study is to contribute to an understanding of how the accountant’s role is 
affected and altered by sustainability reporting. In addition, we want to find out whether 
sustainability reporting can result in new job assignment for the accountant. 
 
This is a qualitative study based on open interviews. The study focuses on the accountant’s 
perspective on sustainability reporting. Insights from CSR-managers are also presented in 
purpose of getting their idea of the meaning of the accountants. 
 
The results of the study shows that sustainability reporting will be a specialization on its own 
that will require additional qualifications. It seems that financial accountants will get in 
contact with sustainability reporting issues in their daily work. Specialist accountants will be 
part of the audit team when it is required. It could be argued that this is the reason the 
accountants will not necessarily need further qualifications. The study shows that 
sustainability reporting is an area that will expand in the accounting firms. 
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Sammanfattning 
 
1987 presenterade Bruntlandkommissionen sin rapport ”Vår gemensamma framtid”, denna 
har givit ett stort bidrag till utvecklingen inom hållbar utveckling. Kommissionen definierade 
varaktig, uthållig utveckling på följande sätt: ”en utveckling som tillfredställer dagens behov 
utan att inskränka på kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”. Vad 
som menas är att vi endast kan få till stånd en varaktig hållbar utveckling genom att vi 
skyddar miljön. Brundtlandrapporten tillsammans med Riokonferensen 1992, där ett 
internationellt samarbete för miljömässig hållbar utveckling grundades, är två bidragande 
orsaker till det som vi idag benämner hållbarhetsredovisning. 
 
Det har visat sig att den största bakomliggande orsaken till att företag väljer att 
hållbarhetsredovisa är att man vill legitimera sin verksamhet. Största anledningen till att 
företagen dessutom väljer att låta tredje oberoende part granska och bestyrka ovan nämnda 
redovisning är att man vill visa sig trovärdiga. Det är dessa handlingar som berör revisorn och 
revisionsbyråerna. 
 
Syftet med denna uppsats är att bidra med förståelse för hur revisorns roll påverkas och har 
förändrats i och med utvecklingen av hållbarhetsredovisning. Vidare vill vi med 
undersökningen ge insikt i hur revisionsbyråerna kommer att beröras i framtiden av 
hållbarhetsredovisningens utveckling samt huruvida det kan leda till nya arbetsuppgifter och 
arbetsområden för revisorn.  
 
Studien har varit av kvalitativ art där vi vid intervjuerna har utgått från en intervjumall men 
inte varit fast knutna till denna utan varit öppna för att låta intervjun ta andra vägar. Vi har 
avgränsat oss till att göra studien huvudsakligen utifrån revisorns perspektiv. Vi har dessutom 
intervjuat företag i syfte att få deras syn på betydelsen av revisorn då det gäller 
hållbarhetsredovisning. 
 
Resultatet av studien har visat att hållbarhetsredovisning är ett område inom redovisning och 
revisionsbranschen som växer och blir vanligare. Undersökningen visar att det är ett område 
som kommer att utvidgas på revisionsbyråerna och ett intressant ämne att fördjupa sig inom 
redan under utbildningstiden. Resultatet av undersökningen visar tydligt att det även 
fortsättningsvis kommer att vara ett arbetsområde för specialistrevisorer med spetskompetens. 
Den finansiella revisorn kommer att komma i kontakt med hållbarhetsredovisning i sitt 
dagliga arbete och påverkas därför av detta. Vid behov kommer specialistrevisorer att ingå i 
revisionsteamet, därför blir det inte aktuellt att den finansielle revisorn skall utbildas och ha 
någon bredare kompetens på området.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Hållbarhetsredovisning, revisor, legitimitet 

   



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

1 INLEDNING............................................................................................................. 1 

1.1 Bakgrund...................................................................................................... 1 
1.2 Problemdiskussion ....................................................................................... 3 
1.3 Problemformulering ...................................................................................... 4 
1.4 Syfte ............................................................................................................. 4 
1.5 Avgränsning ................................................................................................. 4 
1.6 Uppsatsens disposition ................................................................................ 4 

2 METOD OCH GENOMFÖRANDE ...................................................................... 6 

2.1 Vetenskapligt synsätt ................................................................................... 6 
2.2 Vetenskaplig undersökningsmetod............................................................... 6 
2.3 Forskningsansats ......................................................................................... 7 
2.4 Datainsamlingsmetod................................................................................... 8 

2.4.1 Litteraturstudie ..................................................................................................8 
2.4.2 Intervjuer...........................................................................................................8 

2.5 Giltighetsanspråk.......................................................................................... 9 
2.5.1 Validitet .............................................................................................................9 
2.5.2 Reliabilitet .......................................................................................................10 
2.5.3 Källkritik ..........................................................................................................10 

3 TEORETISK REFERENSRAM ......................................................................... 11 

3.1 CSR - det ansvarsfulla företaget ................................................................ 11 
3.2 Global Reporting Initiative (GRI) ................................................................ 12 
3.3 Hållbarhetsredovisning............................................................................... 12 
3.4 Lagstiftning................................................................................................. 13 
3.5 Frivillig granskning av hållbarhetsredovisning ............................................ 14 
3.6 Risker ......................................................................................................... 14 
3.7 Revisorns roll ............................................................................................. 15 
3.8 Hållbarhetsredovisning i statligt ägda företag............................................. 16 
3.9 Teorier om revisorns roll............................................................................. 17 

3.9.1 Intressentteorin ...............................................................................................17 
3.9.2 Legitimitetsteorin.............................................................................................19 
3.9.3 Agentteorin .....................................................................................................20 

4 EMPIRI .............................................................................................................. 21 

4.1 Intervju med Pär Falkman, Ernst & Young ................................................. 21 
4.1.1 Revisorn och revision .....................................................................................21 
4.1.2 Framtiden........................................................................................................22 

4.2 Intervju med Lars-Olle Larsson, Öhrlings PricewaterhouseCoopers .......... 22 
4.2.1 Revisorn och revision .....................................................................................23 
4.2.2 Framtiden........................................................................................................24 

4.3 Intervju med Lina Andersson och Åsa Ekberg, KPMG............................... 25 
4.3.1 Revisorn och revision .....................................................................................25 
4.3.2 Framtiden........................................................................................................26 

4.4 Intervju med Magnus Holmgren, SP........................................................... 27 
4.5 Intervju med Petra Forsström, Svenska Spel ............................................. 28 

5 ANALYS............................................................................................................ 29 

   



5.1 Revisorns roll ............................................................................................. 29 
5.2 Risker ......................................................................................................... 30 
5.3 Drivkrafterna bakom utvecklingen .............................................................. 31 
5.4 Framtidsutsikter.......................................................................................... 32 

6 SLUTSATSER OCH AVSLUTANDE DISKUSSION......................................... 34 

6.1 Vad innebär utvecklingen av hållbarhetsredovisning för 
revisionsbyråerna?.....................................................................................................34 
6.2 På vilket sätt påverkas revisorns arbetsuppgifter i och med utvecklingen av 
hållbarhetsredovisning?............................................................................................ 35 
6.3 Avslutande diskussion................................................................................ 36 
6.4 Förslag till fortsatt forskning ....................................................................... 36 

KÄLLFÖRTECKNING.............................................................................................. 38 

BILAGA 1 - INTERVJUFRÅGOR TILL REVISIONSBYRÅER ................................ 40 

BILAGA 2 - INTERVJUFRÅGOR TILL FÖRETAG ................................................. 42 

   



 

1 INLEDNING 
 
I detta kapitel ges en redogörelse av bakgrunden till uppsatsens ämne, därefter ges en 
problemdiskussion vilket kommer att leda till uppsatsens slutliga problemformulering. 
Därefter klargörs syftet samt vilka avgränsningar som gjorts. 

1.1  Bakgrund 
 
Allt fler företag redovisar utökad information avseende verksamhetens miljörelaterade, etiska 
och sociala förhållanden. Även den ekonomiska utvecklingen är kopplad till nämnda tre 
faktorer och tillsammans redovisar företagen detta i en frivillig separat så kallad 
hållbarhetsredovisning (även benämnd Corporate Social Responsibility (CSR)-redovisning, 
miljöredovisning och ansvarsredovisning). Den ökade rapporteringen är en följd av att den 
finansiella marknaden och företagens intressenter förväntar sig information om företagens 
hållbarhetsarbete. Även oberoende granskning av dessa hållbarhetsredovisningar ökar 
(Samlingsvolymen del 2 2008). 
 
Nedan visas exempel på bakomliggande orsaker till den utveckling vi ser idag då det gäller 
hållbarhetsredovisning: 
 
I slutet på 1980-talet presenterade FN: s miljö och utvecklingskommission den så kallade 
”Brundtlandrapporten”, ordförande för kommissionen var Norges dåvarande statsminister Gro 
Harlem Brundtland. I rapporten har samband mellan ekonomisk utveckling och miljö-
förstöring påvisats (Svenska FN-förbundet 2008). Utgångspunkt för hållbarhetsredovisningen 
är det övergripande målet uthållig utveckling. När Brundtlandkommissionen kom med sin 
rapport ”Vår gemensamma framtid” 1987 var detta ett stort bidragit till utvecklingen inom 
området. Kommissionen definierade varaktig, uthållig utveckling på följande sätt: ”en 
utveckling som tillfredställer dagens behov utan att inskränka på kommande generationers 
möjligheter att tillgodose sina behov”. Vad som menas är alltså att vi endast kan få till stånd 
en varaktig hållbar utveckling genom att vi skyddar miljön (Larsson 1997). 
 
1992 höll FN en konferens i Rio de Janeiro om miljö och utveckling. Utifrån ett antal gemen-
samma mål lades grunden för ett internationellt samarbete för en miljömässig hållbar utveck-
ling. Det var nu som man enades om det handlingsprogram för miljö och hållbar utveckling 
som kom att kallas Agenda 21, vilket är en dagordning för det 21: a århundradet. Agenda 21 
behandlar bland annat frågor angående fattigdomsbekämpning, klimat, utbildning och 
forskning (Svenska FN-förbundet 2008). Rio-konferensen utmynnade i ett dokument som 
kanske mer än något annat har bidragit till att miljömedvetenheten ökat i stora delar av 
världen idag (Larsson 1997). 
 
Hållbar utveckling omfattar de tre olika aspekterna: miljömässig, ekonomisk och social 
hållbarhet. Det krävs hållbarhet inom varje dimension för att nå en hållbar utveckling, men 
också att de tre dimensionerna samordnas (Ammenberg 2004). Se figur 1 nedan. 
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Figur 1: De tre dimensionerna som 
ryms i begreppet hållbar utveckling. 

Källa: Figur 3.2 De tre dimensionerna 
som ryms i begreppet hållbar 
utveckling, Ammenberg, 2004. 

 
 
 
 
Organisationen Global Reporting Initiative (GRI), vilken beskrivs nedan, definierar de tre 
aspekterna inom hållbar utveckling. Miljöaspekten innehåller påverkan från produktioner, 
varor och tjänster på bland annat naturresurser, luft och mark. Den sociala aspekten innefattar 
till exempel fackföreningsfrågor och frågor rörande barnarbete, behandling av kvinnor och 
minoriteter. Slutligen inkluderas i den ekonomiska aspekten exempelvis frågor rörande an-
ställdas löner, bidrag till samhället och aktiviteter som skall skapa efterfrågan på varor och 
tjänster (Larsson 2005). 
 
Vid sidan av globala organisationer ställs även krav från marknaden att företagen skall kunna 
visa upp hur de arbetar miljövänligt. Konsumenter som är en betydande del av marknaden, 
har med ökade kunskaper blivit allt mer medvetna om vilka val som kan och bör göras ur 
miljösynpunkt. Onekligen kommer alltid politiska beslut såsom lagstiftning och styrmedel i 
form av skatter och avgifter att vara av betydelse för hur företagen agerar miljömässigt. Men 
det är ofrånkomligt att marknadens påtryckningar har en icke oväsentlig roll i hur företagen 
handlar. Då konsumenterna ställer högre krav på produkten och tillverkaren så kommer denne 
i sin tur att trycka på sina respektive leverantörer och entreprenörer att tänka och handla med 
tanke på miljöaspekten. Förutom kunder och konsumenter finns även banker och andra 
finansiella intressenter, medarbetare samt försäkringsbolag som är tunga grupper på 
marknaden som har stora möjligheter att påverka företagens miljöarbete (Larsson 1997).  
 
Vad företagen är skyldiga att lämna upplysningar om finns reglerat i Årsredovisningslagen 
(ÅRL). Enligt ÅRL 2 kap 1 § skall en årsredovisning innehålla en förvaltningsberättelse. 
Förvaltningsberättelsen skall bland annat innehålla: ”sådana icke-finansiella upplysningar 
som behövs för förståelsen av företagets utveckling, ställning eller resultat och som är 
relevanta för den aktuella verksamheten, däribland upplysningar om miljö- och 
personalfrågor” (Samlingsvolymen del 1 2008, s 390). Detta är något som endast gäller de 
företag som per definition är större företag. Dessutom skall företag som ägnar sig åt 
verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken alltid lämna uppgifter 
om verksamhetens påverkan på den yttre miljön (Samlingsvolymen del 1 2008). 
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Det är alltså långt ifrån alla företag som är skyldiga enligt lag att lämna upplysningar om 
miljö. Ljungdahl (2008) påpekar att det i princip är helt frivilligt att ge ut hållbarhets-
redovisningar, antingen som en helt separat publikation eller i form av en separat del i den 
tryckta årsredovisningen, det finns inte heller några formella krav på hur denna skall 
utformas. 
 
Ett antal modeller har vuxit fram som ger företag riktlinjer i hur de skall utforma sin 
hållbarhetsredovisning, det finns däremot inget som är allmänt accepterat av alla parter. De 
vanligast förekommande riktlinjerna är de som är utgivna av Global Reporting Initiative 
(GRI), vilka idag har fått ett stort erkännande (Larsson 2005). GRI är en modell med 
internationella riktlinjer för hållbarhetsredovisning och har funnits sedan 1997. Med hjälp av 
GRI-riktlinjerna vill man kunna åstadkomma bland annat transparens och hållbarhet. 
Organisationen GRI har utvecklat ett ramverk där riktlinjerna har en betydande roll, detta 
ramverk skall leda företag i sin rapportering av sociala frågor och sin miljöpåverkan (GRI 
2008).  
 
Från och med räkenskapsåret 2008 skall alla statligt ägda företag redovisa hållbarhets-
information i sin externa rapportering. De nya kraven från regeringen kommer att innebära att 
de statliga företagen måste följa GRI: s riktlinjer. Man vill med de nya reglerna åstadkomma 
samma transparens som hos börsföretag (Regeringskansliet 2007).  
 

1.2 Problemdiskussion 
 
1997 beskriver Larsson, som är specialistrevisor vid Öhrlings PricewaterhouseCoopers, att en 
viss praxis har börjat utvecklas, som tyder på att företag har behov av utomstående gransk-
ning av sin miljöredovisning som inte bara skall komma från en miljörevisor utan även från 
den egna revisorn. Han menar att det kommer att leda till att kompetensen inom miljöområdet 
behöver utökas (Larsson 1997). 
 
Hassel, professor i redovisning och revision, visar med hjälp av forskningsresultat i sin senast 
utgivna bok att företag som arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor ger ägarna ett ekonomiskt 
mervärde (Hassel, 2008). Dessa resultat kan bli ytterligare ett steg mot att allt fler företag 
väljer att hållbarhetsredovisa då det faktiskt ger dem ett ökat värde. 
 
Med tanke på den nuvarande utvecklingen inom hållbarhetsredovisning verkar det troligt att 
efterfrågan på oberoende och extern granskning kommer att öka. Det faktum att alla statligt 
ägda företag skall publicera hållbarhetsredovisningar med hjälp av GRI: s riktlinjer kan också 
ha en påverkan på utvecklingen av hållbarhetsredovisning samt revisorns roll. Frågan uppstår 
om och i sådana fall hur revisorns roll kommer att förändras och huruvida detta ställer krav på 
utvidgad revisorskompetens. Det finns ett intresse i att se vilka kunskaper som idag finns på 
revisionsbyråerna samt hur utvecklat arbetet är.  
 
Med hållbarhetsredovisningarnas ökade omfattning uppkommer frågan kring hur pålitliga och 
trovärdiga de är. Att företag i större utsträckning väljer att hållbarhetsredovisa kommer med 
största sannolikhet leda till att behovet av extern granskning kommer att öka eftersom 
företagen vill kunna bevisa sin trovärdighet. Även för de som tar del av årsredovisningen 
borde det vara av vikt att hållbarhetsredovisningen är trovärdig och bekräftad. Utvecklingen 
kan med ledning av detta leda till att revisorns roll kommer att hamna mer i fokus.  
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1.3 Problemformulering 
 
Från slutet på 1980-talet och fram till idag har alltså utvecklingen inom miljö- och hållbar-
hetsredovisning skett explosionsartat, denna utveckling ser ut att fortsätta även i framtiden. En 
mängd olika modeller och riktlinjer för hur en hållbarhetsredovisning skall se ut har 
introducerats. Det här är något som kan förändra revisorns roll och arbete i betydande 
utsträckning, såsom nya arbetsuppgifter och ett ökat kunskapskrav. 
 
Med utgångspunkt från ovanstående bakgrund och problemdiskussion har följande fråge-
ställningar formulerats: 
 

• Vad innebär utvecklingen av hållbarhetsredovisning för revisionsbyråerna? 
 

• På vilket sätt påverkas revisorns arbetsuppgifter i och med utvecklingen av 
hållbarhetsredovisning? 

 

1.4 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att bidra med förståelse för hur revisorns roll påverkas och har 
förändrats i och med utvecklingen av hållbarhetsredovisning. Vidare vill vi med under-
sökningen ge insikt i hur revisionsbyråerna kommer att beröras i framtiden av hållbarhets-
redovisningens utveckling samt huruvida det kan leda till nya arbetsuppgifter och 
arbetsområden för revisorn.  
 

1.5 Avgränsning 
 
Vi har att avgränsat oss genom att endast undersöka hur revisionsbyråernas och revisorernas 
roller kommer att påverkas och förändras i och med utvecklingen av hållbarhetsredovisning 
samt hur deras arbetsuppgifter kommer att förändras och utvecklas. Avgränsning har även 
gjorts genom att intervjua respondenter från enbart stora revisionsbyråer. Undersökningen har 
huvudsakligen gjorts ur revisorns perspektiv men även ett företagsperspektiv har vägts in för 
att få en inblick i vilken betydelse revisorn har för dem då det gäller hållbarhetsredovisning. 
 

1.6 Uppsatsens disposition 
 
Kapitel 2: Metod och genomförande, här redogörs för vilket vetenskapligt synsätt som 
används i uppsatsen samt en beskrivning av vald metod. Genomförandet av undersökningen 
beskrivs och även hur data samlats in. Vi beskriver dessutom i detta kapitel hur våra fem 
intervjuer har gått till väga och förutsättningarna för dessa därefter görs en kort presentation 
av studieobjekten. Slutligen diskuteras validiteten och reliabiliteten för uppsatsen. 
 
Kapitel 3: Teoretisk referensram, detta kapitel består av en redogörelse av relevant litteratur 
och tidigare forskning. Begrepp som GRI och CSR kommer att diskuteras mer ingående samt 
teorier om revision och revisorns roll. I kapitlet görs även en presentation av de tre teorierna 
intressentteorin, legitimitetsteorin och agentteorin. Dessa används för att förklara hur 
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revisionsbyråerna och revisorerna har påverkats och kommer att påverkas när det gäller 
utvecklandet av hållbarhetsredovisning. 
 
Kapitel 4: Empiri, här kommer vi att presentera gjorda intervjuer med tre utvalda revi-
sionsbyråer och två företag. Kapitlet är uppdelat så att respondenterna presenteras var för sig i 
egna avsnitt. Varje avsnitt inleds med en presentation av respondenten och sedan följer en 
sammanställning av respondentens svar. Materialet kommer att ligga till grund för senare 
analys och slutsats.  
 
Kapitel 5: Analys, i kapitlet reflekterar vi över det empiriska materialet. En analys görs 
genom att koppla empirin till den teoretiska referensramen. Kapitlet är indelat i olika avsnitt 
som behandlar revisorns roll, risker med granskning av hållbarhetsredovisning, drivkrafterna 
bakom hållbarhetsredovisningens utveckling samt framtidsutsikterna för området. Analysen 
leder därefter till uppsatsens sista kapitel där vi redovisar studiens slutsatser.  
 
Kapitel 6: Slutsatser och avslutande diskussion, i detta avslutande kapitel görs en redogörelse 
av de slutsatser som framkommit av studien som är relaterade till problemdiskussionen och 
syftet. Presentationen av slutsatserna görs genom att vi besvarar våra två frågeställningar. En 
avslutande diskussion presenteras där studien och dess resultat diskuteras. Avslutningsvis 
kommer vi med tre förslag till fortsatt forskning. 
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2 METOD OCH GENOMFÖRANDE 
 
I detta kapitel presenteras val av metod för insamlandet av data och vetenskapliga 
förhållningssätt som forskningen grundats på.  

2.1 Vetenskapligt synsätt 
 
Det finns två vetenskapsteoretiska traditioner som man vanligtvis brukar skilja på, den herme-
neutiska traditionen samt den positivistiska traditionen. De båda traditionerna skiljer sig 
väsentligt från varandra, främst genom att de ligger till grund för olika slags teorier samt att 
de använder sig av olika slags metoder i sina undersökningar (Hartman 2001). 
 
Positivismen som har sin grund i naturvetenskapen tar sin utgångspunkt i empirin och försök 
görs för att förklara verkligheten och det vanligaste är att kvantitativa mätmetoder används. 
Det positivistiska synsättets utgångsläge är ”verifierbarhetstesen”. Med den menas att en 
vetenskaplig sats endast är meningsfull om den kan bekräftas i empirin. Ett påstående anses 
icke vara sant om det inte stämmer överens med hur det faktiskt är i verkligheten. Det som 
inte kan prövas empiriskt, exempelvis saker som inte kan vägas eller mätas såsom känslor, 
värderingar och upplevelser anses icke vetenskapligt. En forskare med positivistisk 
utgångspunkt är objektiv (Wallén 1996). 
 
Inom hermeneutiken är tolkningen den huvudsakliga forskningsmetoden och vanligt är att 
man använder sig av kvalitativa mätmetoder. Den handlar om tolkning av betydelser i 
exempelvis olika texter, handlingar och upplevelser (Wallén 1996). Hermeneutiska teorier 
består av beskrivande satser, men det antas vara icke mätbara dimensioner som undersöks. 
Verkligheten studeras utifrån människors föreställning om den och man är ute efter att 
formulera en teori som ger förståelse för hur en viss grupp av människor uppfattar 
verkligheten. Tanken är att människor tolkar situationer de befinner sig i och fyller de med 
mening, det är sedan denna mening som blir objektet i en hermeneutisk undersökning 
(Hartman 2001).  
 
Då vi till stor del diskuterar mjuka frågor som innefattar såväl känslor och värderingar m.m. 
har vi ett hermeneutiskt synsätt. Vår studie syftar till att förstå och förklara hur revisorns roll 
har förändrats över tid samt hur och om revisorernas framtida roll kan komma att förändras 
genom utvecklingen av hållbarhetsredovisning. Vi har med hjälp av intervjuer samlat in data 
som inte är mätbar, utan vi har använt oss av kvalitativa metoder för att söka en ökad 
förståelse med hjälp av uppfattningar och känslor från våra respondenter. Efter gjorda 
intervjuer har vi ägnat tid åt att tolka det materialet och det är just tolkningen som har gett oss 
ökad förståelse. 
 

2.2 Vetenskaplig undersökningsmetod 
 
Inom den samhällsvetenskapliga metodläran finns två olika ansatser att upprätta kunskap; 
kvantitativ och kvalitativ metod. Dessa två metoder är olika men därför inte nödvändigtvis 
motstridiga och man kan som forskare kombinera dessa båda i en undersökning (Johannessen 
& Tufte 2003). 
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Kvantitativa ansatser innebär vanligen att man använder sig utav enkätundersökningar eller 
opinionsundersökningar vid insamling av data. De data som insamlas är så kallade ”hårda” 
data, det vill säga variabler som kan mätas och sedan analyseras med hjälp av räkne-
operationer (Johannessen & Tufte 2003). Frågorna är numeriska i en kvantitativ ansats vilket 
kräver att de egenskaper som skall mätas är mätbara på ett eller annat sätt. Det innebär inte 
nödvändigtvis att egenskaperna skall kunna mätas i siffror men det skall gå att bestämma 
egenskapen på något sätt (Hartman 1998). 
 
Till skillnad från den kvantitativa metoden är den kvalitativa inte ute efter att fastställa 
kvantiteten av egenskaper utan försök görs för att nå en förståelse av den mänskliga världen. 
En kvalitativ undersökning har som syfte att utveckla en hermeneutisk teori (Hartman 1998). 
För att samla in data används exempelvis intervjuer eller observationer. En kvalitativ 
undersökning är inte fast knuten till de frågor och teman som förberetts före intervjun eller 
observationen utan fokus kan ändras under tiden som intervjun eller observationen pågår. Det 
är ”mjuka” data som insamlas och dessa består oftast av olika texter som sedan skall 
behandlas och tolkas (Johannessen & Tufte 2003).  
 
Vi har i vår uppsats använt oss av den kvalitativa metoden då vi utgått från ett hermeneutiskt 
synsätt och vi har önskat att samla in mer beskrivande data än vad som är möjligt i en kvanti-
tativ undersökning. Undersökningen skall ge oss en ökad och djupare förståelse för vad 
hållbarhetsredovisning betyder för revisorer och revisionsbyråer. Vi ansåg att det optimala var 
att kunna vara flexibla under intervjuerna när det gäller våra förberedda frågor samt att vi ville 
nå ökad förståelse med hjälp av mer än endast mätbara egenskaper. Analysen av data som 
insamlats har skett kontinuerligt och har därmed varit integrerad i processen att samla in 
material, detta har inneburit att nya frågor och teorier dykt upp under arbetets gång. 
Johannesen och Tufte (2003) påpekar att kvalitativa ansatser inbjuder till fortlöpande tolkning 
och till att man formar och ändrar hypoteser och teorier under tiden arbetet med datainsamling 
pågår. Detta är lämpligt för oss då vi velat ha en öppen dialog med respondenterna så att vi 
kan göra en tillförlitlig tolkning. 
 

2.3 Forskningsansats 
 
Att integrera empiri och teori är en målsättning i samhällsvetenskaplig forskning menar 
Johannessen & Tufte (2003). Att förena dessa och att finna avvikelser kan göras med hjälp av 
induktion, deduktion eller abduktion.  
 
När man utgår från teorin och sedan ser huruvida empirin stämmer överens med teorin eller 
inte kallas för deduktion. Induktion innebär att istället börja i empirin genom att samla in data. 
Utav materialet man samlar in kan man finna data som går att göra om till teori, alltså till 
något mer generellt (Johannessen & Tufte 2003). Enligt Andersen (1998) är induktion vanligt 
då man gör t.ex. fallstudier och vill med hjälp av enskilda personers uppfattning säga något 
mer generellt om det undersökta. Efter upprepade undersökningar skulle detta sedan kunna 
leda till en faktisk teori på området (Andersen 1998). Enligt Thurén (1999) är det viktigt att 
vara medveten om att en induktiv slutsats inte med säkerhet innebär att den stämmer till 
hundra procent. 
 
När det kommer till praktiken är det i synnerhet vid samhällsvetenskapliga undersökningar 
svårt att skilja mellan induktiv och deduktiv metod då de båda metoderna går in i varandra, 
speciellt när fältstudier görs (Andersen 1998). Just det förfarande då man pendlar mellan 
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induktion och deduktion kallas för abduktiv metod. Den abduktiva metoden förlitar sig inte 
helt på empiri och teori utan tillåter dem att samspela, i försök att hitta något nytt växlas 
empiri och teori (Makhloufi 2008).  
 
Vår undersökning har i inledande fas sin utgångspunkt i teorin med inläsning av litteratur om 
hållbarhetsredovisning för att införskaffa den kunskap vi behöver för att kunna operation-
alisera vår problemformulering. Detta var även nödvändigt för att vi skulle kunna ställa 
relevanta frågor vid insamlandet av empiriskt material, vilket utgörs av intervjuer. Efter 
insamling av det empiriska materialet har vi i analysen gått tillbaka till teorin och gjort 
ytterligare litteraturstudier och kopplat teori och empiri till varandra. Detta har gjorts för att i 
slutsatserna kunna besvara våra forskningsfrågor. Tillvägagångssättet innebär att vi har haft 
en abduktiv forskningsansats då en växelverkan skett mellan empiri och teori. 
 

2.4 Datainsamlingsmetod 
 
Datainsamlandet kan delas in i två grupper, sekundärdata samt primärdata. Sekundärdata är 
data som har insamlats av andra personer, exempelvis forskare och författare, såsom böcker 
och tidningsartiklar. Primärdata är den data som samlas in av forskaren själv, det kan vara 
intervjuer, undersökningar och enkäter (Andersen 1998).  
 
I denna forskning och i skrivandet av denna uppsats har såväl primärdata som sekundärdata 
använts. Sekundärdata har insamlats via litteratur inom ämnet, tidigare forskning, artiklar 
samt elektroniska dokument. Genom att intervjua personer från tre utvalda revisionsbyråer 
samt två företag har primärdata samlats in.  
 

2.4.1 Litteraturstudie 
 
För att vi skulle få en bakgrund i ämnet, öka på våra egna kunskaper inom området 
hållbarhetsredovisning och få relevant material till den teoretiska referensramen har vi 
studerat litteratur i form av böcker, artiklar, lagtext och hemsidor. Litteratursökning har gjorts 
på biblioteket på Högskolan i Borås samt på databasen ScienceDirect. Sökord som har 
använts är exempelvis: hållbarhetsredovisning, Social accounting, Sustainability reporting, 
Corporate Social Responsibility, CSR, hållbar utveckling och Global Reporting Initiative.  
 

2.4.2 Intervjuer 
 
Totalt fem intervjuer har utförts varav tre stycken med personer från revisionsbyråer och två 
personer från företag. Fokus har dock legat på revisionsbyråerna med anledning av att under-
sökningen i huvudsak görs ur revisorernas perspektiv. Vi kontaktade de största revisions-
byråerna i landet för att de har specialistavdelningar som arbetar med hållbarhetsredovisning 
och innehar den mest utvecklade kunskapen på detta relativt nya arbetsområde. Våra slutliga 
respondenter arbetar på KPMG, Öhrlings PricewaterhouseCoopers och Ernst & Young. 
Intervjun med KPMG gjordes med två personer som talade för hela byrån och med ledning av 
det har vi valt att i fortsättningen referera till dem som en respondent. Intervjuerna med 
företagen har främst gjorts i kompletterande och jämförande syfte, de var därför något mindre 
omfattande än de intervjuer som gjordes med revisionsbyråerna. Det vi hade som krav när vi 
valde företag var att de hållbarhetsredovisar, antingen integrerat i årsredovisningen eller ger ut 
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en separat hållbarhetsredovisning. De statligt ägda företagen, SP – Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut och Svenska Spel blev slutligen företagen för vår undersökning.    
 
En av intervjuerna som genomförts var personlig, en person gav skriftliga svar per mail 
medan resterande intervjuer gjordes via telefon. Vår önskan från början var att göra 
personliga intervjuer med samtliga respondenter då det exempelvis kan ge en bättre kontakt 
med respondenten och möjligheten för oss att tolka kroppsspråk och ansiktsuttryck hos 
respondenten. Möjligheten till personliga intervjuer begränsades på grund av att majoriteten 
av de personer som arbetar med hållbarhetsredovisning sitter i Stockholm. Vi löste detta med 
telefonintervjuer samt en respondent som enligt egen begäran svarade skriftligt. När en 
telefonintervju genomförs ser vi det som en nackdel att möjligheten saknas att tolka signaler 
från respondenten, till exempel om han eller hon har missförstått en fråga.  
 
Undersökningen har varit av kvalitativ art där vi haft öppna intervjuer som har utgått från en 
intervjumall och vi har tillåtits att ställa spontana följdfrågor. I samtliga fall har vi haft 
möjligheten att få återkomma till respondenten för att ställa kompletterande frågor. 
 
Intervjumallen till revisionsbyråerna och företagen har inte sett likadana ut eftersom revisorn 
skall svara på frågor om sig själv och sitt arbete medan vi ville ha företagens syn på revisorns 
roll. Intervjufrågorna återfinns i bilagor längst bak i uppsatsen. Samtliga respondenter, 
förutom respondenten från Öhrlings PricewaterhouseCoopers, har fått frågemallen i förväg 
för att kunna förbereda sig. Respondenten hade samma förutsättningar som de andra men 
valde själv att inte se frågorna i förväg. Under den personliga intervjun och 
telefonintervjuerna fördes anteckningar och de spelades även in för att vara ett komplement 
och ett stöd till gjorda anteckningar, därefter sammanställdes materialet från intervjuerna. 
 

2.5 Giltighetsanspråk 
 
När en forskare operationaliserar, dvs. gör något mätbart och överför de teoretiska föreställ-
ningarna till de empiriska observationerna, så strävar denne efter att de teoretiska begreppen 
och de empiriska variablerna skall ha en så stor överensstämmelse som möjligt. En 
målsättning vid en undersökning är att uppnå god reliabilitet och validitet, vilka visar hur 
tillförlitlig och relevant en undersökning är (Andersen 1998). 
 

2.5.1 Validitet 
 
Med validitet avses att det som mäts är det som är relevant i sammanhanget. Eriksson och 
Wiedersheim-Paul (1991) definierar begreppet validitet som ”ett mätinstruments förmåga att 
mäta det som man avser att det ska mäta”. (Eriksson och Wiedersheim-Paul 1991, s 27) 
 
Begreppet innefattar de två begreppen giltighet och relevans. Begreppet giltighet förklarar den 
allmängiltiga överensstämmelsen mellan den empiriska och den teoretiska begreppsplanen. 
Begreppet relevans förklarar i sin tur hur relevant det empiriska begrepps- eller variabel-
urvalet är för vår problemställning (Andersen 1998).  
 
Innan operationalisering och inför intervjuerna läste vi in oss på ämnet hållbarhetsredovisning 
för att få en förståelse för de begrepp som används inom området och på så vis öka 
sannolikheten att vi mäter det vi avser att mäta. Vår undersökning innefattar intervjuer med 
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personer som arbetar med eller innehar kunskaper inom området hållbarhetsredovisning för 
att få så stor validitet som möjligt. För att nå högre validitet har även intervjuer gjorts med 
företag som hållbarhetsredovisar för att se hur väl revisorernas åsikter överensstämmer med 
verkligheten. 
 

2.5.2 Reliabilitet 
 
Reliabiliteten anger i hur hög grad resultatet från ett mätinstrument eller en mätmetod har 
påverkats av tillfälligheter, eller hur väl och med hur stor säkerhet mätningen av det vi 
faktiskt mäter utförs, oavsett vad vi avser att mäta. Det är alltså viktigt att mätningarna som 
utförs är pålitliga och tillförlitliga. Kodning och registrering av data måste göras på ett korrekt 
sätt (Andersen 1998). 
 
Om flera forskare undersöker samma fenomen kan det tydliggöras om en undersökning har 
hög reliabilitet. Om samtliga forskare får samma resultat av studien så är detta ett uttryck för 
att hög reliabilitet uppnås (Johannessen & Tufte 2003).  
 
Det är viss svårighet att nå hög reliabilitet på undersökningen då antalet respondenter är 
begränsat vilket beror på att det är ett relativt nytt område med få yrkesverksamma. I syfte att 
öka reliabiliteten har vi spelat in de intervjuer som gjorts via telefon och personligen för att 
vara säkra på att vi inte missar något som sägs eller av misstag felciterar någon. Därefter har 
vi, för att öka reliabiliteten, låtit respondenterna ta del av sammanställningen av våra 
intervjusvar för att klargöra eventuella misstolkningar av svaren. Eftersom det är ett område 
som är svårt att mäta och i många fall handlar om personligt tyckande och tänkande är det 
svårt att säkerställa att samma resultat skulle uppnås om samma undersökning skulle göras 
med andra men likvärdiga respondenter. Det går inte heller med säkerhet att säga att våra 
respondenter från revisionsbyråerna är representativa för mindre revisionsbyråer med 
anledning av att de representerar de största byråerna. 
 

2.5.3 Källkritik 
 
Kunskap grundas på olika källor som kan vara antingen skriftliga, muntliga eller materiella. 
Källkritik handlar om att kontrollera och värdera dessa källor samt att bedöma dess 
trovärdighet och bedöma vad som är sannolikt (Thurén 2005). 
 
Vi har försökt hitta så bra och relevant litteratur som möjligt. De författare som skrivit 
litteraturen om hållbarhetsredovisning har vi förstått är välkända inom området vilket vi anser 
ökar tillförlitligheten till källan. De källor vi använt oss av från Internet är erkända 
organisationers hemsidor som verkar inom området hållbarhetsredovisning.   
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
 
Kapitlet skall behandla hållbarhetsredovisning och hur revisorns roll påverkas. Inledningsvis 
beskrivs begreppet CSR samt de idag befintliga riktlinjerna GRI. Därefter görs en redo-
görelse för hållbarhetsredovisning (redovisning av CSR) samt granskning av detta. 
Regeringens beslut om införandet av GRI för statliga företag kommer att framställas och 
slutligen diskuteras revision, revisorns roll och arbetsuppgifter gällande hållbarhets-
redovisning. Avslutningsvis beskrivs de teorier som påverkar revisorns roll, agentteorin, 
intressentteorin och legitimitetsteorin. 
 

3.1 CSR - det ansvarsfulla företaget  
 
Corporate Social Responsibility (CSR) är ett uttryck som har stort fokus på sociala frågor, 
men det kan ses som ett paraplybegrepp som även innefattar miljöfrågor. Företag som är 
duktiga på att arbeta med CSR skall förutom att ha en bra medborgaranda även ta ansvar för 
miljön (Ammenberg 2004). 
 
Det ansvarsfulla företaget kan i princip definieras i likhet med EU: s syn på CSR. ”A concept 
whereby companies integrate social and environmental concerns in their business operations 
and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basis” (Hassel 2008, s 19).  
 
Enligt CSR Sweden, vilket är ett företagsnätverk som är engagerade i företagens samhälls-
ansvar, kan CSR definieras som ett företag som på eget initiativ engagerar sig i 
samhällsutvecklingen på ett aktivt sätt. Ett företag som aktivt arbetar med CSR stärker 
relationerna till sina intressenter, så som anställda, kunder och ägare. Ett aktivt CSR- arbete 
stärker även tillväxten och långsiktigheten (CSR Sweden 2008). 
 
Det är med andra ord både sociala och miljömässiga perspektiv av företagens verksamhet som 
omfattas av CSR. CSR-arbetet skall dessutom ses som en integrerad del av företagets strategi 
och verksamhet. CSR skall vara ett frivilligt åtagande och ett ansvar som företagen själva tar 
gentemot sina intressenter. Det ansvarsfulla företaget är tänkt att kunna bidra till såväl social 
som ekonomisk välfärd, detta genom att företagen är aktiva inom områden som gynnar såväl 
aktieägarna som företagens övriga intressenter (Hassel 2008). 
 
Något som de allra flesta är överens om är att företagens syfte är att skapa värde, vilka värden 
detta skall innefatta finns det dock delade meningar om. Vanligtvis är det ekonomin (i 
monetära termer) som anses vara den viktigaste faktorn av företagen. Företagen ses i regel 
som organisationer vars främsta syfte är att maximera vinsten. Vad det är för värden som 
företagen främst bör generera och värna om är något som det har diskuterats mycket kring 
inom området CSR. Det är tydligt att företagens mål är en viktig faktor som det måste tas 
hänsyn till för att en hållbar utveckling skall kunna nås, det värde de vill skapa måste alltså 
passa in i ett hållbart samhälle. Exempel på detta är att det värde produkter och tjänster skapar 
måste ställas i relation till vilken påverkan de har på miljön och hälsan. Det kommer på lång 
sikt inte att vara hållbart att företagen skapar stora monetära värden om detta sker på 
bekostnad av miljö och samhälleliga aspekter. Grundsynen med CSR är att företag som 
önskar bli framgångsrika på lång sikt måste se till vad samhället vill ha och anpassa sina 
värdesystem till detta (Ammenberg 2004).  
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Kritikern hävdar att investeringar i CSR är för dyra, i synnerhet som utfallet av invest-
eringarna är osäkra. Förespråkaren hävdar det motsatta och menar att företag som arbetar 
aktivt med CSR skapar goodwill och menar att det goda företaget drar till sig nya kunder och 
goda medarbetare. Att integrera CSR i företagets värdegrund och strategier skapar 
konkurrensfördel för företaget och ger ägarna ekonomiskt mervärde (Hassel 2008). 
 

3.2 Global Reporting Initiative (GRI) 
 
”Transparens, ansvarstagande, rapportering och hållbarhet. GRI är en mötesplats för att kon-
vergera och påskynda förloppet av dessa faktorer.” (GRI 2008).  
 
Global Reporting Initiative (GRI) är en av de modeller som finns som ger företag riktlinjer i 
hur de skall utforma sin hållbarhetsredovisning. Dessa är de vanligast förekommande rikt-
linjerna och som idag har fått ett stort erkännande (Larsson 2005).  
 
GRI etablerades 1997 och har banat väg för utvecklingen av världens mest använda ramverk 
för hållbarhetsredovisning. En viktig hörnsten i detta ramverk är Sustainability Reporting 
Guidelines. 2006 publicerades de senaste av dessa riktlinjer, kända som G3, den tredje 
generationens riktlinjer och det är dessa riktlinjer som är aktuella idag. GRI sätter riktlinjer 
och indikatorer som organisationer kan använda som mått och för att rapportera sina 
ekonomiska, miljömässiga och sociala prestationer. Riktlinjerna ger en översikt över vad 
hållbarhetsredovisningar skall innehålla samt hur redovisningen kan utformas för alla 
organisationer oavsett storlek, bransch eller placering (GRI 2008). 
 

3.3 Hållbarhetsredovisning 
 
Social och miljöbetingad redovisning och rapportering är inte ett helt nytt fenomen, utan är 
resultatet av en ökad oro och intresse för miljörelaterade problem i slutet på 1980- talet. 
Dagens CSR- arbete kan ses som ett uttryck för oron över bolagens sociala ansvarstagande 
och organisationers sociala interaktioner som har växt under årtionden ända sedan andra 
världskriget. (Gray et al. 1996) 
 
Den redovisning som är av icke finansiell karaktär i Sverige har fått ett flertal olika 
benämningar, såsom CSR, ansvars- eller hållbarhetsredovisning. Innebörden är dock 
densamma och går ut på att företagen redovisar sitt CSR- arbete. Internationellt rubriceras 
uttrycken under den gemensamma benämningen Sustainability Reports. Det redovisnings-
format som idag är brukligt att man använder är den nya generationens riktlinjer, som är 
utgivna av GRI. Dessa riktlinjer är numer det internationellt accepterade redovisningsformatet 
(Larsson 2008). 
 
Om företagen skall kunna överleva sådant som ekonomiska nedgångar och kraftiga 
marknadsförändringar så krävs att de kan visa upp hållbara värderingar, så att dess 
intressenter känner att de kan identifiera sig med dessa värderingar. Detta ställer krav på 
företagen att de redovisar på vilket sätt de faktiskt efterlever sina uppgivna principer. Av den 
anledningen så har hållbarhetsredovisning på allvar börjat etableras i de stora företagen 
(Tidström 2008). 
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Som tidigare nämnts finns det både förespråkare och motståndare till CSR-arbete. En studie 
som utförts av svenska börsbolag bekräftar tidigare forskningsstudier som visat att det finns 
ett positivt samband mellan CSR och ökad lönsamhet. Därför är det viktigt för företagen att, 
oavsett vilken inställning de har till de ökande kraven på samhällsansvar, ta ställning till hur 
detta skall kunna kommuniceras till intressenterna. Genom att på ett tillförlitligt vis 
kommunicera en offensiv CSR-satsning till omvärlden ökar satsningen i värde. Omvänd 
reaktion blir det om företaget kommunicerar sitt ansvar på ett ytligt vis och med avsaknad av 
substans. Det kan vara negativt för företagets trovärdighet. Att större företag beskriver sitt 
CSR-arbete i antingen separata redovisningar eller integrerat i årsredovisningen har blivit allt 
vanligare, detta är dock något som företagen gör i princip helt frivilligt. Det enda krav som 
finns i Sverige på icke finansiell information, är att sådana uppgifter om miljö och personal 
som behövs för att verksamhetens utveckling skall kunna förstås skall lämnas i 
förvaltningsberättelsen (Ljungdahl 2008). 
 

3.4 Lagstiftning 
 
I Årsredovisningslagen (ÅRL) finns den lag som reglerar företags redovisning av 
miljöinformation. Enligt ÅRL 2 kap 1 § skall en årsredovisning innehålla en förvaltnings-
berättelse. Förvaltningsberättelsens innehåll beskrivs sedan i sjätte kapitlet samma lag och den 
skall ge en rättvisande översikt över företagets utveckling när det gäller verksamheten som 
sådan samt företagets ställning och resultat. Upplysningar om vad som skall lämnas anges i 
punktform i 6 kap 1 §. Utöver detta skall icke-finansiella upplysningar lämnas som är rele-
vanta för den aktuella verksamheten och detta kan gälla upplysningar om miljö- och personal-
frågor. Det senast nämnda är något som endast gäller de företag som per definition är större 
företag. Med större företag menas de företag som de senaste två räkenskapsåren har haft i 
snitt mer än 50 anställda, en balansomslutning på mer än 25 miljoner kronor eller en red-
ovisad nettoomsättning på mer än 50 miljoner kronor. Dessutom skall företag som bedriver 
verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken alltid lämna upp-
lysningar om verksamhetens påverkan på den yttre miljön (Samlingsvolymen del 1 2008).  
 
Miljöinformation skall alltså lämnas i förvaltningsberättelsen och omfattas därmed av 
revision. Därmed innebär detta att revisorerna måste inneha faktakunskaper på området för att 
kunna utföra en riktig revision. Redovisningsbyråerna använder sig av egna revisorer eller 
miljörevisorer och ibland tar man hjälp av utomstående miljörevisorer (Almgren & Brorson 
2003).  
 
”En av förutsättningarna för att företag, enskilda m.fl. skall kunna delta i arbetet för en hållbar 
utveckling är tillgång till öppen, lättillgänglig och kvalitetsgaranterad information som 
beskriver företagens miljöpåverkan” (Redovisningslagstiftningen 2007, s 568). I samma 
förarbete, som behandlar miljöinformation i årsredovisningen enligt ÅRL, fördes även en 
diskussion kring revisorers skyldigheter att granska dessa upplysningar om miljö. Vid 
tidpunkten för arbetet med propositionen svarade revisorsorganisationerna med att de inte ser 
några problem med kårens möjligheter att anpassa sitt arbete till en kommande redovisning av 
miljörelaterad information. Om revisorerna ställs inför denna slags granskning anses det i 
förarbetet naturligt att revisorerna kompletterar sin kompetens i lämplig omfattning 
(Redovisningslagstiftningen 2007). 
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3.5 Frivillig granskning av hållbarhetsredovisning 
 
Att låta oberoende part utföra granskning av företagets hållbarhetsredovisning är något som 
ökar enligt FAR SRS rekommendation RevR 6 Oberoende granskning av frivillig separat 
hållbarhetsredovisning. I rekommendationen anges att syftet med att låta en oberoende part 
utföra granskning är att öka användarnas tilltro till att företagens redovisade information 
överensstämmer med angivna kriterier (Samlingsvolymen del 2 2008).  
 
Ljungdahl (2008) beskriver en enkät som skickats ut till 82 stycken av de största svenska 
företagen varav 39 svarade. Enligt enkäten var det bara fyra stycken som gjort extern 
granskning av sin hållbarhetsredovisning vilket är en mycket liten del även jämfört med 
många andra länder. Exempelvis låter 70 % av de största företagen i Italien och 50 % av de 
brittiska utföra extern granskning av sina hållbarhetsredovisningar. Alla företag som deltog i 
undersökningen var helt överens om att den främsta anledningen till att man valt att publicera 
en hållbarhetsredovisning separat eller integrerat i årsredovisningen var att visa sin 
trovärdighet. Dessutom kunde de företag som låtit utföra extern granskning intyga att detta 
bidrog till hållbarhetsredovisningens kvalitet, trovärdighet och tillförlitlighet. Frågan är då 
med bakgrund av detta varför så få av de svenska företagen är intresserade av att låta en 
extern part granska hållbarhetsredovisningen. Den främsta anledningen som kom fram är att 
det inte finns krav på extern granskning, utan hållbarhetsredovisningen är helt frivillig för 
företagen. De som inte har någon granskning uppfattar det som att det inte finns någon uttalad 
efterfrågan på granskning av hållbarhetsredovisningar. Samtidigt säger de företag som 
faktiskt har utfört extern granskning av sina hållbarhetsredovisningar att de till stor del gör 
detta för att intressenterna efterfrågar det (Ljungdahl 2008). 
 
Enligt FAR SRS rekommendation RevR 6 Oberoende granskning av frivillig separat 
hållbarhetsredovisning går granskningsuppdraget ut på att jämföra redovisad information 
med de kriterier som företaget valt att utgå från, detta skall resultera i en slutsats om hur väl 
de överensstämmer med varandra. Kriterierna kan till exempel vara etablerade riktlinjer så 
som GRI eller specifika, egna tillverkade kriterier. Granskaren måste utgå från de kriterier 
som anges av företaget (Samlingsvolymen del 2 2008). 
 

3.6 Risker 
 
Företagens miljöarbete påverkas av det ökade tryck som kommer genom nya lagar och 
regleringar och från konsumenter och andra intressenter. Detta leder till ökade möjligheter för 
företagen men också till ökade affärsrisker vilket i sin tur påverkar revisionsriskerna, 
revisorns ansvar och arbetsuppgifter (Flening 1999). Flening menar vidare att det är något 
speciellt med miljöinformation då det är svårare att ta reda på om det företagen redovisar 
stämmer. Det som också påverkar verifierbarheten enligt Flening är revisorns begränsade 
kunskaper på området.  
 
I rekommendationen RevR6 Oberoende granskning av frivillig separat hållbarhets-
redovisning anses att den slutsats som granskaren lämnar till följd av sin gjorda granskning är 
uttalad med begränsad säkerhet. Detta är en lägre grad av säkerhet och beror på den höga 
andel kvalitativ information som finns i redovisningarna. Det är många gånger omöjligt och 
inte heller ekonomiskt försvarbart, om man ser till den stora mängd arbetsinsatser som skulle 
krävas, att säkerställa en slutsats med högre grad av säkerhet. Att slutsatsen görs med 
begränsad säkerhet innebär att den så kallade bestyrkanderisken blir högre än vid en slutsats 
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med högre grad av säkerhet. Bestyrkanderisken handlar om risken för att revisorn skall dra en 
felaktig slutsats om att redovisad information överensstämmer i alla huvudsakliga avseenden 
med angivna kriterier (Samlingsvolymen del 2 2008).  
 

3.7 Revisorns roll 
 
Vilken roll revisorer har när det gäller hållbarhetsredovisning har länge diskuterats. För-
fattarna till boken ”Accounting and accountability” (1996) anser att hållbarhetsredovisning är 
ett område som revisorer och revisionsbranschen har ett ansvar att medverka i (Gray et al. 
1996). I samma bok diskuteras kritik för och emot revisorers inblandning i arbetet med 
hållbarhetsredovisning, en del kommer att tas upp i detta avsnitt men först följer en 
redogörelse för vilka krav som ställs på revisorer i Sverige.  
 
En revisor har bland annat till uppgift att granska årsredovisningen och bokföringen i bolaget 
och är bunden till att följa god revisionssed, detta enligt Revisionslagen 5 § samt 
Aktiebolagslagen 9 kap 3 §. Eftersom förvaltningsberättelsen ingår i en årsredovisning skall 
även denna granskas och därmed redovisad miljöinformation. Revisorn har också en 
skyldighet att iaktta god revisorssed samt vara opartisk, självständig och objektiv enligt 
Revisorslagen 19-20 §. Vad god revisionssed och god revisorssed innebär finns ej uttryckt i 
lag då systemet är i form av en ramlagstiftning som säger att revisorn skall iaktta god 
revisionssed samt god revisorssed. Revisorerna har inom dessa ramar vägledningar i form av 
rekommendationer och yttranden att förhålla sig till och den yttersta tolkningen av begreppen 
står domstolarna för (Samlingsvolymen del 2 2008). 
 
En finansiell revisor har några grundläggande krav på sig som innefattar kompetens, 
oberoende och tystnadsplikt. Dessa krav gäller även för revisorer som utför granskning av 
icke finansiella redovisningar (Larsson 2005). Det är i det allmännas intresse då ett 
bestyrkandeuppdrag utförs att de personer som ingår i bestyrkandeteamet är oberoende 
gentemot kunden. För att vara oberoende krävs först och främst ett faktiskt oberoende, vilket 
innebär att personen tillåts uttala en slutsats utan att beröras av influenser som kan påverka 
den yrkesmässiga förmågan att bedöma i frågan. Personen skall även handla med integritet, 
opartiskhet och professionell skepsis. Oberoende kräver dessutom synbart oberoende, som 
säger att förhållanden och omständigheter skall undvikas om integriteten, objektiviteten eller 
den professionella skepsisen hos ett revisionsföretag eller medlem i bestyrkandeteamet sätts 
på spel (Samlingsvolymen 2008 del 2). 
 
Kompetenskraven hos revisorer enligt revisionslagen 12 § ser ut som följer: ”En revisor skall 
ha den insikt i och erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden som med hänsyn 
till arten och omfattningen av företagets verksamhet fordras för att fullgöra uppdraget” 
(Samlingsvolymen del 2 2008, s 20) När en tillfrågad granskare skall bedöma om han eller 
hon skall ta sig an uppdraget att granska den aktuella hållbarhetsredovisningen måste ett antal 
faktorer beaktas. Granskaren skall avgöra om den insikt och erfarenhet finns som krävs av 
uppdraget och det gäller att göra en bedömning huruvida det finns relevant och tillräcklig 
kunskap bland dem som skall utföra granskningen. Finns inte detta skall gruppen 
kompletteras med specialistkunskaper för att komma upp till den kunskapsnivå som 
granskningen kräver (Samlingsvolymen del 2 2008). I en artikel av Power (1997) 
argumenterar han för att tillit måste ges åt specialister och miljöområdet är inte mer 
annorlunda än andra specialistområden och därav dras slutsatsen att revisionsprocessen i 
framtiden kommer att involvera diskussioner med specialister. 
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Enligt Gray et al. (1996) är det inte en nödvändighet att just revisorer skall vara inblandade i 
arbetet med CSR. Med tanke på revisorers färdigheter och kunskaper går det inte att förutsätta 
att det finns vad som nödvändigtvis krävs för att arbeta med ett större område som också 
vänder sig till ett vidare spann av intressenter. Det poängteras att utbildningar för 
revisionsprofessionen bör utvecklas. Åsikter finns att revisorer inte hör hemma inom CSR 
som är ett oreglerat område. Detta kommer sig av att revisorer normalt verkar inom en 
bransch som är reglerad genom lagar eller genom branschpraxis, därför finns det de som anser 
att revisorer saknar förmågan att ta nya initiativ utan tillgång till formella ramar. I boken 
framhävs också risken för att branschens rykte att vara objektiv och pålitlig kan komma att 
skadas genom en involvering i ett nytt område som CSR (Gray et al. 1996).   
 
Å andra sidan finns det också positiva omdömen om att revisorer i framtiden kan komma att 
verka inom området. Arbete med CSR kräver färdigheter som revisorer redan förvärvat i sitt 
arbete med traditionell revision, till exempel arbete med extern rapportering och verifiering av 
data. Med tanke på att revisorer vanligtvis verkar inom en mängd olika branscher som de ej 
behöver ha specifika expertkunskaper om, hävdas det att det inte borde gälla något annat 
inom detta område. Det finns saker som i den vanliga redovisningen tas för givet, exempelvis 
redovisningsprocessens olika steg, men som även är mycket passande även för CSR. Detta är 
ytterligare en anledning till att revisionsbranschen borde agera inom området (Gray et al. 
1996).  
 
Revisorer borde genom sin roll kunna utöva påtryckningar på företagen genom att framställa 
det positiva med hållbarhetsredovisning. Larsson (1997) antyder att revisorn kan spela en 
mycket viktig roll då denne innehar kunskaper om hur en miljöredovisning skall utformas för 
att vara rättvisande och trovärdig. Revisorn har dessutom kunskapen att påvisa vilka krav som 
ställs och kommer att ställas på företagen (Larsson 1997).  
 
För revisorer finns det inom CSR stora affärsmöjligheter och en chans att utöka sin expertis 
(Gray et al. 1996). Power (1997) förklarar en stor del av framgångarna för revisorer och de 
stora revisionsbyråerna med att de har en förmåga att expandera sin verksamhet till nya 
områden. Power framhäver också i sin artikel att en följd av framgångarna är att det nu är 
svårt att definiera en revisor och vad redovisning är. I artikeln framkommer även att det inom 
miljöredovisning finns en konkurrens mellan de stora revisionsbyråerna och andra miljö-
konsulter som handlar om att vinna trovärdighet. Revisionsbyråer hävdar att revisions-
metoden inom branschen är deras färdighet och att företag söker trovärdiga bestyrkare (Power 
1997). 
 

3.8 Hållbarhetsredovisning i statligt ägda företag 
 
Genom regeringskansliet förvaltas 55 företag och koncerner varav svenska staten är ensam 
ägare till 40 företag och 15 företag ägs tillsammans med andra. Detta gör den svenska staten 
till en av Sveriges största och mest betydande företagsägare, vilket ger staten ett stort ansvar 
att agera som såväl aktiv som professionell ägare (Regeringskansliet 2008).  
 
Enligt ett pressmeddelande från regeringskansliet den 3 december 2007, har regeringen den 
29 november 2007 tagit beslut om att införa nya riktlinjer vad gäller extern redovisning för 
statligt ägda företag. Riktlinjerna skall gälla senast från och med räkenskapsåret som inleds 
den 1 januari 2008. Dessa riktlinjer syftar på sådan information som företagen bör presentera i 
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sina årsredovisningar utöver vad som är gällande lagstiftning och God redovisningssed och 
skall ersätta tidigare utgivna riktlinjer (2002). De nya riktlinjerna innebär bland annat utökade 
krav på hållbarhetsredovisning för företagen. Beslut har tagits att de statligt ägda företagen 
skall presentera en hållbarhetsredovisning i enlighet med GRI (Global Reporting Initiative), 
vilka är internationella normgivande riktlinjer för hållbarhetsredovisning (Regeringskansliet 
2007).  
 
”För oss är det självklart att de statligt ägda företagen ska vara föredömen och ligga i 
framkant inom dessa områden, och vi vet att redovisning och rapportering är verktyg som 
fungerar för att driva frågor framåt”, säger näringsminister Maud Olofsson (Regeringskansliet 
2007).  
 
I de riktlinjer för extern rapportering som gäller för företag med statligt ägande står det bland 
annat skrivet att den externa rapporteringen i nämnda företag skall vara lika transparent som i 
börsnoterade företag (Regeringskansliet 2008). 
 
När det gäller frågor som handlar om hållbar utveckling så som etik, miljö, mänskliga 
rättigheter, jämställdhet och mångfald så bör professionella företags ägare agera ansvarsfullt. 
Detta är ett ansvar som skall delas av alla, dock så skall de statligt ägda företagen vara 
föredömen och ledande i arbetet med hållbar utveckling. Med anledning av detta så höjer 
regeringen sina ambitioner och med de nya riktlinjerna så blir regeringens krav på företagens 
rapportering och redovisningen tydligare. Genom att på detta sätt arbeta med rapportering och 
uppföljning blir hållbarhetsredovisningen ett viktigt verktyg för att driva arbetet mot en 
hållbar utveckling framåt (Regeringskansliet 2008). 
 
Riktlinjerna skall följas av de statligt ägda företagen, men de bygger på principen ”följa eller 
förklara”. Principen innebär att ett företag har rätt att frångå riktlinjerna men då skall en tydlig 
förklaring och motivering ges till varför företaget frångått riktlinjerna. I riktlinjerna ges 
instruktioner i en rad olika punkter om vad en hållbarhetsredovisning enligt GRI: s riktlinjer 
bör innehålla. Bland annat sägs att hållbarhetsredovisningen genom oberoende granskning 
och bestyrkande skall kvalitetssäkras. Tidpunkten för publiceringen av hållbarhets-
redovisningen skall sammanfalla med publiceringen av årsredovisningen (Regeringskansliet 
2008). 
 

3.9 Teorier om revisorns roll 
 
Nedan kommer tre olika teorier att beskrivas som samtliga på något vis säger något om 
revisorns roll. De tre olika perspektiven kommer att användas för att försöka förklara hur 
revisionsbyråerna och revisorerna har påverkats och kommer att påverkas när det gäller 
utvecklandet av hållbarhetsredovisning. 
 

3.9.1 Intressentteorin 
 
Intressentteorin bygger på att företaget är ett öppet system som har såväl förbindelser som 
relationer till sin omgivning, målet är inte en maximal vinst utan en som är av tillfreds-
ställande grad. Teorins förutsättning är att företagen strävar efter att åstadkomma ett stabilt 
förhållande till sin omgivning som består av flera olika intressenter. Ett företags intressenter 
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kan vara exempelvis, ägare, opinionsgrupper, företagsledning, långivare och andra grupper 
som har intresse i företaget (Ax et al. 2007). 
 
Teorin bygger på att det finns ett ömsesidigt beroende mellan företaget och dess olika 
intressenter. Detta visar sig genom att olika intressenter lämnar olika bidrag till företaget som 
detta har svårt att leva utan, i gengäld kräver de någon form av belöning från företaget. Det 
kan röra sig om ägare som lämnar kapital som bidrag och i gengäld vill ha utdelning och 
avkastning i belöning från företaget. Ett annat exempel är opinionsgrupper som ger bidrag i 
form av acceptans och legitimitet till företagen och som belöning för det så kräver de 
miljövänlighet och socialt ansvar från företagen. Ofta uppkommer konflikter mellan de olika 
intressenterna, eftersom de normalt har väldigt varierande krav på företagen. Därför blir det 
en viktig uppgift för företagsledningen då detta perspektiv används för att nå kompromisser 
och göra avvägningar för att försöka tillfredställa de olika intressenternas behov. Dock blir det 
i regel de intressenter som företaget har störst nytta av som prioriteras (Ax et al. 2007). 
 
Uttrycket intressentteori kan översättas till det engelska begreppet ”stakeholder theory”, den 
bokstavliga betydelsen av de båda begreppen skiljer sig dock åt. Begreppet ”stakeholder” kan 
användas som ett brett begrepp som innefattar ett företags samtliga intressenter som på något 
vis påverkar företaget (Ljungdahl 1999).  
 
Gray (2001) förklarar detta med att en intressent till en organisation är vem som helst som 
påverkar företaget eller påverkas av organisationen. Detta inkluderar i princip alla och 
dessutom har alla intressenter någon form av rättighet, rätten till information varierar något 
beroende på intressenten. Ett första steg vid användandet av detta perspektiv är att identifiera 
vilka olika intressentgrupper organisationen har, exempelvis anställda, finansiärer, leveran-
törer, staten osv. Alla dessa grupper av intressenter har vissa rättigheter till information om 
organisationen. Av denna långa lista av intressenter måste sedan göras en inbördes 
prioritering, vilket är något som ligger helt i händerna på företaget. Det är uppenbart att 
företagen prioriterar den grupp av intressenter som består av aktieägare (Gray 2001). 
 
Som ett alternativ kan begreppet även delas upp i två grupper, en primär grupp och en 
sekundär grupp av intressenter. Gruppen med primära ”stakeholders” är den grupp av 
intressenter som faktiskt har satsat i företaget, exempelvis aktieägare. Den sekundära gruppen 
är de som bara har intresse i företaget men med möjlighet att påverka, exempel på detta är 
opinionsbildare (miljörörelser, djurrättsaktivister m.fl.) samt massmedia. Att göra denna form 
av indelning av intressenterna benämns att företaget har en ”instrumentell” syn på sina 
intressenter. Enligt den instrumentella synen främjar företagen den primära gruppen av 
intressenter. Anledningen till detta är det faktum att det är denna grupp som förser företaget 
med resurser enligt intressentteorin, företagen har ett större beroendeförhållande till denna 
grupp än den sekundära. Företaget antas se till samtliga sina intressenter, men gör ett urval 
och faktiskt prioriterar de som är av störst betydelse för företagets fortlevnad (Ljungdahl 
1999). 
 
Den prioriterade skaran av intressenter är vanligtvis de som förser företaget med finansiella 
resurser. Men från fall till fall så kan fokus komma att hamna på andra intressenter som mer 
indirekt påverkar företaget, alltså de sekundära. Denna grupps bidrag till företaget är i regel 
av immateriell art, som ger företaget den legitimitet i samhället som man söker. Det kan bli en 
fråga av hög prioritet för företaget att tillfredställa den sekundära intressentgruppens behov, 
eftersom de kan påverka de primära intressentgruppernas vilja att bidra med finansiella 
resurser till företaget (Ljungdahl 1999). 
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Detta företagsledningsperspektiv borde vara vanligt förekommande då företagsledningen 
försöker bedöma vilken följd ett beslut får. Exempelvis hur olika intressenter kommer att 
reagera samt vilka hot och möjligheter beslutet leder till. Företagsledningen gör bedömningen 
av vilka möjligheter som finns för att samarbeta med eller att övertala intressenterna. När man 
ser till sådan information som är av miljö och samhällsrelaterad art, är detta exempel på en 
övertalningsstrategi som används för att påverka intressenterna genom att visa sitt 
samhällsansvar (Ljungdahl 1999). 
 
Denna teori tar likt legitimitetsteorin upp det förhållande som finns mellan företag och 
samhälle, de kan dessutom överlappa varandra. De båda teorierna är inte identiska men kan 
ses som komplement till varandra, vilket kan beskrivas som att redovisningen är ett verktyg 
som företagsledningen använder sig av för att tillgodose sina olika intressenters krav och 
därigenom legitimera sin verksamhet (Ljungdahl 1999). Deegan och Blomquist menar att 
intressentteorin och legitimitetsteorin överlappar varandra och att det vore fel att behandla 
dem som två helt åtskilda teorier (Deegan & Blomquist 2005) 
 

3.9.2  Legitimitetsteorin 
 
Enligt Deegan (2002) är det självklart att det finns ett flertal anledningar som samtidigt driver 
företag att rapportera social och miljörelaterad information och att det skulle vara orealistiskt 
att tro att en anledning skulle vara mer dominerande än en annan. En faktor som av många 
forskare anses vara motiven som ligger bakom att företag redovisar sitt CSR-arbete är önskan 
att legitimera en organisations handlingar, denna syn omfattas av legitimitetsteorin (Deegan 
2002).  
 
Legitimitetsteorin är att betrakta som en systemorienterad syn på organisationer och samhälle. 
Det är något som ger oss tillåtelse att fokusera på den roll som information och redovisning 
har i relationen mellan organisationen, staten, individer och grupper (Gray et al. 1996). I 
överrensstämmelse med denna syn är organisationen del i ett större socialt system vilket 
enligt legitimitetsteorin indikerar att organisationen inte kan anses ha någon naturlig rätt till 
resurser eller egentligen till att existera överhuvudtaget. Organisationer existerar i den 
utsträckning som det sociala system de medverkar i anser att deras handlingar är legitima, om 
så är fallet så tilldelar samhället organisationen ett tillstånd av legitimitet (Deegan 2002). 
 
Legitimitetsteorin i sin enklaste form hävdar att en organisation endast kan fortsätta att 
existera om det samhälle organisationen befinner sig i anser att denna fungerar i ett 
värdesystem som sammanfaller med samhällets egna värdesystem. Det innebär att det i 
princip är företags intressenter som godkänner och accepterar företagets handlingar eller med 
andra ord legitimerar dess agerande. Legitimitetsteorin kan ge förklaring och förståelse för 
varför organisationer väljer att satsa på CSR-arbete samt varför det är viktigt att kommunicera 
detta. Exempelvis är den allmänna tendensen för dem som är verksamma med CSR-arbete att 
de lägger tyngdpunkten på det positiva i organisationens beteende i mycket större 
utsträckning än på de negativa delarna. Detta kan förklaras som en rimlig legitimerande 
handling av organisationen (Gray et al. 1996). 
 
Deegan menar att idén med legitimitet kan relateras till begreppet ”socialt kontrakt”, Deegan 
hänvisar till Mathews (1993, s 26) som säger: ”Sociala kontrakt skall existera mellan bolag 
och individuella medlemmar i samhället. Samhället förser bolaget med dess legala ställning 
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och auktoritet att äga och använda naturresurser och att anställa medarbetare”. Deegan menar 
vidare att hela legitimitetsteorin förlitar sig på sociala kontrakt. Sociala kontrakt kan förklaras 
som ett kontrakt där företaget får legitimitet av samhället, men för att få det kräver samhället 
något i gengäld. Detta är speciellt viktigt för ett företag eftersom hela organisations 
överlevnad kommer att hotas om samhället märker att organisationen har brutit sitt kontrakt. 
När samhället inte är nöjd med organisationens handlingar eller anser dem vara icke 
acceptabla, kommer samhället att effektivt upphäva organisationens kontrakt för att fortsätta 
sina handlingar (Deegan 2002, s 293). 
 
Ljungdahl (1999) menar att legitimitetsproblem som beror på avsaknaden av legitimitet sätter 
igång handlingar för att återvinna legitimiteten. Denna legitimeringsprocess innebär att 
företag utför legitimerande handlingar för att rättfärdiga något agerande som kan ha skadat 
dess legitimitet. Det vanliga är att företagen kommunicerar sina legitimerande handlingar 
genom verbala förklaringar till något som ägt rum, på grund av att det i regel är både mer 
komplicerat och mer kostsamt att göra faktiska förändringar. Denna strategi får 
företagsledningen att framstå som manipulativ i sina försök att legitimera företagets agerande 
trots att inga egentliga förändringar genomförts, en tydlig strategisk syn på legitimitet. 
Problemet om legitimitet kan dock även behandlas ur ett institutionellt perspektiv, där 
enskilda företagsledningar inte anses ha några direkta möjligheter att genomföra en sådan 
strategi som nämnts ovan. Det institutionella perspektivet kan snarare sägas vara lika med att 
organisationer tar efter de strukturer och procedurer som är allmänt accepterade. 
Organisationer kan alltså förefalla legitima genom att visa sin överensstämmelse med rådande 
rationalitetsnormer. Det kan som exempel innebära att företag inför arbetsrutiner och annat 
som i samhället är för givet tagna, oavsett om det innebär effektivitetsvinster eller inte. 
Konsekvensen av detta är att företagen redovisar miljö- och samhällrelaterad information för 
att eliminera eventuella legitimitetshot, i den utsträckning som detta är ett riktigt sätt att 
kommunicera till sin omgivning och att det är i linje med rådande normer (Ljungdahl 1999). 
 

3.9.3  Agentteorin 
 
Agentteorin vill försöka förklara det mesta av det som händer inom redovisningsområdet, 
alltifrån redovisningslösningar till reglering av redovisning. För att göra detta så använder 
man sig av den senaste ekonomiska teorin. Agentteorin koncentrerar sig på de olika aktörerna 
på redovisningsområdet som till exempel är revisorer, redovisningsskyldiga och 
redovisningsmottagare. Samtliga aktörer antas vara rationella och arbetar för att maximera sitt 
eget välstånd. Relationen mellan dessa aktörer beskrivs därför som konfliktartade, agenten 
(den redovisningsskyldige) försöker öka sin nytta på bekostnad av principalens (företagens 
ägare). Teorin förklarar förekomsten och omfattningen av revision med att agenten vill 
framstå i bättre dager eller vill slippa stå till moraliskt ansvar för dåliga affärer. En ytterligare 
förklaring är att val av till exempel redovisningsmetod ger ekonomiska konsekvenser för 
agenten då han styrs till stor del av till exempel bonusavtal. Principalen anlitar en revisor som 
kommer att vara anlitad så länge principalen bedömer att revisorn tar tillvara dennes intressen 
samt att den ekonomiska nyttan överstiger det arvode som revisorn tar (Artsberg 2005).  
 
Redovisning av framförallt samhällsrelaterad information kan hjälpa företag att undvika 
oönskad uppmärksamhet på ett politiskt plan (Ljungdahl 1999). Miljöredovisning kan 
användas för att minska olika kostnader, så kallade agentkostnader, till exempel politiska 
kostnader som uppkommer vid oönskad uppmärksamhet. Detta gäller i första hand större 
företag då det är främst de som utsätts för denna slags uppmärksamhet (Ljungdahl 1999).
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4 EMPIRI 
 
I detta kapitel presenteras insamlat material från intervjuer gjorda med våra fem 
respondenter, varav tre stycken är representanter från revisionsbyråer och två från företag. 
Kapitlet är indelat i fem delar, en för varje respondent. Varje del börjar med en presentation 
av respondenten sedan följer en sammanställning av respondentens svar.  Detta kapitel ligger 
sedan till grund för analys, slutsats och avslutande diskussion. 

4.1 Intervju med Pär Falkman, Ernst & Young 
 
Pär är redovisningsexpert på revisionsbolaget Ernst & Young, han är anställd i Stockholm 
men är placerad i Göteborg. 1998 avlade Per sin doktorsavhandling i externredovisning vid 
handelshögskolan i Göteborg, sedan år 2000 har han varit anställd vid Ernst & Young och 
däremellan har han bland annat arbetat på finansdepartementet. Pär är inte specialist inom 
hållbarhetsredovisning men kommer i kontakt med området genom sitt arbete samt då han 
själv väljer att läsa en hållbarhetsredovisning och genom media. Intervjun innehåller Pärs 
egna personliga åsikter och är ej representativt för hela byrån. Samtalet skedde klockan 09:00 
den 21 april 2008 i Ernst & Youngs lokaler i Göteborg och intervjun tog cirka en timma. 
 

4.1.1  Revisorn och revision 
 
Det var över tio år sedan Pär för första gången kom i kontakt med hållbarhetsredovisning på 
en konferens. Han menar att en ökning av att allt fler hållbarhetsredovisar definitivt har 
märkts av, bland annat genom att fler medarbetare har anställts inom området. Idag är det 
vanligt att företag ställer frågor till Pär angående hållbarhetsredovisning och när detta sker 
hänvisar han dem vidare till Ernst & Youngs specialistteam i Stockholm där företagets 
verksamhet inom hållbarhetsredovisning finns. Specialistteamet består av tre personer som 
arbetar heltid med hållbarhetsredovisning. Tjänsterna som utförs kan till exempel innebära att 
utforma och strukturera företags redovisning av hållbarhet eller att utföra granskning av en 
befintlig hållbarhetsredovisning.  
 
Pär menar att den ”vanliga” revisorn inte har någon större roll i arbetet med hållbarhets-
redovisning utan har en mer koordinerande roll där han eller hon kan hänvisa till rätt personer 
samt utgöra ett stöd åt specialisterna på området. Den kompetens och kunskap som behövs 
finns på byrån och man tar inte hjälp av specialister utanför företaget men det händer att man 
vänder sig globalt ut till andra personer inom Ernst & Young. Pär berättar att det inte finns 
någon specifik utbildning för att få utföra olika uppdrag som har med hållbarhetsredovisning 
att göra. Det finns en metodik att följa då man arbetar med revidering och det är alltid byrån 
som bestämmer hur det skall gå till. De personer som arbetar mycket med 
hållbarhetsredovisning under en längre tid är själva med och sätter normerna och regleringen 
kring det. 
 
Pär anser att hållbarhetsredovisningar bör revideras och för att skydda oberoendet borde 
granskning inte ske av samma person som även granskar företagets finansiella redovisning. 
Arbetet med att revidera en hållbarhetsredovisning är svårt då det kan vara svårbedömt att 
veta exakt vad man går i god för när redovisningen skrivs på. Hållbarhetsredovisningar 
innehåller många subjektiva poster vilket ställer till en del problem. Granskning och 
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bestyrkandet medför ett ökat risktagande för revisorn och Pär antar att det inte kan vara 
samma tyngd på uttalandena från revisorn vid en revision av hållbarhetsredovisningar som vid 
revision av den finansiella redovisningen. Helt klart är att det inte finns lika lång erfarenhet av 
detta som att revidera siffror. 
 
Att få sin hållbarhetsredovisning granskad och påskriven av en oberoende part tror Pär är 
något som företagen väljer för att legitimera sig mot marknaden. En stark anledning till varför 
företag väljer att hållbarhetsredovisa är att marknaden och företagens intressenter efterfrågar 
det.  
 

4.1.2  Framtiden 
 
Hållbarhetsredovisning är främst en konsultverksamhet och angående framtiden menar Pär att 
området kan komma att bli till något av en ”guldgruva” för många konsulter. I framtiden ser 
det inte ut att vara ett område som alla revisorer kommer att arbeta med utan 
hållbarhetsredovisning kommer vara ett arbetsområde för specialister. Detta beror på att 
hållbarhetsredovisning är ett väldigt stort område och innefattar inte endast företagsekonomi 
som är det ämne de flesta revisorer har läst och arbetat med, även samhällsvetenskapliga och 
naturvetenskapliga aspekter omfattas. Den vanliga revisorn kommer inte att kunna sätta sig in 
i allt som krävs för att utföra ett bra arbete. Pär tror att det inom en snar framtid kommer att 
bli aktuellt med någon form av certifiering eller auktorisation för revisorer som arbetar med 
granskning och bestyrkande av denna typ av redovisning. Det kan också komma att bli 
vanligare med kurser på högskolor och universitet samt eventuellt att det kommer att finnas 
någon form av universitetsexamen. 
 
Pär är inte av den åsikten att hållbarhetsredovisning är något som kommer slå igenom 
explosionsartat, det är trots allt mycket vanligt idag och det finns en risk för att marknaden 
redan har vant sig. Han menar att hållbarhetsredovisning inte är en fluga som kommer att 
försvinna utan det är något som är här för att stanna.  
 
När det gäller de statligt ägda företagen som nu måste hållbarhetsredovisa tror Pär att det 
kommer att leda till att dessa företag nu kommer ikapp utvecklingen på området och detta 
kommer att påverka dem själva mer än att de kommer att påverka andra. Gör de ett riktigt bra 
arbete kan det komma att påverka i någon grad men på vilket sätt är omöjligt att säga. 
Revisionsbyråerna kommer att bli berörda om förändringen kommer att medföra att det blir 
mer arbete för deras del, om de till exempel anlitas för att utforma eller granska 
hållbarhetsredovisningen. 
 
Gällande konkurrenssituationen på marknaden för revision och konsultation av 
hållbarhetsredovisningar vet Pär inte riktigt hur läget ser ut eftersom han själv inte arbetar 
med det.  
 

4.2 Intervju med Lars-Olle Larsson, Öhrlings Pricewaterhouse-
Coopers 

 
Lars-Olle Larsson är specialistrevisor med fokus på hållbarhetsredovisning på Sveriges 
ledande revisionsbyrå Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Intervjun gjordes via telefon den 23 
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april 2008 klockan 13:00 och samtalet tog cirka 40 minuter. Intervjun spelades in och 
anteckningar gjordes löpande.  
 
Larsson har en varierad bakgrund med yrken så som bland annat folkskolelärare, 
marknadschef och miljödirektör. De senaste 30 åren har han varit verksam inom revisions-
byråbranschen. Idag leder han ett specialistområde på Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
kallat CSR-specialisterna och är medlem i FAR SRS, organisationen för revisions- och 
redovisningsbranschen. 
 

4.2.1 Revisorn och revision 
 
På byrån erbjuds ett flertal tjänster inom hållbarhetsredovisning, allt från rådgivning till 
revision. Rådgivningen har normalt GRI som utgångspunkt. Byrån kan exempelvis hjälpa 
företag med att göra GAAP-analys, utveckla företagens hållbarhetsarbete, utveckla den 
interna kontrollen, granska och bestyrka befintliga hållbarhetsredovisningar och analysera 
aktuella köpobjekts status när det gäller hållbar affärsutveckling. 
 
Att det har blivit allt vanligare att företag hållbarhetsredovisar och efterfrågar granskning och 
bestyrkande har Larsson definitivt märkt av. Det har skett en dramatisk ökning av personal på 
byrån inom området, från 7-8 anställda för tre år sedan till dagens 25. Även en märkbar 
ökning av bestyrkta hållbarhetsrapporter har registrerats, år 2006 var 8 % av Sveriges 
hållbarhetsredovisningar bestyrkta och redan året därpå var samma andel 16 %. Sverige har 
blivit allt bättre på att granska och bestyrka hållbarhetsredovisningar men Larsson påpekar 
samtidigt att Sverige fortfarande är näst sämst på detta i Europa. 
 
Djurrättsrörelser, människorättsorganisationer och olika ideella organisationer har pressat 
företagen att hållbarhetsredovisa och drivit på regeringar i olika länder att lagstifta om 
hållbarhet. På senare år har även de institutionella ägarna, speciellt de med större aktie-
portföljer, samt finansanalytiker intresserat sig för frågor rörande hållbarhetsredovisning och 
efterfrågar rapporter från företagen. En ytterligare drivkraft är att det nyligen visat sig att det 
ger företag en positiv värdeutveckling på börsen då man arbetar med hållbarhetsfrågor. Ett 
säkert sätt att sedan legitimera sin verksamhet är att få sin redovisning granskad och bestyrkt 
av en oberoende part. 
 
På Öhrlings PricewaterhouseCoopers arbetar idag 25 specialister med hållbarhetsredovisning, 
de flesta sitter i Stockholm där också huvudparten av företagets uppdragsgivare finns. Larsson 
berättar att de har all den kompetens som de behöver på byrån och de anlitar inte någon extern 
expertis, Öhrlings PricewaterhouseCoopers är världsledande på marknaden för hållbarhets-
redovisning. 
 
När revisionsbyråerna arbetar med revision och redovisning utförs detta arbete i 
revisionsteam med ett antal medarbetare som är lämpade för det aktuella uppdraget. Revisorn 
ingår i teamet och vanligen är det också den auktoriserade revisorn som leder och ansvarar för 
arbetet. Larsson beskriver revisorn som en lagledare som kan revisionsprocessen och det 
aktuella företagets särskilda förutsättningar på marknaden. Vid behov av sakkunnig hjälp 
ingår specialister i teamet som då sitter på spetskunskaper inom sitt område.  
 
Det är inte aktuellt för ”vanliga” revisorer att agera specialister på hållbarhetsredovisningens 
område, det är upp till varje revisor som har möjligheten att påverka sin roll med 
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utgångspunkt från sina egna intressen. Larsson tror inte att det framöver kommer bli aktuellt 
med någon form av certifiering eller auktorisation för revisorer inom detta ämne, utan det är 
och kommer att vara den auktoriserade revisorn som är ansvarig för detta arbete. 
 
På frågan om Larsson ser det som ett problem att de som reviderar den finansiella 
redovisningen också gör revisionen av samma företags hållbarhetsredovisning svarar Larsson 
att han inte ser några som helst problem med detta. Det är inte något som skulle påverka 
oberoendet utan snarare något som skulle kunna vara önskvärt och är en logisk följd av att 
vara företagets finansiella revisor. 
 
När det gäller risker för revisorn att dra felaktiga slutsatser vid bestyrkande ser inte Larsson 
att dessa skulle vara högre då revisorn granskar och bestyrker en icke finansiell redovisning så 
som en hållbarhetsrapport än vid en finansiell redovisning. Detta beror på att det finns 
standarder att arbeta utifrån och de kriterier som utgås ifrån är antagna av bolaget och är inte 
lagbundna som i den finansiella redovisningen. Bolagen kan också välja precis vad de vill få 
granskat och bestyrkt. En granskning skall enligt befintliga nationella standarder från FAR 
SRS avslutas med en bestyrkanderapport. Det är klargjort att revisorn inte lämnar en positiv 
bestyrkanderapport utan det är ett så kallat negativt bestyrkande, vilket innebär att redovis-
ningen inte bestyrks med samma höga grad av säkerhet som i finansiell redovisning.  
 

4.2.2 Framtiden 
 
Larsson är övertygad om att den positiva utvecklingen inom hållbarhetsredovisning kommer 
att hålla i sig och ser det som ett nödvändigt kunskapsområde. Revisionsbyrån kommer att 
fortsätta investera i relevant kunskap, fortbilda och rekrytera specialister. Det är enligt 
Larsson viktigt att satsa just på kunskapsutveckling inom området eftersom det krävs att 
revisionsbyråerna sitter på minst 30 % mer kunskap än klienterna. 
 
Larsson tror att revisionsbyråerna kommer att vara de som också i framtiden utför granskning 
och bestyrkande av hållbarhetsredovisning. Revisionsbyråernas kärnverksamhet är som känt 
revision vilket utgår från redovisning och det finns inga som kan redovisning bättre än 
revisorer. Hållbarhetsredovisning är ett nytt område i jämförelse med finansiell redovisning 
men det handlar fortfarande om redovisning och det är endast revisorerna som innehar 
standarder för att genomföra detta arbete. 
 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers och Larsson har varit delaktiga i arbetet med att ta fram 
riktlinjerna gällande att GRI: s riktlinjer numer är tvingande för statligt ägda företag. Larsson 
berättar att man på byrån väntar sig att en del av berörda företag kommer att vända sig till 
dem för antingen konsultation eller granskning och bestyrkande, redan idag har de tagit sin 
marknadsdel av samtliga statligt ägda företag. Larsson påpekar att det i första hand är 
företagen själva som har ansvaret för att utforma sin redovisning men att det kan saknas den 
kompetens som krävs vilket gör att de kan komma att behöva konsultstöd, vilket då kan ge 
arbete åt revisionsbyråerna. 
 
Hållbarhetsredovisning kan delas in i två verksamhetsområden, nämligen rådgivning samt 
granskning och bestyrkande. Inom det senare området finns inga befintliga konkurrenter till 
revisionsbyråerna utan det är deras profession. Däremot finns det en mängd konkurrenter när 
det gäller rådgivning på området. Ute på marknaden finns många kompetenta konsulter som 
företagen kan vända sig till för att få råd och få en utomståendes syn på sitt arbete men detta 
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kan aldrig likställas med det bestyrkande som revisionsbyråerna gör. Revisionsbyråernas 
arbete kommer därför att efterfrågas även i framtiden. 
 

4.3 Intervju med Lina Andersson och Åsa Ekberg, KPMG 
 
Andersson och Ekberg är anställda som specialistrevisorer på revisionsbyrån KPMG: s 
Stockholms kontor och ingår i byråns specialistteam, Sustainability Services.  Andersson har 
en examen i statsvetenskap och är specialiserad mot hållbar utveckling, hon har inte någon 
utbildning inom redovisning eller revision utan säger att hon lär på jobbet. Ekberg har examen 
både som civilekonom och i miljövetenskap. Intervjun ägde rum klockan 09:15 den 29 april 
2008 och tog ca 40 minuter.  
 

4.3.1 Revisorn och revision 
 
Specialistavdelningen Sustainability Services inom KPMG är placerad i Stockholm, här 
erbjuder man sina kunder en rad olika tjänster inom området hållbarhetsredovisning. Exempel 
på dessa tjänster är att bistå företagen med utformning och intern kvalitetssäkring av 
processen för rapportering av hållbarhetsrelaterad information. Byrån hjälper även företag 
med utformning av deras hållbarhetsredovisningar, detta görs utifrån kraven i 
årsredovisningslagen och GRI: s riktlinjer. Dessutom utförs granskning av hållbarhets-
redovisningar, vid granskningarna utgår man ifrån FAR SRS rekommendation RevR 6 
Oberoende översiktlig granskning av frivillig separat hållbarhetsredovisning. På specialist-
avdelningen har antalet medarbetare de senaste åren pendlat mellan 4-7 stycken, idag är det 5-
6 stycken anställda varav de flesta är ledamöter i branschorganisationen FAR SRS.  
 
Andersson och Ekbergs tror att anledningen till att företag hållbarhetsredovisar är att 
företagen vill skänka trovärdighet till det arbete som man faktiskt gör. Många företag gör ett 
gediget arbete med främst miljöfrågor, men de senaste 10 åren även med sociala frågor, att 
redovisa sitt sociala och miljömässiga arbete ger företagen såväl internt som externt värde. Ur 
det interna perspektivet så är det viktigt att kunna visa sina medarbetare en produkt av sitt 
arbete, ur det externa perspektivet så vill man visa omvärlden resultatet av sitt arbete. 
Granskningen är en kvalitetsstämpel för företagen som visar att det man gör är bra, men det är 
också något som skapar bra struktur för företagen i sitt arbete bl.a. hjälper det företagen att 
identifiera punkter som kan förändras och förbättras. 
 
KPMG: s specialistavdelning Sustainability Services innehar själva den kompetens och 
kunskap som behövs för att utföra de arbetsuppgifter som erbjuds, därför finns inget behov av 
att använda sig av extern expertis. Om så skulle behövas så finns inom KPMG ett 
internationellt nätverk som kan bidra med sina kunskaper. Andersson och Ekberg säger att det 
inte finns några generella kunskaps- eller utbildningskrav på dessa specialistrevisorer, men 
naturligtvis behövs sakkunskap för att kunna arbeta med dessa frågor. Ofta ligger det ett 
egenintresse i valet att arbeta med dessa frågor, så de anställda har i regel en bred baskunskap. 
Medarbetarna på avdelningen arbetar i team och alla utför samma arbetsuppgifter. Andersson 
och Ekberg påpekar dock att det är av största vikt att avdelningen är tvärvetenskaplig och 
innehar dubbel kompetens. Vilket innebär att det behövs både ekonomisk kunskap, kunnande 
om revision samt kunskap och kompetens inom miljö och samhällsrelaterade frågor.  
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Vid själva revisionsförfarandet av hållbarhetsredovisningar används samma metodik som vid 
den finansiella revisionen. Granskning av hållbarhetsredovisning utförs i team, där den 
auktoriserade revisorn är ansvarig och är påskrivande revisor, i teamet ingår specialist-
revisorer som bidrar med sin expertkunskap. Vid granskningen följs de rekommendationer 
som är utgivna av FAR SRS för oberoende granskning av hållbarhetsredovisningar, vilken är 
praxis inom området. Dessa rekommendationer kommer också ur praxis genom att vara 
utformade av revisorer med särskild kompetens inom området. Granskning av hållbarhets-
redovisning skiljer sig från granskning av finansiell redovisning bland annat genom att det 
inte går att följa informationsledet så långt tillbaka i tiden. Eftersom företags arbete med 
hållbarhetsredovisning är relativt nytt så finns inte samma tradition att samla in information, 
det kan därför vara ett tunt material att granska. Dessutom är granskning av 
hållbarhetsredovisning till skillnad från den finansiella redovisningen inte lagstadgad. 
 
Andersson och Ekberg anser inte att revisorns oberoende hotas av att samma revisor granskar 
både den finansiella och den icke finansiella redovisningen. Det är snarare tvärtom menar de, 
det brukar dessutom i regel gå till så att den finansiella revisorn är ansvarig även för 
granskningen av hållbarhetsredovisningen och kopplar vid behov in specialisten. Det är 
däremot inte lämpligt att byrån både är rådgivande vid exempelvis utformningen av ett 
företags hållbarhetsredovisning och är den som utför granskningen. 
 
Vad det gäller risktagandet så anser de inte att det är förenat med högre risk att granska och 
bestyrka en hållbarhetsredovisning. Granskningsförfarandet startar alltid med en riskanalys, 
anser man att det är förenat med för hög risk så åtar man sig inte uppdraget. Det finns en 
metodik och en kunskap som minskar riskerna vi granskningsförfarandet. Vid granskningen 
utgår man från de granskningskriterier som företaget själva satt upp, exempelvis om företaget 
använder sig av GRI: s riktlinjer så är det enligt dessa som granskningen görs vilket minskat 
risktagandet för revisorn. 
 

4.3.2 Framtiden 
 
Ekberg och Andersson intygar att hållbarhetsredovisning och granskning av sådana är något 
som ökat och fortsätter att öka. Detta syns på att mängden av dessa uppdrag ökar både för den 
egna byrån och generellt i hela branschen, tydligt är att både utbud och efterfrågan ökar. Till 
för ca 10 år sedan handlade det nästan bara om miljöfrågor, idag är frågor kring det sociala 
ansvarstagandet allt vanligare. De båda specialistrevisorerna tror att det är ett område som 
kommer att fortsätta expandera och att efterfrågan på dessa tjänster kommer att öka, man 
anser att den egna byrån är väl förberedd för detta. Mycket troligt är även att de 
revisionsbyråer som idag inte innehar en avdelning för detta eller har denna spetskompetens 
kommer att behöva skaffa sig det för att möta efterfrågan. 
 
Att det skulle införas någon form av certifiering eller auktorisation speciellt för att granska 
och bestyrka hållbarhetsredovisningar tror man inte kommer att bli aktuellt. Ekberg och 
Andersson anser inte att det är troligt att kunskapen i ämnet kommer att vara något som varje 
revisor skall ha, utan att den kompetensen kommer att fortsätta vara något som 
specialistrevisorn har. De båda specialistrevisorerna berättar vidare att det är först då en 
hållbarhetsredovisning skall granskas som det påverkar revisorn. De menar att en ”vanlig” 
revisor kommer att stöta på så kallad icke finansiell information som hållbarhetsredovisning 
och att det blir vanligare. Vill företaget få den granskad och bestyrkt så kan revisorn välja att 
kalla in spetskompetens såsom hållbarhetsspecialister till sitt uppdragsteam. Detta sker utifrån 
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en bedömning av revisorn om huruvida denne har den kompetens och erfarenhet som krävs 
för att bedöma och granska den information som inkluderas. Ekberg och Andersson säger att 
det är själva granskningen av en hållbarhetsredovisning som påverkar revisorerna. Vissa 
företag väljer dock att ta hjälp vid själva utformningen av sin hållbarhetsredovisning, men det 
behöver inte vara en revisor eller konsult med revisionskompetens. Det är dock en tjänst som 
byråns specialistavdelning har att erbjuda sina kunder.        
 
Byrån hoppas på att kunna få fler granskningsuppdrag i och med införandet av GRI:s 
riktlinjer och krav på oberoende granskning av dessa hållbarhetsredovisningar i de statligt 
ägda företagen. Eftersom byrån redan har många av dessa företag som kund då det gäller den 
finansiella revisionen, så tror man att det kommer att bli en naturlig följd att företagen anlitar 
dem även för granskning av hållbarhetsredovisningen.  
 
Vad gäller konkurrenssituationen så är det främst de övriga revisionsbyråerna som man ser 
som konkurrenter. Andersson och Ekberg menar att specialistavdelningen ”Sustainability 
Services” på KPMG innehar en spetskompetens som är en konkurrensfördel. Det finns ett 
antal konsultbolag inom hållbarhetsredovisning som erbjuder utformning och rådgivning för 
företagens hållbarhetsredovisningar, dessa konsulter kan även granska sagda redovisning. Just 
detta att konsultbolagen utför granskning av hållbarhetsredovisningar anser Ekberg och 
Andersson vara negativt inte bara för den egna verksamheten utan även för det företag som 
vill få granskningen utförd. Företagen vill med granskningen få en kvalitetsstämpel på sitt 
arbete både internt och externt för sina intressenter, detta anser man mer troligt att en revisor 
kan erbjuda än en konsult. Den metodik en revisor arbetar efter vid granskningsförfarandet 
har lång tradition från den finansiella revisionen vilket ger företagen säkerhet. Revisorerna 
arbetar dessutom efter revisorsnämnden, vilket innebär att tredje part granskar revisorns 
arbete, denna säkerhet finns ej för konsulter.  
 
På frågan om Ekberg och Andersson tror på att det skall vara lagstadgat för företagen att 
hållbarhetsredovisa så svarar de nekande. De är för frivilligheten och anser att en 
hållbarhetsredovisning måste vara relevant och inte tas fram av den anledningen att den är 
påtvingad. Det är långt ifrån relevant för alla företag att hållbarhetsredovisa, menade Ekberg 
och Andersson. 
 

4.4 Intervju med Magnus Holmgren, SP 
 
Magnus Holmgren arbetar på det statligt ägda företaget SP - Sveriges Tekniska Forsknings-
institut som är Sveriges bredaste forsknings- och teknologiinstitut. Denna intervju gjordes 
över telefon den 22 april 2008 klockan 13:00 och tog cirka 20 minuter.  
 
Idag har företaget en kort beskrivande hållbarhetsredovisning integrerad i sin årsredovisning, 
SP har idag ingen granskning av oberoende part av denna redovisning. SP står som alla andra 
statligt ägda företag i år inför en stor förändring vad det gäller hållbarhetsredovisning 
eftersom regeringen fattat beslut om att alla statligt ägda bolag skall redovisa enligt GRI: s 
riktlinjer senast från och med det räkenskapsår som inleds den 1 januari 2008. Detta kommer 
att leda till förändringar och en hel del arbete med att sätta sig in i och utforma en 
hållbarhetsredovisning enligt GRI: s riktlinjer menar Holmgren. Arbetet med att utforma 
sagda hållbarhetsredovisning är dock något som man planerar att utföra själva utan att anlita 
konsulter. Företaget har idag inga planer på att låta oberoende part granska och bestyrka sin 
hållbarhetsredovisning. 
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Holmgren berättar här att SP är något unika jämfört med de flesta andra företag, då man själva 
besitter stor kompetens och har specialister på området. SP har certifierade miljörevisorer, 
som utför oberoende granskning och bestyrkande av andra företags miljöledningssystem. 
Detta är en stor anledning till att man väljer att själva utforma sin hållbarhetsredovisning, 
Holmgren tar det inte för omöjligt att SP faktiskt sitter på mer kunskap och högre kompetens 
inom området än vad revisionsbyråerna gör.  
 
På frågan om företaget själva kommer att åta sig att utforma hållbarhetsredovisningar åt andra 
företag och utföra granskning av desamma, svarar Holmgren att det inte kommer att bli 
aktuellt vad gäller att utforma dessa redovisningar då det skulle riskera SP: s oberoende. I 
fråga om att utföra revidering av hållbarhetsredovisningar så är det ingen tjänst som erbjuds 
av företaget idag, men om kommersiell efterfrågan på tjänsten skulle uppstå tror Holmgren att 
det inte är en omöjlighet att denna kommer att mötas och att en konkurrenssituation gentemot 
revisionsbyråerna faktiskt uppstår. Holmgren ser inte att SP på något vis kommer att påverka 
revisorn eller revisionsbyråernas roll mer än att möjligtvis konkurrera med dem om 
granskningen av hållbarhetsredovisningar. 
 

4.5 Intervju med Petra Forsström, Svenska Spel 
 
Petra Forsström är sedan 1 januari, 2008 miljöchef på spelföretaget Svenska Spel och hon har 
tidigare bland annat arbetat som CSR-ansvarig och Marknads- och försäljningschef. Petra fick 
intervjufrågorna via mail och hennes skriftliga svar fick vi den 27 april 2008 klockan 21:17.  
 
Svenska Spel har en separat hållbarhetsredovisning som är granskad och bestyrkt av 
revisionsbyrån Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Eftersom Svenska Spel ägs av staten skall 
de från och med i år hållbarhetsredovisa enligt GRI: s riktlinjer, Forsström berättar att 
företaget redan gjort förberedelser och redovisar idag efter GRI. Riktlinjerna kräver en hel del 
förberedelser, alltifrån policy och strategier till hur arbetet genomförs och är organiserat i 
företaget. Enligt Forsström kommer Svenska Spel att göra vissa justeringar från föregående 
års hållbarhetsredovisning som en följd av de nya reglerna. De kommer också att förbättra sig 
på vissa områden vilket är ett resultat av förra årets redovisning och Forsström påpekar att 
vitsen med just denna typ av rapportering är att ständigt förbättra sig. Det förändringsarbete 
som kommer att utföras framöver kommer med största sannolikhet att göras av företaget 
själva eftersom det handlar om förbättringar i företagets eget arbete, menar Forsström. Att 
anlita extern expertis ser Forsström som en tänkbar möjlighet men det beror helt på hur resur-
serna ser ut på företaget.  
 
När det gäller Svenska Spels hållbarhetsredovisning innehar revisorn endast rollen som 
granskare och det är samma auktoriserade revisor som granskar denna redovisning som den 
finansiella redovisningen. Om företaget skulle anlita extern expertis i form av konsulthjälp 
kan detta inte vara den revisor som granskar hållbarhetsredovisningen eftersom det då saknar 
trovärdighet, menar Forsström. Men hon tror att expertis inom området finns att tillgå på 
revisionsbyråerna. Svenska Spel har märkt av en ökad efterfrågan från sina ägare att visa upp 
en reviderad hållbarhetsredovisning. Även kunderna ställer krav på att de agerar som ett 
ansvarsfullt företag men Forsström tror inte att kunderna läser hållbarhetsredovisningen utan 
för dem är det själva upplevelsen av att Svenska Spel agerar hållbart som är viktigt. Svenska 
Spel ställer också i sin tur egna krav gällande hållbarhet på sina leverantörer.
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5 ANALYS 
 
I detta kapitel kommer det empiriska materialet analyseras och kopplas till den teoretiska 
referensramen. Kapitlet är indelat i fyra avsnitt som behandlar revisorns roll, risker med 
granskning av hållbarhetsredovisning, drivkrafterna bakom hållbarhetsredovisningens 
utveckling samt områdets framtidsutsikter. Dessa skall leda fram till svaren på våra 
frågeställningar som presenteras i följande kapitel slutsatser och avslutande diskussion. 

5.1 Revisorns roll 
 
Efter gjorda intervjuer med revisionsbyråerna har vi sett att de arbetar på ett likvärdigt sätt 
med hållbarhetsredovisning. De tre byråerna har samtliga en specialistavdelning där personer 
med spetskompetens inom området arbetar och det är deras tjänster som anlitas då 
hållbarhetsredovisningar skall granskas och bestyrkas. Revisionsbyråerna erbjuder ett antal 
olika tjänster inom hållbarhetsredovisning. Exempel på dessa är rådgivning vid utformning av 
hållbarhetsredovisning, hjälp att utveckla och kvalitetssäkra den interna kvalitetskontrollen 
samt granskning och bestyrkning av befintliga hållbarhetsredovisningar. Detta arbete görs på 
särskilda specialistavdelningar på revisionsbyråerna vars storlek varierar mellan byråerna.  
 
När en granskning av hållbarhetsredovisning utförs används samma metodik som vid 
granskning av finansiell information. Respondenterna från revisionsbyråerna berättar också 
att arbetet görs i team där den auktoriserade revisorn är ytterst ansvarig och som vid behov 
skall ta hjälp av specialistrevisorer. De berättar vidare att den auktoriserade revisorn alltså inte 
själv behöver ha den kompetens som krävs för att utföra tjänster inom hållbarhetsredovisning. 
Revisorer har dock många färdigheter från sitt arbete med finansiell information som även 
kan vara till hjälp vid tjänster gällande hållbarhetsredovisning. Detta bekräftas av Gray et al. 
(1996) som poängterat att revisorer vanligen arbetar inom en mängd områden som de inte 
behöver ha expertkunskaper om och därför borde inte något annat gälla för detta område.  
 
Det framgår tydligt av rekommendationen RevR 6 Oberoende granskning av frivillig separat 
hållbarhetsredovisning att om inte tillräcklig kunskap finns hos dem som skall utföra 
granskningen skall teamet kompletteras med specialistkunskaper (Samlingsvolymen del 2 
2008). Det är denna kunskap som finns på revisionsbyråernas specialistavdelningar och ett 
samarbete sker hela tiden mellan olika avdelningar inom byråerna vid utförande av uppdrag. 
Byråerna besitter den kompetens som behövs och har inget behov av att anlita extern expertis 
när det gäller tjänster rörande hållbarhetsredovisning. Detta går emot det som Almgren och 
Brorson (2003) menar, nämligen att revisionsbyråerna ibland tar hjälp av utomstående 
miljörevisorer. 
 
Enligt respondenterna från revisionsbyråerna finns det i dagsläget ingen bestämd utbildning 
för dem som arbetar inom området hållbarhetsredovisning, det framgår emellertid tydligt att 
de skall ha kompetens inom ekonomi, stats- eller miljövetenskap. Andersson och Ekberg på 
KPMG påpekar även vikten av att kompetensen på avdelningarna är tvärvetenskaplig, det 
behövs kunskap såväl inom ekonomi som inom miljö- och samhällsrelaterade frågor.  
 
Som påpekats tidigare ställs samma grundläggande krav på en revisor som granskar och 
bestyrker icke finansiell information som på den finansiella revisorn, det vill säga kompetens, 
oberoende och tystnadsplikt (Larsson 2005). Revisionslagen 12 § säger följande om revisorns 
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kompetenskrav ”en revisor skall ha den insikt i och erfarenhet av redovisning och ekonomiska 
förhållanden som med hänsyn till arten och omfattningen av företagets verksamhet fodras för 
att fullgöra uppdraget” (Samlingsvolymen del 2 2008, s 20). Enligt FAR SRS yrkesetiska 
regler innebär revisorns oberoende bland annat att samtliga personer som ingår i bestyrkande-
teamet är oberoende gentemot kunden (Samlingsvolymen del 2 2008). Vid intervjuerna 
framkom en något skiljaktig syn på om oberoendet äventyras om ett företags finansiella 
revisor även granskar och bestyrker samma företags hållbarhetsredovisning. Falkman ansåg 
att oberoendet borde skyddas genom att inte låta samma revisor utföra de båda 
granskningarna medan respondenterna Larsson samt Andersson och Ekberg istället ser det 
som något positivt och önskvärt. De berättar att det i regel är samma revisor som utför de 
båda granskningarna och att det är en logisk följd för den finansiella revisorn. Detta 
förfarande bekräftas från Forsström på Svenska Spel som har samma auktoriserade revisor 
anlitad för den finansiella redovisningen som den icke finansiella. Samtliga respondenter är 
dock överens om att oberoendet påverkas om utformning eller rådgivning ges av samma 
revisor som också granskar och bestyrker hållbarhetsredovisningen.  
 

5.2 Risker 
 
I frågan om det innebär ett ökat risktagande för revisorn att granska och bestyrka hållbarhets-
redovisningar åt företag, så är Falkman av den åsikten att det kan vara ett ökat risktagande. 
Han antar därför att dessa uttalanden inte har samma styrka som vid den finansiella 
revisionen. Larsson bekräftar att det vid granskning av en hållbarhetsredovisning lämnas ett 
negativt bestyrkande, redovisningen bestyrks alltså inte med samma höga grad av säkerhet 
som vid finansiell redovisning. På grund av att bestyrkandet görs med en lägre grad av 
säkerhet är Larsson av den åsikten att det inte är förenat med ökad risk att revisorn skall dra 
felaktiga slutsatser vid granskningen. Larsson menar vidare att risktagandet minskar med 
anledning av att det även finns standarder att utgå ifrån vid granskningen samt att man utgår 
från de kriterier som bolaget har fastställt. Det senare stämmer väl överens med FAR SRS 
rekommendation RevR 6 Oberoende granskning av frivillig separat hållbarhetsredovisning 
som säger att granskaren måste utgå från de kriterier som är angivna av företaget. 
Granskningen skall visa hur väl företaget efterlever de uppsatta kriterierna. Om exempelvis 
företaget hållbarhetsredovisar enligt GRI: s riktlinjer är det dessa som revisorn skall utgå ifrån 
(Samlingsvolymen del 2 2008).  
 
Andersson och Ekberg delar Larssons åsikt om att det inte är förknippat med ökade risker att 
granska och bestyrka denna form av icke finansiell information. De nämner även att innan 
byrån åtar sig ett uppdrag görs en riskanalys och anses risken för hög väljer man att inte åta 
sig uppdraget. Andersson och Ekberg instämmer även med Larsson gällande att risktagandet 
minskar av att man utgår från de granskningskriterier som företaget själva satt upp och att 
revisorn har en viss metodik att utgå från. Då granskning och bestyrkande av 
hållbarhetsredovisningar utförs utgår revisionsbyråerna från rekommendationen RevR 6 
Oberoende granskning av frivillig separat hållbarhetsredovisning. Tydligt framgår av denna 
att det faktiskt är en ökad bestyrkanderisk för revisorn vid bestyrkande av icke finansiell 
information, därför ges ett bestyrkande med begränsad säkerhet.  
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5.3 Drivkrafterna bakom utvecklingen 
 
På samtliga av de tillfrågade byråerna har en ökning av efterfrågan på de tjänster byråerna 
erbjuder inom hållbarhetsredovisning märkts av. Larsson berättar att andelen granskade och 
bestyrkta hållbarhetsredovisningar har ökat från 8 % år 2006 till 16 % följande år vilket är en 
stor ökning. Trots detta är Sverige fortfarande näst sämst på detta i Europa. I den under-
sökning Ljungdahl (2008) refererar till i boken CSR – från risk till värde visas att svenska 
företag är bland de sämsta vad gäller att låta sina hållbarhetsredovisningar granskas, vilket 
bekräftar Larssons uttalande. 
 
Både de intervjuade företagen och revisionsbyråerna är överens om att den främsta 
anledningen till att företag publicerar en hållbarhetsredovisning är för att legitimera sin 
verksamhet. Detta stämmer överens med Deegan (2002) som skriver att det är just företags 
önskan att legitimera sina handlingar som är den bakomliggande orsaken till att företag 
redovisar sitt CSR- arbete. Att en del företag väljer att få den granskad och bestyrkt av en 
tredje oberoende part beror på att de anser att detta ökar deras trovärdighet. Detta 
överrensstämmer med vad som sägs i rekommendationen RevR 6 Oberoende granskning av 
frivillig separat hållbarhetsredovisning, nämligen att syftet med den oberoende granskningen 
av hållbarhetsredovisningar är att man vill öka användarnas förtroende för företaget att deras 
redovisade information stämmer överens med angivna kriterier (Samlingsvolymen del 2 
2008,).  
 
Falkmans personliga åsikt är att det är företagens strävan efter legitimitet i kombination med 
marknadens efterfrågan som är drivkraften bakom att företagen hållbarhetsredovisar. Även 
Andersson och Ekberg är av åsikten att detta är något som företagen gör för att de vill skänka 
trovärdighet åt sitt arbete. De diskuterar därtill kring att det ger företagen både internt och 
externt värde. Larsson menar att det är tydligt att kedjan av intressenter är det som har drivit 
utvecklingen framåt av såväl hållbarhetsredovisningar som att låta oberoende part granska och 
bestyrka dessa. Han menar att det som var drivkraften från början var olika opinionsgrupper 
(miljörörelser mm) som började ställa krav på företagen och ville se resultat av deras arbete. 
Nyligen har man dock kunnat se ett samband mellan CSR och ett ökat börsvärde vilket har 
resulterat i att bland annat aktieägare börjar trycka på företagen att hållbarhetsredovisa och 
utföra granskning av denna, säger Larsson i intervjun. Larssons uttalande bekräftas i boken 
CSR – från risk till värde (2008) där det tydliggörs att CSR-arbete faktiskt ger företagen ökat 
börsvärde och detta har drivit företagen till att vilja presentera bevis för sitt arbete. 
 
Sett ur ett intressentteoretiskt perspektiv säger Ax et al. (2007) att företagen strävar efter att 
nå ett stabilt förhållande till sina olika intressenter. Detta stämmer väl in med CSR Sweden 
som menar att ett företag som arbetar aktivt med CSR stärker relationerna till sina 
intressenter, exempelvis sina anställda, kunder och ägare (CSR Sweden 2008). I frågan om 
CSR-arbete har marknadens olika intressenter utövat påtryckningar på företagen och krävt 
bevis på hur de arbetar. Ljungdahl (1999) säger att intressentteorin ser aktieägare som den 
primära intressentgruppen och opinionsgrupper som sekundära. I regel ser företagen i första 
hand till de primära intressenternas behov eftersom de tillför företagen finansiella resurser, de 
sekundära kan dock indirekt bli primära genom att de faktiskt påverkar de primära. Detta 
stämmer tydligt med i synnerhet Larssons åsikter om hur kedjan av intressenter drivit 
utvecklingen av hållbarhetsredovisning framåt. Svenska spel säger att de har märkt en ökad 
efterfrågan från sina ägare att visa upp en reviderad hållbarhetsredovisning och även krav från 
kunder har märkts av. Men företaget drar slutsatsen att kunderna inte läser hållbarhets-
redovisningen utan mer ser till hur företaget agerar.  
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Även legitimitetsteorin tar upp det förhållande som finns mellan företag och samhälle och en 
koppling mellan de båda teorierna bekräftas av vår studie. Det kan ses som att företagen 
hållbarhetsredovisar och låter oberoende part granska denna för att tillgodose sina 
intressenters krav och på det viset legitimera sin verksamhet, det är med andra ord 
intressenterna som faktiskt ger företagen legitimitet (Ljungdahl 1999).  
 
Det finns även ett samband till agentteorin som tar upp kopplingen till revisorn. Denna teori 
förklarar förekomsten och omfattningen av revision med att den redovisningsskyldige vill 
framstå i bättre dager och slippa stå till moraliskt ansvar för dåliga affärer. Samma teori säger 
också att revisorn kommer att fortsätta att anlitas så länge denne tar tillvara på ägarnas 
intressen samt att den ekonomiska nyttan överstiger det arvode som revisorn tar (Artsberg 
2005). Enligt respondenterna från revisionsbyråerna har en ökning märkts av efterfrågan på 
deras tjänst att granska och bestyrka hållbarhetsredovisningar.  
 
SP skiljer sig väsentligt i sina åsikter jämfört med Svenska Spel. Företaget har själva stora 
kunskaper inom området vilket är en anledning till att de inte anser det vara viktigt att få 
hållbarhetsredovisningen granskad och bestyrkt. Orsaken som de anger till att företaget skall 
utveckla sin hållbarhetsredovisning är endast att de som statligt ägt företag måste följa 
regeringens beslut om införandet av GRI: s riktlinjer.  
 

5.4 Framtidsutsikter 
 
Samtliga tre respondenter från revisionsbyråerna är överens om att framtidsutsikterna inom 
området är ljusa och att efterfrågan på dessa tjänster kommer att fortsätta öka. Svenska Spel 
bekräftar detta genom att säga att de har behov av revisorn då det gäller deras 
hållbarhetsredovisning, i synnerhet när det gäller granskning och bestyrkning av 
hållbarhetsredovisning. Svenska Spel har hittills gjort detta frivilligt men på grund av att de är 
statligt ägda är de numer tvingade att hållbarhetsredovisa och låta oberoende part granska och 
bestyrka denna. Det som ligger till grund för detta är regeringens beslut som togs den 29 
november 2007. Beslutet innebär att samtliga statligt ägda företag från och med 
räkenskapsåret som inleds 1 januari, 2008 skall publicera en hållbarhetsredovisning enligt 
GRI: s riktlinjer som även skall vara granskad och bestyrkt av oberoende part 
(Regeringskansliet 2007). GRI: s riktlinjer är idag det mest accepterade redovisningsformatet 
internationellt sett vad gäller hållbarhetsredovisning (Larsson 2008). Revisionsbyråerna själva 
är positivt inställda till de nya bestämmelserna då man har förhoppningar om att det kommer 
att leda till fler uppdrag för deras del. När det gäller frågan om de statligt ägda företagen 
kommer att påverka andra företag att utveckla detta arbete så anser Falkman att det mer 
handlar om att de statligt ägda företagen kommer komma ikapp utvecklingen på området. 
Falkman tror att det kan vara möjligt att de kan bli bra förebilder för andra om de gör ett bra 
arbete. 
  
Power (1997) anger att det är viktigt att tillit visas åt specialister och att området inte är mer 
annorlunda än andra områden som hanteras av specialister. Samma åsikt har respondenterna 
från revisionsbyråerna och de menar vidare att det även i fortsättningen kommer att vara ett 
område för specialister och alltså inte något som den finansiella revisorn kommer att ägna sig 
åt. Falkman säger att detta beror på att hållbarhetsredovisning är ett brett område som kräver 
kunskaper inom fler områden än företagsekonomi så som samhälls- och naturvetenskap. Vad 
gäller en certifiering eller auktorisation av revisorer som utför granskning av hållbarhets-
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redovisningar ser Falkman det som troligt att något sådant kommer att införas. Detta tror dock 
inte Larsson, Ekberg och Andersson vilka anser att det är tillräckligt med den auktoriserade 
revisorn som ansvarig och påskrivande i samarbete med specialister. Man tror att arbetet 
framöver kommer att se ut som idag då specialister kopplas in vid behov. 
 
Gray et al. (1996) menar att det finns stora möjligheter för revisionsbranschen inom detta 
område och det finns chanser för dem att utöka sin expertis, han anser även att utbildningar 
för revisorer borde utvecklas. Revisionsbyråerna säger att hållbarhetsredovisning är ett 
område som det satsas på och i synnerhet Larsson menar att just Öhrlings Pricewaterhouse-
Coopers investerar i relevant kunskap och i att fortbilda och rekrytera specialister. Andersson 
och Ekberg säger att KPMG satsar på området men att byrån i nuläget inte planerar att 
rekrytera. De tror däremot att området hållbarhetsredovisning kommer att växa och 
efterfrågan öka så pass mycket att de revisionsbyråer som idag inte har specialistavdelningar 
kommer att behöva satsa på det. 
 
Det finns konkurrens på marknaden mellan de stora revisionsbyråerna och andra konsulter 
(Power 1997). Våra respondenter från revisionsbyråerna berättar att det finns diverse 
konsulter som arbetar med utformning och rådgivning inom hållbarhetsredovisning och även 
de som utför granskning. Dessa ses som konkurrenter men enligt Andersson och Ekberg är 
det övriga revisionsbyråer som är de stora konkurrenterna. Larsson hävdar dock bestämt att 
hållbarhetsredovisning är revisionsbyråernas marknad, det är de som kan branschen och har 
en lång erfarenhet av redovisning. Detsamma säger Andersson och Ekberg, speciellt pekar de 
på riskerna då konsulter utför granskning och det är inte bara risker för den egna byrån utan 
också för de företag som får granskningen utförd. De menar att den kvalitetsstämpel som 
företagen vill få genom granskningen får högre trovärdighet om en revisor utför den. Däremot 
är det ingen självklarhet att det skall vara just revisorer som utför dessa tjänster (Gray et al. 
1996). Enligt artikel av Power (1997) hävdar revisionsbyråer ofta att revisionsmetoden som 
används av revisorer är deras färdighet och att just trovärdiga bestyrkare är något som 
efterfrågas. Detta bekräftas i intervjun med Larsson samt Andersson och Ekberg som pekar på 
att det finns en särskild metodik för revisionsförfarandet som har en lång tradition från den 
finansiella revisionen, vilket ger trovärdighet. Även det faktum att revisorerna i sin tur 
granskas av Revisorsnämnden som en tredje part ger företaget en säkerhet de aldrig kan få 
från andra konsulter. 
 
SP instämmer med Grays (1996) uttalande att det finns konkurrerande konsulter till revisions-
byråerna. De menar att de själva kan konkurrera med revisionsbyråerna om granskning av 
hållbarhetsredovisningar om en sådan efterfrågan skulle uppstå. De har egna specialister så 
som miljörevisorer som utformar företagets egna hållbarhetsredovisning och utför granskning 
och bestyrkande av andra företags miljöledningssystem. Som en följd av att SP besitter denna 
kompetens anser man sig inte vara i behov av revisionsbyråernas tjänster när det gäller 
utformning av sin hållbarhetsredovisning. De har inte heller några planer på att låta oberoende 
part granska och bestyrka hållbarhetsredovisningen. 
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6 SLUTSATSER OCH AVSLUTANDE DISKUSSION 
 
I detta kapitel kommer resultatet av våra forskningsfrågor att presenteras. Kapitlet avslutas 
med en avslutande diskussion och förslag till fortsatt forskning. 

6.1 Vad innebär utvecklingen av hållbarhetsredovisning för 
revisionsbyråerna? 

 
Vårt svar på frågan vad utvecklingen av hållbarhetsredovisning innebär för revisionsbyråerna 
är att denna utveckling kommer att ge revisionsbyråerna nya uppgifter och nya områden att 
verka inom. Vad man kan se är att utvecklingen har gått framåt på senare år, dock ganska 
trögt fram till nyligen då en ökning har uppmärksammats. Detta tycks bero på att CSR-arbete 
ger företag positiva effekter genom ökat börsvärde, vilket har lett till att företag nu vill visa 
upp bevis för sitt arbete. Slutsatsen vi drar av detta är att pengar trots allt väger tyngre än 
andra påtryckningar. I och med att allt fler företag hållbarhetsredovisar har en ökad 
efterfrågan också märkts av på oberoende granskning av redovisningen för att öka 
trovärdigheten i intressenternas ögon. En ökad efterfrågan kommer att leda till att revisions-
byråernas måste utvidga sina tjänster inom området hållbarhetsredovisning. För revisions-
byråerna har det hittills inneburit att man har specialistavdelningar med spetskompetens inom 
området och de kommer att behöva utöka denna verksamhet i framtiden. Efterfrågan kommer 
med största sannolikhet att öka så pass mycket att det kommer att bli nödvändigt för 
revisionsbyråer utan denna kompetens att skaffa sig den.  
 
Denna bedömning har vi gjort genom att sätta vårt empiriska material i relation till de olika 
teorierna. Hållbarhetsredovisningens historia startar i intressentteorin genom att intressenter 
utövat påtryckningar på företagen att bevisa sitt arbete med hållbarhet. Genom att göra 
intressenterna till viljes får företagen i gengäld legitimitet av samhället, vilket är viktigt 
eftersom utan det kan företagen inte existera. De intressenter som började ställa krav på 
företagen var opinionsgrupper som exempelvis miljögrupper och djurrättsaktivister, även 
media spelade en viss roll. Denna sekundära grupp av intressenter påverkar inte företagen i 
samma utsträckning som de primära men de kan indirekt få en betydande roll genom att 
påverka den primära intressentgruppen.  
 
Idag har det visat sig att den primära intressentgruppen i större utsträckning vill se att 
företagen uppvisar en hållbarhetsredovisning. Anledningen är att det har kommit fram att 
CSR-arbete ger företagen ett ökat börsvärde, vilket leder till positiva konsekvenser för den 
primära gruppen av intressenter. Dessa är i synnerhet aktieägarna och eftersom de är den 
grupp som förser företagen med finansiella resurser anses de oftast vara den viktigaste 
gruppen. Enligt uttalande från Svenska Spel är det ägarna som har tryckt på företaget att 
hållbarhetsredovisa i större utsträckning än kunderna. Svenska Spel ser ägarna som en viktig 
intressent som har stor påverkan på företaget. Företagen måste uppfylla intressenternas 
önskan för att få legitimitet och därmed blir det vanligare att företag publicerar 
hållbarhetsredovisningar, då intressenterna vill se bevis för deras arbete. För att intressenterna 
skall anse det företagen publicerar i sina hållbarhetsredovisningar trovärdigt, börjar det bli 
vanligare att de vill se dessa granskade och bestyrkta av en tredje oberoende part. Dessutom 
anses det önskvärt att det skall vara en granskare med auktoritet för att den skall bli trovärdig. 
Med sin långa tradition av revision är revisorn ofta den som efterfrågas, det blir i regel en 
naturlig följd att företagen anlitar sin finansiella revisor. Svenska Spel bekräftar detta 

 34



Slutsatser och avslutande diskussion 

förfarande då de har samma revisor för den finansiella redovisningen som för hållbarhets-
redovisningen.  
 
Agentteorins roll på utvecklingen av hållbarhetsredovisning visar sig då revisorn är den som 
utifrån intressenternas påtryckningar bestyrker hållbarhetsredovisningar, för att företagen 
skall få legitimitet. Detta kopplar ihop legitimitetsteorin och intressentteorin med agentteorin. 
Agentteorin säger att så länge revisorns arbete anses bringa värde till företaget kommer deras 
tjänster att efterfrågas. Då det är konstaterat att CSR-arbete ger ökat börsvärde så kommer 
efterfrågan på revisorer inom detta område att öka och därmed ett behov av att utvidga de 
specialistavdelningar som finns på byråerna.  
 
Den faktor att revisionsbyråerna idag inte anlitar extern expertis och inte heller har för avsikt 
att göra i framtiden, gör att de kommer att satsa på att utvidga specialistavdelningarna även i 
fortsättningen. Detta är ett bidrag till slutsatsen att det är ett område som kommer att ta en 
större plats på revisionsbyråerna. Förutom att de olika revisionsbyråerna konkurrerar med 
varandra på området finns det även ett antal konsulter som konkurrerar med byråerna. Det är 
främst vad gäller utformning och rådgivning som dessa konsulter ses som konkurrenter, när 
man kommer till granskning och bestyrkning anses de inte kunna ge företagen samma höga 
grad av säkerhet som revisionsbyråerna. I vår undersökning har vi dock ett företag, SP som 
faktiskt anser sig vara möjliga konkurrenter till revisionsbyråerna just då det gäller att granska 
och bestyrka hållbarhetsredovisningar om efterfrågan uppstår. Vår slutsats är att just 
granskning och bestyrkning av hållbarhetsredovisningar blir en tjänst som företagen i första 
hand kommer att anlita revisionsbyrån för. Bland annat med anledning av deras långa 
tradition av att utföra granskning av finansiell information, då granskning och bestyrkning av 
hållbarhetsredovisningar utgår från samma metodik. Även den faktor att revisorerna i sin tur 
granskas av revisorsnämnden som en tredje part gör att deras uttalanden får en större tyngd. 
Detta är anledningar till att företagen anser att deras hållbarhetsredovisningar får större 
trovärdighet då de granskas av revisionsbyråer och därav väljer att anlita deras tjänster för 
detta.   
 
Regeringens beslut att alla företag med statligt ägande skall publicera en hållbarhets-
redovisning enligt GRI: s riktlinjer och även låta oberoende part granska och bestyrka denna 
kommer med största sannolikhet att leda till fler uppdrag för byråerna.  
 

6.2 På vilket sätt påverkas revisorns arbetsuppgifter i och med 
utvecklingen av hållbarhetsredovisning? 

 
Det kommer att påverka de ”vanliga” revisorerna på så vis att det blir vanligare att de kommer 
i kontakt med hållbarhetsredovisning i sitt dagliga arbete. Det kommer dock inte att bli 
aktuellt att den finansielle revisorn skall utbildas och ha någon bredare kompetens på 
området. Hållbarhetsredovisning är ett specialistområde bland många andra och även i 
fortsättningen kommer det att vara ett område för specialistrevisorer med spetskompetens. 
Specialistrevisorerna kommer att verka på särskilda specialistavdelningar på revisions-
byråerna och kommer att ingå i revisionsteamet då deras specialkompetens behövs. Det 
kommer att vara en fördel om specialisterna innehar dubbla kompetenser, de skall alltså gärna 
vara utbildade inom både ekonomi och exempelvis stats- eller miljövetenskap.  
 
Slutsatsen av detta är att nog kommer det att påverka den ”vanlige” revisorn till viss del, då 
denne naturligt kommer att stöta på hållbarhetsredovisningar i sitt arbete, men i första hand 
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kommer det att vara ett specialistområde inom revision och redovisning. Detta beror på att 
hållbarhetsredovisning är ett stort område som kräver kunskaper inom fler ämnen än 
företagsekonomi så som samhälls- och naturvetenskap. Behov kommer att finnas och för de 
som arbetar i branschen eller utbildar sig är det ett möjligt område att specialisera sig inom.  
 
Vi har även kommit fram till att det inte verkar troligt med auktorisation eller certifiering för 
att granska och bestyrka hållbarhetsredovisningar. Anledningen till detta är att det redan idag 
är en auktoriserad revisor som granskar och bestyrker redovisningen med hjälp av 
specialister. Eftersom granskningsförfarandet utgår från samma metodik som vid finansiell 
revision kan alla auktoriserade revisorer vara påskrivande då det gäller hållbarhets-
redovisningar.  
 
När man ser till risktagandet för revisorer när de granskar och bestyrker hållbarhets-
redovisningar är det enligt FAR SRS rekommendation RevR 6 Oberoende granskning av 
frivillig separat hållbarhetsredovisning förenat med ett högre risktagande. Detta beror bland 
annat på att redovisningarna innehåller en hög andel kvalitativ information och därför lämnas 
bestyrkanden med en lägre grad av säkerhet för att minska bestyrkanderisken för revisorn. 
Slutsatsen av detta är att revisorn inte upplever risktagandet som något problem och det anses 
inte vara en högre risk att granska och bestyrka hållbarhetsredovisningar jämfört med 
finansiella redovisningar eftersom en slutsats lämnas med en lägre grad av säkerhet. 
 

6.3 Avslutande diskussion 
 
Vårt syfte med denna kandidatuppsats var att bidra med förståelse för hur revisorns roll och 
arbetsuppgifter påverkas av hållbarhetsredovisning samt ge en insikt i hur revisionsbyråerna 
kommer att beröras framöver när det gäller hållbarhetsredovisning. Vi anser att syftet är 
uppfyllt och vi tycker att uppsatsen är relevant främst för revisionsbranschen och för personer 
i utbildningsstadiet. Detta med anledning av att en av slutsatserna vi kommit fram till är att 
hållbarhetsredovisning är ett växande område att satsa på både för revisionsbyråerna och för 
blivande och nuvarande studenter. 
 
Ett intressant resultat av vår undersökning är att hållbarhetsredovisning kommer att bli ett nytt 
nischat område inom redovisning och revisionsbranschen. Som det ser ut idag så är det ett 
intressant område att satsa på redan under utbildningstiden. Det tycks kunna bli ett bra 
område att kombinera speciellt ekonomistudier med, detta just för att skaffa sig den dubbla 
kompetens som är önskvärd. Det är en kompetens som säkerligen kommer att efterfrågas i 
större utsträckning från såväl revisionsbyråer som företag. På grund av det tror vi att det 
kommer att bli vanligare med kurser inom hållbar utveckling rent generellt på högskolor och 
universitet men även med mer specifika kurser i just hållbarhetsredovisning.  
 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 
 
Vi har följande förslag till fortsatt forskning som vi tycker skulle vara intressant att läsa om: 
 

• Med bakgrund av regeringens beslut att alla företag med statlig ägande från och med 
räkenskapsåret som inleds den 1 januari 2008 skall publicera en hållbarhets-
redovisning i enlighet med GRI: s riktlinjer samt låta en tredje oberoende part granska 
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denna vore det intressant att se resultatet och effekten av detta. Förslagsvis bör denna 
forskning göras först efter några år då effekten av införandet går att se. 

 
• I vår undersökning har intervjuerna med företagen varit ett komplement till 

intervjuerna med revisorerna. En intressant undersökning skulle vara att göra en större 
och djupare undersökning av just företags syn på revisorns del i hållbarhets-
redovisningen. 

 
• Det skulle även vara intressant att undersöka hur den ökade granskningen av 

hållbarhetsredovisningar kommer att påverka utformningen och kraven på hållbarhets-
redovisningen. 
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BILAGA 1 - INTERVJUFRÅGOR TILL REVISIONSBYRÅER 
 
Namn 
Arbetsuppgifter/arbetsområde 
Företag 
Bakgrund 
 
 
På vilket sätt kommer du i kontakt med hållbarhetsredovisning? 
 
 
Vilka tjänster inom området hållbarhetsredovisning har ni att erbjuda på byrån och är det att 
likställa med vad som efterfrågas? 
 
 
Vad är er uppfattning om varför företag hållbarhetsredovisar och efterfrågar en granskning av 
sin hållbarhetsredovisning?  
 
 
Mot bakgrund av att allt fler företag faktiskt hållbarhetsredovisar och efterfrågar oberoende 
granskning, hur har ni märkt av denna ökning? 
 
 
Hur ser du på framtiden? Kommer detta vara ett område där efterfrågan ökar och ställer högre 
krav på revisorn och revisionsbyrån, i sådana fall hur förbereder ni er? 
 
 
De statligt ägda företagen skall from i år hållbarhetsredovisa enligt GRI, enligt utgivna 
rekommendationer skall dessa företag även utföra oberoende granskning av 
hållbarhetsredovisningen. Hur kommer detta att påverka er? Har några förberedelser gjorts 
inför detta?  
 
 
Vilken kompetens inom hållbarhetsredovisning finns på er byrå idag, kan man möta kundens 
behov eller är det vanligt att man behöver anlita externa specialister?  
 
 
Vad finns det för kompetens- och utbildningskrav på revisorer som utför dessa uppdrag? 
 
 
Tror du att det kan bli aktuellt med någon form av certifiering eller auktorisation för revisorer 
som granskar och bestyrker hållbarhetsredovisningar? 
 
 
Hur skiljer sig revisionsförfarandet av hållbarhetsredovisningar från den finansiella revisionen 
när det gäller revisorns roll? 
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Med tanke på den frivillighet och de olika riktlinjer och modeller som finns, ser ni det som ett 
ökat risktagande då ni åtar er ett uppdrag då det krävs stora kunskaper om riktlinjer och de 
branscher företagen befinner sig i? 
 
 
Då det finns en stor andel kvalitativ information i hållbarhetsredovisningar, anser ni att 
oberoende granskning av dessa har lett till ökade risker för att revisorn skall dra felaktiga 
slutsatser (ökade bestyrkanderisker)?  
 
 
Finns det konkurrenter till revisionsbyråerna när det gäller hållbarhetsredovisning? 
 
 
Har ni planer på att utvidga och utveckla er verksamhet på området för att kunna använda det 
som en konkurrensfördel? 
 
 
Är det något du vill tillägga angående framtiden för revisorer och deras arbete med 
hållbarhetsredovisningar? 
 
 
Får vi lov att publicera ditt och företagets namn i uppsatsen? 
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BILAGA 2 - INTERVJUFRÅGOR TILL FÖRETAG 
 
Namn 
Arbetsuppgifter/arbetsområde 
Yrkesbakgrund 
 
 
 
Vilken roll spelar revisorn för er del idag när det gäller hållbarhetsredovisning (exempelvis 
rådfrågning, hjälp vid utformning, granskning)? 
 
 
 
Med bakgrund av regeringens beslut att alla statligt ägda företag skall hållbarhetsredovisa 
enligt GRI:s riktlinjer, hur förbereder ni er för detta? 
 
 
 
Vilka skillnader kommer detta leda till för er del (kort jämförelse av hur ni gör idag)? 
 
 
 
Kommer ni att utföra detta eventuella förändringsarbete själva eller kommer ni att anlita 
extern expertis, exempelvis en revisor som konsult? 
 
 
 
Har ni eller kommer ni att ha oberoende granskning (revision) av er hållbarhetsredovisning? 
Varför/varför inte? I sådana fall vem granskar/skall granska? 
 
 
 
Vad är din åsikt om vad revisorn och revisionsbyrån kan bidra med i ditt företag inom 
området hållbarhetsredovisning? 
 
 
 
Märker ni av en ökad efterfrågan från era intressenter att ni skall visa upp en 
hållbarhetsredovisning och eventuellt en reviderad sådan? 
 
 
 
Är det något vill tillägga angående ert arbete med hållbarhetsredovisning? 
 
 
 
Får vi lov att publicera ditt och företagets namn i uppsatsen? 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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