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Sammanfattning 
 

Titel: Den lagstadgade hållbarhetsrapporten: Granskningsprocessen och dess krav ur ett 

revisionsperspektiv 

 

Bakgrund & Problem: Med införandet av krav på hållbarhetsrapportering enligt ÅRL 

ämnade regeringen att göra företagens hållbarhetsinformation mer öppen och jämförbar. 

Lagen i sig kan uppfattas som allmängiltig och lämnar tolkningen till användarna vilket gör 

att granskningskraven på den lagstadgade hållbarhetsrapporten kan uppfattas som lågt ställda.  

 

Syfte: Syftet med arbetet är att skapa förståelse för den lagstadgade hållbarhetsrapporten och 

dess granskningsprocess ur ett revisionsperspektiv.  

 

Teoretiskt ramverk: Teorikapitlet innehåller en genomgång av vårt teoretiska ramverk. Här 

presenteras den lagstadgade hållbarhetsrapporten och standards. Teorier kring revisionens 

funktion, granskningsprocessen, standardisering och institutionella teorin tas även upp. 

 

Metod: I denna uppsats används en kvalitativ metod. Datainsamlingen utgörs av information 

hämtad från fyra stycken semistrukturerade intervjuer och utgör empirin i uppsatsen. Empirin 

analyseras tematiskt där den även ställs mot det teoretiska ramverket. 

 

Empiri: I uppsatsens empirikapitel presenteras resultatet från intervjuerna som genomfördes, 

alltså våra respondenters svar, tankar och åsikter. Resultatet visar att respondenterna till stor 

del har liknande åsikter gällande den lagstadgade hållbarhetsrapporten, men att det även 

uppkommer vissa meningsskiljaktigheter.  

 

Slutsats: I uppsatsen framgår det att det inte sker en granskning av den lagstadgade 

hållbarhetsrapporten utan en kontroll vilket gör att revisionen fyller en förbättrande funktion, 

men inte en försäkrande funktion. Arbetets resultat visar att jämförbarheten inte har ökat till 

följd av lagkravet. För att det ska ske krävs det att tydligare riktlinjer etableras vilket även gör 

att de låga granskningskraven som gäller idag är på en bra nivå, även om den nuvarande 

granskningen kan uppfattas som otillräcklig. 

 

Nyckelord: Lagstadgad hållbarhetsrapport, granskning, revision, jämförbarhet, 

granskningsnivå, lagändringen 



 

Abstract 

 

Title: The statutory sustainability report: The examination process and its requirements from 

an auditing perspective. 

 

Background & Problem: With the implementation of demands on sustainability reporting, 

according to Swedish law, the government intended to make the companies’ sustainability 

information more open and comparable. The law itself can be perceived as generic, and it 

leaves the interpretation to the users, which means that the examination requirements of the 

statutory sustainability report can be perceived as low. 

 

Purpose: The purpose of this essay is to establish an understanding for the statutory 

sustainability report and the examination process from an auditing perspective. 

 

Theoretical framework: The theory chapter, contains a review of our theoretical framework. 

The statutory sustainability report and standards are presented. Theories about the function of 

auditing, the examination process, standardization and institutional theory are also described. 

 

Methodology: This essay uses a qualitative method. The data collection consists of 

information gathered from four semi-structured interviews and constitute the empirical 

evidence in this essay. The empirical evidence is thematically analyzed and is evaluated 

against the theoretical framework. 

 

Empirical foundation: In the empirical chapter of this essay, the result from our interviews is 

presented, thus the respondents answers, thoughts and opinions. The result of the essay shows 

that the respondents for the most part have similar opinions, about the statutory sustainability 

report, but there are some differences. 

 

Conclusion: The essay shows there is no examination of the statutory sustainability report, 

but rather a control, this means that it has more of an improvement function and not an 

assurance function. That the comparability has had an increase, because of the legal 

requirements, can’t be shown in this essay. If that is going to happen, clearer guidelines need 

to be implemented, this also makes the examination requirements to be on a good level, even 

if the requirements could be perceived as insufficient. 

Keywords: statutory sustainability report, examination, auditing, comparability, examination 

level, amendment 



 

Ordlista 

 
FAR: Branschorganisation för revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare, 

lönekonsulter och specialister. 

 

GRI: Global Reporting Initiative är en självständig organisation som arbetar fram 

ramverk för hållbarhetsrapportering. 

 

ÅRL: Årsredovisningslagen            
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1. Inledning 
 

I inledningen beskrivs bakgrunden till uppsatsens ämnesval och därefter tas 

problemdiskussionen upp som leder fram till uppsatsens syfte, frågeställningar och 

avgränsning. 

 

1.1 Problembakgrund 

Den första aktiebolagslagen i Sverige kom 1848, vilket ökade möjligheterna till att få in nytt 

kapital till företagen. Detta medförde att investerare höjde sina krav på kontroll och 

granskning av företagen för att försäkra sig om att deras investerade pengar hanterades på ett 

korrekt sätt (Öhman & Wallerstedt, 2012). De höjda kraven medförde också att företag valde 

att använda sig av revision, men en lag som krävde att revision skulle göras på vissa svenska 

bolag kom först 1895 (Carrington, 2014). Kreugerkraschen skedde 1932 och påverkade 

företag, privatpersoner och banker i Sverige. Kraschen bidrog till att den existerande 

aktiebolagslagen reformerades (Fagerström & Lundh, 2006). 1944 kom den nya 

aktiebolagslagen ut och den innehöll mer specificerade regler för hur revision skulle utföras i 

Sverige. Åren efter lagen infördes blev fokuset att tolka och förstå lagen för att kunna skapa 

riktlinjer, detta arbetet lämnades till branschorganisationerna. Arbetet bidrog till att de första 

rekommendationerna för revision av aktiebolag publicerades 1971, ”Om revision av 

räkenskaperna i svenska aktie-bolag: granskningens inriktning och omfattning” (Öhman & 

Wallerstedt, 2012). 

 

På 1970-talet började ett internationellt samarbete att etableras inom revision och arbetssättet 

förändrades i Sverige. Istället för att post-för-post granska började det istället fokuseras på 

etablerade regler och ett systematiskt redovisningssystem (Öhman & Wallerstedt, 2012). 1975 

kom ÅRL som används idag, utvecklande av lagen har skett löpande sen dess. Något som 

påverkar lagen är Sveriges intåg i EU vilket medför att vi måste anpassa våra lagar utefter vad 

som beslutas i EU (Fagerström & Lundh, 2006). 

 

2014 kom ett nytt EU-direktiv som ligger till grund för en ändring i ÅRL i Sverige. EU-

direktivets syfte är att förändra hållbarhetsredovisningen och göra informationen kring 

hållbarhet och hur företag arbetar med hållbarhet mer öppet och jämförbart. Lagändringen 

påverkar de största företagen i Sverige och därmed årsredovisningarna för räkenskapsåret 
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2017. Företag som omfattas av lagändringen tvingas att upprätta en lagstadgad 

hållbarhetsrapport (PWC, 2016a). 

 

1.2 Problemdiskussion 

Hållbarhetsredovisning är ett välanvänt begrepp som idag saknar en allmängiltig definition. 

Inom ämnet har det skett en snabb utveckling under de senaste åren bland de globala 

företagen, vilket märks i den ökade mängden företag som publicerar hållbarhetsrapporter 

(Dilling, 2010). Skandaler och kriser ledde till en ökad efterfrågan på transparens gällande 

företagens beteende ur flera aspekter. I synnerhet när det gäller de multinationella företagen, 

där deras olika intressentgrupper började ställa krav. Till en början fokuserade 

hållbarhetsrapporteringen endast på miljöaspekter men med åren har fokus även riktats mot 

sociala och finansiella aspekter (Kolk, 2008). Idag väljer dock allt fler länder att införa egna 

regleringar och standarder, men ibland gäller de inte för samtliga företag (Dilling, 2010). 

  

Sverige har valt att göra hållbarhetsrapportering obligatoriskt för större företag (PWC, 

2016b), de har dock funnits krav på att statligt ägda företag ska upprätta en hållbarhetsrapport 

enligt GRI:s ramverk (Näringsdepartementet, 2009). Det nyligen införda 

hållbarhetsrapporterings kravet på större företag regleras i ÅRL:s sjätte kapitel (ÅRL, SFS 

1995:1554). Ändringen i ÅRL grundar sig i en ändring av EU:s redovisningsdirektiv. Alla 

företag kommer inte att omfattas av de nya tilläggen utan endast de företag som uppfyller 

minst två stycken av följande storlekskriterier, under ett av de två senaste räkenskapsåren 

(FAR, u.åa): 

·       Medelantalet anställda > 250st 

·       Balansomslutning > 175 miljoner 

·       Nettoomsättning > 350 miljoner 

  

Företagen kan välja mellan att låta hållbarhetsrapporten vara en del av förvaltningsberättelsen 

eller att upprätta den som en separat handling som inte ingår i företagets årsredovisning. Idag 

finns inget preciserat krav i regleringen gällande utformningen av hållbarhetsrapporten. 

Däremot finns frivilliga ramverk som företagen kan följa vid upprättandet av sina 

hållbarhetsrapporter. Innehållet i de frivilliga ramverken är inte att likställa med vad som 

förväntas enligt lag. Det är istället upp till företagen själva att avgöra vad de anser att de 

behöver redovisas, minimikravet är dock att företagen behandlar de områden som nämns i 6 
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kap. 12 § ÅRL (FAR, u.åa). I lagen står det att företagen ska lämna hållbarhetsupplysningar 

gällande frågorna miljö, sociala förhållanden och personal, mänskliga rättigheter samt 

motverkande av korruption (ÅRL, SFS 1995:1554). Målet med såväl EU-direktivet som den 

ändring som skett i ÅRL är att göra hållbarhetsinformation mer öppen och jämförbar (Prop. 

2015/16:193). 

  

Enligt Fagerström, Hartwig & Lindberg (2016) har hållbarhetsrapporterna inte varit 

jämförbara mellan företag tidigare. De kommer med ett förslag om att införa en modifierad 

förädlingsvärdesanalys, där data bygger på den traditionella redovisningen. Förädlingsvärdet 

som tas fram kopplas sen till fyra kategorier inom hållbarhet, finansiell, social, teknologisk 

och miljömässig. Modellen visar endast fördelningen av medlen och inte effektiviteten av 

dessa. Den bidrar, eftersom modellen är standardiserad, till en högre jämförbarhet och 

verifierbarhet av företagens arbete med hållbarhet (Fagerström et. al., 2016). Även Simnett 

(2012) belyser problematiken som funnits med jämförbarheten mellan hållbarhetsrapporter. 

Då det tidigare har saknats allmängiltiga standarder och rekommendationer har oberoende 

experter inom hållbarhetsrapportering stått för försäkran gällande rapportens struktur och 

innehåll, vilket lett till en ökad trovärdighet. 

  

När det gäller revision av hållbarhetsrapporter ligger det på företagets revisor att i 

revisionsberättelsen göra ett yttrande om en hållbarhetsrapporten har upprättats eller inte, 

samt om den har upprättats i enlighet med vad som står i ÅRL. Detta uttalande ska göras 

separat om företaget väljer att inte upprätta hållbarhetsrapporten som en del av 

förvaltningsberättelsen. Det finns inget krav enligt ÅRL på att revisorerna ska granska 

innehållet i hållbarhetsrapporten (FAR, u.åa). 

  

Målet med införandet av lagen om hållbarhetsrapportering är att bidra till ökad transparens 

och jämförbarhet mellan företagens hållbarhetsrapporter. Det till trots ger inte 

rekommendationerna någon tydlig beskrivning av granskningsprocessen av 

hållbarhetsrapporter och vad som ska granskas under de olika områdena. Dessutom är de krav 

som ställs på revisorerna enligt ÅRL inte omfattande. Granskningen som ställs på den 

lagstadgade hållbarhetsrapporten är lägre än om det jämförs med den finansiella 

rapporteringen. Därför är det intressant att undersöka om lagstiftarna har lagt 

https://lagen.nu/1995:1554#K6P10S1
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granskningskraven på en bra nivå ur ett revisionsperspektiv. Vi kommer därför undersöka vad 

de som arbetar med granskningen av den lagstadgade hållbarhetsrapporten har för uppfattning 

och åsikter i ämnet samt om kraven på revisorerna enligt ÅRL är på en bra nivå. Vi vill även 

skapa en förståelse kring om lagens utgångspunkt om att öka jämförbarhet har uppfyllts med 

införandet av krav på hållbarhetsrapportering. Vi valde att undersöka jämförbarheten eftersom 

det har visat sig vara svårt att göra hållbarhetsrapporter jämförbara tidigare. Genom detta 

arbete kan vi bidra med kunskap om den lagstadgade hållbarhetsrapporten och kraven som 

ställs på den enligt ÅRL, men även om laginförandet har bidragit till en ökad jämförbarhet 

mellan företagens hållbarhetsrapportering. Då inga hållbarhetsrapporter tidigare har gjorts 

utifrån de nya kraven i ÅRL får vi en ny infallsvinkel gentemot tidigare studier inom ämnet. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med arbetet är att skapa förståelse för den lagstadgade hållbarhetsrapporten och dess 

granskningsprocess ur ett revisionsperspektiv. 

 

1.4 Frågeställningar 

För att uppnå syftet har vi tagit fram följande frågeställningar som uppsatsen kommer att 

besvara: 

• Hur genomförs en granskning av den lagstadgade hållbarhetsrapporten och vilken 

funktion fyller granskningen? 

• Är kraven som ställs på granskningen gällande den lagstadgade 

hållbarhetsrapporten enligt ÅRL på en bra nivå? 

• Leder införandet av en lagstadgad hållbarhetsrapport till ökad jämförbarhet? 

 

1.5 Avgränsning 

Som kraven i ÅRL är utformade ges inte någon preciserad beskrivning av vad granskningen 

av hållbarhetsrapporter ska innefatta. Därför läggs ett stort ansvar på revisorer och 

hållbarhetsexperter i avgörandet om en hållbarhetsrapport är bra eller inte. Med 

hållbarhetsexperter avser vi personer hos revisionsbyråerna vars arbete utgörs av rådgivning 

och granskning av hållbarhetsrapporter. Vi har därför valt att avgränsa oss till endast 

revisorernas och hållbarhetsexperternas uppfattning angående våra frågeställningar. Arbetets 

inriktning kommer gälla den lagstadgade hållbarhetsrapporten, och inte den frivilliga.  
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2. Teori 
 

Under uppsatsens andra kapitel, teori, presenteras det teoretiska ramverk som används i 

uppsatsen.  

 

 

2.1 Lagstadgad hållbarhetsrapportering 

 

Lagändringen i ÅRL, som lagstadgade hållbarhetsrapportering, infördes och trädde i kraft 1 

december 2016. Det framgår dock att det först ska tillämpas för årsredovisningar för 

räkenskapsåret 2017 (Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554), SFS 2016:947). I 

förarbeten till lagen kan det ses vad lagstiftarna vill få för påverkan med 

hållbarhetsrapporteringen men även hur de anser att det kommer påverkas. 

Rapporteringskraven som införts bygger på ett EU-direktiv som vill göra att informationen 

om hur företag arbetar med hållbarhetsfrågor mer öppen och bidra till en ökad jämförbarhet 

(Prop. 2015/16:193). 

  

Vid propositionen ansåg regeringen att syftet med förslaget var att stödja och utveckla 

företags hantering av hållbarhetsfrågor. De såg ett stort samhällsintresse för hållbarhetsfrågor 

från investerare och den bredare allmänheten, och ansåg att de hade en rätt att i större 

utsträckning få tillgång till denna information. Regeringen ansåg även att företags 

hållbarhetsrapporter, som tidigare upprättats, skilde sig gällande utformning och val av 

information. Därför skulle detta lagkrav bidra till en ökad transparens och göra det enklare att 

jämföra företagen (Prop. 2015/16:193). 

  

Storlekskriterierna sattes lägre än i EU-direktivet vilket gav en blandad reaktion från 

organisationer som tillfrågades. Ifall Sverige skulle följt EU-direktivets storlekskriterier skulle 

lagändringen påverka ungefär 100 företag medan de striktare storlekskriterierna gör att 

ungefär 1600 företag påverkas. De 100 företag som skulle påverkas upprättar sannolikt redan 

någon form av hållbarhetsrapporteringen, frivilligt eller av andra lagkrav. Detta skulle 

motsätta lagkravets syfte att driva en utveckling av hållbarhetsrapportering inom svenska 

företag (Prop. 2015/16:193). 
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2.2 Standards 
 

En rekommendation som påverkar hur revisorer ska hantera den nu lagstadgade 

hållbarhetsrapporten är ”RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade 

hållbarhetsrapporten” som är utgiven av FAR under 2017. Enligt lag ska en revisor endast 

yttra sig om en hållbarhetsrapport upprättats eller ej, vilket ska göras även om 

hållbarhetsrapporten är publicerad separat från årsredovisningen (FAR, 2017). I förarbeten till 

lagen går det att läsa ”Den närmare innebörden av revisorns kontroll får avgöras inom ramen 

för självregleringen och utvecklandet av god revisionssed.” (2015, s. 52) (Prop. 2015/16:193). 

FAR anser även fast lagen säger att revisorn bara ska göra ett uttalande om 

hållbarhetsrapporten är upprättad på rätt sätt ska revisorn, i hänvisning till god revisionssed, 

agera och kontrollera vid identifiering av väsentliga fel i hållbarhetsrapporten (FAR, 2017). 

Lagstiftarna har däremot lämnat formulering och utveckling av god revisionssed till 

branschorganisationerna. Utvecklingen sker internationellt men även nationellt genom FAR 

och revisorsnämnden (FAR, 2006). 

  

GRI:s syfte är att få företag och statliga organisationer att inse sin påverkan och 

konsekvenserna av sitt agerande. Hos organisationen finns ramverk med rekommendationer 

för hållbarhetsrapportering som är applicerbara för alla typer av företag (GRI, u.åa). Idag 

används de rekommendationer som finns i ramverket av större delen av alla företag och 

organisationer när det gäller hållbarhetsrapportering. Riktlinjerna i GRI G4 är en 

sammanställning av vad intressegrupperna och användare av rekommendationerna anser vara 

mest relevant för ett globalt ramverk. Det framställda ramverket är inte specificerat för vissa 

företag, utan ämnat att kunna följas av alla typer av företag och organisationer (GRI, 2015). 

GRI G4 används idag men GRI själva uppmanar att använda det nya ramverket GRI 

Standards vilket kommer att helt ersätta GRI G4 för hållbarhetsrapporter efter 1 juli 2018 

(GRI, u.åb). GRI Standards är baserad på GRI G4 och är utvecklade av Global Sustainability 

Standards Board, vilket är en självständig del av GRI. GRI Standards är de första globala 

standarderna för hållbarhetsrapportering (GRI, u.åc). 

  

Enligt Cho, Michelon, Patten & Roberts (2015) är införandet av GRI en av de mest viktiga 

utvecklingarna för rapportering av hållbarhet. GRI påverkar inte bara miljöaspekter utan även 

sociala aspekter i hänvisning till hållbarhet (Cho et. al., 2015). GRI är det mest använda och 

framstående ramverket för icke-finansiell rapportering av företag i 65 länder (Brown, de Jong 
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& Levy, 2009).  I en undersökning gjord av KPMG visas det att 95% av de 250 största 

företagen använde GRI 2011, de hänvisar dock till andra studier som tyder på att det inte 

endast är de största företagen som använder GRI (Cho et. al., 2015). 

 

2.3 Standardisering 

Inom redovisning och revision finns det många standarder som styr hur revisionsbyråerna ska 

utföra sitt redovisnings- och revisionsarbete. Redovisningsstandarder handlar om att skapa ett 

konsekvent tillvägagångssätt för hur företagen ska kunna mäta och rapportera sina aktiviteter. 

Revisionsstandarder handlar om att skapa en process för hur revisorerna ska kunna verifiera 

företagens redovisade aktiviteter. Nya standarder ses ofta som en lösning på de problem som 

finns inom revision vilket lett till ett fortsatt ökande av mer detaljerade standarder. En alltför 

detaljerad standardisering riskerar att leda till en så kallad ”one-size-fits-all approach” vilket 

innebär att tillvägagångssättet för revisionen ser likadant ut oavsett vilken verksamhet 

företaget i fråga bedriver. Något som kan komma att hämma revisorernas omdömes- och 

innovationsförmåga (Knechel, 2013). Att utveckla en allmänt accepterad standard för 

hållbarhetsrapportering som helhet kan vara svårt då komplexiteten mellan vad olika 

intressenter förväntar sig av företagen är hög. Då varje företag är unikt bör istället 

diskussionen vara kring vad som är relevant att rapportera utifrån varje enskilt företag. Det 

finns däremot fördelar med en allmänt accepterad standard då de skulle bidra till ökad 

jämförbarhet och minskad osäkerhet hos företagen (Wallage, 2000). Enligt O’Dwyer (2011) 

kan jämförbarhet över tid vara ett problem om inga riktlinjer sätts, i och med att företagen kan 

ändra hur och vad de väljer att informera om. 

  

När det kommer till standarder har även lärande betydelse för till vilken grad standarder 

uppfylls. Standarder tenderar att uppfyllas till en lägre grad direkt vid implementering än vad 

de gör efter att två till tre år har gått från implementeringen. Något som stödjer resonemanget 

om att lärande är en faktor som har betydelse när det kommer till vilken grad standarder 

uppfylls. Därför kan det ta tid innan nya standarder kommer sätta sig ordentligt (Hartwig, 

2015; Peng, Tondkar, van der Laan Smith & Harless, 2008). 

 

 

2.4 Granskningsprocessen 

Den information som företagen redovisar i sina rapporter utgör de material som blir det 

primära föremålet för revisionen. Till följd av detta utgör informationen även föremålet för 
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revisorns bestyrkande (Carrington, 2014). För att kunna göra ett sådant bestyrkande uttalande 

gällande företagens redovisade information i revisionsberättelsen krävs att revisorn samlar in 

ändamålsenlig och tillräcklig information (FAR, 2006). Den information som revisorn väljer 

att använda sig av för att styrka sina slutsatser är att anse som revisionsbevis. Revisorns 

utmaning ligger därför i att avgöra vilka delar av den insamlade informationen som är av 

väsentlighet och leder till ett övertygande i den aktuella frågan (Carrington, 2014). 

  

Det finns en stor svårighet att överföra granskningen som används vid den finansiella 

informationen till hållbarhetsinformation, vilket härleder från att revisorer inte har kunskapen 

som krävs för att kunna genomföra granskningen. Det finns inga klara riktlinjer för hur det 

ska gå tillväga för att göra en granskning gällande hållbarhetsinformation, vilket leder till att 

granskningen kan bli väldigt subjektiv (O’Dwyer, 2011). 

  

Det finns två utpräglade granskningsmetoder för revisorn att välja, granskning av intern 

kontroll och substansgranskning. Det vanligaste är dock att revisorn väljer att använda sig av 

en kombination av dessa val. Ifall ett företags interna kontroll uppfattas som väl fungerande 

ökar trovärdigheten i redovisningen som ska granskas, dock är inget internt kontrollsystem 

felfritt och substansgranskning måste användas (FAR, 2006). Substansgranskning har sedan 

länge varit en väsentlig del av revisionspraktiken som ett verktyg för att finna potentiella fel i 

redovisningen. Trenden går dock mot en minskning i användandet av substansgranskning till 

följd av kritik från reglerarna, men det finns fortsatt skäl att använda sig av 

substansgranskning. Reglerarna menar på att substansgranskning inte bidrar med användbara 

materiella bevis. Såväl revisionsteorier som nyare revisionsstandarder visar dock på att en 

kombination av substansgranskning och andra granskningsmetoder på ett effektivt sätt bidrar 

med betydelsefulla bevis (Glover, Prawitt & Drake, 2015).   
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2.5 Revisionens funktion 

2.5.1 Revision som förbättring 

I denna teori är utgångspunkten informationens kvalité, uppdraget för revisorn är att påverka 

revisionen till det bättre och på det sättet angripa informationsasymmetrin direkt. Detta sker 

genom att revisorn lyssnar till intressenterna och uppmärksammar deras behov och krav på 

informationen från redovisningen. För ett börsnoterat företag är informationen minst lika 

viktigt för potentiella ägare som för de nuvarande ägarna, vilket medför att det blir en ”public 

good”. Det medför att revisorns roll blir att medla mellan intressenternas krav och företagets 

intresse att inte ge ut allt för mycket information. Revisorn måste därmed bestämma sig för 

vad som är gränsen för att informationen ska få så bra kvalité som möjligt för båda parterna, 

för att kapitalmarknaden ska behålla sin effektivitet och företaget inte ska förlora på att ge ut 

för mycket information. När detta görs på ett bra sätt ökar revisionens kvalité och 

informationsasymmetrin minskas (Carrington, 2014). 

  

Enligt Johansson (2017) är revision en oberoende granskning som ska ge samhället tillgång 

till information som är kvalitetssäkrad, vilket är en grund i dess beslutfattande. Revisionen 

och dess granskning innehar därmed en nyckelroll i ekonomin. Den traditionella 

revisorsrollen håller dock på att förändras genom det ökade behovet av att revisorer ska 

bestyrka annan information, till exempel inom hållbarhet, och inte bara den finansiella 

rapporteringen. För att revisorn ska kunna utföra detta krävs det att regler och standards 

etableras för att tydliggöra kraven som ställs på revisorn. Förtroendet som revisionen bidrar 

med uppnås inte om det inte finns definierade krav. 

 

2.5.2 Revision som försäkring 

Enligt Carrington (2014) kan revision uppfattas som en försäkring för investerare och 

intressenter. Eftersom revisorn går ut och försäkrar om att revisionen är godkänd förflyttas 

risken från företagsledningen till revisorn i fråga, vilket etablerar en till aktör som har ett 

intresse i att de finansiella rapporterna inte är felaktiga (Carrington, 2014). Frånvaron av 

etablerade standarder inom hållbarhetsrapportering kan leda till att revisorns roll som 

försäkrare hotas. Utan riktlinjer som ger revisorn vägledning i revisionen av 

hållbarhetsrapporter kan det uppstå meningsskiljaktigheter i synen på revisorns roll. De 

aktörer som är intresserade av hållbarhetsrapporten förväntar sig att revisorn försäkrar att 

rapporten som har upprättats ger en rättvisande bild av företagets hållbarhetsarbete, vilket inte 
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revisorn kan försäkra utan etablerade standarder om hållbarhetsrapporten (Wallage, 

2000).  Ifall det uppkommer felaktigheter i informationen kan intressenter och investerare 

kräva pengar inte bara av företaget utan även av revisorn som har gett sitt godkännande. Att 

kunna få tillbaka en del av investeringarna vid felaktigheter blir därmed en försäkring för 

investerarna och intressenterna (Menon & Williams, 1994). 

  

Enligt Sinclair (2016) är kravet på att revisorer endast ska göra ett yttrande om 

hållbarhetsrapporten uppfyller kraven i ÅRL inte är tillräckligt. Ifall revisorernas skulle utföra 

en granskning skulle det skapa en konstruktiv utvecklingsmöjlighet för bolagen samt deras 

intressenter. För att detta ska kunna genomföras måste revisorn bidra med något mer än ett 

bestyrkande om att en hållbarhetsrapport upprättats, utan en sådan aktion är närapå 

meningslös. Enligt Sinclair (2016) skulle intressenterna vinna på att lagen gick längre och 

krävde en granskning av hållbarhetsrapporten. 

  

I en studie av Dixon, Mousa & Woodhead (2004) undersökte de hur revisorernas kunskaper 

och erfarenheter av finansiell granskning påverkar hur de kan bidra till att granska 

hållbarhetsrapporter. När artikeln skrevs började konsumenter sätta mer värde i att få 

information om deras miljöpåverkan och inte enbart finansiell information. Denna utveckling 

är något som kommer fortsätta och revisorer bör tänka på i sitt arbete. Den centrala frågan 

som Dixon et al. (2004) tar upp är om den finansiella revisionsprofessionen kan hantera de 

uppgifter och frågor som tillkommer vid granskning av hållbarhetsrapporter. I artikeln anser 

författarna att det finns en plats för revisorn i granskningen av hållbarhetsrapporter, men att 

den i nuläget är begränsad. Dixon et al. (2004) anser att det är utbildning som är den 

viktigaste delen i att revisorer ska kunna förbättra sin roll i granskning av 

hållbarhetsrapporter. De anser att det är avgörande att revisorer får utbildning inom 

hållbarhet, etik och sociala aspekter och ser helst att det ska ske redan på universitetsnivå. De 

tar även upp att revisorerna behöver mer riktlinjer eller standards för att kunna få den 

vägledning som behövs vid granskningen. Slutsatsen är att revisorer behöver stöd av 

experthjälp för att kunna utföra granskningen på ett fullständigt sätt (Dixon et al., 2004).  
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2.6 Institutionell teori 

Företag med liknande förutsättningar och miljö tenderar att efterlikna varandra (DiMaggio & 

Powell, 1983). Detta beskrivs som resultatet av normer, ritualer och symboler inom en viss 

bransch, vilket resulterat i överenskommelser inom en bransch som tydliggör hur företagen 

ska gå tillväga (Chelli, Durocher & Richard, 2014). Isomorfism är det begrepp som bäst 

beskriver homogeniteten mellan företag inom samma bransch. Det finns tre olika typer av 

isomorfism: tvingande isomorfism, härmande isomorfism och normativ isomorfism 

(DiMaggio & Powell, 1983). 

  

Tvingande isomorfism uppstår till följd av formella och informella påtryckningar (DiMaggio 

& Powell, 1983). Detta kan ske i form av nya lagar eller rekommendationer som lagstiftare 

eller branschorganisationer beslutat om. Företagen kan tvingas att acceptera och följa praxis, 

gällande till exempel hållbarhetsrapportering, för att leva upp till förväntningar från olika 

intressegrupper. Intressegrupperna har liknande förväntningar på liknande företag vilket leder 

till likformighet dessa företag emellan (Deegan & Unerman, 2011). Härmande isomorfism 

uppstår till följd av att företags osäkerhet gällande regleringar och rekommendationer. Då 

osäkerhet uppstår tenderar företagen att förlita sig på andra. Härmandet kan ses som en 

reaktion på företagens osäkerhet men sker inte alltid medvetet. I sina försök att efterlikna 

andra bidrar företagen omedvetet även till utvecklingen om hur företag inom branschen ska gå 

tillväga. Utvecklingen leder fram till det tillvägagångssätt som blir allmängiltigt i branschen 

och som andra företag försöker efterlikna. Normativ isomorfism uppstår till följd av 

professionella nätverk (DiMaggio & Powell, 1983). Dessa professionella nätverk skapar 

normer för hur företagen bör göra. Till skillnad från tvingande isomorfism uppstår normativ 

isomorfism till följd av mer informella påtryckningar från nätverk där medarbetare i företaget 

ingår. Något som leder till att grupper med liknande professionell bakgrund tenderar att agera 

likadant (Deegan & Unerman, 2011). 

  

Institutionell teori ger en bra förklaring till hur företag kan uppleva och reagera på 

förväntningar från omvärlden och varför företagen tenderar att agera likadant. En sådan 

förväntning kan vara när nya redovisningsstandarder eller regleringar införs och företagen 

tvingas redovisa om det. Exempelvis standarder gällande hållbarhetsrapportering (Deegan & 

Unerman, 2011). 
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3. Metod 
 

I metodavsnittet klargörs uppsatsens metod, källkritiska problem och forskningsetiska 

aspekter 

 

3.1 Deduktiv eller induktiv ansats 

I vetenskapliga arbeten finns det tre olika angreppssätt och dessa är deduktion, induktion och 

abduktion (Patel & Davidson, 2011). Vi valde i denna uppsats att använda oss av en deduktiv 

ansats, enligt Patel & Davidson (2011) görs den deduktiva ansatsen genom att ha en 

utgångspunkt i redan etablerade teorier som sedan prövas empiriskt i det aktuella fallet. Valet 

av deduktiv ansats gjordes för att kunna utgå ifrån teorier och standards kring revision av 

hållbarhetsrapporter samt propositioner till lagändringen i ÅRL för att kunna ha en grund att 

utgå ifrån. Det teoretiska ramverket låg till grund för den intervjuguide vi utformade. Vi ansåg 

att det krävdes för att vi skulle få in väsentlig information från intervjutillfällena och för att 

kunna uppfylla syftet om att skapa förståelse för den lagstadgade hållbarhetsrapporten och 

dess granskningsprocess ur ett revisionsperspektiv. Patel & Davidson (2011) tar upp att en 

nackdel med deduktiv ansats är att de etablerade teorier författarna använder kan påverka och 

styra arbetet, vilket kan leda till att intressant information missas. Vi ser fördelen med en 

välarbetad intervjuguide som större än att teorierna kommer att styra arbetet. 

 

3.2 Kvalitativ metod 

Kvalitativa metoder utgår ifrån att karaktärisera ett fenomen och att undersöka fenomenets, i 

detta fallet den lagstadgade hållbarhetsrapportens, specifika egenskaper och framträdande 

drag. Det centrala arbetsmaterialet i kvalitativa metoder är texter istället för tal och siffror som 

är det centrala i kvantitativa metoder. Det som kännetecknar kvalitativa metoder är att de går 

på djupet och fokus läggs på ett fåtal miljöer men det är helheten som undersöks (Repstad, 

2007). 

  

Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod i denna uppsats. Valet gjordes för att det 

passar bättre in på vårt syfte än en kvantitativ metod. Det eftersom vi ville skapa förståelse för 

den lagstadgade hållbarhetsrapporten och vi ansåg att frågeställningarna vi ville ha svar på 

krävde kvalitativa svar. Vi använde oss av intervjuer där vi frågade revisorerna och 

hållbarhetsexperterna om deras erfarenheter och uppfattningar av den lagstadgade 

hållbarhetsrapporten. Där frågorna baserades på etablerade teorier. Med detta 
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tillvägagångssätt ansåg vi att vi fick fram kvalitativa data om hur revisorernas och 

hållbarhetsexperternas uppfattning kring den lagstadgade hållbarhetsrapporten och 

granskningen av den. Det låg till grund för vår analys och slutsats av den lagstadgade 

hållbarhetsrapporten och dess granskningsprocess. 

 

3.3 Intervjuform 

Vid semistrukturerade intervjuer väljer intervjuaren att använda sig av en intervjuguide men 

till skillnad från strukturerade intervjuer består intervjuguiden inte endast av förutbestämda 

och precisa frågor. Vid semistrukturerade intervjuer följs inte intervjuguiden slaviskt utan det 

är vanligt att följdfrågor ställs baserat på vad respondenterna har svarat på de förutbestämda 

frågorna. Intervjumetoden ger respondenten möjlighet att svara fritt på frågorna samtidigt som 

intervjun håller sig till huvudämnet (Bryman & Bell, 2013). 

 

Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer där de förutbestämda frågorna i 

intervjuguiden var baserade på arbetets syfte tillsammans med det teoretiska ramverket. 

Frågorna bygger till stor del på teorierna om granskningsprocessen, standardisering och 

standards som vi tar upp i teorikapitlet. Vi anser däremot att teorierna institutionell teori och 

revisionens funktion har en mer övergripande ståndpunkt. Där vi får ut information om 

teorierna från frågorna kring granskningsprocessen, standardisering och standards, men även 

eventuella följdfrågor. 

 

Då vi i vårt arbete ville skapa förståelse för den lagstadgade hållbarhetsrapporten och dess 

granskningsprocess passade semistrukturerade intervjuer bra. Semistrukturerade intervjuer 

gav oss möjlighet att få fram kvalitativa data från respondenterna gällande vårt syfte samtidigt 

som svaren på frågorna inte styrdes i någon riktning. Istället ställdes följdfrågor som var helt 

baserade på respondenternas egna uppfattning gällande de förutbestämda frågorna samtidigt 

som intervjuguide förutbestämda frågor såg till att vi höll oss till ämnet. 

  

Totalt genomfördes fyra stycken intervjuer. En av intervjuerna genomfördes genom ett fysiskt 

möte. Då det inte var möjligt vid de andra tillfällena till följd av geografiska aspekter gjordes 

de andra tre via telefon. Samtliga respondenter gav tillstånd till att vi fick spela in 

intervjuerna, vilket gjorde att det gick att lyssna igenom de igen vid arbetet med analysen. 

Enligt Repstad (2007) är fördelarna med att spela in intervjuer att intervjuaren får ett större 
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fokus på intervjun än om intervjuaren antecknar samtidigt, det ger en större möjlighet att se 

icke-verbala aktioner hos respondenten. Nackdelar kan dock vara att respondenten blir 

hämmad under intervjun (Repstad, 2007). Exempelvis kunde vi inte se respondenternas icke-

verbala reaktioner på frågorna som ställdes vid telefonintervjuerna, något som kan påverka 

trovärdigheten i deras svar. Då respondenterna inte är anonyma finns även en risk att de säger 

vad som förväntas av deras arbetsgivare och inte vad de själva egentligen tycker vilket även 

det kan påverka trovärdigheten i deras svar. 

 

3.4 Urval 

Vid valet av vilka revisionsbyråer vi skulle ta kontakt med bestämde vi oss för att fråga några 

av de större revisionsbyråerna. Vi valde de större eftersom vi anser att de har mer resurser och 

därmed större chans att de har personal som arbetar med lagstadgad hållbarhetsrapportering. 

Vi valde att först ta kontakt med lokala kontor i Falun och Borlänge men vid kontakt med 

revisionsbyråerna fick vi söka personer på andra orter i de flesta fall. Anledningen till att vi 

gjorde det var för att få respondenter som är kunniga på området och som kan bidra med 

information som är relevant utifrån vårt syfte med studien. Revisionsbyråerna som kunde 

ställa upp på en intervju var EY, Grant Thornton, KPMG och PWC. Vi intervjuade två 

revisorer och två hållbarhetsexperter som arbetar med lagstadgad hållbarhetsrapportering. 

 

Vi använde oss utav vad Yin (2013) kallar ett avsiktligt urval vilket innebär att byråerna 

valdes ut utifrån vilka som gav mest informativa data samt vilka som var mest relevant för 

arbetets ämne. Då många mindre revisionsbyråer inte har samma resurser som de större kan 

det vara svårt att finna personer som är insatta i granskningen av den lagstadgade 

hållbarhetsrapporten hos dem. Därför valdes större och mer etablerade revisionsbyråer ut då 

chans att finna personer som har kunskapen vi söker är större hos dem. 

 

3.5 Analysmetod 

Vi valde i arbetet att använda oss av tematisk analys när vi hanterar den kvalitativa data. 

Enligt Bryman (2018) är tematisk analys det angreppssättet som är det vanligaste när det 

kommer till kvalitativa data. Det går ut på att hitta teman och mönster i empirin som är 

kopplade till undersökningens fokus (Bryman, 2018). Vi valde detta tillvägagångssätt 

eftersom insamlingen av data bygger på semistrukturerade intervjuer vilket ger oss kvalitativa 

data. Vi ansåg valet av en tematisk analys skulle göra det enklare att arbeta fram materialet 
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från de olika intervjuerna och få en klarare bild av vad som skulle uppmärksammas. För att 

kunna se teman och mönster började vi med att sammanställa informationen utefter frågorna 

som ställdes, vilket gjorde det enklare för oss att kunna se likheter och skillnader från 

respondenternas svar. Utifrån detta läste vi igenom och diskuterade informationen för att 

kunna utvinna teman i respondenternas svar. Efter det ställde vi informationen gentemot det 

teoretiska ramverket, likheter och skillnader mellan informationen och teorin presenteras i en 

analys. 

 

3.6 Forskningsetiska aspekter och källkritiska problem 

Enligt Bryman och Bell (2013) finns det vissa etiska principer inom företagsekonomin som 

borde övervägas innan och under undersökningar. De rör främst frivillighet, integritet, 

konfidentialitet och anonymitet. 

 

Vi har i denna undersökning kommit i kontakt med vissa etiska principer. Samtycke var något 

som förutsattes för att vi skulle kunna få tillgång till material i vår undersökning. Vid 

förfrågan om deltagande i intervju gav vi även ut information om undersökningens syfte och 

moment. Vi såg även över anonymiseringen i arbetet och vi frågade respondenterna om de 

ville förbli anonyma. För att skydda respondenternas integritet och konfidentialitet användes 

information från och om respondenterna endast i forskningssyfte i vårt arbete. Vi valde att 

återkoppla till respondenterna för att försäkra oss om att vi hade uppfattat deras svar korrekt. 

  

Olika typer av källor har mer eller mindre vetenskaplig tyngd. Vetenskapliga artiklar väger 

exempelvis tyngre än andra typer av källor då de genomgått en grundligare granskning. 

Däremot kan även andra typer av källor användas men det är viktigt att ha i åtanke att de ska 

användas och värderas i förhållande till arbetets ämne (Rienecker & Stray-Jorgensen, 2012). 

Primärkällor är den första versionen av en källa medan senare versioner utgör sekundära 

källor (Repstad, 2007).  I vårt arbete använde vi en blandning av primär- och sekundärkällor. 

Som tidigare nämnts bygger studien på en kvalitativ metod och datainsamlingen baseras på de 

fyra intervjuer som genomfördes. Därmed utgör vår datainsamling den första versionen av en 

källa vilket gör intervjuerna till primärkällor. Informationen som finns i studiens tre första 

kapitel kommer från vetenskapliga artiklar, böcker och texter från webbsidor. Den 

informationen består av redan existerande källor vilket innebär att den är hämtad från 

sekundärkällor. Vi är medvetna om att trovärdigheten är olika hos de källor som vi har använt 
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men en noggrann övervägning gjordes när vi valde vilka källor vi skulle använda oss av i 

arbetet. Informationen i vetenskapliga artiklar väger exempelvis tyngre än informationen i 

texter hämtade från webbsidor då vetenskapliga artiklar går igenom en hårdare 

granskningsprocess innan de publiceras. Informationen från texter hämtade från webbsidor i 

arbetet kommer från organisationer som är väl insatta i ämnet.   

   

3.7 Validitet och reliabilitet 

Validitet i kvalitativa studier handlar om att vi undersöker det vi ämnar undersöka. Detta 

bygger på en god teoriuppbyggnad och noggrannhet i undersökningen. Validitet påverkar i 

kvalitativa studier hela forskningsprocessen, till exempel hur författaren använder sin 

förförståelse i hela undersökningen (Patel & Davidson, 2011). För att få en ökad validitet 

använde vi oss av en intervjuguide som vi byggde utifrån syftet med arbetet och där det 

teoretiska ramverket var vår utgångspunkt för att försäkra oss om att vi undersökte den 

lagstadgade hållbarhetsrapporten. 

 

Reliabiliteten i kvalitativa studier är, enligt Patel & Davidson (2011), svår att definiera 

eftersom alla studier och intervjusituationer är unika. Därför det är svårt att ställa samma fråga 

och få samma svar. Vi har i studien valt att stärka reliabiliteten genom att presentera hur vi 

har gått tillväga vid utformandet av intervjuguiden, men även hur vi valt att analysera 

respondenternas svar. 
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4. Empiri 
 

I detta kapitlet återges information och åsikter från de intervjuer vi genomförde under april 

2018.  

 

4.1 Intervju respondenter 

Marcus Wikberg (personlig kommunikation, 16 april 2018) arbetar som auktoriserad revisor 

på Grant Thornton i Falun. De flesta av hans kunder är ägarledda företag och är inte 

tillräckligt stora för att omfattas av lagändringen i ÅRL gällande hållbarhetsrapportering. 

Dock uppfyller några av hans kunder kriterierna för att behöva hållbarhetsrapportera vilket 

gör att han har arbetat med hållbarhetsrapportering. Innan lagförändringen i ÅRL hade han 

inte arbetat med hållbarhetsfrågor men sedan lagens inträde vid årsskiftet 2016/2017 arbetar 

han med det. Till följd av sin yrkesroll som revisor där Wikberg arbetar med lagstadgad 

hållbarhetsrapporterring uppfyller han kriterierna för att anses som en relevant respondent för 

denna studie. 

 

Outi Alestalo (personlig kommunikation, 18 april 2018) arbetar på EY i Stockholm i en 

specialistgrupp som enbart arbetar med hållbarhetsfrågor. Hon har titeln Senior Manager 

vilket innebär att hon är ansvarig för de granskningar som hon är delaktig i. Hon arbetar 

mycket med granskning av frivilliga hållbarhetsredovisning men har även efter lagändringen i 

ÅRL arbetat med granskning av lagstadgade hållbarhetsrapporter. En del av hennes arbete 

innefattar även rådgivning vid upprättande av hållbarhetsrapporter. Till följd av sin yrkesroll 

som Senior Manager med inriktning mot hållbarhetsredovisning kan hon ses som en 

hållbarhetsexpert. Den rollen innebär att hon arbete med lagstadgad hållbarhetsrapportering 

vilket gör att Alestalo uppfyller kriterierna för att vara en relevant respondent i denna studie. 

  

Annika Wedin (personlig kommunikation, 20 april 2018) arbetar som auktoriserad revisor på 

PWC i Gävle. Större delen av hennes arbete består av revision av lite större bolag, såväl 

noterade som större ägarledda företag. Hon har innan lagändringen i ÅRL haft bolag som 

upprättat hållbarhetsredovisningar enligt GRI och på det sättet kommit i kontakt med 

hållbarhetsfrågor. Idag arbetar hon med ett fåtal kunder som är av den storleken att de 

omfattas av kravet på hållbarhetsrapportering enligt ÅRL. Till följd av sin roll som revisor där 

hon arbetar med lagstadgad hållbarhetsrapportering uppfyller Wedin kriterierna för att anses 

som en relevant respondent för denna studie. 
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Karin Sivertsson (personlig kommunikation, 25 april 2018) är Senior Manager hos KPMG i 

Stockholm på en avdelning som heter Assurance. Där arbetar hon med assurance och 

reporting vilket innebär granskning av olika typer av hållbarhetsredovisningar. Hennes arbetet 

är ganska brett och täcker in de mesta inom hållbarhetsområdet, bland annat frågor inom 

miljö, sociala förhållanden och etik. Hennes arbete inkluderar även den lagstadgade 

hållbarhetsrapporteringen. Till följd av sin roll som Senior Manager med fokus på 

hållbarhetsredovisning kan hon ses som en hållbarhetsexpert. Den rollen innefattar arbete med 

lagstadgad hållbarhetsrapportering vilket gör att hon uppfyller kriterierna för att anses som en 

relevant respondent i denna studie. 

 

4.2 Granskningsprocessen 

Gemensamt för respondenterna är att de uppfattar att revisorns ansvar är att yttra sig om 

hållbarhetsrapporten uppfyller kraven som ÅRL sätter på en hållbarhetsrapport. Wikberg och 

Wedin betonar att själva granskningen inte är omfattande alls och förstår det som att det inte 

finns några direkta krav på substansgranskning. Wikberg utvecklar: 

”Jag behöver ju inte ta ställning till om alla siffror är rätt, om alla uppgifter finns”. 

Wedin anser att revisorerna kontrollerar om hållbarhetsrapportern är upprättad, tillgänglig och 

i enlighet med ÅRL. Wikberg och Sivertsson säger att revisorn måste granska ifall de saknas 

någonting i enlighet med lagen men att det stora ansvaret på innehållet ligger på styrelsen. 

Sivertsson utvecklar att det är styrelsen som ska avge den och godkänna den för utgivning och 

att de därmed tar ansvar för informationen. Wikberg anser att det kan ses som ett lite onödigt 

tillägg med att införa denna kontroll av revisorn när de ändå inte går in på djupet. 

  

Alestalo håller med om att de inte finns några krav på att de ska titta eller granska innehållet i 

rapporterna och att det inte har skett. Enligt Alestalo och Sivertsson har lagkravet dock tvingat 

företag som inte tidigare har upprättat hållbarhetsrapporter att börja arbeta mer med 

hållbarhetsfrågor och hur innehållet i en rapport ska redovisas. Vilket tydligt framgår när 

Sivertsson säger: 

”De får ju väldigt bråttom nu att försöka få ihop någonting som då kan kallas en 

hållbarhetsrapport och de kommer ju säkert att piska på det arbetet i de bolagen som då inte 

har känt att de behövt jobba med det här direkt”. 
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Alestalo säger även att: 

”…många av dom har tänkt att börja jobba med det oavsett, men lagstiftningen har fått dem 

att agera på det lite tidigare”. 

  

Enligt Wikberg börjar revisionsprocessen med att skapa sig en god uppfattning om företaget 

och dess verksamhet. Som revisor i ett företag har du i regel en bra kunskap om detta redan 

vid processens början. Med hjälp av detta skapas en bra förståelse av vad som verkar rimligt 

eller inte för varje enskilt företag. Precis som vid granskningen av annan information säger 

Wedin att revisorerna ser till att informationen i hållbarhetsrapporten stämmer överens med 

den kunskap de har om bolaget sedan tidigare. För precis som vid granskning av finansiell 

information är det hur en utomstående parts bild av företaget och dess verksamhet påverkas 

vid felaktigheter som är nyckeln berättar Wikberg. Granskningsprocessen ska inte skilja sig 

vid granskning av hållbarhetsrapporten gentemot granskning av finansiell information enligt 

honom. Wikberg säger: 

”Man ska egentligen ha samma mindset som vid granskning av finansiella rapporter och i 

övrigt.” 

  

Även Alestalo nämner att det är revisorns allmänna kunskap om företaget som ska ligga till 

grund för hur granskningsprocessen ska gå till och hur felaktigheter ska kunna upptäckas. 

Alestalo nämner: 

”Skulle det visa sig att en revisor läser igenom en hållbarhetsrapport och konstaterar att 

detta inte alls berör bolaget eller det här hade jag ingen aning om, då är det några 

varningsklockor som borde ringa.” 

Sivertsson är av samma uppfattning och påpekar att revisorn kan göra en 

rimlighetsbedömning av informationen och ifall något inte stämmer överens med 

uppfattningen av bolaget ska det påpekas. 

  

Då det här är första året som revisorerna enligt ÅRL är tvungna att uttala sig om 

hållbarhetsrapporten har ingen entydig praxis ännu hunnit växa fram för hur granskningen ska 

gå till enligt Wikberg och Alestalo. Detta är blir väldigt tydligt då Alestalo pratar om 

utvecklingen av den finansiella rapporteringen. Alestalo säger: 

”Jag tänker att finansiell rapportering tog kanske 100 år för att utvecklas och hållbarhet har 

inte haft den tiden att utvecklas”. 
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Både Sivertsson och Alestalo säger att de upplevt att förfrågningar kring 

hållbarhetsrapportering varit många hos de flesta revisionsteamen. Detta blir tydligt då 

Sivertsson säger: 

”Nej det kan man väl säga att det är ett fåtal revisorer som har tillräcklig kunskap inom 

hållbarhetsområdet”. 

Alestalo nämner att hållbarhetsexperterna har försökt underlätta för revisionsteamen genom 

att ta fram checklistor för att revisorerna ska kunna göra mer på egen hand. Sivertsson säger 

att det är en utvecklingsfråga men att hon tror att det kommer att dröja innan revisorerna på 

egen hand kan uttala sig om de här frågorna. Wikberg nämner att han i sitt första fall lät en 

expert på hållbarhetsredovisning titta företagets hållbarhetsrapport.   

  

Enligt Alestalo påverkar inte GRI bedömningen av hållbarhetsrapporter. Eftersom GRI är ett 

genomgående ramverk blir det en fråga om resurser, ambitionsnivå och kompetens. Hon 

menar däremot att många företag använder GRI och deras väsentlighetsanalys för att skapa 

förståelse för vad som ska tas upp under de lagstadgade frågorna i hållbarhetsrapporten, men 

vissa har endast valt att utgå ifrån sin egna verksamhet. Hon menar även att GRI har 

inflytande i vilka nyckeltal som tas upp i hållbarhetsrapporteringen. Sivertsson har samma 

uppfattning och anser att företag som vill ha riktlinjer för nyckeltal använder sig av GRI som 

har framtagna indikatorer inom alla områden. 

  

Wedin delar uppfattningen om att GRI inte påverkar hållbarhetsrapporterna som upprättats 

enligt ÅRL. Ramverket är alldeles för omfattande och att införa GRI skulle kräva ett mycket 

större administrativt arbete för företagen hon har arbetat med. Wedin säger: 

”För att få en bra GRI-rapportering ska du ju ha i princip någon eller några som jobbar med 

det i princip på heltid...” 

Wedin anser däremot att bolag kan använda sig av GRI för att veta hur de ska utforma sin 

hållbarhetsrapport. 

 

4.3 Innehåll  

Enligt ÅRL ska företagen lämna hållbarhetsupplysningar i frågorna miljö, sociala 

förhållanden och personal, mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. Wikberg 

nämner dock att varje enskilt företag och dess verksamhet bör vara utgångspunkten för vad de 

tar med i sin hållbarhetsrapport. Även Alestalo påpekar att det för företagen handlar om att 
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anpassa sina hållbarhetsrapporter till den egna verksamheten. Bland företagen finns det dock 

en vilja att se på hur andra företag gör, vilket Wedin berättar. Sivertsson säger precis som 

lagen att det för företagen handlar om att beskriva de risker som företaget har inom de olika 

områdena och policys som finns i företaget och hur företaget följer upp dessa policys. Det är 

en bild som även Wedin delar. Något som hon utvecklar när hon säger att det för företagen 

handlar om att titta på de olika områdena och göra en riskbedömning. Avgöra om det är en 

viktig fråga för den egna verksamheten och därifrån utveckla policys och beskrivningar av hur 

företaget arbetar med frågan. Alestalo nämner framförallt de mindre företagen, vars 

verksamhet endast bedrivs i Sverige, har haft svårt att se kopplingen till sin egen verksamhet. 

När det gäller områdena miljö och personal och sociala förhållanden beskriver Wikberg att 

företagen har upplevt de som lättare att skriva om än områdena mänskliga rättigheter och 

korruption. Han nämner att en del företag är vana att rapportera om miljö då de sedan tidigare 

har haft krav på sig gällande detta. Dessutom säger han att satsningar inom miljö tenderar att 

ge kostnadsbesparingar som syns snabbt. Alestalo påpekar att de företag som tidigare 

upprättat någon form av hållbarhetsrapport oftast ställer frågor om strukturen medan de som 

inte gjort det tidigare frågar mer om själva innehållet. Hon nämner precis som Wikberg att 

mänskliga rättigheter och korruption är de områden som företagen har svårast med. Wikberg 

säger: 

”Sen är det ju som jag sa med korruption och mänskliga rättigheter som känns mer långt 

bort. I alla fall om man bara är verksam inom Sverige så blir det svårt.”   

     

4.4 Svårigheter med den lagstadgade hållbarhetsrapporten 

Respondenterna anser att det finns svårigheter i nuläget att bestämma vad som ska tas upp i de 

frågor som ska vara med enligt lagen. Alestalo benämner mänskliga rättigheter som ett 

område där företagen har svårt att avgöra vad de ska rapporter om. Alestalo påpekar: 

”...det är svårt att definiera vad är mänskliga rättigheter och hur berörs den enskilda 

bolagsverksamheten” 

Hon anser även att gränsdragningen mellan vissa av dessa frågor bidrar till svårigheter, ifall 

det ska stå under mänskliga rättigheter, personal eller sociala förhållanden. Hon identifierar 

även motverkande av korruption som ett område där företagen har svårt att avgöra vad de ska 

rapportera om eftersom många företag inte har upparbetade system för att kunna redovisa 

denna typen av information. Företag kan ha en uppförandekod men inte något sätt att se om 

den tillämpas eller följs upp, detta har lett till att de är svårt att rapportera något av substans. 
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Wikberg delar åsikten att mänskliga rättigheter och motverkande av korruption är de områden 

som skapar störst problem för företagen. Han anser speciellt att det blir ett problem för de 

företag som endast är verksamma inom Sverige. Wikberg säger: 

”Det jag har sett är att man skriver någon mening om att man har nolltolerans mot mutor och 

korruption” 

Sivertsson anser också att det blir svårt för företag att skriva om områden där de kanske inte 

har självklara risker eller policys. Där blir problemet för företagen att förklara varför det inte 

är väsentligt att motivera sitt beslut att inte rapportera på just den frågan. Widen delar åsikten 

att vissa områden är svårare för företagen att säkerhetsställa att informationen är väsentlig, 

hon pekar däremot på att detta är nytt för många företag vilket gör det besvärligt. 

  

Respondenterna är överens om att jämförbarheten är svår att se just nu, däremot ser de lite 

olika på hur det kan utvecklas till det bättre. Wikberg anser att hållbarhetsrapporten måste få 

tydligare riktlinjer för att jämförbarhet kräver att alla gör på samma sätt. Han anser även att en 

mer finansiell uppbyggnad av hållbarhetsrapporten skulle bidra till en ökad jämförbarhet 

mellan företagen. Wikberg säger: 

”Här måste du gå in och läsa hela rapporten och dra massa egna slutsatser. Det blir ju lite 

större och luddigare data att behandla.” 

Just nu fyller informationen i hållbarhetsrapporten funktionen att den ger intressenter en chans 

att skapa sig en uppfattning om det specifika företaget menar Wikberg. Han anser att när 

lagstiftarna nu har infört krav på områden som ska vara med borde de ställa vissa krav på 

vilka nyckeltal som ska vara med under dessa för att kunna öka jämförbarheten. 

  

Widen säger att det är svårt att se om lagändringen i ÅRL har gjort att transparensen och 

jämförbarheten har ökat ännu. Hon menar på att lagändringen mer kommer att öka 

jämförbarheten över tid inom ett företag snarare än mellan företag. Widen tycker dock att en 

alltför preciserad reglering kan påverka negativt. Det får inte bli att hållbarhetsrapporterna 

kommer att se likadana ut oavsett vilken verksamhet som företaget i fråga håller på med. Om 

det ska bli bra bör företagen fundera över hur de arbetar med de olika frågorna i sin egen 

verksamhet och inte gör en generell beskrivning av de olika frågorna. Widen säger: 

”För mig blir hållbarhetsredovisningen eller hållbarhetsrapporten bra om den anpassas till 

bolagets verksamhet”. 
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Sivertsson håller med om att det inte får bli för mycket reglering för att hållbarhetsrapporterna 

måste bli individuella för varje företag. Däremot ser hon en fördel i att sätta in riktlinjer för 

till exempel nyckeltal inom en bransch men det får inte ta över så att det blir en 

standardrapport som alla har. 

  

Alestalo menar att jämförbarhet i hållbarhetsinformation överlag är en utmaning och har svårt 

att se hur lagstiftningen ska kunna bidra till en ökad jämförbarhet. Hon tar även upp att det till 

viss del beror på att lagstiftarna inte varit specifika i vilka nyckeltal som företag ska använda, 

utan att de lämnar det till företagen att bestämma vad som är relevant. Alestalo menar: 

”Just nu anser jag dock inte att man blir mycket klokare även om man jämför bolag inom 

samma bransch” 

Hon anser däremot att lagstiftningen har bidragit till att fler företagare funderar på frågorna 

och att det på sikt kan leda till jämförbarhet. Något som påverkar att det inte är jämförbart är 

att hållbarhet inte haft samma tid att utveckla fram en stringens på samma sätt som den 

finansiella rapporteringen, menar Alestalo. Även Wedin påpekar att det inte finns ett lika 

etablerat ramverk kring hållbarhetsrapportering som vid finansiellrapportering, där har 

revisorerna ett helt koppel av standards att tillämpa vid granskningen. Alestalo påpekar att det 

skulle behövas påtryckningar för att skapa stringensen och främst ifrån investerarsamhället. 

För skulle det börja krävas bättre information från investerare för att kunna göra bedömningar 

kommer det att förbättras enligt Alestalo. Vägen till en etablerad stringens som i den 

finansiella rapporteringen uppskattar hon dock som lång och att göra det genom lagstiftning 

kommer att vara svårt på grund av alla företags olika förutsättningar. 

 

4.5 Utveckling 

Hur arbetet med hållbarhet kommer att utvecklas i framtiden är respondenterna eniga om, 

hållbarhet kommer att ta en större roll i arbetet för revisorer och revisionsbyråer. Alestalo 

berättar att hållbarhetsfrågorna har blivit mer genomgående i organisationen och att alla 

revisionsteam börjar stöta på mer frågor kring hållbarhet. Hon anser i stort sätt att alla 

revisorer på något sätt kommer behöva skapa sig en övergripande förståelse inom hållbarhet. 

Expertkunskap är något som hon tror kommer behövas speciellt inom specifika områden, tex 

mänskliga rättigheter, men hållbarhet är ett väldigt stort ämne och fokuset kommer att ligga 

på rapportering och bolagsstyrning i och med att de är en revisionsfirma. 
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Sivertsson menar att just hållbarhet är väldigt aktuellt inom revisionsbranschen både inom 

granskning och rådgivning. Sivertsson säger: 

”Det är en hygienfråga, de är undantag om det inte är med.” 

Sivertsson anser att hållbarhetsfrågorna kommer mer och mer, revisorer måste ha med tänket 

med hållbarhet när de möter företag. Hållbarhet har börjat bli en affärskritisk fråga för många 

företag. Sivertsson uppfattar det som att experthjälp alltid kommer att behövas men kanske 

inte att revisorerna själva kommer att specialisera sig mot hållbarhet. Hon ser det som att 

revisorerna kommer utveckla en tillräcklig kunskap för att yttra sig om den lagstadgade 

hållbarhetsrapporten men att det i vissa fall kan vara väldigt komplexa frågor och att 

revisorerna kan behöva specialisthjälp. 

  

Wikberg anser dock att revisorsyrket går mer mot specialisering och därmed kommer 

expertkunskap att utvecklas inom hållbarhet. Wikberg säger: 

”...jag tror att allt inom vårt yrke går mot assistans av experter” 

Wikberg anser att det kommer byggas upp som ett karriärval snarare än att alla revisorer ska 

ha gedigen kunskap om hållbarhetsfrågor. Han säger sig tro att alla byråer kommer att ha 

experter som går in och kvalitetssäkrar snarare än att alla revisorer ska behöva göra det. 

Experter inom hållbarhet finns redan på revisionsbyråer men att de inte har en direkt titel, 

vilket han säger sig tror kan komma att hända i framtiden. 

  

Wedin anser att ifall lagstiftarens tänkta utveckling fortsätter och påverkar bolagen till att 

fortsätta utveckla sitt hållbarhetsarbete kan det mycket väl få en större del i arbetet för 

revisorer. Det kan däremot krävas att det blir fler företag som blir påverkade av kraven och 

inte bara de 1600 bolag som tvingas genom ÅRL. Hon anser att om samhällsdebatten 

fortsätter att vara fokuserad på hållbarhetsfrågor kan det bidra till att fler företag börjar 

hållbarhetsrapportera eller utvecklar sitt hållbarhetsarbete. 

  

Ifall lagen skulle utvecklas i framtiden och sänka storlekskriterierna är respondenterna ganska 

eniga om att det inte bör göras. Det som krävs just nu är lite för omfattande vilket innebär att 

det skulle göra mer skada än nytta, ifall lagstiftarna skulle införa kraven på mindre företag. 

Wikberg tycker att det är en svår balansgång att försöka införa lag om hållbarhetsrapportering 

på mindre företag. Wikberg säger: 

”Trenden har ju ändå varit att man avsagt revisionsplikten för de mindre företagen”. 
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Wikberg anser att trenden tyder på att det ska vara enklare att driva företag i Sverige och att 

införa detta skulle skapa mer kostnader för företagarna. Wedin anser också att trenden inom 

revision tyder på att lagstiftarna inte skulle sänka storlekskriterierna. Eftersom trenden går 

mot att göra det enklare för mindre bolag medans högre transparenskrav ställs på de större 

bolagen. Sivertsson nämner att det kanske inte är relevant att införa det på mindre bolag 

eftersom det är en omfattande process att ta fram hållbarhetsrapporter, det skulle vara inom 

branscher med mycket hållbarhetsrisker i så fall. Alestalo nämner att Sverige redan nu har 

låga gränsvärden gentemot andra länder som infört liknande krav och tror inte att en sänkning 

är önskad i Sverige. Hon anser dock att ifall lagstiftarna ska utöka kraven ska de främst vara 

för de börsnoterade bolagen. Eftersom de har högre transparenskrav på sig att rapportera än de 

privatägda bolagen. Alestalo fortsätter: 

”...övergången är ganska omfattande i vad som ska finnas på plats i form av styrning, 

processer och kontroll” 

I och med att dessa krav införts anser hon att hållbarhet skulle kunna vara ett område som 

börsnoterade företag blir tvingade till att benämna. 

  

Alestalo nämner dock att metodiken för arbetet med hållbarhetsrapportering blir bättre och 

bättre allteftersom de arbetar med det. Praxisen har dock inte hunnit sätta sig ännu och de 

hållbarhetsrapporter som görs för räkenskapsåret 2017 bör inte ses som något annat än ett 

startskott säger Wedin. Enligt Sivertsson kan utvecklingen försvåras eftersom vissa företag 

endast vill göra det som krävs och inte känner att de vill eller har krav på sig att utveckla sin 

hållbarhetsrapportering. Alestalo utvecklar vidare med att praxisen bör ses som en 

kontinuerlig förbättringsprocess som börjar med en utvärdering om vad som är bra och 

mindre bra i dagsläget och sedan fortsätter med diskussioner om lösningar gällande 

förbättringsområdena. Framförallt tror hon att hållbarhetsexperterna och FAR kommer att 

spela en stor roll i den fortsatta utvecklingen av praxisen kring granskningen av 

hållbarhetsrapporter. 

  

Wedin anser också att FAR kommer ha en roll i utvecklandet av praxis inom 

hållbarhetsrapporten men ur revisions- och granskningsperspektivet. I själva 

hållbarhetsrapportens utvecklande anser hon däremot att det kan vara upp till bolagen själva 

och branschorganisationer att utforma mer specifikt vad som är väsentligt att ha med i en 

hållbarhetsrapport. Sivertsson tror även hon att branschorganisationer kan vara med i 

utvecklingen av innehållet i hållbarhetsrapporterna om de känner att behovet finns från deras 
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medlemmar. Hon tror även att FAR kan ha en påverkande roll eftersom de kommer att utse 

bästa hållbarhetsredovisning och att det kan påverka hur företag ser på praxis av innehållet. 

Wedin ser även tydligt att det är företag som arbetar direkt mot konsument som har ett större 

tryck på sig att utveckla sin hållbarhetsrapport. 
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5. Analys 
 

I följande avsnitt presenteras en analys av uppsatsens empiri. I avsnittet har vi valt att 

benämna respondenterna som ”respondenter” för att vi tar deras åsikter i ett större 

perspektiv utan att hänvisa till exakta uttalanden. 

 

5.1 Granskning och revisionens funktion 

Vid revision av hållbarhetsrapporter beskriver respondenterna att det är mer av en kontroll än 

en granskning. Revisorerna är, enligt ÅRL, endast tvungna att yttra sig om 

hållbarhetsrapporten är upprättad och ifall den berör de olika områdena. I motsats till vad 

FAR (2006) beskriver påpekar respondenterna att det inte sker en ändamålsenlig insamling av 

information vid granskningen av den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Substansgranskning 

som granskningsmetod används därför inte vid granskning av den lagstadgade 

hållbarhetsrapporten. Därför kan inte revisorns yttrande om den lagstadgade 

hållbarhetsrapporten ses som en försäkring i enlighet med Carrington (2014). Respondenterna 

nämner dock att revisorerna utifrån sin kunskap om bolaget kan göra en bedömning om 

väsentliga fel. Vilket är i likhet med vad som står i rekommendationen “RevR 12” som FAR 

(2017) tar upp. Denna bedömning är däremot inte tillräcklig för att granskningen ska ses som 

en försäkring då den som respondenterna nämner baseras på vad som är rimligt utifrån 

tidigare kunskap om företaget. Som två av respondenterna nämner finns en avsaknad av 

etablerade standarder och riktlinjer för revisorernas granskning av hållbarhetsrapporter då 

ingen praxis hunnit sätta sig ännu. Det gör som Wallage (2000) och Johansson (2017) säger 

att de inte kan kvalitetssäkra att allt som står i rapporterna är rätt. Då krävs som Carrington 

(2014) och FAR (2006) nämner en mer omfattande process innehållande insamling och 

granskning av underlag vilket ytterligare stärker att revisionen av hållbarhetsrapporter inte 

fyller en försäkrande roll. Att revisionen av hållbarhetsrapporter är mer av en kontroll än en 

granskning gör en diskussion om huruvida revisorerna är de rätta personerna att göra denna 

kontroll intressant. Som Sinclair (2016) nämner är det nästintill meningslöst att en revisor 

endast ska uttala sig om att en hållbarhetsrapport har upprättats då ett sådant krav inte ger 

intressenterna den garanti som de behöver vid olika beslutstillfällen, som även Johansson 

(2017) anser. Även en respondent ställer sig frågande till att ÅRL kräver att revisorn ska göra 

detta uttalande då de ändå inte ska gå in på djupet. 
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Då det enligt ÅRL ligger på revisorerna att uttala sig om hållbarhetsrapporten uppfyller de 

krav som finns fyller revisionen av den lagstadgade hållbarhetsrapporten en förbättrande 

funktion i enlighet med Carrington (2014). Respondenterna är även inne på att andra 

deltagande parter i revisionen av hållbarhetsrapporter såsom hållbarhetsexperter har en viktig 

roll i den fortsatta utvecklingen av praxisen kring hållbarhetsrapportering. Än så länge har 

ingen etablerad praxis hunnit sätta sig och det finns inte lika mycket standarder som det finns 

för den finansiella rapporteringen. Att ha i åtanke är dock att hållbarhetsrapportering är 

relativt nytt och att det inte haft tid att utvecklas ännu som en av respondenterna säger. För 

precis som Hartwig (2015) och Peng et al. (2008) visat på tidigare tenderar standarder att 

uppfyllas bättre desto längre tid som går från implementeringen. Vilket visar sig i att 

metodiken vid revision av hållbarhetsrapporter blir bättre och bättre desto mer 

revisionsbyråerna arbetar med det som en respondent nämner. Dock är respondenterna 

överens om att det finns svårigheter för företagen när det kommer till att avgöra vad som ska 

tas upp under de olika områden som lagen kräver rapportering på. I synnerhet hur de ska 

koppla områdena till sin egen verksamhet. Det i sin tur leder till att revisionsteam som arbetar 

med granskningen av de lagstadgade hållbarhetsrapporterna får det svårt då de inte vet vad 

som bör finnas med i rapporten. Respondenterna är precis som Wallage (2000) överens om att 

det för företagen handlar om att ha sin egen verksamhet som utgångspunkt för upprättandet av 

hållbarhetsrapporten. Därifrån handlar det om att göra en bedömning om vad som är viktigt 

att rapportera om under de olika områdena. Därför blir bedömning mer subjektiv vilket även 

O´Dwyer (2011) nämner, då tydliga riktlinjer saknas. Respondenterna upplever framförallt att 

områdena mänskliga rättigheter och motverkande av korruption har varit svåra för företagen 

då många av företagen anser att de områdena endast berör globala företag. Detta har lett till en 

markant ökning i förfrågningarna till revisionsteamen som två respondenter nämner vilket gör 

att teamen även fått ta en rådgivande roll då inga tydliga riktlinjerna kring dessa områden 

finns. Något som ytterligare visar på att revisionen fyller en förbättrande funktion.     

 

5.2 Granskningsnivå 

Något som framgår från respondenterna är att det finns en osäkerhet både från företagen 

själva men även från revisorerna om vad hållbarhetsrapporten ska innehålla. Att vad som ska 

tas upp i rapporten är en svårighet är respondenterna tydliga med och det finns många 

komplexa och svåra frågor inom hållbarhetsinformationen. Osäkerheten skapas eftersom 

ÅRL:s krav är utformade till att få företag att börja arbeta med hållbarhet utifrån det egna 
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företaget snarare än att de ska tvingas hållbarhetsrapportera på ett specifikt vis oberoende av 

företagets verksamhet. Därför blir det svårt för företagen att veta vad som ska vara med, men 

även för revisorerna att veta hur de ska granska att allting är med. Att revisorerna inte kan 

bidra fullt ut utan klara riktlinjer är något som Johansson (2017) är inne på. Han är däremot 

inne på att tydligare riktlinjer behövs ifall granskningen ska kunna ge ett försäkrande element 

och att revisorerna ska kunna bestyrka hållbarhetsinformation. Det som kan påverka 

problemet med innehållet som förmedlas av respondenterna är att företag och revisorer kan få 

inspiration av tidigare gjorda lagstadgade hållbarhetsrapporteringar. Det kan bli som 

DiMaggio & Powell (1983) är inne på med härmande isomorfism, företag och revisorer kan 

se vad andra har gjort och det kan på så sätt utvecklas en bättre uppfattning om hur den 

lagstadgade hållbarhetsrapporten ska utformas. Vilket även respondenterna är inne på, den 

lagstadgade hållbarhetsrapporten är inne i ett tidigt stadie och att hållbarhetsrapporten 

kommer utvecklas desto mer det arbetas med den. Det som även kan påpekas är att det i 

nuläget inte finns krav på många av företagen att dela med sig av den här informationen. En 

respondent förmedlar att det är intressenterna som kommer att styra ifall en stringens kommer 

att etableras i hållbarhetsinformationen och dess rapporter, även Wallage (2000) anser att 

intressenternas krav kan påverka innehållet i hållbarhetsrapporter. Vilket kan kopplas ihop 

med det Carrington (2014) anser om att intressenter kan uppfatta en informationsasymmetri 

gentemot företagen och att revisorerna har som uppgift att till viss del motverka den. För att 

revisorerna ska uppfatta detta krävs det därför påtryckningar från intressenterna för att 

utveckla informationen som ges. I och med att den lagstadgade hållbarhetsrapporten är i ett 

tidigt skede kan påtryckningar som vi inte uppfattat som stora i nuläget att utvecklas vartefter 

hållbarhetsrapporterna släpps till allmänheten. 

 

Något som respondenterna tryckte på var att revisorerna inte har känt att de har haft 

kunskapen att utföra arbetet kring granskningen på egen hand. Utan här har 

hållbarhetsexperter bidragit och utvecklat arbetssättet som har använts. Hållbarhetsexperter 

har påverkat själva granskningen av den lagstadgade hållbarhetsrapporten och även bistått 

med hjälp och stöd till revisorerna. Det finns många komplexa frågor som kan tas upp i det 

som skrivs i hållbarhetsrapporter och svårigheter i att se vad som är väsentligt utifrån en 

revisors kunskapsnivå i nuläget. Kunskapsnivån är enligt Dixon et al. (2004) ett problem för 

revisorer när det kommer till granskning av hållbarhetsrapporter. Vi kan här se en antydan till 

att både respondenterna och Dixon et al. (2004) har en liknande uppfattning om att revisorer 

skulle behövt en högre kunskapsnivå för att på egen hand kunnat genomföra yttrandet som 
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ÅRL:s lagkrav på hållbarhetsrapporter kräver. Även O’Dwyer (2011) anser att revisorerna 

inte har kunskapen som krävs för att genomföra granskning av hållbarhetsinformation. Dixon 

et al. (2004) är inne på att utbildningen på universitetsnivå som revisorer får i nuläget inte har 

en direkt inriktning mot hållbarhet, etik och sociala aspekter, vilket måste förändras för att 

revisorer ska kunna genomföra granskningen som krävs. O’Dwyer (2011) är däremot inne på 

att tydligare riktlinjer behöver etableras för att granskningen ska kunna genomföras.   

Respondenterna är överens om att experthjälp inom hållbarhetsrapportering kommer att 

krävas men ifall det är revisorerna eller särskilda experter som kommer inneha den 

informationen är det skilda meningar om. Två av respondenternas åsikt är att revisorer 

kommer att kunna skaffa sig en grundkunskap vilket kommer göra att yttrandet som krävs nu 

kommer att kunna genomföras. De frågor som är mer komplexa och svårlösta kommer 

revisorerna behöva hjälp med av separata experter. En respondent menar dock att det kommer 

gå mer mot att revisorer kommer att specialisera sig mot hållbarhet och att det blir mer av ett 

karriärsval än att alla kommer att erhålla kunskapen. Det som antyds är i alla fall att revisorer 

kommer att kunna genomföra yttrandet kring den lagstadgade hållbarhetsrapporten men det 

kräver mer erfarenhet av granskningen som sker. Vilket kommer att ges med tiden däremot 

kan kunskapen kring hållbarhet behöva utvecklas för att kunna genomföra granskningen 

bättre. Kunskapen skulle också behöva utvecklas om det skulle införas krav på en tuffare 

granskning.  

 

Att införa krav på en mer genomgående granskning vilket både Sinclair (2016) och Johansson 

(2017) är inne på för att ge intressenterna större fördelar skulle kräva striktare riktlinjer. För 

att införa en högre nivå av granskning likt substansgranskningen som FAR (2006) tar upp 

krävs det riktlinjer kring innehåll. Eventuella riktlinjer kommer att påverka många företag 

vars verksamheter och branscher kan vara väldigt skilda. Två av respondenterna är precis som 

Wallage (2000) inne på att införa riktlinjer som påverkar alla företag som omfattas av 

lagkraven kan skapa problem. Enligt Wallage (2000) uppstår problematiken i att alla företag 

är unika och vad som är relevant att rapportera utvinns ifrån verksamheten och intressenternas 

krav. Respondenterna delar uppfattningen att ifall hållbarhetsrapporten ska uppfattas som 

relevant måste hållbarhetsrapporten anpassas till verksamheten annars tappar den relevans. 

Det som framgår av detta är att intressenterna, som den lagstadgade hållbarhetsrapporten är 

skriven för, kommer få en stor påverkan på hur granskningen kommer att se ut. Ifall de vill ha 

mer kvalitetssäkring av hållbarhetsinformationen eller behålla relevansen i 

hållbarhetsrapporten. 
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5.3 Standardisering & Jämförbarhet  

Två av respondenterna är tydliga med att det inte hunnit etablerat sig någon standardisering 

för revisorernas gransknings metodik av den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Det eftersom 

detaljerade standarder som Knechel (2013) beskriver inte finns för granskning av den 

lagstadgade hållbarhetsrapporten. Då den lagstadgade hållbarhetsrapporten befinner sig i 

början av sin utveckling, som en respondent nämner, finns ingen etablerad praxis för dess 

granskning och innehåll. Även resultat från Hartwigs (2015) och Pengs et al. (2008) studier 

samt den finansiella rapporteringens utveckling tyder på att en etablerad praxis för 

rapportering och granskning av den lagstadgade hållbarhetsrapporten inte kommer att sätta sig 

och börja användas till fullo nu. Studierna visar dock på att det kan ske längre fram i tiden, i 

studiernas fall var det två till tre år fram i tiden från implementeringen. Wallage (2000) 

resonerar om att det kan vara svårt att skapa en allmänt accepterad standard för 

hållbarhetsrapportering till följd av företagens olika verksamheter. En åsikt som även två av 

respondenterna delar. De anser att en hållbarhetsrapport istället bör anpassas efter vilken 

verksamhet som företaget i fråga håller på med för att behålla väsentligheten. 

 

Ett av de stora målen med lagkravet på hållbarhetsrapportering var att det skulle skapa ett 

enklare sätt att jämföra företagens hållbarhetsrapporter (Prop. 2015/16:193). Respondenterna 

är däremot överens om att det i nuläget är svårt att se om lagen har bidragit till en ökad 

jämförbarhet. Visserligen har det tvingande lagkravet lett till en ökad medvetenhet om 

hållbarhetsfrågor bland företagen som en respondent nämner. Något som leder till en 

tvingande isomorfism som DiMaggio & Powell (1983) beskriver då vissa företag numera 

måste hållbarhetsrapportera. Då vissa av dessa företag inte hållbarhetsrapporterat före 

lagkravets inträde säger sig en respondent tro att jämförbarheten kommer att öka då fler 

företag kommer att hållbarhetsrapportera enligt samma regelverk till följd av lagkravet i ÅRL. 

Respondenterna säger dock att rapporteringskravet i ÅRL inte har ökat jämförbarheten i 

innehållet hos företagens hållbarhetsrapporter. För att det ska kunna ske krävs det att, som 

respondenterna säger, mer preciserade standarder skapas exempelvis genom att det bestäms 

vilka olika nyckeltal inom hållbarhetsområdet som ska tas upp. Något som kan vara svårt att 

få till utan att det blir en “one-size-fits-all approach” som Knechel (2013) beskriver vilket 
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även riskerar att försämra väsentligheten i företagens hållbarhetsrapporter som två 

respondenter nämner.   

   

Ett ramverk som har bidragit i utvecklingen av hållbarhetsrapportering är GRI (Cho et al., 

2015) och det är det mest använda ramverket för icke-finansiell information (Brown et al., 

2009). I och med detta kan det uppfattas som att GRI kommer ha en stor inverkan på 

hållbarhetsrapportering gjorda av företagen. Respondenterna som arbetat med 

hållbarhetsredovisning tidigare är dock tydliga med att inom den lagstadgade 

hållbarhetsrapporten är det endast de som jobbat med GRI innan som arbetar med det i den 

lagstadgade hållbarhetsrapporten. Att företagen skulle börja använda ramverket skulle ändå 

bidra till en ökad jämförbarhet anser O’Dwyer (2011) och Wallage (2000). Respondenterna är 

inne på att GRI används som en referensram för att få idéer kring hur rapporteringen ska gå 

till. De svenska storlekskriterierna för den lagstadgade hållbarhetsrapporten är lägre än i det 

EU-direktiv som lagändringen är baserad utefter (Prop. 2015/16:193). I och med att det är 

mindre företag, till storleken, som påverkas av lagkravet i Sverige än i andra delar av EU kan 

det vara en anledning till varför GRI får en mindre inverkan. Respondenterna förmedlar att 

många företag som blivit omfattade av lagkraven för hållbarhetsrapportering inte har tiden 

eller kompetensen att använda GRI. En av respondenterna anser att företag skulle behöva ha 

anställda som jobbar med det på heltid ifall företaget ska utföra rapporteringen bra, vilket blir 

för dyrt för många mindre företag. 
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6. Slutsats 
 

I detta kapitel presenteras uppsatsens slutsats men även vad vi anser är intressant för 

framtida forskning och uppsatsens begränsningar. 

 

6.1 Slutsats 

Syftet med arbetet var att skapa förståelse för den lagstadgade hållbarhetsrapporten och dess 

granskningsprocess ur ett revisionsperspektiv. Detta gjordes genom att intervjua fyra personer 

från fyra olika revisionsbyråer som arbetar med den lagstadgade hållbarhetsrapporten. 

Intervjuerna fokuserade på den lagstadgade hållbarhetsrapporten och dess 

granskningsprocess. För att kunna göra det använde vi oss av följande frågeställningar: 

  

• Hur genomförs en granskning av den lagstadgade hållbarhetsrapporten och vilken 

funktion fyller granskningen? 

• Är kraven som ställs på granskningen gällande den lagstadgade hållbarhetsrapporten 

enligt ÅRL på en bra nivå? 

• Leder införandet av en lagstadgad hållbarhetsrapport till ökad jämförbarhet? 

 

Den första frågeställningen ställdes för att undersöka hur granskningen av den lagstadgade 

hållbarhetsrapporten genomförs och vad den fyller för funktion. Denna studie visar tydligt att 

det inte görs en direkt granskning av den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Det som görs är 

istället mer av en kontroll där revisorn yttrar sig om huruvida en hållbarhetsrapport har 

upprättats eller inte utifrån kraven i ÅRL. Som arbetet visar fyller inte revisionen av den 

lagstadgade hållbarhetsrapporten en försäkrande funktion då revisorn inte gör någon 

kvalitetssäkring av innehållet. Revisionen fyller istället en förbättrande funktion då 

revisorerna avgör om hållbarhetsrapporten är tillräckligt bra för att uppfylla kraven i ÅRL. 

Vilket kommer leda till en standard för hur den lagstadgade hållbarhetsrapporten ska 

utformas. Den mängd frågor som har uppkommit efter lagkravens införande och rådgivningen 

kring hållbarhetsrapportens innehåll bidrar till att revisionen av den lagstadgade 

hållbarhetsrapporten fyller en förbättrande roll. Det eftersom revisorernas och 

hållbarhetsexperternas arbete innefattar uppgifter som att hjälpa företagen med 

innehållsfrågor och struktur gällande den lagstadgade hållbarhetsrapporten.  
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Den andra frågeställning har vi ställt för att försöka förklara ifall lagstiftarna har satt 

granskningen till en bra nivå med hänsyn till faktorerna som påverkas av den. Att sätta kravet 

om granskning av den lagstadgade hållbarhetsrapporten till att revisorn endast ska yttra sig 

om den är upprättad enligt ÅRL har uppfattats som att det är för lågt. Arbetets resultat visar 

att det finns motsättningar mot det låga kravet som har ställts på granskningen. Uppfattningen 

är att en tuffare granskning hade bidragit med mer nytta. Granskningskraven anser vi dock har 

satts till en nivå som återspeglar situationen som har uppkommit på grund av införandet av 

lagkraven på hållbarhetsrapportering. I och med att den lagstadgade hållbarhetsrapporten inte 

har fått en utvecklad utformning om hur den ska se ut eller vad som ska vara med mer 

specifikt ännu. Detta och att många revisorer inte har kunskapen att genomföra denna typ av 

granskning idag tyder på att det hade skapats problem om det krävdes att revisorerna skulle ha 

gjort en djupare granskning av den lagstadgade hållbarhetsrapporten. För att införa en mer 

genomgående granskning skulle riktlinjer som i nuläget inte har genomförts behöva etableras 

för att kunna ge revisorerna den tydlighet som krävs vid en mer genomgående granskning. 

Dessa kan såklart utvecklas i framtiden och utvecklingen av god revisionssed i hänsyn till 

hållbarhetsrapporter kan påverka hur granskningen går till, precis som propositionen till lagen 

hänvisar. Vi ser även att intressenterna kan ha en stor påverkan till utvecklingen av den 

lagstadgade hållbarhetsrapporten och dess granskning. Även om att vi ser att granskningen 

kan utvecklas till att bli mer genomgående i framtiden anser vi att den i nuläget har satts till 

en nivå som bäst återspeglar förutsättningarna som finns hos revisorerna men även företagen 

och dess intressenter. 

 

Den tredje frågeställningen utgår ifrån att förstå hur lagen lever upp till syftet att skapa en 

bättre jämförbarhet mellan företags hållbarhetsrapporter. Från intervjuerna framgår det att 

jämförbarhet inom hållbarhetsinformation anses vara svårt och att lagen i nuläget inte bidragit 

med en ökad jämförbarhet förutom att fler företag idag tvingas hållbarhetsrapportera enligt 

samma regelverk. Arbetets resultat visar att jämförbarhet mellan företag är något som 

kommer vara svårt att uppnå. Respondenterna är överens om att det finns problem med att 

veta vad hållbarhetsrapporten ska innehålla och hur det ska presenteras. Vilket medför att 

företag kan utforma sin hållbarhetsrapport på många olika vis med hänsyn till nyckeltal och 

information. Arbetets resultat tyder därmed på att tydligare riktlinjer behöver implementeras 

för hur den lagstadgade hållbarhetsrapporten ska utformas vilket skulle leda till en ökad 

jämförbarhet. Även om etablerade ramverk som GRI finns uppfattas det som alltför 
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omfattande och krävande för att de ska användas av alla företag som sedan laginförandet 

tvingas hållbarhetsrapportera. Uppfattning är däremot att om fler företag följer GRI ökar 

jämförbarheten. Alltför detaljerade standarder gällande exempelvis nyckeltal inom hållbarhet 

riskerar dock att minska väsentligheten i informationen då det blir mer av “one-size-fits-all 

approach”. Då lagkravet inte är mer specifikt gällande hållbarhetsrapportens innehåll leder 

inte lagkravet till en ökad jämförbarhet mellan företagens innehåll i den lagstadgade 

hållbarhetsrapporten. 

 

6.2 Begränsningar 

Det finns några begränsningar gällande genomförandet av arbetet. En av dessa är att arbetet 

baseras på data från intervjuer med endast fyra respondenter. Det kan därför diskuteras ifall 

fler respondenter hade kunnat ge nya perspektiv och ändrat resultatet, även om vi upplevde en 

mättnad i svaren efter att den sista intervjun genomfördes. Att fyra respondenter medverkade 

gör dock att slutsatserna i arbetet inte är allmänt vedertagna.  

 

6.3 Förslag till framtida forskning 

Då lagkravet om hållbarhetsrapportering fortfarande är väldigt nytt har de parter som arbetar 

med frågan väldigt lite erfarenhet av det. Det är därför väldigt svårt eller nästintill omöjligt att 

kunna se några effekter av lagkravet än så länge. Till följd av det tror vi att det skulle vara 

intressant och givande att göra en studie i framtiden där effekterna av lagkravet identifieras 

och mäts. Exempelvis skulle en studie om jämförbarheten mellan företagen och 

jämförbarheten över tid i ett företag, gällande den lagstadgade hållbarheten, vara intressant att 

göra om ett par år. Det eftersom praxis hunnit sätta sig mer då och effekterna blir synligare. 

 

 

 

 

 

  



 

36 
 

Källförteckning 
 

Brown, H. S., de Jong, M. & Levy, L. L. (2015). Building institutions based on information 

disclosure: lessons from GRI's sustainability reporting. Journal of Cleaner Production, 17(6). 

571-580. doi:10.1016/j.jclepro.2008.12.009 

 

Bryman, A. & Bell, E. (2013). Företagsekonomiska forskningsmetoder. (2 uppl.). Stockholm: 

Liber AB 

 

Carrington, T. (2014). Revision (2. uppl.). Stockholm: Liber AB. 

  

Chelli, M., Durocher, S., & Richard, J. (2014). France’s new economic regulations: insights 

from institutional legitimacy theory. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 27(2). 

283–316. doi:10.1108/AAAJ-07-2013-1415 

 

Cho, CH., Michelon, G., Patten, DM., & Roberts, RW. (2015) CSR disclosure: the more 

things change…?. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 28(1). 14–35, 

doi:10.1108/AAAJ-12-2013-1549 

  

Deegan, C., & Unerman, J. (2014). Financial accounting theory (2. ed.). Berkshire: McGraw-

Hill Education. 

   

Dilling. (2010). Sustainability reporting in a global context: What are the characteristics of 

corporations that provide high quality sustainability reports- An empirical analysis. 

International Business & Economics Research Journal, 9(1). 19–30. 

https://cluteinstitute.com/ojs/index.php/IBER/article/view/505/492 

  

DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional 

Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. American Sociological 

Review, 48(2). 147–160. 

http://www.jstor.org.www.bibproxy.du.se/stable/pdf/2095101.pdf?refreqid=excelsior:182a0a

8458f14ce56ebc1fd351eaaff5      

 



 

37 
 

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

environmental auditors: a review of the contribution of the financial auditing profession. 

Accounting Forum, 28(2), 119–138. doi:10.1016/j.accfor.2004.01.001  

 

Fagerström, A., Hartwig, F. & Lindberg, P. (2016). Redovisning av hållbart förädlingsvärde. 

Tidningen Balans. Hämtad från https://www.tidningenbalans.se/wp-

content/uploads/2015/12/Redovisning-av-hallbart-foradlingsvarde.pdf 

                                                                                                                                                       

Fagerström, A., & Lundh, S. (2006). Financial accounting in the nordic countries. Linköping: 

LiU School of Management. 

  

FAR. (2006). Revision: En praktisk beskrivning. Stockholm: FAR Förlag AB 

  

FAR. (2017). RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Hämtad 

2018-04-05 från https://www.faronline.se/Dokument/R/revr0012/?query=revr+12 

  

FAR. (u.åa). FAQ - Hållbarhetsrapportering enligt ÅRL. Hämtad 2018-03-22 från 

https://www.far.se/contentassets/2b2cc988a3dd4056b3dbad9450d96dee/faq-

hallbarhetsrapportering_slutgiltig.pdf?_ga=2.254330312.1501992484.1522087233-

1744177950.1522087233 

  

FAR. (u.åb). ISA 720 Revisorns ansvar avseende annan information (omarbetad). Hämtad 

2018-04-05 från https://www.faronline.se/Dokument/I/ISA720/?query=ISA+720 

  

Global Reporting Initiative (GRI). (2015). G4 sustainability reporting guidlines: reporting 

principeles and standard disclosures. Hämtad 30 januari, 2018, från GRI, 

https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRIG4-Part1-Reporting-Principles-and-

Standard-Disclosures.pdf 

  

Global Reporting Initiative (GRI). (u.åa). About GRI. Hämtad 30 januari, 2018, från GRI, 

https://www.globalreporting.org/information/about-gri/Pages/default.aspx 

 

Global Reporting Initiative (GRI). (u.åb). G4 Guidelines. Hämtad 10 april, 2018, från GRI, 

https://www.globalreporting.org/information/g4/Pages/default.aspx 



 

38 
 

 

Global Reporting Initiative (GRI). (u.åc). Developing the GRI Standards. Hämtad 10 april, 

2018, från GRI, https://www.globalreporting.org/standards/questions-and-

feedback/developing-the-gri-standards/ 

 

Glover, S. M., Prawitt, D. F., & Drake, M. S. (2015). Between a Rock and a Hard Place: A 

Path Forward for Using Substantive Analytical Procedures in Auditing Large P&L Accounts: 

Commentary and Analysis. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 34(3), 161-179. 

doi:10.2308/ajpt-50978 

 

Hartwig, F. (2015). Swedish and Dutch listed companies’ compliance with IAS 36 paragraph 

134. International Journal of Disclosure and Governance, 12(1), 78-105. 

doi:10.1057/jdg.2013.33 

 

Johansson, P. (2017, 6 mars). Per Johansson: “Inför enhetliga krav och tillsyn för all 

revision”. Tidningen Balans. Hämtad från https://www.tidningenbalans.se/debatt/infor-

enhetliga-krav-och-tillsyn-revision/ 

 

Kolk, A. (2008). Sustainability, Accountability and Coporate Governance: Exploring 

Multinationals´ Reporting Practices. Business Strategy and the Environment, 17(1). 1-15. 

doi:10.1002/bse.511 

 

Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554) (SFS 2016:947), hämtad från 

Regeringskansliets PDF-samlingar: http://rkrattsdb.gov.se/SFSdoc/16/160947.PDF 

 

Menon, K., & Williams, D. D. (1994). The Insurance Hypothesis and Market Prices. The 

Accounting Review, 69(2), 327-342. Hämtad från http://www.jstor.org/stable/248590 

 

Näringsdepartementet. (2009). Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt 

ägande. Hämtad: 2018-03-22 från 

http://www.regeringen.se/49bbbd/contentassets/5a8863422c2645baa2c74e0f20ef8226/statens

-agarpolicy-och-riktlinjer-for-foretag-med-statligt-agande 

 



 

39 
 

O’Dwyer. (2011). The Case of Sustainability Assurance: Constructing a New Assurance 

Service. Contemporary Accounting Research, 28(4), 1230-1266. doi:10.1111/j.1911-3846.2 

011.01108.x 

  

Patel, Runa., & Davidson, Bo. (2011). Forskningsmetodikens grunder: Att planera, 

genomföra och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Peng, S., Tondkar, R. H., van der Laan Smith, J., & Harless, D. W. (2008). Does Convergence 

of Accounting Standards Lead to the Convergence of Accounting Practices? A Study from 

China. The International Journal of Accounting., 43(4), 448-468. https://ac.els-

cdn.com/S0020706308000836/1-s2.0-S0020706308000836-main.pdf?_tid=261c0db2-65f9-

4e1e-9ee0-cececf013943&acdnat=1524642551_7908731158c5ead2c0325429d286f837 

  

Porter, B., Simon., & Hatherly, D. (2014). Principles of external auditing. (4. ed.). Chichester: 

John Wiley & Sons. 

  

Prop. 2015/16:193. Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy. Hämtad 

2018-04-06 från 

http://rkrattsbaser.gov.se/prop/adv?fritext=&prub=&ar=2015%2F16&org=&dok=&dokid=19

3&sort=desc&get=pdf 

  

PWC. (2016a). Hämtad 2018-03-29 från https://www.pwc.se/sv/publikationer/finansiell-

rapportering/lagstadgad-hallbarhetsrapport-fran-2017.html 

  

PWC. (2016b). Hämtad 2018-03-29 från https://www.pwc.se/sv/publikationer/hallbar-

affarsutveckling/nya-krav-pa-hallbarhetsrapportering-for-vissa-foretag.html 

  

Rennstam, J. & Wästerfors, D. (2015). Från stoff till studie: om analysarbete i kvalitativ 

forskning. Lund: Studentlitteratur AB 

  

Repstad, P. (2007). Närhet och distans: kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. Lund: 

Studentlitteratur AB 

  



 

40 
 

Revisorsinspektionen. (u.å). Vad innebär god revisionssed?. Hämtad 2018-04-06 från 

https://www.revisorsinspektionen.se/vanliga-fragor-och-svar/ansvar-och-uppgifter/vad-

innebar-god-revisionssed/ 

 

Rinecker, L., & Stray-Jorgensen, P. (2012). Att skriva en bra uppsats. (3. uppl.). Stockholm: 

Liber AB. 

 

Simnett, R. (2012). Assurance of sustainability reports Revision of ISAE 3000 and associated 

research opportunities. Sustainability Accounting, Management and Policy Journal, 3(1), 89-

98. doi:10.1108/20408021211223570 

 

Sinclair, H. (2016, 25 oktober). Sveriges revisorer har nyckeln till framtiden. Tidningen 

Balans. Hämtad från https://www.tidningenbalans.se/debatt/sveriges-revisorer-har-nyckeln-

till-framtiden/ 

 

Wallage, P. (2000). Assurance on Sustainability Reporting: An Auditor's View. Auditing: A 

Journal of Practice & Theory, 19, 53-65. 

http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=038ce8f1-fa3d-49c4-

a434-ea844e2f3b6f%40sessionmgr4006 

 

Yin, R-K. (2013) Kvalitativ forskning från start till mål. Lund: Studentlitteratur AB. 

  

Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554). Hämtad 2018-04-06 från 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/arsredovisningslag-19951554_sfs-1995-1554 

  

Öhman, P., & Wallerstedt, E. (2012). Audit regulation and the development of the auditing 

profession: The case of Sweden. Accounting History, 17(2), 241–257. 

https://doi.org/10.1177/1032373211434723 

 

  



 

41 
 

Bilaga 1: Intervjuguide 

Bakgrund Respondent: 

1. I vilken roll arbetar du idag? 

2. Hur arbetar du med hållbarhet idag? Utför du själv någon granskning/kontroll? 

Revisionsprocessen: 

3. Mer i detalj, vad förväntas företagen ta upp under de områden miljö, sociala 

förhållanden och personal, mänskliga rättigheter och motverkande av korruption? 

4. Används GRI eller andra liknande ramverk/rekommendationer vid bedömningen av 

hållbarhetsrapporter? 

5. Vad påverkar bedömningen om en hållbarhetsrapport innehåller väsentliga fel i och 

med att man ska utöva god revisionssed? 

6. Använder man några specifika standarder vid bedömningen, eller tittar man endast på 

ÅRL? 

7. Hur skiljer sig revisionen av den finansiella informationen och hållbarhetsrapporten? 

8. Anser du som revisor att det finns några svårigheter/problem med revisionen av 

hållbarhetsrapporter? 

9. Är de nuvarande ramverken tillräckligt genomgående för att kunna utföra en bra 

granskning? 

10. Har samtliga revisorer på arbetsplatsen tillräcklig kunskap inom ämnet 

hållbarhetsrapportering eller krävs expertkunskap? 

Utveckling och framtid: 

11. Hur kan man få hållbarhetsrapportering mer jämförbar? Krävs det en mer finansiell 

baserad hållbarhetsrapportering för att öka jämförbarheten? 

12. Tror du att utvecklingen kring hållbarhet kommer fortsätta och ta en större del i 

revisorernas arbete? Vad är din åsikt kring det? 

13. På sikt anser du att det bör implementeras för mindre företag, varför/varför inte? 

 


