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SAMMANFATTNING 

 
Hållbarhetdokument har blivit mer vanligt förekommande de senaste åren och nu har 

hållbarhetsrapporter blivit lagtvingande för organisationer som uppfyller vissa kriterier. De 

hållbarhetsrapporter som upprättas utefter lagkraven har också ett krav på sig att få ett yttrande, på en 

begränsad nivå, från en revisor. På hållbarhetsredovisningar som är frivilliga kan organisationen välja att 

anlita en revisor för granskning på en översiktlig nivå, vilken är mer omfattande. Den här studien syftar 

till att undersöka processen för granskning och huruvida den tillför kvalitet från revisorns perspektiv. 

Studien syftar också till att undersöka icke-professionella investerares uppfattning av den granskning 

som utförs. Detta gjordes genom sex djupintervjuer med revisorer och åtta intervjuer med icke-

professionella investerare. Slutsatser från studien visar att revisorn genom sin roll bidrar till en 

kvalitetsökning vid översiktlig granskning men att brister i kvaliteten finns vid begränsad granskning. 

Studien fann även att icke-professionella investerare inte påverkas av granskade eller icke granskade 

hållbarhetsdokument vid investeringsbeslut, men anser att det är viktigt att hållbarhetsdokument 

upprättas och granskas.  

 

Nyckelord: Hållbarhetsredovisning, Hållbarhetsrapporter, Granskning, Revisor, Icke-professionella 

investerare, Kvalitet 

  



 

 

ABSTRACT 

 
Sustainability documents have become more common in recent years and now sustainability reports have 

become mandatory for organizations meeting certain criteria. The sustainability reports drawn up 

according to the statutory requirements also have a requirement to obtain an opinion, at a limited level, 

from an auditor. On sustainability accounting, which are voluntary, the organization can choose to hire 

an auditor for review at a reasonable level, which is more extensive. The purpose of this study is to 

investigate the process of reviews and whether it delivers quality from the auditor's perspective. In 

addition, to examine non-professional investors' assessment of the audit performed. This was done 

through six in-depth interviews with auditors and eight interviews with non-professional investors. 

Conclusions from the study show that the auditor through their role contributes to an increase in quality 

with the reasonable review, but there are shortcomings in quality at the limited review. The studies also 

found that non-professional investors were not affected by audited or unexamined sustainability 

documents at investment choices, but that they consider it important that sustainability documents are 

drawn up and reviewed. 

 

Keywords: Sustainability Accounting, Sustainability Reporting, Audit, Auditor, Non-professional 

Investor, Quality 
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1.  INLEDNING 

Avsnittet inleds med en problemdiskussion där bakgrund till hållbarhetsdokument, revisorns 

roll beskrivs samt icke-professionella investerares syn på granskningen, vilket mynnar ut i 

studiens forskningsområde. Därefter följer en redogörelse av studiens syfte och 

forskningsfrågor. Kapitlet rundas sedan av med definitioner av viktiga begrepp. 

 

1.1 Problemdiskussion 

Första konferensen om människans miljö hölls i Stockholm 1972 (UNESCO, 2012). 

Konferensen bidrog till “Princip 21”; att länder ska ha rätten att bestämma över sin egen 

miljöpolitik samt ett gemensamt ansvar för att ett lands agerande inte ska ha negativa effekter 

för andra stater (UNESCO, 2012). Konferensen var ett startskott på flera viktiga händelser 

inom miljötänket, däribland “Vår gemensamma framtid”, även kallad Brundtlandrapporten 

som beställdes av Förenta Nationerna (FN) 1987 (FN,1987; UNESCO, 2012). Rapporten 

syftade till att belysa och erbjuda lösningar på hållbar utveckling för framtiden. En utveckling 

som innefattar både den miljömässiga aspekten och den sociala. Detta för att agera mot 

korruption, få organisationer och samhället att ta ansvar för den miljöpåverkan de faktiskt 

har och ta ett socialt ansvar, för att motarbeta den uppkommande globala kris som 

förväntades gällande miljö, energi och utveckling (FN, 1987). 

  

Under åren har hållbarhetsredovisning växt fram och blivit en trend (KPMG, 2015). Detta då 

samhället och intressenter efterfrågar mer information (Berthelot, Coulmont & Serret, 2012).  

Därför har behovet av organisationer som framställer ramverk för hur 

hållbarhetsredovisningar ska redovisas vuxit fram (Regeringskansliet, 2010). Som en följd 

av att organisationer som producerar hållbarhetsdokument har en tendens att framhäva 

fördelaktig information och exkludera det som är negativt (Cho & Patten, 2007; Olsson, 

2019). Global Reporting Initiative (GRI) är en sådan organisation vars ramverk ligger till 

grund för en lag som implementerades 2018 för större svenska organisationer (GRI, u.å.; 

Lennartsson, 2016). Lagen innebär att större organisationer ska producera 

hållbarhetsrapporter i samband med årsredovisningen (Lennartsson, 2016). 

 

Efter införandet av det nya regelverket genomförde revisionsbyråerna 

PricewaterhouseCoopers (PwC) och KPMG varsin undersökning där de identifierade 

förbättringspotential i hållbarhetsrapporter framställda av organisationer berörda av 

lagkraven (KPMG, 2019; PwC, 2018). Det upptäcktes svagheter i framställningen av 

hållbarhetsrapporter då vissa områden var bristfälliga (KPMG, 2019; PwC, 2018). Krav på 

vad som ska rapporteras behöver således förtydligas och ett ramverk för uppförande vore att 

föredra, för att det ska bli tydligt och enkelt att producera rapporter och för att öka 

jämförbarheten (PwC, 2018). 
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Det råder delad mening om en revisors granskning förstärker kvaliteten på informationen 

som presenteras i hållbarhetsrapporten och hållbarhetsredovisningen. Ena sidan anser att en 

granskning ökar kvaliteten på dokumentet och att trovärdigheten av den presenterade 

informationen ökar genom en oberoende granskning (Pflugrath, Roebuck & Simnett, 2011). 

Detta konstaterades även av Birkey, Michelon, Patten och Sankara (2016) i en studie utförd 

på fristående externa rapporter i USA. De rapporter som var oberoende granskade hade ett 

högre förtroende hos investerarna och höjde trovärdigheten för det miljöarbete som 

organisationen utför (Birkey et al., 2016; Hodge, Subramaniam & Stewart, 2009). 

  

Boiral, Heras-Saizarbitoria och Brotherton (2017) menar å andra sidan att även om 

organisationer tillämpar oberoende granskning av hållbarhetsredovisningar innebär det inte 

nödvändigtvis att informationen som presenteras är kvalitetssäkrad. Det är ett komplext ämne 

att revidera eftersom det kombinerar kvantitativ och kvalitativ information (Manetti & 

Toccafondi, 2011). Revisorer tar dessutom hellre en optimistisk ställning till vad som 

presenteras i rapporten och friar hellre organisationer än fäller dem (Boiral et al., 2017; 

Manetti & Toccafondi, 2011).  

 

Problematik uppstår även för revisorn då komplexiteten vid granskningen kräver att denne 

är bekant med både organisationen och branschen som företaget verkar i (Olsson, 2019). 

Detta för att kunna bekräfta att hållbarhetsrapporten innefattar all information som ska vara 

där och kunna identifiera vad som borde vara där (Olsson, 2019). Revisorn har inte heller 

någon skyldighet att granska själva innehållet i rapporten, utan har endast krav på att bekräfta 

att det som enligt lag ska vara med återfinns i hållbarhetsrapporten (FAR, u.å.a).  

 

Investeringsbeslut som intressenter tagit utifrån missvisande information kanske inte hade 

tagits vid en mer rättvisande beskrivning (Cho & Patten, 2007; Olsson, 2019). Investerare 

ser värdet av ett dokument innehållande hållbarhetsinformation presenterat av organisationer 

(Berthelot et al., 2012). Om hållbarhetsdokumentet var granskat och negativa incidenter 

belystes av granskaren fanns det en tendens att investerare straffade de organisationer som 

inte presenterat det själva (Reimsbach & Hahn, 2015).  

 

Tidigare forskning om granskning ökar kvaliteten på hållbarhetsdokument ur revisorns 

perspektiv är begränsade. Denna studie är därmed relevant då det saknas en tydlig insikt i 

vad revisorerna anser är kvalitet och vilken påverkan granskningen har på icke-professionella 

investerare. Hållbarhetsdokument är också ett lämpligt sätt att studera detta fenomen då det 

är relativt nytt och är väldigt komplext. Då det engelska begreppet “sustainability reporting” 

innefattar flertalet typer av rapporter som presenterar hållbarhetsinformation (GRI, u.å.), har 

den här studie valt att använda sig av hållbarhetsdokument som ett samlingsbegrepp på dessa.  
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1.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka revisorns roll i revisionen av hållbarhetsdokument, om 

revisorn anses tillföra kvalitet eller är pro forma. Vidare syftar studien till att skapa en djupare 

förståelse för revisorns syn på kvaliteten av hållbarhetsdokument, samt icke-professionella 

investerares uppfattning av granskningen.  

 

Med utgångspunkt i det formuleras frågeställningarna: 

 

- Vad är revisorns roll i granskningen av hållbarhetsdokument och anser revisorn att 

en granskning tillför en kvalitetsökning? 

- Hur tillför revisorns granskning en kvalitetsökning? 

 

- Vad anser icke-professionella investerare om granskningen av hållbarhetsdokument 

och påverkar det deras investeringsbeslut? 
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1.3 Definitioner 

Hållbarhetsdokument  

Hållbarhetsdokument avser den här studiens samlingsbegrepp för olika presentationsformer 

av hållbarhetsinformation. Exempelvis hållbarhetsredovisning och hållbarhetsrapport.  

 

Hållbarhetsredovisning 

Hållbarhetsredovisning avser ett dokument där den rapporterande organisationen redovisar 

vad de åtar sig, utför och resultatet av hållbar utveckling under rapporteringsperioden (FAR, 

u.å.b; Westermark, 2013). En hållbarhetsredovisning kan utformas på många olika sätt och 

benämnas olika: CSR-rapport, miljöredovisning eller triple bottom line-redovisning (FAR, 

u.å.b).  

 

Hållbarhetsrapport 

Hållbarhetsrapport syftar till den formella rapport som upprättas utefter lagstiftningen i 6 

kap. Årsredovisningslagen (ÅRL) (FAR, u.å.b).  

 

Lagkrav för hållbarhetsrapporter 

Organisationer som enligt lag ska hållbarhetsrapportera behandlas i 6 kap. 10§ ÅRL. Det är 

tre kriterier, varav minst två kriterier ska vara uppfyllda för att en hållbarhetsrapport måste 

redovisas. (1) Medelantalet anställda ha varit minst 250 stycken de två senaste 

räkenskapsåren. (2) Balansomslutningen för de två senaste räkenskapsåren ha varit minst 175 

miljoner kronor per räkenskapsår. (3) Organisationens nettoomsättning ska ha uppgått till 

mer än 350 miljoner kronor för var och ett av de två senaste räkenskapsåren. 

(Årsredovisningslagen [ÅRL], SFS 1995:1554) 

 

Övriga regleringar 

ISAE 3000 är regelverket för hur en revision ska utföras för både finansiella och icke-

finansiella rapporter internationellt (IFAC, 2005). I Sverige har sedan ett eget regelverk tagits 

fram för bestyrkande av hållbarhetsinformation som inte är reglerat för hållbarhetsrapporter 

i 6 kap. 10§ ÅRL (FARonline, 2018). Det svenska regelverket heter RevR 6 och följer 

strukturen från ISAE 3000, men är mer förtydligat med förklaringar och exempel för att skapa 

en djupare förståelse av tillämpningen för svenska revisorer (FARonline, 2018). Därutöver 

finns RevR 12 som är en rekommendation för att vägleda revisorer vid yttrande om den 

lagstadgade rapporten (FAR, 2017).  

 

Big 4 

Big 4 är en benämning på världens fyra största revisionsbyråer, dessa byråer är Ernst & 

Young (EY), KPMG, PwC och Deloitte (Fernandez-Feijoo, Romero & Ruiz, 2016).  
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2.  TEORETISK REFERENSRAM 

 
Kapitlet inleds med att presentera tidigare forskning om bra och dålig kvalitet och revisorns 

roll gällande presentation av hållbarhetsinformation. Vidare följer avsnittet om 

investerarnas perspektiv för att sedan övergå till att presentera relevanta teorival för att 

styrka studiens frågeställningar och syfte. Avslutningsvis knyts kapitlet ihop med en 

sammanfattning och en analysmodell.  

 

2.1 Hållbarhetsdokument och kvalitet 

De organisationer som följer GRI:s regelverk kan ses ha vissa gemensamma karaktäristiska 

drag: vilket land organisationen är beläget i, rådande lagstiftningar i det landet, sektorn som 

de är verksamma i och utvecklingspotentialen hos organisationen (Dilling, 2010). Dessutom 

är högprofilerade organisationer mer sannolika att tillämpa regelverket då de riskerar negativ 

medial uppmärksamhet om oegentligheter uppkommer (Dilling, 2010). Utifrån det drar 

Dilling (2010) slutsatsen att den typen av organisation tillhandahåller hållbarhetsinformation 

av högre kvalitet.  

 

Strategier för hållbarhetsdokument som är förankrade i visionen eller verksamhetsidén har 

en positiv inverkan på dokumentets kvalitet (Amran, Lee & Devi, 2014). Då visionen och 

verksamhetsidén erbjuder vägledning för agerande och blir drivkrafter i alla aspekter av 

beslutsfattande (Amran et al., 2014). Det blir en gemensam startpunkt för vad organisationen 

vill uppnå och vad de bör göra för att nå dit (Amran et al., 2014). Enligt Zorio, García-Beneau 

och Sierra (2012) var att anlita en oberoende granskare och storleken på den rapporterande 

organisationen de faktorer som påverkade kvaliteten.  

 

Beroende på vilken revisionsbyrå organisationer väljer att anlita varierar både nivå och den 

uppfattade nivån på styrkandet som ges (Braam & Peeters, 2018; Fernandez-Feijoo et al., 

2015; Perego, 2009). Även organisationers hållbarhetsprestationer har betydelse för valet att 

granska och granskare (Braam & Peeters, 2018; Martínez-Ferrero & García-Sánchez, 2018). 

Om organisationen presterar bra i sitt hållbarhetsarbete finns det incitament att uppsöka 

granskning av översiktlig nivå för att förstärka den bilden utåt till investerare och andra 

intressenter (Braam & Peeters, 2018).  

 

Enligt Diouf och Boiral (2017) är det sex GRI G3-kriterier som utgör grunden för att 

hållbarhetsdokument ska bli kvalitativ: balans, jämförbarhet, träffsäkerhet, tidsenlig, klarhet 

och trovärdighet. Balans innebär att rapporten ska spegla både negativa som positiva aspekter 

av organisationens hållbarhetsprestationer. Vidare ska rapporten vara jämförbar, både över 

tid för organisationen men även gentemot andra organisationer i samma sektor, vilket gör att 

investerare kan ta grundade beslut. Träffsäkerhet betyder att informationen som presenteras 

ska vara korrekt eller åtminstone tillräckligt korrekt för att inte ge en snedvriden bild av 

organisationens hållbarhetsresultat. Samtidigt måste informationen vara relevant för 

tidpunkten när den presenteras, det vill säga den måste vara aktuell och inte utdaterad. Den 

måste även vara formulerad på ett sätt som är enkelt att förstå för alla intressenter samt enkel 

att hitta information i. Trovärdighet innebär att processen för framtagandet av den 

information som presenteras i rapporten är tillgänglig för att konstatera dess tillförlitlighet. 

(Diouf & Boiral, 2017) 
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Kvalitet i hållbarhetsdokument kan definieras likt kvalitet i finansiella redovisningar, detta 

då GRI:s kriterier, som nämnts, följer de kvalitativa egenskaperna som är grundstenarna i 

finansiella rapporter (Fonseca, McAllister & Fitzpatrick, 2012; Van Best, Braam & Boelens, 

2009). De kvalitativa egenskaperna är: begriplig, tillförlitlig, relevant och väsentlig (BFNAR, 

2019). Begriplig innebär att den med rimlig kunskap om affärsverksamhet, ekonomi och 

redovisning kan förstå den presenterade informationen (BFNAR, 2019). I 2 kap. 3 a § ÅRL 

definieras att informationen är väsentlig om den kan förväntas påverka de beslut användare 

tar baserat på informationen (BFNAR, 2019). Informationen är tillförlitlig om den är neutral 

och inte innehåller väsentliga fel och relevant när den underlättar bedömningen av inträffade, 

aktuella och framtida händelser och således påverkar deras beslut (BFNAR, 2019).  

 

Processen att söka oberoende granskning drivs av målet att uppnå trovärdighet gentemot 

samhället, genom att få sitt hållbarhetdokument granskat kan trovärdighetsgapet däremellan 

minskas (Boiral, Heras-Saizarbitoria, Brotherton & Bernard, 2018). Ett oberoende granskat 

hållbarhetsdokument är förknippat med en ökning i hur hållbarhetsdokumentet uppfattas och 

resulterar i att den informationen väger tyngre och leder till högre investerarrelaterade 

bedömningar (Reimsbach, Hahn & Gürtürk, 2018).  

 

Revisionsbyråerna KPMG och PwC genomförde, som tidigare nämnt, varsin undersökning 

efter att de nya regelverken implementeras. Undersökningarna identifierade 

förbättringspotential, svagheter i framställningen av hållbarhetsrapporter och att vissa 

områden var bristfälliga (KPMG, 2019; PwC, 2018). I hela 71% av fallen saknades något 

väsentligt i hållbarhetsrapporten och bara i 15% av dessa fanns en förklaring till varför 

(KPMG, 2019).  

2.2 Revisorns roll 

Revisorer är kvalificerade att granska icke finansiella rapporter på grund av den 

professionella standard och de etiska regler som en revisor måste följa (Fernandez-Feijoo et 

al., 2016). Hållbarhetsdokument som granskats av någon av Big 4-byråer håller en högre 

styrkt nivå än de som granskats av en annan revisionsbyrå (Martínez-Ferrero & García-

Sánchez, 2018). Det rykte och den industriexpertis som Big 4 innehar medför en signifikant 

påverkan på kvalitetssäkringen (Martínez-Ferrero & García-Sánchez, 2018). Det är större 

sannolikhet att de upptäcker fel och missvisande information i hållbarhetsdokument och de 

är mer troliga att uttrycka sig med negativa ord för att belysa rapportens innehåll (Martínez-

Ferrero & García-Sánchez, 2018).  

 

Dock belyser Boiral et al. (2017), som nämnts i inledningen, att organisationer som tillämpar 

oberoende granskning inte nödvändigtvis behöver vara kvalitetssäkrad då revisorer hellre 

skriver under och tar en optimistisk ställning till informationen som presenteras. Vilket kan 

indikera att verifikationsprocessen inte varit omfattande nog och att slutsatsen av 

revisorsyrkandet bör bemötas med ett kritiskt förhållningssätt av intressenter (Boiral et al., 

2017).  
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Revisorn och revisionsbyrån har egna kommersiella intressen av att granska och styrka 

organisationers hållbarhetsredovisningar, vilket är de konsulttjänster som de kan erbjuda 

(Boiral et al., 2018; Fernandez-Feijoo, Romero och Ruiz, 2016). Det innebär att det blir en 

balansgång mellan att utföra en objektiv och transparent granskning och samtidigt behålla 

kunden (Boiral et al., 2018). Då det finns en rädsla att vid för mycket kritik riskerar de att 

tappa kunden och dennes verksamhet (Boiral et al., 2018). Således uppstår det ett etiskt 

dilemma för revisorn att hantera.  

 

Boiral et al. (2018) konstaterar att de finns fyra etiska problem: linjer mellan granskning och 

konsulttjänster, bekantskap med organisationen, ytligheten i verifikationsprocessen samt den 

kommersiella pressen på granskaren. Desto mer familjär revisorn blir med den rapporterande 

organisationen desto mindre blir revisorns oberoende vilket uppmuntrar en mer okritisk och 

symbolisk granskning, då revisorn söker kundlojalitet hos den rapporterande organisationen 

(Boiral et al., 2018). Det motsäger Kwon, Lim och Simnett (2014) och Olsson (2019) som 

anser att komma nära processen innebär att revisorn får ökad kunskap om organisationen och 

således kan utföra en bättre granskning. Att närheten till processen krävs för att kunna utföra 

kvalitativa granskningar kan anses vara ett sätt att rättfärdiga att revisorns oberoende 

försämras (Boiral et al., 2018; Diouf & Boiral, 2017).  

2.3 Investeraren 

I finanssektorn tillämpas Environmental, Social och Governance (ESG) värderingar för 

operationalisering av hållbarhetsfrågor (Tillväxtanalys, 2018). Vilka behandlar 

organisationers miljömässiga, sociala, styrningsmässiga möjligheter och risker. Under dessa 

rubriker finns ett antal indikatorer som används för att mäta organisationers prestationer 

(Tillväxtanalys, 2018). Dessa indikatorer anses av icke-professionella investerare som mer 

viktiga, och investeringsviljan ökar, om de har en högre strategisk relevans (Cheng, Green & 

Ko, 2014). Den högre strategiska relevansen kan beskådas som organisationens strategi för 

att uppnå hållbarhetsmål och deras prestationer mot dessa mål (Cheng et al., 2014). 

Oberoende granskning av hållbarhetsarbetet ökar investerarnas uppfattade vikt av ESG-

indikatorerna, den har således en positiv inverkan på investeringsviljan när indikatorerna har 

högre strategisk relevans än det motsatta (Cheng et al., 2014). 

 

Resultatet av Cheng et al. (2014) studie tyder på att det är investerarnas uppfattning som 

utgör grunden för investeringsbeslut snarare än den faktiska överensstämmelsen mellan 

ESG-indikatorer och organisationens strategi. Vidare kan det sägas att granskning ökar den 

uppfattade vikten av ESG-indikatorer vilket innebär att granskningen är relevant och 

signalerar till investerare (Cheng et al., 2014). Om organisationerna skulle lägga större vikt 

vid att kommunicera revisorsyrkandet utåt till investerare skulle de bli mer benägna att 

investera i organisationen (Cheng et al., 2014).  

 

Granskningen medför, som tidigare nämnt, en trovärdighetshöjande effekt hos investerare 

(Berthelot et al., 2012; Birkey et al., 2016; Hodge et al., 2009; Pflugrath et al., 2011; 

Reimsbach et al., 2018). Privata investerare ser investeringar baserade på 

hållbarhetsdokument som långsiktiga investeringar (Jansson & Biel, 2011). Professionella 

investerare investerar utifrån den finansiella värdeökning som kapitalplaceringen förväntas 

ge samtidigt som privata investerare bryr sig mer om att investera hållbart utifrån sociala och 

miljömässiga parametrar (Jansson & Biel, 2011).  
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Manetti och Toccafondi (2011) menar att yttrandet från revisorn adresseras till ledningen i 

organisationer och att intressenter inte tas i beaktande. Vilket kan medföra att innehållet i den 

presenterade informationen för intressenter blir mindre väsentligt (Manetti & Toccafondi, 

2011). Däremot är intressenter en viktig samtalspartner för granskaren vid utformandet av 

yttrandet, men det handlar mest om de interna intressenterna såsom personal (Manetti & 

Toccafondi, 2011). Samtidigt som de externa intressenterna, såsom investerare, hålls utanför 

processen (Manetti & Toccafondi, 2011).  

2.4 Översiktlig och begränsad granskning 

Vid granskning av hållbarhetsdokument finns det olika typer av granskning, översiktlig och 

begränsad, översiktlig granskning är en högre nivå av granskning än den begränsade (IFAC, 

2005; Hodge et al., 2009). Den översiktliga granskningen liknar en finansiell granskning och 

revisorsyttrandet formuleras med positiva ord (IFAC, 2005; Hodge et al., 2009). Den 

begränsade granskningen har inte granskats lika ingående som en översiktlig granskning och 

yttrandet från revisorn sker i negativa ordalag (IFAC, 2005; Hodge et al., 2009).   

 

Vissa studier visar på att rapporternas läsare anser att kvaliteten på hållbarhetsdokument ökar 

vid granskning (Birkey et al., 2011; Pflugrath, Roebuck & Simnett, 2011). Däremot är inte 

läsarna lika insatta med de två olika typerna av yttrande som kan lämnas, översiktlig och 

begränsad, och vad de innebär (Hodge et al., 2009). Då det berör ett komplext 

granskningsområde tenderar organisationen att tillämpa begränsad granskning framför 

översiktlig granskning (Manetti & Toccafondi, 2011).  

2.5 Greenwashing, cherry-picking och box-ticking 

Greenwashing innebär att missvisande information om organisationens hållbarhetsarbete 

presenteras för att vilseleda konsumenter. (Delmas & Cuerel Burbano, 2011; Lyon & 

Montgomery, 2015). Greenwashing definieras som en kombination av två 

organisationsfaktorer: dåliga hållbarhetsprestationer och kommunikationen av bra 

hållbarhetsarbete utåt till omvärlden (Delmas & Cuerel Burbano, 2011). Förekomsten av 

greenwashing har en stor inverkan på förtroendet för “gröna produkter” och miljömedvetna 

organisationer, vilket gör att investerare blir ovilliga att belöna bra miljöprestationer (Delmas 

& Cuerel Burbano, 2011). Vilket i sin tur ökar incitamenten för organisationer att engagera 

sig i miljöskadliga aktiviteter istället och det blir en ond spiral av hela situationen (Delmas 

& Cuerel Burbano, 2011).  

 

Jämförelsevis innebär cherry-picking att organisationer väljer att lyfta fram specifika, 

positiva, delar av verksamheten istället för att visa hela bilden (Freundlieb & Teuteberg, 

2013). Vidare kan det sägas att alla organisationer som väljer att publicera självreglerade 

hållbarhetsdokument kommer troligen att bestå av cherry-picking (Hack, Kenyon & Wood, 

2014). Vilket bestyrks av en studie gjord i Australien där organisationer insisterade att de 

använt sig av GRI:s ramverk, som endast hade valt att publicera noga utvalda indikatorer och 

inte alla indikatorer som ramverket föreslår (Guthrie & Farneti, 2008). Att presentera negativ 

information kan ses som proaktivt, det vill säga organisationen bekänner sina svagheter och 

visar på en handlingsplan för att åtgärda detta (Hahn & Lülfs, 2014). Vilket kan verka å 

organisationens fördel (Hahn & Lülfs, 2014). 
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Box-ticking definieras som att kryssa sig igenom långa formulär av säkerhetsfrågor istället 

för att, som en revisor ska, använda sitt professionella omdöme och tänka utifrån väsentlighet 

och risk (Lennartsson, 2015). Baden, Harwood och Woodward (2009) belyser att när den 

köpande parten riktar krav mot den säljande organisationen gällande hållbarhetsfrågor, ses 

det ofta som något negativt och endast som tidskrävande administrativt arbete för den 

säljande parten, vilket bidrar till en box-ticking inställning istället. De krav som den köpande 

parten inte kan verifiera ignorerades för det mesta (Baden et al., 2009). Hållbarhetsdokument 

måste vara mer än en box-ticking övning, vilket det lätt kan bli då det är svårt att veta vad 

som är relevant då bland annat GRI:s ramverk är lång och generisk (Hill, 2006). 

2.6 Legitimitetsteorin 

Legitimitet är en resurs som krävs för att en organisation ska överleva på en marknad (Deegan 

& Unerman, 2011). Resursen kan ses som ett socialt kontrakt som finns mellan samhället, 

omgivningen och organisationer om hur organisationer bör agera för att accepteras och få 

fortsätta verka på marknaden (Deegan & Unerman, 2011). Det finns en typ av konsensus 

kring forskningsområdet granskning av hållbarhetsrapporter, att det som organisationer vill 

uppnå är legitimitet (O’Dwyer, Owen & Unerman, 2011). Vidare säger de att om kunskap 

kan uppnås om hur granskningen av dessa rapporter är konstruerade kan uppkomsten av 

reliabilitet, trovärdighet och hur det uppfattas av intressenter belysas (O’Dwyer et al., 2011).  

 

Under de senaste decennierna har hållbar utveckling blivit en allt viktigare fråga för 

organisationer (Westermark, 2013). Det sociala och miljömässiga ansvarstagandet har blivit 

ett verktyg för att skapa legitimitet gentemot samhället (Westermark, 2013). Legitimitet är 

högst relevant för organisationer som anlitar en granskare, men även ur revisorns perspektiv 

då det är en balansgång mellan att upprätthålla legitimitet mot klienten och förbli objektiv 

och oberoende (O’Dwyer et al., 2011).  

 

Balansgången är även viktig i rapporten för hur positiv och negativ information ska redovisas 

(Hahn & Lülfs, 2014). Om intressenterna anser att den negativa informationen inte 

överensstämmer med samhällets outtalade regler och ideal kan en organisations legitimitet 

brista (Hahn & Lülfs, 2014; O’Dwyer et al., 2011). Om granskning av 

hållbarhetsredovisningar och hållbarhetsrapporter inte är ett krav finns det en tendens hos 

organisationer att skönmåla det som presenteras (Hahn & Lülfs, 2014). 

 

Legitimitetsteorin är applicerbar i denna studie då målet med att få sin hållbarhetsredovisning 

granskad av en oberoende tredje part är att stärka kvaliteten och få trovärdighet från 

samhället. Vilket kan jämföras med det sociala kontraktet för att accepteras och överleva på 

marknaden.  
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2.7 Analysmodell och sammanfattning 

Vad som utgör kvalitet på hållbarhetsredovisningar och hållbarhetsrapporter kan sägas följa 

de kvalitativa egenskaperna (begriplig, tillförlitlig, relevant och väsentlig), eller de sex 

kriterier som Diouf och Boiral (2017) presenterar (balans, jämförbarhet, träffsäkerhet, 

tidsenlig, klarhet och trovärdighet). Även om benämningarna är olika är innebörden av de 

kvalitativa egenskaperna och Diouf och Boirals kriterier densamma (Fonesca et al., 2012). 

Vidare anses det viktigt att förankra strategier för hållbarhetsarbetet i företagsvisionen eller 

verksamhetsidén för att få enhetlighet och målöverensstämmelse genom hela organisationen. 

Tidigare forskning visar också att ett granskat hållbarhetsdokument innebär att den dels 

erhåller högre förtroende från intressenter och dels höjer den faktiska kvaliteten på 

redovisningen. 

 

Revisorns roll är att antingen översiktligt eller begränsat granska hållbarhetsdokumentet och 

därefter lämna ett yttrande. Men hur arbetsprocessen ser ut och hur den utförs i förhållande 

till en granskning av en finansiell rapport är något som står obesvarat. Att intressenter 

efterfrågar mer hållbarhetsinformation står klart och tidigare forskning visar att det finns ett 

värde för investerare i hållbarhetsdokumentet. 

 

Översiktlig granskning liknar en granskning av finansiella rapporter i den och innefattar en 

högre nivå av yttrande än den begränsade som innebär att granskaren mer eller mindre bara 

kollar att det som enligt lag sägs ska vara med i rapporten och det som presenteras 

överensstämmer. Hur yttrandet presenteras skiljer sig också då översiktlig granskning sker i 

positiva ordalag och den begränsade i negativa formuleringar. Vidare säger Boiral et al. 

(2017) att revisorer är mer benägna att fria än att fälla företag vid tveksamheter i revisionen.   

 

Det finns risker som är förknippade med hållbarhetsredovisningar och hållbarhetsrapporter, 

i form av greenwashing och cherry-picking som innebär att det som presenteras är på något 

sätt en försköning av verkligheten. Där den antingen presenteras med positiv information 

trots negativa hållbarhetsprestationer eller fördelaktiga nyckeltal lyfts fram samtidigt som de 

negativa aspekterna göms undan i bakgrunden. Vidare kan också fenomenet box-ticking 

nämnas som innebär att revisorn följer en checklista och bara kryssar i boxar och således 

försummar sitt kritiska tänkande, att inte utgå från väsentlighet och risk. 

 

Den här studien ämnar tillämpa legitimitetsteorin då själva processen för organisationer att 

uppsöka granskning handlar om att uppnå legitimitet från samhället (i studiens kontext, icke-

professionella investerare). Vidare kan den också förklara den balansgång revisorn måste 

hantera vid sin granskning mot både sin direkta klient (organisationen) men även mot dennes 

klient (icke-professionella investerare). Därefter är det icke-professionella investerare vars 

förtroende för hållbarhetsdokument som kan undersökas med hjälp av legitimitetsteorin. Då 

det är investerarna som efterfrågar informationen torde de ha nytta av den. 
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Figur 1 Analysmodell 

 

Slutligen avser analysmodellen som presenteras i figur 1 att förtydliga enligt den tidigare 

forskning är det den rapporterande organisationens mål med upprättandet av 

hållbarhetsdokumentet att uppnå legitimitet. Legitimitet är något som företag eftersträvar då 

det skapar en stabil och säker ställning på marknaden. Dokumentet i sig skulle kunnat bidra 

med legitimitet om inte försköning av densamma förekommit. Det får organisationer att 

anlita granskare av dokumentet för att stärka upp legitimiteten och trovärdigheten gentemot 

samhället. Då förutsätts således att granskningen gör att dokumentet blir av bra kvalitet vilket 

kan ifrågasättas, likaså den eftersökta legitimiteten som är anledningen till att rapporten 

skapats. Det råder även en oklarhet huruvida de externa intressenterna som tar del av 

rapporten uppfattar detta som kvalitet och grund för sina framtida investeringsbeslut.  
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3.  METOD 

 
I metodkapitlet presenteras studiens forskningsansats, därefter förklaras hur sökningen för 

relevant tidigare forskning genomförts, hur studiens har avgränsats och sedan presenteras 

studiens datainsamling för hur empirin har samlats in. Sedan följer avsnittet om studiens 

analysmetod för att till sist avslutas med forskningskvalitet för att stärka studiens resultat. 

 

3.1 Forskningsansats 

Bryman och Bell (2013) menar att det finns två typer av forskningsansatser, kvalitativ och 

kvantitativ ansats. Kvalitativ forskning lägger vikten på ord och kvantitativ forskning betonar 

vikten av kvantifiering och analys av den insamlade datan (Bryman & Bell, 2013; David & 

Sutton, 2016). För att uppfylla studiens syfte har en kvalitativ ansats använts, vilket innebär 

att vikt har lagts på ord från de djupintervjuer som genomfördes. Denna ansats valdes då 

området som studeras är komplext och eftersom studiens författare eftersöker att skapa en 

djupare förståelse för ämnet är en kvalitativ ansats med intervjuer och djupintervjuer mer 

lämpligt. 

  

Då den här studien samtidigt utvecklat den teoretiska referensramen, det empiriska 

underlaget och analysen har författarna valt att tillämpa en abduktiv ansats. Abduktion är en 

kombination av en induktiv och en deduktiv ansats, vilket innebär en integrerad ansats där 

de olika delarna utökar författarnas förståelse för både teori och de empiriska observationerna 

(Dubois & Gadde, 2012). Vidare följer den inte heller en specifik ordningsföljd utan delarna 

påverkar varandra i en fram-och-tillbaka relation (Dubois & Gadde, 2012; Larsson, Lilja & 

Mannheimer, 2005). 

 

Syftet med abduktion är att hitta en matchning mellan teori och verklighet. Då är det lämpligt 

att ha en sådan ansats, för att förstå teori behövs empiriska observationer och för att förstå 

empiriska observationer behövs teorier (Dubois & Gadde, 2012). Det är tillämpbart i den här 

studien då författarna har parallellt utvecklat den teoretiska referensramen och den empiriska 

insamling vilket sedan mynnar ut i analysen.  

3.2 Litteratursökning 

Litteratursökningen till denna studie har gjorts genom att använda litteratur för de relevanta 

teorier, sökmotorn Google Scholar, Scopus och Luleå tekniska universitets egen databas för 

att få fram relevanta vetenskapliga artiklar och litteratur. Vid litteratursökningen har följande 

sökord använts: “Audit sustainability report”, “Assurance sustainability report”, 

“Sustainability reporting”, “Assurer sustainability report”, “Sustainability reporting audit 

quality”, “Sustainability report investor”, “Sustainability accounting” och “Corporate social 

responsibility audit quality”. Studien har även använt lagtexter och facklitteratur, därutöver 

har även den funna litteraturens citeringar och referenser nyttjats i syfte att finna annan 

relevant litteratur.  
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3.3 Avgränsning 

Studien har avgränsats till revisionsbyråer inom kategorien Big 4, då dessa revisionsbyråer 

är ledande inom granskning av hållbarhetsdokument (Martínez-Ferrero & García-Sánchez, 

2018). Studien inriktar sig mot revisorer anställda på Big 4-byråer som är kunniga inom 

hållbarhetsredovisning, både de som är hållbarhetsrevisorer men även finansiella revisorer 

som lämnat utlåtanden på hållbarhetsrapporter. Revisorerna hittades genom att kontakta 

revisionsbyråer via e-post och telefon och därefter bli satta i kontakt med personer som var 

lämpade att besvara våra frågeställningar. De icke-professionella investerare som medverkar 

i studien är studenter vid Luleå tekniska universitet. Studenter valdes som ett 

bekvämlighetsurval med hänsyn till studiens begränsade resurser samt att heltidsstudenter 

kan förväntas ha samma ekonomiska förutsättningar. Detta då många studenter har det 

statliga studiemedlet (studielån och studiebidrag) som huvudsaklig inkomst under studietiden 

(CSN, 2018). Studenterna valdes slumpmässigt och efter bekräftelse att de var 

aktieintresserade blev de tillfrågade om de ville medverka i studien.  

3.4 Datainsamling 

Insamling av data har skett kvalitativt med semistrukturerade telefonintervjuer med 

hållbarhetsrevisorer eller revisorer på andra sätt insatta i granskning av hållbarhetsdokument 

samt intervjuer med icke-professionella investerare på plats. Semi-strukturerade intervjuer 

innebär att frågorna som ställs följer en intervjuguide, men även frågor som inte är utformade 

i intervjuguiden kan komma att ställas om det knyter an till något intervjupersonen säger 

(Bryman & Bell, 2013). Dessutom har intervjupersonen större frihet att utforma svaren själv 

(Bryman & Bell, 2013), vilket är vad författarna till den här studien eftersöker.  

 

Detta då författarna ämnar skapa en stämning som upplevs mer som en konversation än ett 

förhör men fortfarande uppfattas som seriös och professionell. Vidare ställs öppna frågor för 

att respondenten ska få tolka frågan själv och därefter ge sitt svar, senare i intervjun kan 

specificerade frågor ställas för att få svar inom specifika områden. Innan intervjuerna 

genomförde författarna pilotstudier för både intervjuguiden av revisorer och för icke-

professionella investerare. De genomfördes för att säkerställa att de frågor som kom att ställas 

under intervjuerna var relevanta och att studiens syfte skulle kunna uppfyllas med hjälp av 

dem. Efter pilotstudien genomförts reviderades frågorna baserat på respondentens tolkning 

av frågorna. 

  

Djupintervjuerna med revisorerna genomfördes över telefon, då respondenterna befann sig 

på annan ort och då vissa intervjuer bokades in med kort varsel bidrog telefonintervjuer med 

mer flexibilitet. För att få schemat att gå ihop valde således författarna att genomföra 

intervjuerna via telefon. Vidare påverkas inte heller respondenten av intervjuarnas personliga 

egenskaper och risken för missvisande svar på grund av det minskar (Bryman & Bell, 2013).  

 

Författarna till studien valde även att låta intervjuobjekten ta del av frågorna innan intervjun 

för att förhoppningsvis få väluttänkta och kvalitativa svar. En eventuell risk med att låta 

intervjuobjekten ta del av frågorna är att spontaniteten i svaren kanske försvinner och istället 

få ett intränat manus. Det motverkades genom att djupintervjuerna var semi-strukturerade 

och följdfrågor ställdes baserat på det intervjuobjekten svarade. Då alla intervjuobjekt är 

anonyma valdes att härefter hänvisa till dem som Revisor A-F och Investerare A-H. Vidare 

kommer inte heller datum för intervju eller annan avslöjande information att presenteras. 
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I tabell 1 nedan presenteras information angående intervjuade revisorer. Intervjuobjekten är 

anonyma och författarna har därför valt att även exkludera information angående vilken 

revisor som jobbar på respektive revisionsbyrå inom Big 4. 

 

Tabell 1 Respondentinformation revisorer 

Respondenter Födelseår År i 

revisionsbranschen 

Antal år inom 

området hållbarhet 

Revisor A 1970 24 22 

Revisor B 1990 4 2 

Revisor C 1984 8 1.5 

Revisor D 1980 13 13 

Revisor E 1983 7 2 

Revisor F 1977 13 10 

 

Intervjuerna med icke-professionella investerarna utfördes på plats och även där tillämpades 

en semistrukturerad ansats. Här fick däremot respondenterna inte ta del av intervjufrågorna 

på förhand, detta då ett intränat manus hade varit till nackdel för studien. Här eftersöktes 

spontaniteten och möjligheten att läsa av ansiktsuttryck och kroppsspråk hos respondenterna. 

 

I Tabell 2 nedan presenteras information angående intervjuade investerare. Icke-

professionella investerares utbildning och antal år in i utbildningen exkluderades då 

författarna inte ansåg det vara relevant för studien eftersom det inte behöver påverka deras 

intresse för värdepappershandel. 

 

Tabell 2 Respondentinformation investerare 

Respondenter Födelseår År med aktieintresse 

Investerare A 1996 2 

Investerare B 1993 3 

Investerare C 1995 3 

Investerare D 1996 2 

Investerare E 1983 21 

Investerare F 1992 2,5 

Investerare G 1987 6 

Investerare H 1993 5 
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3.5 Analysmetod 

För att analysera resultaten har författarna valt att tillämpa en tematisk analysmetod. Där 

istället för att påtvinga empirin till att framställa teman har teman växt fram ur empirin (David 

& Sutton, 2016). Det gestaltar sig genom att utifrån den insamlade empiri så har olika teman 

tagits fram, som senare utgör grunden för analysen. Braun och Clarke (2006) presenterar sex 

steg för processen tematisk analys: (1) bli familjär med datan, (2) skapa initiala koder, (3) 

leta efter teman, (4) revidera temana, (5) definiera och namnge temana och (6) producera 

slutprodukten. 

 

Författarna till den här studien följde i stora drag den proceduren för att skapa teman som 

sedan blev analysunderlaget. Det inleddes med att transkribera den insamlade informationen 

och läsa igenom den flertalet gånger för att skapa sig en uppfattning av materialet och sedan 

koda den insamlade empirin. Därefter delades den in i olika teman som sedan revideras för 

att skapa en överensstämmelse med den kodade informationen. Därefter genomfördes 

analysen med hjälp av dessa teman. 

3.6 Forskningskvalitet 

För att styrka studiens kvalitet kommer vissa kriterier behöva uppfyllas. I kvantitativa studier, 

och i vissa kvalitativa studier, är begreppen reliabilitet och validitet de vanligaste kriterierna 

för kvalitetsstyrkning. Då behöver begreppen formuleras om för att bättre passa till 

kvalitativa studier, där finns det däremot en diskussion huruvida de verkligen är tillämpliga 

för kvalitativ forskning eller om helt egna termer ska specificeras och användas (Bryman & 

Bell, 2013). Lincoln och Guba (1985) och Guba och Lincoln (1994) föreslår att kriterierna 

trovärdighet och äkthet ska tillämpas för kvalitativ forskning som alternativ till reliabilitet 

och validitet. Detta då reliabilitet och validitet förutsätter att det är möjligt att konstatera en 

absolut bild av verkligheten, då de menar att det kanske finnas flera hållbara beskrivningar 

av densamma (Bryman & Bell, 2013). För att kvalitetssäkra den data som den här studien 

använder sig av appliceras trovärdighet och äkthet för att säkerställa tillförlitligheten och 

noggrannheten i studiens mätningar. 

3.6.1 Trovärdighet 

Trovärdighet utgörs av fyra delkriterier: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 

konfirmering (Bryman & Bell, 2013). Tillförlitlighet uppnås genom att erbjuda alla 

respondenter att få ta del av sina intervjusvar i efterhand och bekräfta att de blivit korrekt 

uppfattade, således kan studien sägas följa god forskningsetik. Vidare så spelades 

intervjuerna in för att senare transkriberas, transkriberingen genomfördes för att säkerställa 

att det som sades intervjuerna vid senare tillfälle skulle underlätta för författarna. Den bidrog 

också till att underlätta för författarna att kunna fokusera på vad intervjupersonen sade och 

således kunde ställa relevanta följdfrågor, samtidigt som tillförlitligheten ökar.  
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Då det kan finnas många olika beskrivningar av den sociala verkligheten och för att 

säkerställa studiens beskrivning av denna ska den sociala verkligheten beskrivas fylligt 

(Bryman & Bell, 2013). Överförbarheten uppnås genom att så detaljerat och utförligt som 

möjligt beskriva kontexten som studien utförs i. Således kan läsaren bedöma till vilken grad 

resultatet är överförbart till andra miljöer. Dessutom bifogas intervjubilagorna för att studien 

ska kunna utföras igen vid ett senare tillfälle. Pålitlighet är motsvarigheten till reliabilitet för 

kriterierna trovärdighet och äkthet (Bryman & Bell, 2013). För att säkerställa alla steg i 

forskningsprocessen har studien kontinuerligt granskats och fått motta kritik från opponenter 

och handledare för att förbättra studien och styrka processen.  

 

Då författarnas utgångspunkt är att det inte går att uppnå en fullständig objektivitet i 

forskning ska författarna försöka säkerställa att de utfört studien i god tro, att personliga 

värderingar inte uppenbart genomsyrar utförandet eller slutsatserna i studien (Bryman & 

Bell, 2013). Guba och Lincoln (1985) menar att det är upp till författarna att slå fast hur pass 

mycket det går att styrka studiens resultat, vilket utgör konfirmeringskriteriet. Då studien 

författas av två olika skribenter minskar risken att personliga värderingar påverkar utfallet av 

studien. Vidare har författarna inget personligt intresse av huruvida hållbarhetsdokuments 

kvalitet påverkas av revisorers granskning och har därmed ingen vinning av eventuellt utfall. 

Därmed kan författarna sägas vara i god tro. 

3.6.2 Äkthet 

Äkthetens delkriterier utgörs av rättvis bild, ontologisk-, pedagogisk-, katalytisk- och taktisk 

autenticitet (Bryman & Bell, 2013). Det första kriteriet handlar om huruvida studien ger en 

rättvis bild av det som studerats och om de personer som intervjuats åsikter och uppfattningar 

representerar den grupp av personer som undersökts (Bryman & Bell, 2013). Det har 

säkerställts genom att intervjua respondenter tills dess att ytterligare intervjuer inte ger någon 

ny information kring ämnet och således förbättra empiriunderlaget till studien. Då närmar sig 

studien det som kallas för teoretisk mättnad.   

Autenticiteterna behandlar huruvida de medverkande får en bättre förståelse för sin och andra 

personers upplevelser av den sociala situation och miljö de verkar i (Guba & Lincoln, 1994). 

Vidare ska det också bidra till att respondenterna ska ha bättre möjligheter att förändra sin 

situation därefter (Guba & Lincoln, 1994). Genom att revisorerna fick ta del av frågorna i 

förhand fick de också tid på sig att tänka igenom dels ämnet och dels deras egna situation. 

Förhoppningsvis kunde de då reflektera över sin egen situation, andras situationer och skapa 

förutsättningar för dem att kunna förändra sin situation därefter. De icke-professionella 

investerarna fick inte ta del av intervjuguiden på förhand, men däremot utfördes intervjuerna 

med dem på plats och intervjusvaren blev mer spontana och angreppssättet uppmuntrade dem 

till att tänka mer omfattande. Således fick de betänka både sin egen och andras situationer 

genom hela intervjun. 
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4.  EMPIRI 

 
I empirikapitlet kommer resultatet av intervjuerna att presenteras. Det inleds med 

revisorernas syn och roll vid granskning av hållbarhetsdokument och deras syn på kvalitet. 

Därefter presenteras de icke-professionella investerarnas syn och uppfattning av 

hållbarhetsdokument.  

 

4.1 Revisorer 

4.1.1 Syn på hållbarhetsdokument 

Respondenterna anser att hållbarhetsredovisningar har potentialen att medföra något positivt, 

därefter är det upp till rapporterande bolag att ta ställningstagande till 

hållbarhetsredovisningarna. Revisor C sa att rapporterande bolag “[...]kan välja att se det 

som någonting positivt och värdeskapande eller som en onödig och tidskrävande 

pappersprodukt”. Vidare anser Revisor D att det “beror väldigt mycket på vilken ansats 

bolaget i fråga har”. Med det menar Revisor D att bolagets hållbarhetsredovisning kan vara 

väldigt generiskt eller väldigt enkelspårigt och endast redovisa det som är positivt. Vilket 

resulterar i en obalanserad bild och är då inte värdeskapande.   

 

Revisor F anser att hållbarhetsredovisning är väldigt viktigt, både internt och externt för 

verksamheten som uppför hållbarhetsdokumenten. “Hållbarhetsredovisningar har ett viktigt 

syfte i att kommunicera både om utmaningar och riskerna som olika verksamheter står inför 

men också hur de hanteras”. Framställningen av hållbarhetsdokument leder till mer 

diskussion i verksamheten vilket kan hjälpa till att belysa “[...]vilka vita fläckar eller luckor 

man har”.  

 

Vidare belyser Revisor B att hållbarhetsdokument ger en bättre helhetsbild av 

organisationens verksamhet. “[...]jag tycker så klart att det är väldigt viktigt och för att ge 

en enhetlig bild av ett företags verksamhet på ett annat sätt än vad man traditionellt har gjort 

med vanlig finansiell rapportering.”. Revisor B anser också att det är positivt att det blir 

vanligare att redovisa hållbarhetsdokument och att det nu är lagstadgat för större 

organisationer att hållbarhetsrapportera. 

 

Slutligen belyser Revisor A att det är ett väldigt nytt område som är under utveckling men 

tror att redovisningen av hållbarhetsdokument är relevant men att de är av “[...]olika 

karaktär, de är väldigt svårt att dra alla rapporter över en kam”, detta då alla 

hållbarhetsdokument är olika då det finns flera accepterade redovisningsramverk. Revisor A 

tror att området kommer att fortsätta att utvecklas och stabiliseras men att det kommer ta 

många år tills dess. 
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4.1.2 Syn på kvalitet 

I mångt och mycket definierar respondenterna kvalitet på hållbarhetsredovisningar liknande 

varandra. Revisor A anser att det är stor skillnad på granskade och icke-granskade 

hållbarhetsredovisningar. Av den anledningen är det första kravet vid utnämning av bästa 

hållbarhetsredovisning, från FAR, att den ska vara granskad. Givet att 

hållbarhetsredovisningen är granskad anser Revisor A: 

 

”Den måste vara överskådlig, man måste förstå hur hållbarhet hänger ihop 

med företagets övergripande mål. Om man går ner på detaljer så tycker jag att 

det ska finnas en jämförbarhet i nyckeltalen i tidsserie, precis som man har en 

fem års översikt i finansiella rapporter” 

 

Revisor A anser att upplägget på en hållbarhetsredovisning ska vara likt en finansiell rapport 

där nyckeltalen ska vara jämförbara över tid samt att rapporten inte ska vara alltför grafisk. 

Detta då respondenten har märkt att organisationer som arbetar mer strukturerat med 

hållbarhetsarbete börjar byta ut grafer mot tabeller för att få ett bättre presentationsformat. 

 

Vidare säger Revisor A att organisationer som självmant väljer att få sin 

hållbarhetsredovisning granskad kommer att hålla en högre kvalitet då det är viktigt för 

bolaget att det blir bra. Slutligen säger respondenten att det inte får glömmas vilka i bolaget 

som har beställt tjänsten granskning och ifall organisationens styrelse har skrivit på 

hållbarhetsredovisningen. Exempelvis är det viktigt att se vem det är som är som har beställt 

hållbarhetsredovisningen, om det är marknadsavdelningen, kommunikationsavdelningen 

eller styrelsen. 

 

Enligt Revisor B är väsentlighetsanalys och röd tråd viktiga delar. Detta då det är viktigt för 

läsaren att kunna förstå varför organisationen redovisar som den gör, vad som redovisas och 

mäts och hur det är kopplat till den rapporterande organisationens verksamhet. Även uttalade 

strategier utgör högre kvalitet om organisationen kan påvisa de framsteg som de gör inom 

det området över tid: 

 

“Det är hög kvalitet om man har en uttalad strategi om hållbarhet, man har 

ett mål. Kanske både på lång och kort sikt och sen att man även har data att 

man visar utfallet kopplat till målen och faktiskt mäter mot dem och kan 

förklara för läsaren hur det går i ens progress. Och såklart behöver den vara 

balanserad och transparent och ge en ärlig bild av var företaget står, att man 

accepterar sina utmaningar och inte bara pratar om de bra aspekterna och 

bara använder det som en kommunikationsprodukt.” 

 

Vidare belyser Revisor B att det krävs att ett hållbarhetsdokument ska vara ärligt och inte 

användas som en kommunikationsprodukt utan vara balanserad. Med balanserad menar 

revisor B att det inte enbart ska redovisas positiva saker utan även negativa aspekter också 

för att ge en trovärdig bild av organisationen. 

 

Revisor C lägger vikt på att det ska vara en vettig riskanalys och att redovisningen ska vara 

rättvisande och korrekt då det enkelt framgår om ett företags risker är ur tiden eller påhittade. 

Det som kan sägas är att alla respondenter anser att den ska erbjuda en rättvisande bild av 

verksamheten med positiva aspekter och deras utmaningar: 
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“[...]när man som läsare tycker att det här är faktiskt vettiga risker som de 

belyser. Det tycker jag ger en högre kvalitet, riskanalysen på nått sätt rätt, eller 

att de är rätt ute i den så blir det som kommer därefter också mycket bättre, då 

resonerar de på rätt saker, de följer upp rätt saker i själva 

hållbarhetsrapporten” 

 

Även Revisor D anser att en hållbarhetsredovisning ska vara rättvisande men också 

fullständig och ge en korrekt bild av verksamheten, det vill säga att vikt ska ligga på områden 

som är viktiga för bolaget och intressenterna och att redovisningen endast består av relevant 

information: 

 

”Att den ger en så rättvisande och fullständig bild av verksamheten som 

möjligt. Det vill säga att man fokuserar på de områden som är viktiga för 

bolaget, dess intressenter och de områdena beskriver man på ett balanserat 

sätt, så fullständigt och korrekt som möjligt. Det är kvalitet tycker jag. Snarare 

än att man kör en bombmatta och beskriver allt som man kan beskriva om olika 

områden, utan att försöka hålla den fokuserad till de områden som är viktiga 

och lägger mer krut där” 

 

Vidare anser Revisor E att kvalitet är att den rapporterande organisationen har grundlig 

kontroll över informationen som samlats in och presenteras, det ska inte finnas några 

estimeringar utan informationen ska vara kontrollerad innan den skickas till revisionsbyrån 

för granskning. Revisor E anser även att det är viktigt för kvaliteten att det finns en röd tråd 

och att läsaren ska kunna förstå vad som menas, detta då det är viktigt för att kunna se ”[...] 

kopplingen från risk, policy, resultat, KPI:er, uppföljning och hur man kommer att jobba 

långsiktig.”. 

 

En till aspekt som både Revisorerna D och E lyfter fram är att det är viktigt för kvaliteten i 

en hållbarhetsredovisning är att den ska vara balanserad, att även negativa aspekter tas upp 

och hur bolaget ska bemöta det negativa. Både Revisor D och E belyser att det ökar 

trovärdigheten för en hållbarhetsredovisning. 

 

Avslutningsvis belyser Revisor F att kvalitet i ett hållbarhetsdokument inte beror på storleken 

hos den rapporterande organisationen utan på den interna strukturen eller huruvida styrelsen 

och företagsledningen är involverade i hållbarhetsfrågor. Om styrelsen och företagsledningen 

är involverade hamnar hållbarhetsdokumenten högre upp på agendan och då blir det viktigare 

i alla led med högre kvalitet. 
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4.1.3 Granskning av hållbarhetsdokument 

Hur revisorerna granskar innehållet i hållbarhetsredovisningar skiljer sig inte mycket från en 

granskning av en finansiell rapport. Den stora skillnaden enligt Revisor A ligger i att typen 

av nyckeltalen skiljer sig åt och det finns ingen enhet som gäller för alla nyckeltal som vid 

en finansiell revision. Dessutom är det svårare att definiera vilka nyckeltal som är relevanta 

för den rapporterande organisationen, då hållbarhetsredovisningen ska innehålla information 

som är relevant för den rapporterande organisationen. Vilket innebär att inga 

hållbarhetsredovisningar kommer att se exakt likadana ut eller innehålla exakt samma 

information. 

 

“Den stora viktiga skillnaden mellan en vanlig finansiell rapport och en 

hållbarhetsredovisning är att i den finansiella redovisningen har du 

förutbestämt vad som ska redovisas medan i en hållbarhetsredovisning måste 

du börja med att förklara varför du redovisar vissa områden och varför 

rapporten har den här omfattningen” - Revisor A 

 

Det gör att revisionsuppdrag inleds med att definiera vilken information som presenteras och 

varför. Det för att kunna kartlägga vart det finns risker i processen och som sedan används 

till grund för en riskanalys som guidar granskningen. Därefter ser processen relativt lik ut en 

finansiell granskning i att revisorerna ber att få underlag av bolaget som granskas för de 

påståenden som den rapporterande organisationen kommer med. För att därefter undersöka 

sanningshalten i bolagets påstående.  

 

“Då börjar vi under hösten att kartlägga lite hur deras rapporteringsprocess 

ser ut att vi är ute hos kunden, har intervjuer för att kartlägga hur de går 

tillväga för att samla in data kopplat till den information som sedan redovisas 

i hållbarhetsrapporten”- Revisor B 

 

Granskningen följer regelverket ISAE 3000 som är den internationella standarden för att 

granska icke-finansiell information. I Sverige tillämpas sedan ett antal år tillbaka RevR 6, 

som är en egen revisionsstandard för svenska revisorer och är uppbyggt som ett förtydligande 

av ISAE 3000. Den revisionsstandarden framtogs i samband med att det blev obligatoriskt 

för statliga ägda bolag att producera en hållbarhetsredovisning. Men nu pågår ett remissarbete 

i IASB för att ta fram en egen internationell revisionsstandard motsvarande den svenska 

RevR 6.  

 

De tillfrågade revisorerna anser att deras granskning ökar kvaliteten på 

hållbarhetsredovisningen. För det första att det är någon extern som utmanar den 

rapporterande organisationens påståenden och ställer kritiska frågor gällande det som 

presenteras. För det andra, att när den rapporterande organisationen vet att det som 

presenteras kommer att bli granskat bidrar det till analys huruvida informationen faktiskt 

stämmer. Vilket revisor D menar utmanar bolagen med ett tankesätt “har ni tänkt rätt här? 

stämmer det här verkligen?”. Granskningen medför att den presenterade informationen ses 

över flera gånger och stärker den. 
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Lagstadgade hållbarhetsrapporter upprättade utifrån ÅRL omfattas inte av den 

revisionsstandarden utan har fått en helt egen standard i RevR 12. En hållbarhetsrapport 

granskas i den form att revisorn undersöker huruvida allt enligt lag efterfrågad information 

presenteras i rapporten. Det blir mer som en checklista att följa och bocka av allt eftersom 

delar av rapporten har kollats. Som Revisor C sa vid intervjutillfället “det är mer en 

avbockningsövning som vi gör, som kanske inte är särskilt omfattande”.  

 

En hållbarhetsrapport kan dessutom hamna på en finansiell revisors bord, som inte har 

samma erfarenhet eller kunskap om hållbarhetsarbete som en hållbarhetsrevisor. Revisor C, 

som är finansiell revisor, om hållbarhetsrevisorer ”de bidrar med den kompetens de har, de 

hjälper till och stöttar oss revisionsteam i granskningen”. Vidare fortsätter revisor C att 

revisionsbyråns hållbarhetsspecialister har tagit fram en checklista som de använder när 

specialisterna inte kan medverka. 

 

Vid en hållbarhetsrapport som upprättats utefter ÅRL innebär revisorernas granskning att de 

egentligen bara undersöker om hållbarhetsrapporten följer vad som definieras i lagen. Vilket 

innebär att ingen direkt kvalitetssäkring genomförs från revisorernas sida. Däremot vid en 

frivilligt översiktligt granskad hållbarhetsredovisning har revisorn ett ansvar undersöka om 

vad som presenteras överensstämmer med verkligheten.  

4.1.4 Kvalitativa egenskaperna 

Alla tillfrågade revisor anser att de kvalitativa egenskaperna är väldigt viktiga och Revisor 

A påpekade att GRI:s ramverk som används vid uppförande av hållbarhetsdokument bygger 

på de kvalitativa egenskaperna som är byggstenarna i finansiell redovisning. Vidare under 

intervjuerna använde revisorerna de kvalitativa egenskaperna eller synonymer till 

egenskaperna vid flertalet tillfällen. 

 

Revisor D sa likt Revisor A att GRI:s riktlinjer, som för det mesta används för upprättandet 

av hållbarhetsdokument är en del av redovisningsprinciperna och ska vara “[...]förståelig, 

fullständig, tillförlitlig, att den fokuserar på materiella frågor alltså relevanta frågor” 

Vidare sa Revisor D att det är svårt med jämförbarhet, för det kan vara svårt att jämföra 

hållbarhetsdokument mellan organisationer. Detta då alla organisationer inte har samma 

förutsättningar för att ta fram och presentera information trots att de kanske följer samma 

regelverk. För det andra kan jämförbarhet tolkas som att kunna jämföra samma bolag mellan 

olika år, vilket är lättare men kan ändå skilja sig mycket. 

 

“[...]mellan olika år kan man ju ofta hantera däremot jämförbarhet mellan 

olika bolag den är lite mer utmanande för att man har olika förutsättningar 

och olika sätt att ta fram och presentera informationen även om man följer 

vissa riktlinjer” 
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Vidare säger Revisor E, likt Revisor D, att jämförbarhet blir mer viktigt när bolagen behöver 

redovisa KPI:er, siffror och resultat men det kräver också att bolagen utförligt beskriver sina 

tillvägagångssätt hur informationen har samlats in eller beräknats. Revisor E säger även att 

det är viktigt med begriplighet, stressar vikten av väsentlighet och att de främjar att 

organisationer ska göra en väsentlighetsanalys innan som en grund för deras 

hållbarhetsdokument: “Vi promotar mycket att man ska göra en väsentlighetsanalys innan, 

som utgångspunkt i sin hållbarhetsrapport så att man har med det som är väsentligt för sina 

intressenter och för bolaget”. 

 

Slutligen tar Revisor B upp att de kvalitativa egenskaperna är väldigt viktiga även i 

granskningsprocessen då det är revisorernas jobb att se till att hållbarhetsdokumentet ger en 

rättvis bild av organisationen. Detta görs endast genom att intervjuer med intressenter och 

olika avdelningar i organisationen huruvida deras uppfattning är densamma som 

organisationen redovisar.  

4.1.5 Dålig kvalitet i hållbarhetsdokument 

Överlag svarade revisorerna liknande på frågan om vad som är dålig kvalitet i 

hållbarhetsdokument. Revisorerna la vikt på två stycken olika typer av dålig kvalitet på 

hållbarhetsredovisningar och hållbarhetsrapporter, den ena är att enbart positiv information 

om bolaget lyfts fram. Som Revisor B formulerar det “[...]otydlig koppling, det är liksom 

greenwashing att man bara lyfter fram positiva påverkan man har men man troligtvis har 

ganska mycket negativ påverkan någonstans också på hållbarhetsaspekter”. Även revisor D 

nämner det “[...]extremt generisk, att det inte känns som att den har så mycket med 

verksamheten att göra. Eller att den är ensidig på så vis att den bara beskriver väldigt 

positiva saker”.  

 

Den andra typen gäller presentation av för mycket information, speciellt om det gäller 

information som inte är relevant för bolagets hållbarhetsarbete. Som revisor D fortsätter 

“[...]eller att man kör bombmatta och beskriver allt möjligt men väldigt fragmenterat så det 

är svårt för en läsare och förstå vilka är egentligen de viktiga punkterna här”. Även revisor 

C nämner det: 

 

“Jag tycker också det är dålig kvalitet när den är väldigt omfattande men 

saknar struktur. Det vill säga att det är mycket blaj blaj. Det som indikeras är 

ju att man inte riktigt vet vad man ska skriva, man fyller ut, fyller ut och fyller 

ut och det blir en text som blir relativt intetsägande” 

 

Vidare belyser Revisor F att organisationer som är nya med att redovisa hållbarhetsdokument 

är i början på sin mognadsfas och att det krävs tid innan en organisation mognar och får en 

bra process i sitt arbete. I början kan hållbarhetsdokumenten vara luddiga, svåra att förstå 

vad som är väsentligt för dokumentet och mer beskrivande än redovisande. 

 

“Kanske är det ett långdraget svar på frågan om vad som är dålig kvalitet men 

jag tror att det är en klassisk grej att det är väldigt svårt att beskriva/redovisa 

något som inte finns. T.ex. har man inte gjort en riskanalys så är det väldigt 

svårt att beskriva vilka risker som finns.” 
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Om bolag väljer att presentera en uppsjö av information eller information som är uteslutande 

positivt kan det tolkas som dålig kvalitet på hållbarhetsredovisningen eller 

hållbarhetsrapporten som helhet.  

4.1.6 Greenwashing och cherry-picking 

Fenomenen greenwashing eller cherry-picking är något alla tillfrågade revisorer var bekanta 

med och deras åsikter skiljer sig ifrån varandra. Revisor A säger att det förekommer då 

rapporterande organisationer vill framhäva de positiva åtgärderna och påverkan de har. Men 

samtidigt att vid deras översiktliga granskning kräver de belägg för organisationens 

påståenden och om de inte kan framställa det kommer revisorerna att be organisationen styrka 

den information som inte kan bestyrkas. Det bekräftas av revisor B som har samma 

ståndpunkt och fortsätter med att jämförelsevis är en granskad hållbarhetsredovisning och en 

som inte är granskad är oftast lätt att åtskilja. 

 

Vidare menar revisor B att de organisationer som är mer mogna i sin hållbarhetsredovisning 

(det vill säga arbetat med det under längre tid och har det väl genomarbetat) ser de oftast 

mycket mindre av den typen av snedvriden information. Även revisor D påpekar att de 

organisationer som arbetat en längre tid med hållbarhetsredovisning och således blivit mer 

mogen inom området är mer benägna att presentera en mer korrekt och rättvisande bild av 

organisationen. Revisor D säger också att det var mer vanligt att greenwashing förekom förr 

om åren och att det kan vara kopplat till att de organisationerna blivit mer mogna inom 

hållbarhetsområdet sen dess och städat bort det. 

 

“Jag skulle säga att jag tyckte att man såg mycket mer av det förr om åren. Jag 

tror att det generellt har blivit bättre att bolagen försöker ge en mer balanserad 

bild i takt med att de blir mer mogna i sin redovisning” 

 

Revisor B nämner också att organisationer kan lämna uttalanden som kan tyckas är lite 

överdrivna men inte att hållbarhetsredovisningen som helhet utsätts för greenwashing. Ett 

etablerat ramverk för redovisning av hållbarhetsfrågor, där samma nyckeltal hanteras varje 

år leder till att hållbarhetsredovisningarna blir mer balanserade enligt Revisor A. Vilket 

motverkar möjligheterna för greenwashing och skapar en högre kvalitet på 

hållbarhetsredovisningarna. 

 

Sedan nämner både Revisor D och Revisor E att bara för att det är enbart positiv information 

som presenteras i redovisningen innebär det inte att kommer att tas emot bättre av 

intressenter. Utan snarare att ha en balanserad bild av verkligheten där risker och negativa 

aspekter tas upp kommer att stärka trovärdigheten i vad som presenteras. Då ingen 

organisation enbart har en positiv påverkan, vilket då alltså kan försämra förtroendet för det 

som organisationen har presenterat.   
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Revisor C, som bara hanterat hållbarhetsrapporter utefter ÅRL-kraven, säger att det finns 

rapporter som antingen fyller ut med ett överflöd av information eller de som gör absolut 

minimum. Men Revisor C har inte upplevt att organisationer presenterat sådana rapporter där 

greenwashing eller cherry-picking förekommer, men det har Revisor E som säger att det 

märks tydligare vid en hållbarhetsrapport som upprättats enligt ÅRL-kraven. Vilket 

överensstämmer med det Revisor B nämner, att undersökningar som genomförts av 

revisionsbyråer efter lagkravet införts visar på att resultatet är bristfälligt och i många fall 

saknas det information som enligt lagen ska vara med och trots det har rapporten skrivits 

under av en revisor. 

 

När Revisor F tillfrågades svarade denna det finns inslag av cherry-picking men att det inte 

alltid förekommer i den mängden att det kan anses vara en risk. Revisor F svarade också att 

denne inte har stött på fenomenet greenwashing men att det garanterat förekommer 

internationellt. Ytterligare sa Revisor F: 

 

“Om rapporten är väldigt omfattande kan då väsentliga frågor drunkna i 

mängden av annan information, då kanske det inte handlar om greenwash eller 

cherry-picking men ändå kan informationen försvinna, ungefär som att man 

inte ser skogen på grund av alla träd” 

 

Vilket kan liknas med citeringen på Revisor D i 4.1.5 om dålig kvalitet, att organisationer 

ibland har en för omfattande redovisning, att det som är väsentligt försvinner bland all annan 

information. 

4.1.7 Box-ticking 

Av de tillfrågade revisorerna kände flertalet av dem inte till begreppet box-ticking. 

Revisorerna anser inte heller att det är ett problem med box-ticking i granskningen av 

hållbarhetsdokument men att det kan förekomma box-ticking från de redovisande 

organisationerna.  

 

Revisor C säger att informationen som presenteras i hållbarhetsdokumenten inte är “[...]svart 

eller vitt”, vilket denne anser minskar risken för box-ticking då revisorerna inte endast kan 

bocka av på en lista utan måste analysera, exempelvis deras policys, “För har de upplyst om 

policys så måste man ändå förstå vad det är för typ av policy de beskriver och vad 

perspektivet är”. Fortsättningsvis säger Revisor E att det är större risk för box-ticking i 

granskningen av finansiella rapporter då granskningsprocessen är mer standardiserad 

“[...]där blir det ganska lätt att där blir det box-tickning om man inte är på vakt för sin egen 

del”. Vidare skiljer sig organisationers hållbarhetsdokument i upplägg och den data som 

presenteras. 

 

“Granskning av hållbarhetsrapporter är så pass mycket mer ungt än så länge 

så man måste tänka nytt och fundera hur man ska göra. Alla bolagen 

rapporterar olika, använder olika system och tar fram siffrorna på olika sätt”- 

Revisor E 

 

Vidare säger Revisor F att det är väldigt svårt att standardisera granskningen av 

hållbarhetsdokument, detta då “Hållbarhetsredovisningen är ett ganska omoget område och 

då det som är omoget är ganska svårt att standardisera”.  
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Slutligen belyser Revisor A och D att den rapporterande organisationer innehar en större risk 

att använda sig av box-ticking vid upprättandet av rapporterna.  Med det menar de att 

organisationerna vill bocka av att all information finns även om inte informationen är 

relevant.  

4.2 Icke-professionella investerare 

4.2.1 Syn på hållbarhetsdokument 

De tillfrågade investerarna har alla svarat att de anser att hållbarhetsredovisningar är viktigt. 

Investerare A nämner vikten av hållbar utveckling, då det genomsyrar vårt samhälle och det 

blir en viktig del i att finna nya kunder. Vidare nämner Investerare A att det är viktigt av 

personliga skäl då denne bryr sig mycket om hållbar utveckling. Även Investerare B säger 

att det är bra med hållbarhetsredovisning och belyser att det är bra med hållbarhetsrapporter 

som är inbakade i årsredovisningen då det beskrivs hur organisationen arbetar hållbart. 

 

Investerare C tror att hållbarhetsredovisningar har växt fram med hjälp av större avslöjanden 

som när exempelvis det kom fram att Hennes & Mauritz använde sig av barnarbete i deras 

klädproduktion “[...]när det där kom fram med H&M och barnarbete, det var inte så himla 

populärt” Av den anledningen anser även respondenten att det är väldigt viktigt och speciellt 

för större organisationer att hållbarhetsredovisa. Det belyser Investerare D och H också, som 

anser att det är bra med ökad insyn i organisationers påverkan på miljö och samhälle. Som 

investerare D säger: “Det är bra att företagen är transparenta, att man kan se vad de 

verkligen gör”. Investerare D belyser även att ett stort bolag är en intressent till samhället 

och ska därför redovisa till samhället och inte bara till sina aktieägare. 

 

Vidare anser Investerare E att det är viktigt, men att det beror på vems perspektiv en utgår 

från. Investerare E menar att organisationen som uppför hållbarhetsdokumentet troligen 

anser att det är viktigt men inte småsparare. Även Investerare F belyser detta att som 

“[...]investerare så ser man mer på värdeskapande” men då trenden i samhället är att 

hållbarhetsredovisa och därför kan organisationer som inte gör det ta skada. 

 

Avslutningsvis säger Investerare G att det är viktigt, kanske inte för avkastningen på sitt 

investerade kapital men rent ansvarstagande. Detta då den presenterade informationen kan 

hjälpa till i bedömningen huruvida en vill investera i organisationen. “[...]så att man vet om 

man vill ha med dem att göra eller inte. Om man inte vill sponsra grejor som man är etiskt 

motsatt till” 
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4.2.2 Granskning av hållbarhetsdokument 

Alla tillfrågade investerare var positiva till granskning av hållbarhetsdokument då de anser 

att det är bra att det är någon utomstående ser över informationen för att säkerställa att 

informationen är korrekt. Vidare anser de också att både kvaliteten samt deras förtroende för 

rapporten ökar av att en revisor har granskat den.  

 

Argument till att kvaliteten och förtroendet ökar av revision är att bland annat som 

Investerare D tog upp att det inte endast är hållbarhetsuppgifter i en hållbarhetsredovisning, 

viss information är affärsinformation och då är det bra att rapporten ska vara granskad “[...]så 

att man vet att man kan lita på den”. Investerare A menar att kvalitet och förtroende ökar om 

den som granskar är påläst i ämnet ”Ja det är väl klart att om en tredjepart som är utbildad 

eller kunnig i ämnet blir det så”. Även Investerare B belyser vikten av granskning för att 

informationen som presenteras ska vara reviderad: 

 

”Det finns inget syfte om det inte är granskat, annars kan ju vilket företag som 

helst säga: vi jobbar med hållbarhet och vi gör dem här åtgärderna för att 

vara exempelvis nyckelhålsmärkt. Så ja det är viktigt att det är granskat” 

 

Investerare F anser överlag att granskning bidrar till en förtroendeökning men är skeptisk till 

att granskningen utförs av revisorer då denne inte anser att revisorer kan vara helt opartiska. 

Vidare argumenterar Investerare F, som Investerare A, att det beror på den som granskar 

“Om den som granskar inte själv har jättebra koll på vad hållbarhetsredovisning innebär så 

kanske det inte blir bättre.”  

4.2.3 Investeringsvilja vid granskning 

Vid frågan om investerarna tänker på hållbarhetsredovisning när de ska investera var svaren 

inte allt för olika, majoriteten av de tillfrågade svarade att de inte tänkte på det. Investerare 

C och E var ensamma med att svara att det var viktigt. Investerare C påpekade att det berodde 

på vilken bransch. Branscher som var mer utsatta för externa påtryckningar ansåg Investerare 

C var mer viktigt att läsa hållbarhetsredovisningens riskanalys. Medan Investerare E var mer 

inne på vikten att investera i hållbara företag då dennes investeringsstrategi är långsiktiga 

investeringar. 

 

Huruvida en granskad hållbarhetsredovisning påverkar deras investeringsbeslut svarade 

majoriteten av investerarna att de inte anser att det är relevant för dem vid investeringar. 

Endast Investerare C svarade att dennes investeringsbeslut påverkas av en granskad 

hållbarhetsredovisning “För då litar jag mer på den, det ger mig mer förtroende för min 

investering”. 

 

Investerare D anser att en granskad hållbarhetsredovisning inte är viktigt för sig själv men 

ser att det kanske är jätteviktigt för en professionell investerare och större ägare som har 

större ansvar för sina pengar. Investerare D belyser även att ett stort bolag är en intressent till 

samhället och ska därför redovisa till samhället och inte bara till sina aktieägare.  
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5.  ANALYS 

 
I detta kapitel kommer den insamlade empirin analyseras i förhållande till den tidigare 

forskning som presenterats och den teori studien valt att tillämpa. 

 

5.1 Hållbarhetsdokumentets värdeskapande 

Det finns de organisationer som är tvingade enligt lagkrav att redovisa sitt hållbarhetsarbete 

och de som gör det frivilligt. I enlighet med legitimitetsteorin redovisar organisationer för att 

uppnå legitimitet, för att uppfylla det sociala kontraktet som gör att de får verka i samhället. 

Det stämmer väl överens med resultatet om huruvida hållbarhetsdokumentet är 

värdeskapande är helt upp till den rapporterande organisationen. De kan välja att se det som 

något positivt (för att uppnå legitimitet) eller att se det som något negativt som de blivit 

påtvingade på grund av organisationens storlek (i de fall det gäller hållbarhetsrapportering). 

 

Ser organisationen hållbarhetsdokumentet som en onödig pappersexercis kommer det också 

att speglas i både utförande och resultat. Där ökar risken för de dåliga exemplen av 

hållbarhetsdokument, antingen att organisationen väljer att presentera ett överflöd av 

information och därmed “kör en bombmatta”. Eller att de väljer att lyfta fram de positiva 

aspekterna och försöker gömma eller ignorera de negativa. Vilket gör att de områden som är 

viktiga för organisationen inte tydligt framkommer och inte ger intressenter någon ytterligare 

värdeskapande information. 

 

Resultatet visade att för de icke-professionella investerarna råder total överensstämmelse att 

det är viktigt att organisationer tar hänsyn till hållbar utveckling och presenterar sitt arbete 

med det i form av ett hållbarhetsdokument. Men att det inte har någon större påverkan på 

majoritetens investeringsbeslut. De icke-professionella investerarna efterfrågar således 

hållbarhetsinformation vilket överensstämmer med den teoretiska referensramen, men de 

använder inte informationen. Vilket kan bero på att de icke-professionella investerarna anser 

att det är bra ur ett större samhälleligt perspektiv men när det kommer till deras investeringar 

görs det ur ett mer själviskt perspektiv. Resultatet överensstämmer således inte med Jansson 

och Biel (2011) som säger att icke-professionella investerare investerar i 

hållbarhetsdokument för att ta socialt ansvarstagande ur ett långsiktigt perspektiv. 

  

Sammanfattningsvis gav resultaten stöd för att hållbarhetsdokument stärker företagens 

legitimitet hos icke-professionella investerare. Resultatet speglar dock ingen ökad 

investeringsvilja tack vare upprättande av hållbarhetsdokument.  
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5.2 Kvalitet på hållbarhetsdokument 

Enligt Amran et al. (2014) bör organisationen förankra att hållbarhetsstrategier och mål i 

organisationens vision blir en gemensam startpunkt för hela organisationen. Resultatet ger 

ett visst stöd till detta resonemang. Vilket syftar till att tydligt sätta upp mål för 

hållbarhetsarbetet och hur de ska ta sig dit. Det ska även vara möjligt att jämföra uppsatta 

mål med det faktiska utfallet. Med det sagt innebär det inte automatiskt att det blir högre 

kvalitet på hållbarhetsdokumentet om strategierna förankrats i organisationens vision, utan 

det erbjuder vägledning för organisationen hur de ska fortsätta jobba för att uppnå deras mål. 

Vidare säger Cheng et al. (2014) att det även leder till ökad investeringsvilja hos icke-

professionella investerare. Det överensstämmer inte med den här studiens resultat, då studien 

inte finner att investeringsviljan påverkas av hållbarhetsdokument. 

 

Resultatet överensstämmer med Diouf och Boiral (2017) kriterier att visa en balanserad bild 

av organisationens hållbarhetsarbete och risker är viktigt för att skapa kvalitet i 

hållbarhetsdokumentet. Det innebär att det inte bara är positiva aspekter som ska presenteras 

utan även negativa aspekter ska tas upp, detta för att ge en korrekt och rättvis bild av 

verkligheten. Att presentera negativa aspekter behöver inte enbart ha en negativ påverkan 

utan som Hahn och Lülfs (2014) säger kan det visa på att organisationen erkänner de risker 

som de står inför och faktiskt arbetar för att motverka dem. Vilket kan skapa legitimitet och 

trovärdighet för organisationen. Resultaten stödjer denna forskning och påvisar att 

trovärdigheten för organisationen snarare ökar då både positiv och negativ information tas 

upp. Anledningen till detta är att det inte finns någon organisation som bara har positiv 

påverkan, men viljan att erkänna brister och arbeta emot dem skapar en stark goodwill. 

 

Organisationer har tidigare misslyckats då hållbarhetsdokumenten använts som en 

kommunikationsprodukt. Att de varit mer benägna att presentera positiv information och 

bortse från de negativa aspekterna och risker som de står inför, då har de använt sig av 

exempelvis greenwashing eller cherry-picking. Resultatet visade att det var mer vanligt 

förekommande förr om åren när hållbarhetsdokument var nyintroducerade, men i takt med 

att området växt och organisationerna blivit mer rutinerade har det blivit mindre av sådana 

missvisande hållbarhetsredovisningar. Vidare tyder resultatet på att översiktlig granskning 

motverkar greenwashing då revisorer ifrågasätter och ställer krav på underlag för de 

påståenden som organisationer kommer med. Om ett överdrivet uttalande lämnas ifrågasätts 

det av revisorn och organisationen blir tvingad att presentera fakta som styrker det eller ta 

tillbaka uttalandet. Därav tycks det finnas ett behov av erfarenhet för att i granskningen finna 

och eliminera greenwash och cherry-picking, men även mogenhetsgraden hos organisationen 

är viktig. 

 

Vidare visar resultatet också på att det är viktigt med väsentlighets- och riskanalyser för att 

kunna skapa en bra hållbarhetsredovisning eller hållbarhetsrapport. Det som är viktigt för 

den rapporterande organisationen ska presenteras och dokumentet ska inte innefatta 

irrelevant information som de inte har någon användning av. Det överensstämmer med det 

Van Best, Braam och Boelens (2009) säger om att kvalitet i icke-finansiella rapporter uppnås 

genom de kvalitativa egenskaperna. Informationen som presenteras ska bland annat vara 

väsentlig, då presentation av för mycket information leder till att kvaliteten blir sämre på 

hållbarhetsdokumentet. Det blir ett sätt att förvilla läsaren och denne kan således inte utläsa 

vad som är relevant för organisationen. 
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Forskning av Zorio, García-Beneau och Sierra (2012) visar att storleken på organisationen 

hade påverkan på kvaliteten styrks inte av den här studiens resultat. Dock är resultatet en 

indikation och några större slutsatser kan således inte dras. Däremot kan större organisationer 

vara mer benägna att söka extern granskning, utefter den mediala uppmärksamheten de antas 

vara under (Dilling, 2010). Då bör de också vara mer benägna att göra en bra och utförlig 

hållbarhetsredovisning som väljs att styrkas på den översiktliga nivån. Vilket i sin tur borde 

leda till kvalitet utifrån resultatet. Med det sagt är det inte storleken i sig som gör att 

organisationens hållbarhetsredovisning blir av kvalitet utan hoten om negativ 

uppmärksamhet och skadad legitimitet skapar incitament för att skapa en bra 

hållbarhetsredovisning.   

5.3 Oberoende granskning 

Hållbarhetsrapporter är tvingande för större organisationer som uppfyller tidigare nämnda 

kriterier. Där kan det finnas mer incitament för rapporterande organisationer att presentera 

missvisande eller ”skönmålad” information. Detta då kraven på granskningen inte är lika 

omfattande som vid en frivilligt granskad hållbarhetsredovisning utan att de följer en 

checklista och bockar av områden när de kollat att de finns presenterade i rapporten. Vid 

PwC och KPMG:s respektive undersökningar efter införandet av lagkravet belystes brister i 

utförande från både de rapporterande organisationerna och revisorer. Det bör även tas i 

beaktande att för många av organisationerna var det första gången som de uppförde en 

hållbarhetsrapport och med mer mogenhet och rutin kan de utvecklas och kvaliteten på 

rapporterna blir högre. Vilket också framkommer av resultatet, att hållbarhetsredovisningar 

och rapporter är i början av sin mognadsfas och att det tar tid innan processen blir bra.   

 

Resultaten visade att box-ticking inte anses vara ett problem för granskning av 

hållbarhetsdokument. Det visade istället att då området är ungt går det inte att standardisera 

ännu, det gör att det inte blir möjligt att följa en checklista och bocka av. Det medför att en 

viss typ av analytisk förmåga behövs från revisorn. Däremot tros det vara enklare för 

organisationer att använda sig av box-ticking vilket är i linje med Baden et al. (2009) och 

Hill (2006) som bestyrks av resultatet. Då organisationer kan välja att presentera all 

tillgänglig information vilket skulle innebära att de i princip bara bockar av allt på listan, 

vilket inte är syftet utan de bör presentera utefter kravet och det som är relevant för deras 

organisation. 

 

Att revisorerna anser att det inte är ett problem i hållbarhetsrapporter där de följer en 

checklista och resultaten av undersökningarna som tidigare nämnts visat att granskningarna 

varit bristfälliga från båda parter är intressant. Det ställer då frågan om kraven i ÅRL behöver 

revideras för att förenkla för organisationer att rapportera. Där kan det bli problematiskt för 

organisationerna då det blir en finansiell fråga för dem. Huruvida de har möjlighet och ser 

ett värde i att investera mer pengar på sina hållbarhetsrapporter och om den legitimitet som 

bibehålls eller skapas väger upp för den extra kostnaden.  

 

I dagsläget sker ingen direkt bestyrkning av informationen som presenteras i en 

hållbarhetsrapport, utan bara en kontroll att det som är lagstadgat är presenterat. Vilket också 

är bristfälligt då många rapporter fått en revisors underskrift men i efterhand genom 

undersökningarna konstaterats vara ofullständiga. Där finns då också ett problemområde om 

huruvida de instruktioner, RevR 12, som revisorerna fått också behöver revideras.  
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Valet att anlita granskare på den översiktliga nivån av granskning utförs för att styrka att det 

i redovisningen stämmer överens med verkligheten och således skapa eller bibehålla 

legitimitet. Hållbarhetsredovisningar som översiktligt granskas genomgår en mycket mer 

omfattande process innan yttrandet lämnas från revisorn, då processen är mer likt den vid en 

finansiell revision. Det sker löpande då revisorerna samlar in underlag vid flertalet tillfällen 

och använder sig av yrkets kritiska förhållningssätt med väsentlighets- och riskanalyser vid 

granskningen. De ifrågasätter informationen de får och ber klienten att uppvisa fakta som 

styrker dessa påståenden, denna process sker flera gånger om till dess att båda parter är nöjda 

med att vad som presenteras stämmer överens med verkligheten. Det är således revisorns 

arbetssätt och kritiska förhållningssätt vid granskningen som medför att 

hållbarhetsrapporterna blir kvalitativ.  

 

Revisorerna anser att detta medför att organisationen behöver ha samma tankesätt och hela 

tiden utmana det som de vill presentera, huruvida det överensstämmer med verkligheten och 

att de kan presentera fakta som styrker deras påståenden. Vidare säger resultatet till viss del 

att de organisationer som självmant väljer att få sin hållbarhetsredovisning granskad håller 

högre kvalitet, då det är något de själva eftersöker. Det stämmer överens med vad Braam och 

Peeters (2018) säger om att organisationer med bra hållbarhetsprestationer väljer att granska 

på en högre nivå för att stärka upp bilden av organisationens hållbarhetsarbete utåt till 

samhället. Vilket i sin tur kopplar till sökandet av legitimitet. Till viss del stämmer således 

resultatet överens med tidigare forskning, men det kan inte styrkas på en hög nivå. Därmed 

är det inte lämpligt att dra för stora slutsatser av det. 

 

Resultaten för de icke-professionella investerarna säger att granskning av 

hållbarhetsdokument är bra och att trovärdigheten för dokumentet ökar i och med ett extra 

par kritiska ögon, det överensstämmer med Berthelot et al. (2012) resultat. Vidare tyder 

resultatet på att det innebär att även kvaliteten på dokumentet ökar i och med granskningen. 

Vilket överensstämmer med legitimitetsteorin, då en granskning medför ett slags 

accepterande från samhället och organisationen således får fortsätta verka. Resultaten visade 

dock att granskningen inte leder till en ökad investeringsvilja. De icke-professionella 

investerarna anser därmed att granskningen leder till högre kvalitet men den har inte någon 

påverkan på deras investeringsbeslut. Det kan tolkas, som vid värdeskapandet, att de anser 

ur ett större perspektiv att hållbarhetsdokument är viktiga men inte för deras investerande 

som möjligtvis sker ur ett mer själviskt perspektiv, med fokus på att tjäna pengar. Det skulle 

även kunna bero på deras begränsade inkomst (CSN-lånet) leder till prioriteringar och 

hållbarhetsdokumentet inte anses vara högt prioriterat. Däremot var det positiva tongångar 

gällande att i framtiden eventuellt ta det i beaktande vid sina investeringar.  
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6.  SLUTSATS OCH REKOMMENDATIONER  

 
Detta avsnitt kommer inleda med en avslutning där studiens forskningsfrågor kommer att 

besvaras. Vidare kommer studiens slutsats att presenteras och kapitlet avslutas med studiens 

bidrag och författarnas rekommendationer till framtida forskning. 

 

6.1 Avslutning 

Studiens syfte var att undersöka revisorns roll i revisionen av hållbarhetsredovisningar och 

hållbarhetsrapporter för att skapa en djupare förståelse för revisorernas syn på kvalitet i 

hållbarhetsdokument, om de anser att granskning tillför kvalitet. Vidare undersöktes även 

icke-professionella investerares perspektiv, hur de uppfattar granskningen och om de anser 

att en revisors granskning tillför kvalitet. För att uppfylla syftet formulerades 

forskningsfrågor som nedan besvaras. 

 

- Vad är revisorns roll i granskningen av hållbarhetsdokument och anser revisorn att 

en granskning tillför en kvalitetsökning? 

 

Revisorns roll vid granskning av hållbarhetsredovisningar, det vill säga översiktlig 

granskning, skiljer sig marginellt från vanlig finansiell revision. Den rapporterande 

organisationen kommer med påståenden som revisorerna begär underlag för och sedan 

kontrollerar de att verkligheten överensstämmer med vad som organisationen påstår. Om 

inte, får organisationen revidera informationen och på nytt skicka det till revisorn. Vid 

hållbarhetsrapporter skiljer sig revisionen avsevärt från den finansiella revisionen. Detta då 

revisorn utför en begränsad granskning där processen för granskning följer en checklista och 

denne behöver endast uttala sig om att rapporten följer lagkraven enligt ÅRL.  

 

-  Hur tillför revisorns granskning en kvalitetsökning? 

 

Det råder konsensus att revisorns granskning tillför en kvalitetsökning till 

hållbarhetsredovisningar och till hållbarhetsrapporter. Resultatet tyder på att rapporterande 

organisationer kommer att anstränga sig mer då ett extra par kritiska ögon kommer att 

undersöka och säkerställa den presenterade informationen, det ökar trovärdigheten för vad 

som presenteras. Det som skapar kvalitet på granskningen är revisorns arbetsprocess och 

kritiska förhållningssätt. Vidare kan det diskuteras om revisorns antagande om 

kvalitetsökning vid granskning av hållbarhetsrapporter stämmer överens med verkligheten 

då både PwC och KPMG har publicerat undersökningar om granskningsbrister på 

hållbarhetsrapporter. Vilket kan liknas med pro forma, då granskningen blir mer för syns 

skull, även om syftet inte är att medvetet utföra en sådan granskning. 
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- Vad anser icke-professionella investerare om granskningen av 

hållbarhetsdokument och påverkar det deras investeringsbeslut? 

 

Framställandet och granskning av en hållbarhetsredovisning eller hållbarhetsrapport anses 

vara viktigt och värdeskapande. Detta då det enligt de icke-professionella investerare minskar 

risken att den rapporterande organisationen kan publicera osann information. Vid ökat 

förtroende erhåller organisationer samhällets acceptans och därmed även resursen legitimitet. 

Dock fastställdes inget samband till att de icke-professionella investerarnas 

investeringsbeslut påverkades av varken presentation av hållbarhetsdokumentet eller att den 

granskas av en revisor. 

6.2 Slutsatser 

För att organisationer ska presentera kvalitativa hållbarhetsdokument tycks det finnas ett 

behov av erfarenhet för att undvika missvisande eller “skönmålande” information, därmed är 

mognadsgraden hos organisationen viktig. Studien fann att revisorn genom sin roll (arbetssätt 

och kritiska förhållningssätt) skapar kvalitet på översiktlig nivå, men inte vid begränsad 

granskning. Slutligen finner studien att icke-professionella investerare inte påverkas av 

granskade eller icke granskade hållbarhetsdokument vid investeringar, men att det är viktigt 

och värdeskapande att de upprättas och granskas.  

6.3 Studiens bidrag och förslag till vidare forskning 

Denna studie erbjuder en djupare insikt i hur revisorer definierar och uppfattar kvalitet på 

hållbarhetsredovisningar och hållbarhetsrapporter. Studien skapar även en större förståelse 

för hur arbetsprocessen för en revisor vid granskning av hållbarhetsdokument ser ut och 

huruvida den tillför en kvalitetsökning. Dessa kan ses ur både ett teoretiskt och praktiskt 

perspektiv. Det teoretiska kan ses som den ökande förståelsen för hur revisorer arbetar med 

hållbarhetsredovisningar och rapporter men även hur icke-professionella investerare ser och 

förhåller sig till revisorns granskning. Vidare kan det praktiska bidraget ses som hjälpen den 

här studien erbjuder icke-professionella investerare gällande hållbarhetsrapporter, detta då 

kvaliteten på granskningen kan ifrågasättas. Därmed kan det uppmärksammas att vid 

eventuell läsning av en hållbarhetsrapport ska inte läsaren lita blint på att granskningen som 

utförts innebär att den håller hög kvalitet. 

 

Studien skapar möjligheter för att utföra vidare forskning inom området. Exempelvis skulle 

det gå att utföra en liknande studie fast med ett samhällsperspektiv och se hur revisorns 

granskning uppfattas av och påverkar samhället som helhet. Dessutom finns det möjligheter 

att undersöka djupare hur processen ser ut för hållbarhetsrapporter och vidare hur resultatet 

av PwC och KPMG:s undersökningar mottogs av allmänheten. Där finns också möjligheter 

att jämföra kvaliteten utifrån vad revisorn anser att det är gentemot hur 

hållbarhetsredovisningarna och rapporterna ser ut. Det vill säga göra en studie där författarna 

jämför hållbarhetsdokument mot varandra och gentemot revisorns syn på vad som är kvalitet.  

 

  



33 

 

Vidare finns också möjligheter att djupare undersöka hur box-ticking faktiskt påverkar 

hållbarhetsrapporter, då i denna studie revisorerna inte ser det som ett problem då området 

fortfarande är relativt ungt. Det motsäger vad som framkommit i tidigare undersökningar, 

därmed finns det forskningsgap där som kan vara intressant att undersöka. Sedan kan det 

även undersökas huruvida revideringar i ÅRL:s lagkrav och RevR 12 behövs. 
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BILAGOR 

Bilaga 1: Intervjuguide revisor 

Hej, våra namn är Alexander och Michael. Vi skriver nu vårt examensarbete om revisorers 

roll och syn på kvalité av hållbarhetsredovisningar och -rapporter vid granskning. Samt hur 

detta påverkar intressenters investeringsbeslut.  

 

Intervjun kommer att vara uppdelad i två delar, där den första delen består av frågor för att 

bättre lära känna dig. I den andra delen kommer vi att ställa frågor angående din roll som 

revisor vid granskning av hållbarhetsrapporter och din syn på vad kvalité är. Vi beräknar att 

intervjun kommer ta ungefär 30 minuter. Vi uppskattar om du svarar så ärligt som möjligt 

och skulle det vara svårt att förstå en fråga så förklarar vi gärna bättre. 

 

Vi kommer att spela in den här intervjun för att bättre kunna transkribera och minimera risken 

för informationsbortfall och om du vill kan du få en sammanställning på dina svar vid ett 

senare tillfälle? 

 

Du kommer att vara anonym i denna studie. 

 

Får vi kontakta dig igen om det skulle vara något som kanske har missats?  

 

Hållbarhetsdokument avser den här studiens samlingsbegrepp för olika presentationsformer 

av hållbarhetsinformation. Exempelvis hållbarhetsredovisning och hållbarhetsrapport.  

 

Inledande frågor 

 

1. När är du född? 

2. Hur länge har du jobbat i branschen och hur länge på [Byrån namn]? 

3. Vad är din befattning?  

 

Nu övergår vi till del två av intervjun som då handlar om din roll i granskningen av 

hållbarhetsdokument. 

 

Processen vid granskning 

 

1. Hur länge har du granskat hållbarhetsdokument? 

- Vad är din syn på hållbarhetsdokument?  

- Värdeskapande? 

 

2. Hur går en granskning av hållbarhetsdokument till? 

- Vad är din roll i granskningen?  

 

3. Är det vanligt att organisationer som anlitar er för att granska den finansiella 

rapporten även anlitar er för att granska hållbarhetsdokument?  

- Hur lång tid tar ett uppdrag gällande granskning av 

hållbarhetsdokument? 
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4. Hur stor vikt läggs på granskningen av hållbarhetsdokument i förhållande 

till granskning av finansiella rapporter?  

 

5. Skiljer sig ert arbetssätt med att granska hållbarhetsdokument gentemot 

granskning av finansiella rapporter?  

- På vilket sätt?  

 

6. Har ni på er byrå ett standardiserat arbetssätt för granskningen av icke-

finansiella rapporter?  

- Efterföljs det?  

- Om inte, hur går granskningen till för olika revisorer? Vad tror du att 

det beror på att alla inte följer den? 

 

7. Vilken typ av organisation är det som köper tjänsten?  

- Lagtvingade gentemot frivilliga? 

- Ser du någon skillnad mellan de organisationer som enligt lag 

behöver upprätta ett hållbarhetsdokument gentemot de som gör det 

frivilligt?  I uppbyggnad? Benägenhet att söka extern granskning?  

- Varför tror du att det är så? Varför inte?  

 

Kvalitet 

 

8. Vad anser du är kvalitet på ett hållbarhetsdokument? 

 

9. Är de kvalitativa egenskaperna relevanta för hållbarhetsdokument? 

- Dvs begriplig, tillförlitlig, relevant, jämförbar och väsentlig. 

 

10. Hur definierar du dålig kvalitet på ett hållbarhetsdokument?  

- Hur behandlar ni en sådan rapport? 

 

11. Hur kvalitetssäkrar du innehållet i rapporten?  

 

12. Anser du att granskningen av hållbarhetsdokument ökar kvaliteten på 

rapporten? 

- Varför? 

-  Varför inte?  

- Om inte, vad medför granskningen? 

 

13. Är du bekant med fenomenen “Greenwash/cherry-picking”?  

- Har ni märkt av det vid en granskning av ett hållbarhetsdokument?  

- På vilket sätt? Hur bemöter ni det?  

- Om ni inte märkt av det, hur skulle ni bemöta det om ni ställdes mot 

det problemet i framtiden?  

 

14. Är du bekant med fenomenet “box-ticking”? 

-  Upplever du att det kan vara ett problem vid granskning av 

hållbarhetsdokument?  

- Varför? Varför inte? 
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15. Ser du några andra möjliga problem eller risker i processen vid 

granskningen av hållbarhetsdokument?  

- Både ur revisorns perspektiv men även eventuellt från den 

rapporterande organisationen eller från utomstående intressenters 

perspektiv? 

 

Intressenter 

 

16. Hur tror du intressenterna upplever din granskning?  

- Varför?  

 

17. Hur tror du att exempelvis greenwashing påverkar intressenter? 

(aktieägare/potentiella aktieägare) 

- Tror du att det påverkar förtroendet för er som revisorer? 

 

18. Något mer du vill tillägga eller orda om? 

 

 

Med det vill vi tacka dig för din tid och för att du ställde upp på en intervju. 
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Bilaga 2: Intervjuguide Investerare 

 

Hej, våra namn är Alexander och Michael. Vi skriver nu vårt examensarbete om revisorers 

roll och syn på kvalité av hållbarhetsredovisningar och hur detta påverkar intressenters 

investeringsbeslut.   

 

Vi beräknar att intervjun kommer ta ungefär 5-10 minuter. Vi uppskattar om du svarar så 

ärligt som möjligt och skulle det vara svårt att förstå en fråga så förklarar vi gärna bättre. 

 

Vi kommer att spela in den här intervjun för att bättre kunna transkribera och minimera 

risken för informationsbortfall och om du vill kan du få en sammanställning på dina svar 

vid ett senare tillfälle.  

 

Du kommer att vara anonym i denna studie. 

 
Del 1 

Inledande frågor. 

1. Är du aktieintresserad? 

2. När är du född?  

3. Hur länge har du varit intresserad av aktier? 

4. Hur är tänket kring dina investeringar? kort/långsiktigt? 

Del 2 

1. Är du bekant med hållbarhetsredovisning/rapport? (Icke finansiella rapporter 

där fokus är på organisationens arbete med personal, mänskliga rättigheter, 

anti-korruption, miljö och samhälle) 

 

2. Anser du att en hållbarhetsredovisning/rapport är viktig? 

- Varför/Varför inte? 

 

3. Anser du att viktigt att en hållbarhetsredovisning/rapport är granskad? 

- Varför/Varför inte? 

 

4. Ökar ditt förtroende för hållbarhetsredovisning/rapport om den är granskad?  

- Varför/Varför inte? 

5. Anser du att kvaliteten på hållbarhetsredovisningen/rapport är högre om den 

är granskad?  

- Varför/ Varför inte? 

6. Tänker du på det när du ska investerar?     

- Varför/Varför inte? 

7.   Påverkar en granskad hållbarhetsredovisning/rapport dina 

investeringsbeslut?  

- Varför/ Varför inte? 


