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Förord  
 

Vi vill rikta ett stort tack till alla respondenter som deltagit i intervjuerna genom att avsätta tid 

för att dela med sig av sina erfarenheter till denna kandidatuppsats. Utan er hjälp och ert 

deltagande hade denna studie inte kunnat genomföras. 

 

Vi vill även framföra ett stort tack till vår handledare Gabriela Schaad som har hjälpt oss med 

arbetet genom värdefull vägledning och berikat studien genom att tillföra inspiration och 

konstruktiv kritik.  

 

Avslutiningsvis vill vi tacka Handleshögskolan vid Göteborgs Univeristet för en lärorik tid och 

för bra samarbete och stöttning genom studierna.   

 

Vi önskar en trevlig läsning! 

 

Göteborg, 2022-06-15 

 

Anna Bylund & Emma Andersson  
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Abstract  
Degree Project in Business Administration, School of Business, Economics and Law at 

the University of Gothenburg, Bachelor Thesis, Corporate Sustainability, Autumn 2022 

 

Authors: Anna Bylund och Emma Andersson  

Supervisor: Gabriela Schaad 

 

Title: How does auditors' competence affect the legitimacy of sustainability reports after 

auditing? An interview study with Swedish auditors. 

 

Background and problem: Today's climate change has resulted in increased interest in non-

financial information and this has led to increased demand for sustainability reporting. Today, 

not all companies need to prepare a sustainability report. The auditor has an important role in 

the review process of sustainability reports. There is a problem in how the review affects the 

legitimacy of sustainability reports and today it is mainly those who have reporting 

requirements who review the content of the sustainability reports. For an auditor, it can be 

difficult to assess the content of the reports as there is currently no global standard. The new 

EU directive will tighten and include more requirements for sustainability reporting in the 

future. 

 

Purpose: The purpose of the study is to create a better understanding of the auditing process 

of sustainability reports and of how the auditors' competence affects the legitimacy of the 

reports. To fulfill the purpose, the following questions have been formulated: "What is the role 

of auditors in the audit of sustainability reports?", "How does the auditors' competence affect 

the legitimacy of sustainability reports after audit?" and "How can a standard affect the 

auditing process of sustainability reports?" 

 

Method: The study's research approach is based on the qualitative research method 

supplemented with a literature study. Four semi-structured interviews have been conducted 

with Swedish auditing firms. 

 

Results and conclusions: The results indicate that the role of auditors in the audit process can 

vary as there is currently no global audit standard. This in turn can affect the legitimacy of the 

sustainability report after review. To maintain the right competence, auditors often work in 

teams together with sustainability specialists. Implementation of the Corporate Sustainability 

Reporting Directive will have positive effects on both the review process and the legitimacy 

after review. 

 

Keywords: Sustainability Report, Non-Financial Reporting Directive, Corporate 

Sustainability Reporting Directive , Global Reporting Initiative, Auditor 
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Sammanfattning 
Examensarbete i företagsekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, 

Kandidatuppsats, Corporate Sustainability VT 2022 

 

Författare: Anna Bylund och Emma Andersson  

Handledare: Gabriela Schaad 

 

Titel: Hur påverkar revisorers kompetens legitimiteten av hållbarhetsrapporter efter 

granskning? En intervjustudie med svenska revisorer.  

 

Bakgrund och problem: Dagens klimatförändringar har resulterat i ökat intresset av icke-

finansiell information och det har lett till ökad efterfrågan på hållbarhetsrapportering. Idag 

måste inte alla företag upprätta en hållbarhetsrapport. Revisorn har en viktig roll i 

granskningsprocessen av hållbarhetsrapporter. Det finns en problematik i hur granskningen 

påverkar legitimiteten av hållbarhetsrapporter och det är idag främst de företag som har 

rapporteringskrav som granskar innehållet av hållbarhetsrapporterna. För en revisor kan det 

vara svårt att bedöma innehållet i rapporterna då det idag inte finns en global standard.  Det 

nya EU-direktivet kommer skärpa och innefatta mer krav på hållbarhetsrapporteringen 

framöver. 

 

Syfte: Syftet med studien är att skapa en bättre förståelse för granskningsprocessen av 

hållbarhetsrapporter samt om hur revisorernas kompetens påverkar rapporternas legitimitet.  

För att besvara syftet har följande frågeställningar formulerats: “Vad har revisorer för roll i 

granskning av hållbarhetsrapporter?”, “Hur påverkar revisorers kompetens legitimiteten av 

hållbarhetsrapporter efter granskning?” och “Hur kan en standard påverka 

granskningsprocessen av hållbarhetsrapporter?” 

 

Metod: Arbetets forskningsansats grundar sig i den kvalitativa undersökningsmetoden 

kompletterad med en litteraturstudie. Fyra semistrukturerade intervjuer har gjorts med 

svenska revisionsbyråer.  

 

Resultat och slutsatser: Resultatet visar att revisorers roll i granskningsprocessen kan variera 

då det idag inte finns någon global granskningsstandard. Det kan i sin tur påverka legitimiteten 

av hållbarhetsrapporten efter granskning. För att upprätthålla rätt kompetens så arbetar 

revisorer ofta i team tillsammans med hållbarhetsspecialister. Implementering av Corporate 

Sustainability Reporting Directive kommer få positiva effekter på både granskningsprocessen 

och legitimiteten efter granskning.  

 

Nyckelord: Hållbarhetsrapportering, Non-Financial Reporting Directive, Corporate 

Sustainability Reporting Directive , Global Reporting Initiative, Revisor 
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Ordlista  
CSRD - Corporate Sustainability Reporting Directive  

GRI - Global Reporting Initiative  

NFRD - Non-Financial Reporting Directive  

ÅRL - Årsredovisningslagen 

SME - Små och medelstora företag  

 

Definitioner  

Legitimitet 

Legitimitet definieras som ”en generaliserad uppfattning eller antagande om att en enhets 

handlingar är önskvärda, korrekta eller lämpliga inom något socialt konstruerat system av 

normer, värderingar, övertygelser och definitioner” enligt Schuman (1995, s. 574). Carrington 

(2014, s.30) definierar legitimitet som ”att vara i samklang med normer och etiska koder i 

samhället”. I denna studie definieras legitimitet som trovärdigheten hållbarhetsrapporten har 

efter granskning, det vill säga hur väl informationen som redovisas speglar företagets 

verklighet inom sociala- och miljöfrågor.  

 

Hållbarhetsrapport 

Enligt 6 kap. ÅRL är det den formella rapporten som ska upprättas baserad på 

hållbarhetsredovisningen. Hållbarhetsrapporten beskriver företagets arbete kopplat till bland 

annat miljö och mänskliga rättigheter (Bolagsverket, 2021). Hållbarhetsrapportering förser 

intressenter med finansiell och icke-finansiell information kopplat till de tre aspekterna 

aspekterna inom hållbar utveckling; miljö, sociala och ekonomiska, (White, 2015).  

 

Auktoriserad revisor  

En yrkesverksam revisor som har en revisorsexamen och är registrerad av 

Revisionsinspektionen (FAR, u.å.a).  

 

Corporate Sustainability Reporting Initiative 

EU kommissionen har lämnat ett nytt förslag på direktiv gällande upprättande och granskning 

av hållbarhetsrapporter (European Commission, u.å.b). Syftet med det nya direktivet är att 

säkerställa att det finns tillräcklig, kvalitativ och jämförbar information om företagens 

hållbarhetsarbete (KPMG, u.å.b). 
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1. Inledning 

Följande kapitel presenterar bakgrunden till det ökande intresset av hållbarhetsrapporter samt 

revisorernas roll inom granskningsprocessen av hållbarhetsrapporter. Sedan följer en 

problemdiskussion följt av studiens bidrag och syfte samt forskningsfrågor.  

1.1 Bakgrund 

Majoriteten av alla klimatforskare är eniga om att dagens klimatförändringar är en konsekvens 

av mänskliga aktiviteter (WWF, u.å). Dagens klimatförändringar är ett resultat av de 

växthusutsläpp som har skett över tid. För att skapa en mer hållbar framtid skapades Agenda 

2030 som inkluderar 17 globala hållbarhetsmål och behandlar de tre dimensionerna av 

hållbarhet; miljö, sociala och ekonomiska perspektiven (Regeringskansliet, 2016). De tre 

dimensionerna speglas också i hur företag behöver ta ett större socialt ansvar (Bolagsverket, 

2021). Företag har tidigare haft fokus på att skapa värde i form av pengar snarare än att ta ett 

socialt ansvar och skapa en hållbar utveckling (Kitzmuller, 2012). Hållbar utveckling definieras 

i Brundtlandrapporten (1987) som: “Development, which meets the needs of the present 

without compromising the ability of future generations to meet their own needs”. 

Brundtlandrapporten har enligt Bebbington och Gray (2001) haft en viktig del i att förändra 

företagens syn på begreppet hållbar utveckling och har därmed gett hållbarhetsrapportering 

mer uppmärksamhet och en mer framträdande roll. 

1.2 Ökat intresse för icke-finansiell information 

Konsumenter har idag högre krav på icke- finansiell information och efterfrågan på transparens 

från företagen är högre än någonsin tidigare (PwC, u.å.a). Bland konsumenterna har intresset 

för icke-finansiell information också ökat. För att icke-finansiell information ska vara trovärdig 

och skapa legitimitet efterfrågar konsumenter granskning av tredje part av informationen. 

Granskning av tredje part kan göras av revisorer. Utöver konsumenters ökade intresse 

efterfrågar också investerare och andra intressenter ökad icke- finansiell information för 

beslutsunderlag (Alejandro mfl, 2012). Idag efterfrågas därmed tillgång till icke-finansiell 

information i form av miljömässigt och socialt ansvarstagande. Därmed har hela samhället idag 
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ökade krav på transparens rörande företagets verksamhet. Icke-finansiell information kan i 

kombination med traditionell redovisning stärka förtroendet för företaget (PwC, u.å.a). Den 

ökande medvetenhet har också resulterat i att fler företag har valt att arbeta med 

hållbarhetsrapportering på eget initiativ, utan att de har rapporteringskrav enligt lagen 

(Camilleri, 2015). Den ökade uppmärksamheten om miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning 

har resulterat i fler initiativ för att utveckla rapporteringen om dessa områden (KPMG, u.å.a). 

Detta har bland annat resulterat i Global Reporting Initiative (GRI), den första globala 

standarden med ett harmoniserat språk för att öka transparensen inom hållbarhetsrapportering 

(KPMG, u.å.a).  

1.2.1 Hållbarhetsrapportering 

Redan under 1960-talet började investerare kräva mer än bara finansiell information för 

beslutsfattning (White, 2015). Nya investeringsstrategier utvecklades och dessa inkluderade 

utvärdering av både finansiella och icke-finansiella resultat. De ökade negativa effekterna på 

miljön bidrog till att under 1900-talets fick miljöfrågor större plats i det offentliga samtalet. I 

samband med detta fick också företagens ansvar i hållbarhetsfrågor större uppmärksamhet. 

Hållbarhetsrapportering handlar i sin tur om att förse intressenter och andra intressenter med 

miljö, sociala och ekonomiska aspekter kopplad till företagets verksamhet (White, 2015). 

Rapporten ger finansiella och icke-finansiella indikatorer inom tre områden. Miljöperspektivet 

handlar främst om företagets inverkan på miljön i form av utsläpp till vatten, luft och mark. 

Den sociala aspekten av hållbarhetsrapportering handlar om anställda, samhällspåverkan i stort 

och kunderna. Det kan till exempel handla om barnarbete och andra aspekter relaterade till 

mänskliga rättigheter. Den ekonomiska delen av rapporten handlar om väsentliga ekonomiska 

konsekvenser för anställda, samhällen, regeringar och andra som påverkas av verksamheten 

(White, 2015).  

 

Trots att intresset för hållbarhetsrapportering växer snabbt behöver inte alla företag idag 

upprätta en hållbarhetsrapport. Enligt EU-direktivet Non- Financial Reporting Directive 

(NFRD) måste alla publika företag med mer än 500 anställda upprätta en hållbarhetsrapport 

(European Commission, u.å.b). Den svenska lagstiftningen har sin utgångspunkt i NFRD men 

den är ännu striktare. Enligt svensk lagen ska företag som uppfyller två av de tre villkor listade 

nedan, under den senaste två räkenskapsåren upprätta en hållbarhetsrapport (Bolagsverket, 

2021). Villkoren är;  

1) det genomsnittliga antalet anställda har varit mer än 250 personer. 
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2) redovisade totala tillgångarna har varit mer än 175 miljoner kronor.  

3) den redovisade nettoomsättningen har varit över 350 miljoner kronor.  

 

Redovisningen ska skapa förståelse för företagets konsekvenser i sociala förhållanden, 

personal, miljö, respekt för mänskliga rättigheter och kampen mot korruption (Bolagsverket, 

2021). Företag kan själva välja att antingen bifoga hållbarhetsrapporten som en del av 

förvaltningsberättelsen eller som en separat bilaga. Om hållbarhetsrapporten är en del av 

förvaltningsberättelsen ska ska den granskas enligt årsredovisningslagen (ÅRL) men om den 

lämnas som en separat bilaga behöver revisorn endast kommentera att denna är gjord och ingen 

ytterligare granskning behöver göras. 

1.2.2 Revisorns roll 

I den finansiella redovisningen är revisorns roll att granska en verksamhets redovisning och 

förvaltning (FAR, u.å.b). Detta görs för att granska den finansiella informationen så att en 

rättvisande bild av företaget ska presenteras för intressenter, samt för att granska så att lagar 

efterföljs. Genom en oberoende granskning kan kvalitetssäkrad information presenteras för 

intressenter. 

 

När det kommer till den icke-finansiella redovisningen, det vill säga hållbarhetsrapporteringen, 

så är revisorernas roll mer flytande (Hansson & Lyth, 2008). Eftersom hållbarhetsrapportering 

i dagsläget är frivillig för många företag finns ett bredare handlingsutrymme som skapar mer 

varierande tillvägagångssätt jämfört med den finansiella redovisningen. För de företag som inte 

har rapporteringskrav är det frivilligt om granskning av hållbarhetsrapporten ska ske (Gillet, 

2012).  

 

Enligt Hansson & Lyth (2008) är det viktig att upprätta hållbarhetsrapporter för att skapa 

legitimitet gentemot intressenterna och investerarna. För att skapa legitimitet är det viktigt att 

hållbarhetsrapporten innefattar en balans mellan framgångarna i kombination med 

förbättringsområden. Den som har möjlighet att bedöma den balansen är just revisorn. Vid 

jämförelse mellan finansiell och icke-finansiell information har det enligt Normann & Olsson 

(2017) visats i tidigare forskning att revisorns uttalande om finansiell information kontra icke-

finansiell information har olika stor betydelse. Normann & Olsson (2017) menar också att den 

finansiella informationen har betydande påverkan för ägarna medans den icke-finansiella 

redovisningen riktar sig mer till den breda allmänheten. Författarna menar att revisorn blir 



 4 

länken mellan företaget och dess ägare eller intressenter. Vid bestyrkandet av en 

hållbarhetsrapport bör revisorerna rikta sig till intressenterna, såväl interna- som externa 

intressenter (Norrman & Olsson, 2017).  

1.3 Problembeskrivning 

En annan intressant fråga är hur många företag som upprättar en hållbarhetsrapport samt vad 

granskningen har för påverkan på rapportens legitimitet. KPMG granskade 5200 företag från 

52 olika länder och undersökningen visade att under 2020 rapporterade 80% om hållbarhet 

(KPMG, 2020). Jämfört med tidigare år så ökar globalt sett antalet företag som upprättar 

hållbarhetsrapporter. PwC har studerat 125 årsredovisningar samt hållbarhetsrapporter för 

2019 och granskar hur svenska bolag uppfyller de krav på hållbarhetsrapportering som finns i 

Sverige idag (PwC, 2020). Studien visar att 82% av de bolag som måste göra en 

hållbarhetsrapport granskas av sin revisor. Samtidigt visar studien att kvaliteten på rapporterna 

kan variera och att ingen rapport uppfyller lagkraven till 100%. Enligt den svenska 

lagstiftningen ska hållbarhetsrapporter inkludera anti korruption, miljö, mänskliga rättigheter 

och arbetsvillkor (Bolagsverket, 2019). 

 

Kolk (2005) redovisar i sin studie att majoriteten av investerarna i studien anser att 

hållbarhetsrapporter är värdefulla för beslutsfattning och att de bör vara obligatoriska för alla 

företag. Eftersom hållbarhetsrapporter används som underlag för beslut bör det därför finnas 

ett intresse hos företagen att informationen är av hög kvalité och är tillförlitlig. Ett argument 

för att granska hållbarhetsrapporter är för att skapa större legitimitet och för att säkerställa 

kvaliteten på innehållet. I en undersökning gjord av McKinsey (2019) menar investerarna att 

det är svårt att använda sig av hållbarhetsrapporter som beslutsunderlag. Ett problem som 

uppmärksammas i undersökningen är att hållbarhetsrapporter inte följer någon standard på 

samma sätt som finansiella rapporter. Investerare som medverkade i studien anser dessutom att 

hållbarhetsrapportering bör vara obligatoriskt för alla företag. Investerarna anser också att 

legitimiteten på rapporterna är låg eftersom alla inte genomgår en tredjepartsgranskning 

(McKinsey, 2019). Undersökningen visar att 97% av alla tillfrågade investerare ansåg att 

hållbarhetsrapporter ska vara granskade på något sätt. Dessutom ansåg 67% av alla tillfrågade 

investerare att hållbarhetsrapporter ska vara granskade på samma sätt som finansiella rapporter. 

Kolk (2005) redovisar också i sin forskning att investerare anser att rapporterna ska granskas 

externt baserat på globala standarder. Därtill visar Hedberg & Von Malmborg (2003) i sin 
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studie att riktlinjer, såsom GRI, kan öka legitimiteten av företags arbete med hållbarhet. 

Hållbarhetsrapporter kan därför ses som nödvändigt och efterfrågat också av intressenter, men 

drivkrafterna för att göra en hållbarhetsrapport kan ifrågasättas (Dienses, Fischer & Sassen, 

2016). Dienses, Fisher & Sassen (2016) har med sin studie undersökt drivkrafterna bakom 

företags hållbarhetsrapporter. Beroende på vad drivkrafterna är, så kan hållbarhetsrapporternas 

legitimiteten påverkas.  

 

Enligt Ashimwe mfl., (2021) har efterfrågan på granskning av hållbarhetsrapporter ökat under 

de senaste åren. Dessutom menar författarna att efterfrågan även har ökat från investerare då 

legitimiteten och transparensen av rapporterna kan ifrågasättas. Studien visar också att 

granskade hållbarhetsrapporter resulterar i högre legitimitet för företaget jämfört med 

hållbarhetsrapporter som inte är granskade.  Detta innebär att legitimiteten för 

hållbarhetsrapporterna till viss del är beroende av granskning (Ashimwe mfl., 2021).  

 

Tidigare forskning visar också att det är svårt för revisorer i att bedöma vad som är materiellt i 

hållbarhetsrapporter (Moroney & Trottman, 2016). Enligt Kolk (2005) kan innehållet i 

rapporterna variera och det kan skapa ytterligare svårigheter att bedöma innehållet. Moroney 

& Trottman (2016) menar också att det är viktigt att förstå de faktorer som påverkar 

bedömningen av hållbarhetsrapportering då det påverkar tillförlitligheten av rapporterna. 

Faktorerna som påverkar bedömningen av hållbarhetsrapportering kan variera beroende på 

vem som granskar rapporten. Eftersom innehållet i rapporterna kan variera så kan också 

kvaliteten variera (Habek & Wolniak, 2015). Författarna menar också att då det förekommer 

skillnader i innehållet av rapporterna vilket försvårar jämförelse och granskning. Habek & 

Wolniak (2015) visar också att under 2015 var 91% av alla hållbarhetsrapporter publicerade av 

svenska bolag utformade enligt GRI-standarden och att extern granskning inte är vanligt bland 

de upprättade hållbarhetsrapporterna i övriga Europa. Detta påverkade kvaliteten och 

legitimiteten på rapporterna. En annan forskningsstudie av Baridwan, Rahman & Puspitasari 

(2019) visar dessutom att revisorns kompetens bör följas upp för att kvaliteten på granskningen 

ska hålla rätt nivå. Bristande kvalite och kompetens hos revisorer har visats ge försämrad 

kvalite på granskningen vilket i sin tur påverkar legitimiteten av rapporterna (Al- Shaer & 

Zaman, 2017). Anledningen till att granskningen leder till förbättringar är för att denna är gjord 

av oberoende och aktörer med rätt kompetens.  
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EU-kommissionen har också identifierat förbättringsområden inom hållbarhetsrapportering 

(Finansinspektionen, 2021). Sedan 2014 har Non-Financial Reporting Directive (NFRD) styrt 

vilka företag som måste upprätta en hållbarhetsrapporter inom EU (European Commission, 

u.å.b). Men EU-direktivet kommer att skärpas och innefatta mer krav på 

hållbarhetsrapporteringen framöver. Det nya EU-direktivet, Corporate Sustainability 

Reporting Directive (CSRD) som nyligen tagits fram kommer bland annat ställa krav på att 

innehållet i hållbarhetsrapportera ska tredjepart granskas, antingen av en extern granskare eller 

företagets revisor. Detta kommer betyda att på EU-nivå kommer fler företag behöva upprätta 

en hållbarhetsrapporter jämfört med NFRD. I Sverige kommer det inte att påverka antalet 

företag som behöver upprätta hållbarhetsrapporter då de redan har strängare krav. Enligt det 

nya direktivet kommer det också implementeras mer detaljerade rapporteringskrav och krav på 

att rapporterna ska följa en obligatorisk EU-standard. Dessa standarder kommer publiceras 

framöver och är ännu inte beslutade. Enligt plan kommer CSRD att träda i kraft under 2023 

vilket innebär att hållbarhetsrapporter som upprättas för år 2023 först kommer presenteras 

under 2024. Icke-noterade företag kommer inte inkluderas enlgit det nya direktivet CSRD 

(KPMG, u.å.b).  

1.4 Studiens fokusområde och bidrag 

Tidigare studier visar på att kvaliteten på rapporterna kan variera samt att inte alla företag som 

måste hållbarhetsrapportera granskar sina rapporter. För att säkerställa kvaliteten på innehållet 

så visar tidigare forskning att granskning av tredje part bör göras. Efterfrågan på granskning 

kopplat till hållbarhet har ökat från investerarnas håll. Det har också visat sig att företag som 

har fått sin hållbarhetsrapport granskad har resulterat i ett högre värde för företaget. Samtidigt 

visar forskningen att det är svårt för revisorer att bedöma innehållet samt att revisorns 

kompetens bör följas upp för att granskade hållbarhetsrapporter ska ha en hög legitimitet. 

Tidigare forskning redovisar dessutom ett flertal fördelar med granskning av företags 

hållbarhetsrapporter, bland annat att legitimiteten ökar.  Det tillsammans med CSRD ökar 

relevansen att undersöka den kompetens svenska revisorer besitter idag, samt hur det i sin tur 

kan påverka legitimiteten av rapporterna. Denna studie grundar sig därför i 

granskningsprocessen av hållbarhetsrapporter. Studien kommer bidra med ökad förståelse för 

hur granskningsprocessen går till, samt hur revisorers kompetens kan påverka legitimiteten av 

rapporten efter granskning. Genom ökad legitimitet på rapporterna kan det bidra till bättre 

underlag för företags intressenter, och för att kunna jämföra olika företags 
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hållbarhetsprestationer är det viktigt att förstå vad en sådan granskning innebär. CSRD kommer 

i framtiden ställa högre krav på granskning och direktivet tydliggör att hållbarhetsrapporter ska 

granskas av företagets revisor eller annan expert. Därför är det viktigt att revisorer har rätt 

kunskap för att kunna granska hållbarhetsrapporter.  

1.5 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att skapa en bättre förståelse för den svenska granskningsprocessen av 

hållbarhetsrapporter samt för hur revisorernas kompetens påverkar rapporternas legitimitet.  

Syftet är också att undersöka hur en standard kan påverka granskningsprocessen av 

hållbarhetsrapporter. Detta kommer undersökas med hjälp av följande frågeställningar:  

 

- Vad har revisorer för roll i granskning av hållbarhetsrapporter? 

- Hur påverkar revisorers kompetens legitimiteten av hållbarhetsrapporter efter 

granskning? 

- Hur kan en standard påverka granskningsprocessen av hållbarhetsrapporter?  
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2. Teoretisk referensram 

Kommande kapitel behandlar uppsatsen teoretiska referensram. Först presenteras de lagkrav 

som idag finns att förhålla sig till i granskningsprocessen, följt av förslaget på det kommande 

EU-direktivet, CSRD. Därefter presenteras en vanligt förekommande standard samt hur 

revisorerna arbetar. Slutligen presenteras mer vetenskapliga teorier, som kommer att ligga till 

grund för analysen som presenteras senare i uppsatsen.   

2.1 Non-Financial Reporting Directive 

Enligt Non-Financial Reporting Directive (NFRD) ska vissa företag upprätta en 

hållbarhetsrapport där de redovisar information om hur de arbetar med sociala och 

miljömässiga hållbarhetsutmaningar (European Commission, u.å.b). De företag som idag 

måste upprätta en hållbarhetsrapport enligt NFRD är publika företag med mer än 500 anställda. 

Hållbarhetsrapporten inkluderas i företagets förvaltningsberättelse där de redovisar 

information som krävs för att intressenter ska förstå företagets resultat, utveckling, ställning 

samt konsekvenser av dess verksamhet. Informationen ska vara relaterad till frågor gällande 

miljö, sociala förhållanden och personal, mångfald inom bolagsstyrelsen, respekt för mänskliga 

rättigheter samt motverkande av korruption och mutor (European Union, 2014). 

Hållbarhetsrapporten ska bland annat hjälpa investerare, beslutsfattare och konsumenter att 

utvärderas företags icke-finansiella arbete (European Commission, u.å.b).  

2.2 Corporate Sustainability Reporting Directive 

Den 21 april 2021 lämnade EU kommissionen ett nytt förslag för Corporate Sustainability 

Reporting Directive (CSRD) som kommer förändra de nuvarande kraven på 

hållbarhetsrapportering (European Commission, u.å.b). Syftet med det nya direktivet är att 

säkerställa att det finns tillräcklig, kvalitativ och jämförbar information om företagens 

hållbarhetsarbete (KPMG, u.å.b). CSRD inkluderar fler företag som ska upprätta en 

hållbarhetsrapport inom EU, krav på tredjepartsgranskning, gemensamma standarder samt att 

alla företag ska digitalt märka informationen så att den kan läsas av och rapporteras in i den 

gemensamma databasen inom Europa för kapitalmarknadens handlingsplan (European 

Commission, u.å.b). 
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CSRD kommer alltså att ställa krav på att alla stora bolag och samtliga noterade bolag inom 

EU ska upprätta en hållbarhetsrapport (KPMG, u.å.b). För att säkerställa att informationen som 

innefattas i hållbarhetsrapporten är korrekt kommer krav på tredjepartsgranskning införas. 

Gemensamma standarder kommer också att införas för att öka jämförbarheten mellan olika 

företags hållbarhetsrapporter. Dessa standarder kommer publiceras framöver och är ännu inte 

beslutade. Ett stort företag är definierat som ett företag som uppfyller två av följande tre 

kriterier: fler än 250 anställda, en nettoomsättning på mer än 40 miljoner euro och 

balanstillgångar större än 20 miljoner euro (Ernst & Young, 2021). 

 

Påverkan på den svenska marknaden kommer främst vara gällande krav på granskning. Detta 

eftersom Sverige idag redan har striktare krav gällande vilka företag som ska upprätta en 

hållbarhetsrapport (KPMG, u.å.b). Idag ska svenska företag med mer än 250 anställda redan 

upprätta en sådan redovisning (Bolagsverket, 2021). CSRD kommer träda i kraft under 

räkenskapsåret 2023 och krav på hållbarhetsrapporteringen kommer först ske under 2024. Små 

och medelstora företag (SME), det vill säga företag med färre än 250 anställda, kommer också 

att inkluderas CSRD men de har fram till januari 2026 att upprätta hållbarhetsrapporter (Ernst 

& Young, 2021). Icke-noterade företag kommer inte inkluderas i CSRD (KPMG, u.å.b).  

2.3 Global Reporting Initiative  

Global Reporting Initiative lanserade år 2016 den så kallade GRI-standarden som är den första 

globala standarden för hållbarhetsrapportering (Global Reporting Initiative, u.å.a). GRI har 

som målsättning att hjälpa organisationer och företag att ta ansvar för företagets 

hållbarhetsprofil (Global Reporting Initiative, u.å.b). Detta görs genom ett harmoniserat språk 

för att just kommunicera denna påverkan. Det harmoniserade språket underlättar för företag att 

förstå sin påverkan och därmed hjälpa företag att fatta bättre beslut relaterat till dess 

hållbarhetsprofil. Det kommer också att öka transparensen gentemot deras intressenter. 

Standarderna granskas kontinuerligt för att säkerställa att de återspeglar vad som behövs för 

hållbarhetsrapportering (Global Reporting Initiative, u.å.c).  

 

I det fall ett svenskt företag väljer att följa GRI-standarderna måste de säkerställa att de också 

följer ÅRL (FAR, u.å.c). Idag finns inga krav på att hållbarhetsrapporten ska följa GRI-

standarden. Enligt Hedberg & Von Malmborg (2003) kan GRI-standarden hjälpa företag att 

lära sig om sig själva och det arbete som verksamheten gör. GRI-riktlinjerna kan också få 
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företag att få inblick och kontroll på triple bottom line, vilket inkluderar de miljö, sociala och 

ekonomiska perspektiven för företaget. Enligt Renard (2015) behandlar GRI-riktlinjerna 

vanligtvis områden som företagets vision och strategi, GRI-index och företagsprofilen. Det bör 

också inkludera ledningssystem och styrningsstruktur samt prestationskriterier ur ett 

ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. 

2.4 Revisorns ansvar 

Revisorns ansvar handlar om att med en professionell och skeptisk inställning planera, granska, 

bedöma och uttala sig om ett företags årsredovisning, bokföring och förvaltning (FAR, 2006). 

Revisorerna har en viktig roll eftersom deras signatur och utlåtande kring en hållbarhetsrapport 

bidrar till legitimiteten samt ett förtroende från intressenter (Eklöv-Alander, 2019). För att 

kunna utföra en granskning måste revisorn enligt lag vara oberoende, opartisk samt besitta ett 

kritiskt förhållningssätt och kompetens. Dessa tre punkter är viktiga för att granskningen ska 

ge en rättvisande bild av företaget och på så sätt kunna användas som underlag för intressenter.  

Revisorns ansvar varierar beroende på hur företagen väljer att presentera sin hållbarhetsrapport. 

Om ett företag inkluderar hållbarhetsrapporten i förvaltningsberättelsen ska revisorn enligt 9 

kap. 31§ ABL kontrollera att hållbarhetsrapporten upprättas i enlighet med ÅRL. Om företaget 

väljer att upprätta en hållbarhetsrapport utanför förvaltningsberättelsen så ska revisorn endast 

göra ett uttalande om det finns en upprättad hållbarhetsrapport eller inte (ABL, 2016). 

Revisorer kan välja att göra uttalanden utöver de lagstadgade kraven, vilket är vanligt att de 

också gör (Boiral et al, 2019). Dessa uttalanden handlar främst om förbättringsförslag, men 

även om hållbarhetsrapporten påvisar vissa svagheter som bör korrigeras. I enlighet med ABL 

(2005) har revisorn en skyldighet att anmäla misstanke om ekonomisk brottslighet, exempelvis 

vid misstanke om bedrägeri. (FAR, 2006). Kurpierz & Smith (2020) menar att greenwashing 

kan ses som bedrägeri där företag inte väljer att redovisa hela sanningen relaterat till sina 

hållbarhetsprestationer.  

2.4.1 Granskningsprocessen av hållbarhetsrapporter 

Granskningsprocessen utgår från kundens och intressenternas behov och innefattar sju olika 

steg (FAR, 2020). Det första steget är informationsinsamling där revisorn ska samla in 

information för att skapa sig en överblick över företaget och dess verksamhet. Det är viktigt att 

revisorn gör en bedömning av uppdraget för att bedöma om revisorn ska utföra uppdraget. Det 
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är också viktigt att revisorn identifierar företagets affärsmodell för att på så sätt kunna fokusera 

på de områden där risken för väsentliga fel är störst (Eklöv-Alander, 2019). Några av de frågor 

som revisorn kan ställa under detta steg är; Vad är det som ska granskas? När ska det vara 

klart? Varför önskar kunden att revisorn ska lämna en rapport? (FAR, 2020). 

Det andra steget är att revisorn ska göra en bedömning ifall denne ska acceptera eller behålla 

uppdraget (FAR, 2020). Syftet är att revisorn endast ska acceptera de uppdrag som är lämpliga 

för revisionsbyrån. Då görs en bedömning om ägarna och ledningen i företaget är hederliga 

och professionella. Bedömningen görs också utifrån kompetensen samt tillgängliga tidsresurser 

på revisionsbyrån (Eklöv-Alander, 2019).  

Utifrån den informationssamling som revisorn har gjort ska en preliminär riskbedömning göras 

i det tredje steget i processen (FAR, 2020). Det är också viktigt att revisorn gör en bedömning 

ifall uppdraget kräver någon form av ytterligare specialist. Utifrån riskbedömningen kommer 

revisorn sätta upp en plan för granskningen (Eklöv- Alander, 2019). 

Det fjärde steget innefattar planering för revisionen samt vilken revisionsstrategi som ska 

användas (Appelgren, 2020). Revisorns kunskap om företaget påverkar hur stor omfattning 

arbetet kommer att utgöra (FAR, 2020). Om revisorn har mer information och kunskap om 

företagets verksamhet, risker och så vidare kan olika steg i revisionsprocessen reduceras.  

Det femte steget innefattar starten av den faktiska granskningen (Eklöv-Alander, 2019). 

Parallellt med granskningen påbörjas det sjätte steget i processen som innefattar dokumentation 

av uppdraget. Dokumentationen används som grund för uttalandet i revisionsberättelsen, samt 

för att redovisa att revisionen har skett enligt god redovisningssed. Det innefattar delar från 

revisorns informationssamling, men även dess slutsatser efter varje granskad del i 

redovisningen (FAR, 2020). Då rimlig säkerhet ska användas är det viktigt att revisorn inte 

uttalar sig med absolut säkerhet.  

Det sjunde och sista steget i processen är revisorns rapportering. Revisorernas rapportering är 

beroende av om företaget har valt att inkludera sin hållbarhetsrapport i förvaltningsberättelsen 

eller inte. Bestyrkningsgraden av arbetet påverkar utformningen av revisorns rapportering 

(Eklöv- Alander, 2019).  
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2.5 Legitimitetsteorin 

Legitimitet är en viktig resurs för att företag ska överleva (Deegan, 2002). Företag vill verka 

inom det som samhället har satt värde på, och på så sätt vill de skapa legitimitet genom sin 

verksamhet och bli legitima inom samhällets värdesystem. För att kunna skapa legitimitet 

behöver företagets värderingar harmonisera med samhället värderingar (Deegan, 2014). Det är 

alltså samhället som avgör om företaget når upp till de värderingar som samhället har satt. Då 

förväntningar och värderingar kan förändras är det viktigt att företaget är medvetna om hur de 

skapar legitimitet. Företag kan implementera normativa regler endast för att det finns en 

efterfrågan och en värdering från samhället för att skapa legitimitet (Meyer & Rowan, 1977). 

Legitimitet kan också ses som en drivkraft för företaget och på så sätt få tillgång till andra 

resurser och stärka företaget. Företags legitimitet är också något som företag kan påverkas av 

negativa avslöjanden (Deegan, 2014). Om företag inte rapporterar om deras negativa effekter 

på sociala och miljömässiga frågor, kan detta påverka deras legitimitet (Hahn & Lülfs, 2014). 

Om företagen i stället väljer att avslöja sina negativa effekter visar det snarare en medvetenhet 

hos företaget vilket i sin tur kan påverka företagets legitimitet eftersom intressenter inte 

behöver spekulera.  

 

Hållbarhetsrapporten kan enligt Deegan & Unerman (2011) användas för att skapa legitimitet 

inom sociala och miljömässiga frågor om det är något företagets intressenter efterfrågar. 

Eftersom förväntningarna på företagen kan förändras över tid är det viktigt att företagen håller 

sig ajour med rådande samhällsdebatt för att uppfylla nya förväntningar och därmed också 

upprätthålla sin legitimitet (Bachmann & Ingenhoff, 2016). Idag är det stort fokus på hållbarhet 

och hållbar utveckling, och det är något som delar av samhället värderar högt. Därför behöver 

också företagen anpassa sig i sin verksamhet. Genom att arbeta med hållbarhetsrapporter kan 

företag kommunicera till sina intressenter om just dessa ämnen. Det kan sägas vara ett sätt för 

företagen kan leva upp till samhällets förväntningar på (Bachmann & Ingenhoff, 2016). 

2.5.1 Isomorfism 

Teorin om isomorfism förklarar varför företag blir mer homogena (DiMaggio & Powell, 1983). 

När företag anpassar sig efter samhället för att skapa legitimitet så blir de mer lika varandra 

(Zucker, 1987). Isomorfism finns i tre olika former, tvingande, imiterande och normativ 

isomorfism (DiMaggio & Powell, 1983). Ofta sker alla dessa tre former tillsammans men de 

kan också ske var och en för sig. Tvingande isomorfism innebär att formella eller informella 
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påtryckningar sker på företaget. Det kan till exempel vara politiska påtryckningar och här 

behöver de svagare organisationerna anpassa sig efter de starkare organisationerna och 

imiterande. Imiterande isomorfism baseras på osäkerhet inom en organisation (DiMaggio & 

Powell, 1983). Organisationen kommer då att imitera hur andra organisationer arbetar för att 

skapa legitimitet inom samhället. DiMaggio och Powell (1983) menar också att normativ 

isomorfism istället baseras på professionalisering från yrkesgrupper. Det blir till exempel allt 

mer vanligt att anställa personer med en utbildning och detta kommer resultera i att utbildningar 

och erfarenheter gör att individer får liknande uppfattningar.  

2.6 Signalteorin 

Signalteorin grundar sig i asymmetrisk information mellan två parter, där den ena parten har 

tillgång till mer information än den andra (Reuer et al., 2012). Det bygger på att avsändaren av 

informationen väljer hur mycket som ska kommuniceras, och på så sätt väljer också mottagaren 

hur informationen ska tolkas. Hållbarhetsrapporter kan därför ses som asymmetrisk 

information där företaget har mer information om hur företaget har presterat inom hållbarhet 

än mottagaren, och genom att upprätta en hållbarhetsrapport så väljer företaget vad de vill 

presentera (Hahn & Kuhnen, 2013). Eftersom företagen själva väljer vad som ska redovisas i 

en hållbarhetsrapporten finns det en risk att de endast redovisar de positiva resultaten. 

Signalteorin menar att företag som frivilligt upprättar en hållbarhetsrapport gör det för att visa 

sina värderingar, mål och resultat relaterat till olika miljömässiga och sociala frågor (Clarkson 

et al., 2011). Det är främst de företag som presterar bra inom dessa områden som redovisar sina 

prestationer. Enligt teorin borde företag med mer framgångsrika hållbarhetsresultat redovisa 

dessa och ha ett större intresse av granskning, jämfört med de bolag som inte har presterat lika 

bra (Thorne et al., 2014). De företag som inte har presterat lika bra är heller inte lika 

intresserade av tredjepartsgranskning eftersom de ofta väljer att inte redovisa hela verkligheten 

och ibland till och med förvränga sina resultat. Granskning av hållbarhetsrapporter påverkar 

således legitimiteten av innehållet (Pergo & Kolk, 2012).  
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3. Metod 

Följande kapitel presenterar de forskningsmetodiska steg som genomförts i utförandet av 

studien. Dessutom förtydligas innebörden av den forskningsmetod som används samt vilka 

motiv som författarna haft vid val av metoder. En överskådlig genomgång av hur studien 

genomförts presenteras såväl som respondenter som deltagit. Även vilka strategiska beslut som 

tagits och utmaningar som stötts på under studien presenteras och slutligen beskrivs hur valen 

kan påverkat trovärdigheten i undersökningen.  

3.1 Empirisk utgångspunkt  

Det finns många synsätt på hur kunskap kan skapas, men enligt Bryman & Bell (2003) brukar 

det delas in i de positivistiska och det interpretivistiska synsätten. Det positivistiska synsättet 

utgår från ett objektivt perspektiv, där det anses finnas en absolut sanning som studeras 

objektivt. Det interpretivistiska perspektivet bygger istället på ett konstruktivistiskt perspektiv, 

där hänsyn tas till att alla är subjektiva i sin bedömning, och därmed anses detta gälla även 

forskare. Detta innebär att tidigare erfarenheter påverkar observatörens sinnen och uppfattning 

av en specifik situation, och därför är kunskap baserad på uppfattningen av en social handling 

(Bryman & Bell, 2003). Detta innebär enligt Oates & Briony (2006) att det inte finns en sanning 

utan sanningen kan variera mellan personer och över tid, samt är beroende av den befintliga 

unika kontexten. Denna rapport utgår från det interpretivistiska perspektivet och tar därmed 

hänsyn till subjektivitet. Detta är också  det perspektiv som de flesta samhällsvetenskapliga 

forskare föredrar (Oates & Briony, 2006). 

3.2 Ansats  

Denna studie har en abduktiv ansats vilket kan ses som en kombination mellan en induktiv och 

deduktiv ansats (Patel & Davidson, 2019). Bjereld, Demker & Hinnfors (2002) beskriver den 

induktiva ansatsen som att forskaren utgår från den praktiska användningen för att skapa egna 

teorier, medans den deduktiva ansatsen utgår istället från befintliga teorier kopplas till de 

praktiska fallen. Enligt Werbart & Levander (2000) innefattar abduktion att forskningen 

inledningsvis baseras på en induktiv hypotes, samt att denna hypotes därefter testas på ett 

deduktivt sätt. Teoretiskt bygger det abduktiva synsättet på att alla människor skapar egna 

teorier för att orientera sig och förstå sin omgivning (Werbart & Levander, 2000).  
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Enligt Polkinghorne (1985) skapas kunskap genom nya iakttagelser som de jämförs med 

befintlig kunskap. I en abduktiv ansats används redan existerande kunskaper som en forskare 

besitter för att finna teoretiska mönster och strukturer (Jacobsson, u.å). Vid undersökningen 

skapas nya iakttagelser, och dessa leder till en process som ny- och omskapar teoretiska 

förståelser. Därför sker ett ständigt samband mellan teori och empiri. Det finns dock en risk att 

forskare påverkas av tidigare erfarenheter och forskning (Patel & Davidson, 2019). 

 

Abduktion är idag en vanligt förekommande metod och används ofta vid fallstudier och inom 

miljöforskning (Patel & Davidson, 2019). Eftersom författarna har tidigare utbildning inom 

miljö kommer denna kunskap alltid finnas med vid genomförandet av studien. Denna kunskap 

kommer kombineras med ny litteratur och nya teorier för att skapa ny kunskap. Därmed anses 

abduktion vara en lämplig ansats för uppsatsen.  

3.3 Undersökningsmetod  

Två vanliga grupperingar av metoder vid undersökningar är de så kallade kvalitativa och 

kvantitativa undersökningsmetoderna. Kvalitativa metoder används ofta för att att göra 

mätningar av antal eller storlek och datan från dessa mätningar kan då oftast jämföras 

(Jacobsson, u.å). Den kvalitativa metoden fokuserar istället på att skapa en beskrivning av 

kvaliteten på det som undersöks. Därmed ger det svar på vilka kvaliteter som finns snarare än 

att mäta mängden av detta. Istället är syftet att framhäva kvaliteter som är karakteristiska för 

det som undersöks. Den kvalitativa metoden utgår från de observationerna för att därefter samla 

ihop och skapa beskrivande begrepp (Eneroth, 1984). Enligt Backman (2008) skapar den 

kvalitativa ansatsen därför en djupare förståelse.   

 

Uppsatsen kommer att baseras på kvalitativ forskning som från intervjuer med revisorer. Enligt 

Fejes & Thornberg (2009) anses den kvalitativa metoden vara lämplig när insamlingen av data 

sker genom intervjuer och öppnar upp för djupare analyser. Författarna till denna uppsats anser 

att den kvalitativa metoden är lämplig för att besvara syftet om att skapa en bättre förståelse 

för granskningsprocess av hållbarhetsrapporter. Syftets andra del är hur kompetensen på 

revisorerna påverkar legitimiteten av rapporterna. Genom att ställa frågan “hur” behövs 

beskrivande data, vilket kommer naturligt i den kvalitativa metoden.  
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3.4 Forskningsmetod 

Forskning handlar ofta om att angripa ett problem eller ett fenomen och enligt Patel och 

Davidson (2011) finns det tre vanliga undersökningsformer. Dessa benämns som explorativ, 

deskriptiv eller hypotesbaserad karaktär. Denna undersökning baseras på den deskriptiva 

undersökningsmetoden, vilket innebär att en del information om det studerade området redan 

finns. Denna information kan användas för att beskriva en aspekt på ett djupare plan och 

därmed skapa mer detaljerade svar (Patel & Davidson, 2011). Den deskriptiva karaktären är 

enligt Andersen (2012) lämplig när en viss mängd beprövad information redan finns tillgänglig. 

Författarna till denna studie anser att den deskriptiva undersökningsmetoden är väl lämpad då 

området är beprövat och tillgång till en viss del information finns. Dessutom anses de skapa en 

bra medelväg mellan den explorativa och den hypotesprövande metoden då nya kunskaper i 

kombination med existerande information kan förklara och konkretisera situationen.  

 3.5 Litteraturstudie 

Inledningsvis gjordes en litteraturstudie för att få en bättre teoretisk förståelse för ämnet samt 

samla in information som kan behövas senare i processen. Enligt Bell, Bryman & Harley (2019) 

är en viktig aspekt av att studera redan existerande litteratur tidigt i processen möjligheten att 

få kunskap om ämnet och dess bakgrund. Litteratur och redan existerande forskning studerades 

därför för att både förstå problematiken, men också för att bygga ett teoretiskt ramverk. 

Inledningsvis studerades litteratur relaterad till legitimitetsteorin, hållbarhetsrapportering samt 

GRI. 

 

Litteraturstudien ligger även till grund för förberedandet av intervjuer där intervjumetodik har 

studerats för skapandet av intervjuguiden. Litteraturen som används presenterar information 

relaterad till ämnet och är baserad på trovärdiga källor såsom vetenskapliga artiklar och 

litteratur. Artiklar har huvudsakligen tillhandahållits från databasen från biblioteket vid 

Göteborgs universitet samt från Google Scholar. Sökningar på artiklar har gjorts både på 

svenska och engelska för att få tillgång till en större mängd litteratur. Artiklarna har valts ut 

baserat på hur gammal artikeln var samt relevans för området, vilket har bestämts utifrån att 

författarna till denna studie har läst abstract av artikeln.  
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3.6 Intervjustudie 

Då en kvalitativ metod har valts och beskrivande data eftersöks anses det vara relevant att 

genomföra en intervjustudie.  Enligt Jacobsen (1993) kan intervjuer skapa ett innehållsrikt 

datamaterial där både kunskap och inställning från respondenten framkommer. Författarna till 

studien anser att valet att genomföra intervjuer varit bra för att både få djupare svar men även 

för att kunna skapa en förståelse för situationen, vilket är en del av studiens syfte.  

 

I genomförandet av studien har datan samlats in genom intervjuer med revisorer. Initialt 

diskuterades vem som ansågs vara relevant att intervjua från olika perspektiv. Baserat på 

litteraturstudien beslutades att relevanta intressenter att intervjua är revisorer. Därefter har 

revisorer på 20 olika revisionsbyråer i Sverige kontaktas varav 4 stycken var intresserade. De 

som kontaktades var främst de företag som innefattas i Big Four, men även andra byråer 

kontaktades för att få ett bredare perspektiv. Utifrån vilka som varit intresserade av att delta i 

studien har intervjuer genomförts i studien. Intervjuerna har skett genom ett digitalt möte på 

Teams. De digitala intervjuerna har spelats in och transkriberats för att sedan sparas under en 

begränsad period.  

 

Alla deltagande i intervjuerna har fått möjlighet att ge samtycke eller avstå inspelning av 

samtalen, där samtliga deltagare var okej med att samtalet spelades in. I enligt med den 

allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) kommer alla intervjuer att raderas på ett 

förutbestämt datum vilket valts till senast 31 juli, vilket respondenterna informerats om. All 

data som används i rapporten har skickats till intervjupersonen innan den används i rapporten 

för att säkerställa att rätt data användas och att det är okej för individen att ta med denna data. 

Intervjupersonen har då godkänt all data som tas med och har även fått möjligheten att utesluta 

eller korrigera data innan den används i rapporten. Samtliga intervjupersoner har godkänt datan 

utan korrigeringar. Inga personuppgifter inhämtas i intervjuerna vilket enligt Vetenskapsrådet 

(2002) ligger i linje med god forskningsetik. All data som inhämtas från intervjuerna är anonym 

vilket innebär att inga namn eller andra personuppgifter används i rapporten.  

3.7 Datainsamling  

Insamlingen av data sker genom intervjuer med revisorer. Intervjuerna har varit 

semistrukturerade som enligt Esaiasson et al., (2010) öppnar upp och ger utrymme för 

reflektioner. Enligt Bell, Bryman & Harley (2019) skapar denna metod också ett öppet sinne 
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som kan användas för att kunna se kopplingar mellan teorier och data. Detta resulterar i ett 

bredare perspektiv över situationen. Detta anser författarna är en lämplig metod för att kunna 

besvara frågeställningarna. Genom att att ge möjlighet till att se kopplingar mellan teori och 

data från intervjuerna tror författarna det skapas goda förutsättningar för att både analysera och 

diskutera, och därmed för att komma fram till slutsatser och besvara frågeställningarna.  

 

Semistrukturerade intervjuer lämpar sig enligt Saunders mfl. (2012) bra för kvalitativa studier 

då de bidrar till djupare förståelse. Ett kännetecken för semistrukturerade intervjuer är att 

forskaren utgår från kategorier och frågor som är förutbestämda (Oates, 2006). Denna 

undersökning utgår från intervjuer där alla får samma frågor som är förutbestämda och baseras 

på olika kategorier. Den semistrukturerade karaktären ger utrymme till följdfrågor samt samtal 

kring teman som uppkommer under intervjuns gång. Detta tillåts med syftet att skapa en 

naturlig följd i samtalet samt för att kunna ställa kompletterande frågor. Genom att samtliga 

fått samma frågor i grunden görs det möjligt att enklare jämföra svaren och dra slutsatser utifrån 

den insamlade datan. Följdfrågorna kompletterar därmed för djupare förståelse. Intervjuguide 

finns bifogad som bilaga 1.  

3.8 Urval 

Studien är baserad på bekvämlighetsurval vilket enligt Kristensson (2014) innebär att de som 

funnits tillgängliga och visat intresse för studien har valts ut för intervjuer. Denna metod anses 

vara lämplig vid kvalitativa studier där det är vanligt med en mindre grupp respondenter med 

erfarenhet inom ett specifikt område vilket innebär att respondentgruppen är relativt homogen 

(Kristensson, 2014). För att få ett djupare perspektiv i denna studie har författarna valt ut vilka 

som skall kontaktas utifrån deras kunskaper inom området. Bland de som sedan kontaktats har 

alla som visat intresse av att delta i studien intervjuats. Enligt Kvale & Brinkmann (2009) kan 

dock trovärdigheten av bekvämlighetsurvalet ifrågasättas. Detta kan vara en nackdel för 

studien men då studien genomförs under en begränsad tidsperiod och har begränsad omfattning 

anser författarna till studien att det hade svårt att genomföra studien på annat sätt än att använda 

bekvämlighetsurvalet. Trots selektionsproblematiken som kan finnas anser författarna att det 

inte är ett hinder för studiens trovärdighet eller validitet, då metoden gett fyra mycket 

intressanta intervjuer med respondenter från fyra olika revisionsbyråer som varit väl insatta i 

området 
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I undersökningen har fyra revisionsbyråer deltagit. Respondenterna är anonyma, men en kort 

presentation om revisionsbyråerna presenteras nedan. Storleken på revisionsbyråerna varierar 

avsevärt från 18 till 320 000 anställda. De största revisionsbyråerna på marknaden benämns 

ofta som Big Four och består av PwC, Ernst & Young, Deloitte och KPMG (Bokföring, u.å). I 

våra intervjuer har två av dessa byråer deltagit, nämligen PwC och Ernst & Young. Utöver det 

har även Grant Thornton som också är en stor byrå deltagit. Detta har kompletterats med 

perspektiv från WeAudit som är en mindre byrå på marknaden. Författarna anser att variationen 

i storlek har varit positivt och bidragit till att skapa ett bredare perspektiv.  

 

I Tabell 1 nedan presenteras kortfattad information om intervjuerna samt en fiktiv beteckning 

för respondenterna, vilket kommer används i resterande delar av rapporten. Mer information 

om revisionsbyråerna presenteras i Bilaga 2.  

 

Tabell 1: Sammanfattande information om respondenterna och genomförda intervjuerna.  

Respo-

ndent 

Revisions-

byråer 

Intervjupersonens titel Datum för 

intervjun  

Intervjumetod  Längd på 

intervjun 

A PwC Risk management 

konsult 

2022-04-29 Muntlig 

intervju via 

Teams 

~ 45 minuter  

B WeAudit  Revisor  2022-04-29 Muntlig 

intervju via 

Teams 

~ 1 timme  

C Ernst & 

Young 

Revisor 2022-05-13 Muntlig 

intervju via 

Teams 

~ 50 minuter 

D Grant 

Thornton 

Hållbarhetsspecialist  2022-05-16 Muntlig 

intervju via 

Teams 

~ 1 timme 

3.9 Behandling av empiriska data 

All empirisk data har samlats in från intervjuer. Enligt Bell, Bryman & Harley (2019) behöver 

data brytas ner och intervjuer behöver jämföras. Detta kommer också att möjliggöra att se 

likheter och skillnader. Enligt Trost (2010) är empirisk data som är uppdelad i mindre delar 

lättare att hantera och analysera. För att göra det lättare att analysera datan har författarna utgått 

från intervjuguiden som är uppdelad i olika kategorier av frågor, se Bilaga 1. Dessa grupper av 
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frågor behandlar liknande områden vilket gör att relevant data inom detta område kommer fås 

inom den kategorin. De olika kategorierna i intervjuguiden har valts ut för att kunna besvara 

studiens frågeställningar. Intervjuguiden har skickats till intervjurespondenterna innan 

intervjutillfället. Genom att spela in intervjuerna och transkribera dessa säkerställdes att ingen 

data missas. Författarna till studien anser att genom att respondenter fått godkänna all data som 

tagits med i rapporten, kan datan anses ha behandlats på ett ansvarsfullt sätt. Ingen data kommer 

användas till annat än studiens innehåll.  

 

Om många respondenter nämner liknande aspekter kan det anses vara viktigt och mer 

trovärdigt Trost (2010). Det som uppkommit på flera intervjuer har författarna lyft fram i 

resultatet och diskussionen. All data presenteras på samma sätt och resultatdelen kommer 

spegla det resultatet som uppkom under intervjuerna. Den mänskliga faktorn bör dock tas i 

beaktning när det kommer till sammanställning av intervjuerna. Därför skickades empirin från 

intervjuerna till respondenten för granskning så att resultatet speglar verkligheten. Detta kan 

anses öka uppsatsens validitet då det stärker trovärdighetens av slutsatserna (Yin, 2006). I 

denna kvalitativa studie har endast 4 respondenter bidragit i intervjuerna. Därmed kan det 

ifrågasättas om studien hade uppnått samma resultat om den upprepas vilket enligt Bjereld et 

al. (2002) påverkar reliabiliteten negativt. 

3.10 Kvalitetsutvärdering och trovärdighet  

En viktig aspekt i all typ av forskning är kvaliteten av undersökningen. Ett vanligt 

förekommande kvalitetsbegreppet trovärdighet. Enligt Lincoln & Guba (1985) finns det fyra 

kriterier för att bedöma trovärdigheten. Dessa är; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 

konfirmering. Dessa är enligt Lincoln & Guba (1985) lämpade för en kvalitativ analys.  

 

Tillförlitlighet innebär enligt Bryman & Bell (2013) att forskaren säkerställer att studien 

genomförts enligt befintliga regler. I denna studie har tillförlitligheten ökats genom att allt 

materialet som insamlats under intervjuerna skickats till respondenterna för att verifiera att 

innehållet är korrekt.  

 

Enligt Bryman & Bell (2013) innebär överförbarhet den utsträckning vilken det går att överföra 

teorin eller resultatet på andra miljöer. De menar även att ett problem med kvalitativa ansatser 

är att det oftast handlar om ett relativt litet urval. I denna studie är urvalet relativt litet med 
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endast fyra intervjuer. Fokuset har då legat på att hitta djupet i intervjuerna snarare än bredden, 

vilket ofta eftersträvas inom den kvalitativa forskningen. Alltså finns det en viss problematik i 

överförbarheten av denna studie då urvalet är relativt litet vilket även kommer påverka att 

resultatet i mindre utsträckning kan överföras till andra sammanhang.  

 

Pålitlighet är enligt Bryman & Bell (2013) att forskaren säkerställer fullständig redogörelse av 

de olika faserna i forskningsprocessen. Detta har gjorts genom att följa en vanligt 

förekommande rapportstruktur samt ett noggrant arbete. I denna studie har författarna försökt 

lyfta fram dessa perspektiv på ett överskådligt sätt.  

 

Konfirmering innebär enligt Bryman & Bell (2013) att forskaren inte ska vinkla 

undersökningen eller på något sätt styras av egna värderingar. De menar att det inte finns någon 

komplett objektiv samhällelig forskning men att forskaren skall försöka säkerställa att denna 

handlat i god tro. Forskaren skall därför inte handlat utifrån personliga värderingar eller 

medvetet påverkat slutsatsen. Vid dessa undersökningar är det svårt att vara fullständig neutral 

då forskarna har tidigare erfarenheter men samtidigt har det funnits en strävan efter att inte låta 

egna värderingar påverka studien.  

3.11 Etiska ställningstaganden  

Studien har genomsyrats av de fyra etiska principerna som beskrivs av Patel & Davidson 

(2019). Dessa fyra kraven är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

slutligen nyttjandekravet. Blomkvist, Hallin och Lindell (2018) beskriver dessa vid tillämpning 

god forskningspraxis och därför kommer studien följa Vetenskapsrådets codex för 

vetenskapligt arbete. I studien har informationskravet uppfyllts genom att samtliga 

respondenter har fått information om vad studien handlar om och har även fått intervjufrågorna 

skickade till sig i förväg. Samtyckeskravet kan anses vara uppfyllt då deltagandet i studien var 

frivilligt. För att uppnå konfidentialitet har studien varit helt anonym och data kommer endast 

användas till det som den är avsedd till i studien och inte delas på andra sätt. Även 

nyttjandekravet kan anses vara uppfyllt då data endast kommer användas i studien enligt 

överenskommelse och all information såsom inspelningar av intervjuer kommer raderas senast 

31 juli.  
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4. Resultat  

Följande kapitel presenterar det resultat som har sammanställts efter de fyra intervjuer som 

genomförts. Först presenteras ett inledande resultat för att skapa en förståelse för bakgrunden 

och sedan följer resultat baserat på studiens forskningsfrågor. Avslutningsvis presenteras 

uteblivet resultat.  

4.1 Inledande resultat 

Revisionsbyråerna har olika arbetssätt för hur de strukturerar arbetet med hållbarhetsrapporter. 

Tre respondenter berättar att de har specifika grupper som arbetar med granskning av 

hållbarhetsrapporter, medan en respondent inte har en specifik grupp. När byråerna jobbar med 

specifika grupper fokuserar inte de finansiella revisorerna så mycket på 

hållbarhetsrapporteringen. En faktor som påverkar hur byråerna strukturerar arbetet är vilka 

kunder de arbetar med och ifall det är kunder som har rapporteringsskyldighet eller inte.  

Respondenterna menar att det är främst de stora företagen som har rapporteringsskyldighet som 

upprättar hållbarhetsrapport och att det är väldigt få företag som frivilligt upprättar en sådan. 

En anledning till det är att det jobb som krävs för att dokumentera blir för stort i relation till det 

som rapporten bidrar till. Respondent C menar att de företag som är bättre inom hållbarhet kan 

ha ett större intresse av att upprätta en hållbarhetsrapport jämfört med de företag som arbetar 

inom branscher som har en större miljöpåverkan. Det är också en kostnadsfråga för företagen 

att upprätta en hållbarhetsrapport och få den granskad. Respondent A nämner att innan 

lagkraven trädde i kraft fanns det företag som upprättade frivilliga hållbarhetsrapporter och de 

företagen har länge arbetat med hållbarhet, samtidigt som det finns företag som endast arbetar 

och redovisar sitt hållbarhetsarbete för att det finns ett lagkrav. Respondent C nämner att 

pandemin kan också komma att påverka på hur företag uppmärksammar hållbarhet under de 

närmsta åren då många företag har minskat sina miljöavtryck och det är något de kommer 

redovisa som något positivt. Respondent A nämner att den frivilliga hållbarhetsrapporteringen 

används som extern kommunikation för att visa att företaget arbetar med hållbarhet.  

4.2 Revisorns roll i granskningsprocessen 

Från intervjuerna framkom det att en standardiserad granskningsprocess saknas. Detta gör att 

revisorns roll kan vara situationsberoende vilket kan anses skapa förvirring. Samtliga 

respondenter anser att granskningsprocessen av hållbarhetsrapporter skiljer sig jämför med den 
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finansiella rapporten. Det finns flera olika lagar som revisorer måste förhålla sig till. Enligt 

respondent D är det dock tydligt att enligt lag skall revisorn intyga att hållbarhetsrapport har 

upprättats och därmed är det en del av revisionsuppdraget. Allt ansvar behöver dock inte ligga 

på revisorn utan det är vanligt att specialister hjälper till i granskningen. Specialister behöver 

dock inte vara auktoriserade revisorer vilket gör att om den bestyrkande rapporten görs av en 

specialist måste en auktoriserad revisor också signera bestyrkandet.  

 

Samtliga respondenter är eniga om att idag är det främst de bolag som måste granska enligt 

ÅRL som väljer att få rapporten granskad. De företag som inte måste upprätta en 

hållbarhetsrapport väljer att inte granska denna. Enligt respondent A har det tillkommit många 

som måste rapportera enligt ÅRL:s krav som kom 2015. Respondent B beskriver att när de 

granskar enligt ÅRL är det mer en checklista som de använder och meddelar sedan revisorn att 

hållbarhetsrapporten uppfyller checklistan och då kan revisorn signera. De tittar då inte på data 

och det är därmed ingen sifferrevision utan de granskar informationen som skrivits. Respondent 

A beskriver processen vid granskning enligt ÅRL på liknande sätt men trycker på vikten av att 

verifiera siffrorna. För att verifiera tas därför stickprov i vissa fall och de går igenom 

processerna för data som rapporterats, men det är fortfarande en väldigt översiktlig granskning. 

Både respondent B och C beskriver att det handlar mer om att se över rimligheten och revisorns 

roll är att kontrollera att vissa rubriker är med och att innehållet är relevant för de rapporterande 

företagen. Revisorn läser igenom hållbarhetsrapporten men behöver inte verifiera att allt 

stämmer fullständigt. Respondent B beskriver granskningen som situationsberoende, baserad 

på vilken nivå av granskning som krävs i form av tvingande rapportering, frivillig rapportering 

eller integrerad rapportering.  

4.3 Revisorers kompetens  

Samtliga respondenter är eniga att revisorer i allmänhet idag har begränsad kunskap om 

hållbarhetsrapportering och att deras kunskap traditionellt är kopplad till finansiell redovisning. 

För att skapa den “rätta kunskapen” är det vanligt att individer med speciell kompetens inom 

hållbarhet kan tas in för att främst jobba med hållbarhetsrapportering. Intervjuerna visar att 

mindre bolag mer sällan har möjligheten ta in experter inom området, medan större bolag oftare 

har specifika arbetsgrupper som jobbar med hållbarhetsrapporteringen. Respondent A och D 

har expertis inom hållbarhet och arbetar inom denna typ av specialgrupper och fokuserar därför 

endast på hållbarhetsrapportering. För att upprätthålla nödvändig kunskap nämner respondent 
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A, C och D att interna utbildningar används på bolagen. När det kommer till om revisorns 

kompetens påverkar granskningen anser samtliga att det inte är ett problem då revisorer kan ta 

in specialister vid bristande kunskap.  

 

Enligt intervjuerna är anledningen till att inte alla revisorer idag arbetar med 

hållbarhetsrapportering har visats vara kopplat till efterfrågan. Hos mindre byråer, som ofta 

granskar mindre bolag utan krav på hållbarhetsrapportering, är det svårt att fokusera på att 

skapa kunskapen när efterfrågan är liten. Respondent D menar att vid hårdare krav på 

granskning kommer fler bolag behöva granska och därmed kommer fler rapporter behöva 

granskas.  

 

I förslaget som idag finns, CSRD, ifrågasätts det om revisorn är den rätta yrkesgruppen för att 

granska hållbarhetsrapporter. Trots den begränsade kunskapen som framkommit anser samtliga 

intervjuade att revisorer är den rätta yrkesgruppen för att granska hållbarhetsrapporter. En av 

anledningarna till detta är att det idag inte finns en annan tydlig yrkesgrupp som skulle göra 

det, och att revisorer är en väletablerad yrkesgrupp med vana att arbeta med granskning och 

rapportering. Respondent B menar att utifrån bolagens perspektiv är det smidigare att samtliga 

rapporter granskas på ett ställe istället för att behöva vända sig till en ny yrkesgrupp. Samtliga 

respondenter anser att revisorer både är de rätta att granska och att de kommer klara av 

uppdraget. Det framkom också att om det inte är revisorer som ska granska tyder det på att det 

skulle behövas mer renodlade specialister. Respondent C anser att det borde finnas certifierade 

hållbarhetsrevisorer i likhet med de kommunala revisorerna som finns idag. Andra potentiella 

lösningar är att hyra in experter vid behov, eller att ha specialistgrupper på byråerna. Samtliga 

intervjuade anser att dessa specialister bör arbeta tillsammans med byråerna och inte bli en ny 

yrkesgrupp.  

4.3.1 Revisorers kompetens påverkan på legitimiteten  

Idag finns det ingen specifik utbildning för att arbeta med hållbarhetsrapportering. Detta gör 

att legitimiteten av hållbarhetsrapporten kan ifrågasättas. Det är dock något som samtliga 

respondenter inte håller med om. Respondent C anser att revisorer förhåller sig till direktiven 

som finns inom hållbarhetsrapportering på samma sätt som de förhåller sig till ÅRL i den 

finansiella redovisningen. Respondenterna anser även att alla på byråerna inte behöver ha 

fullständig kunskap utan det är bra att ta hjälp av specialister. Respondent D uttrycker vikten 

av att jobba som team och ta hjälp av andra. Respondent A beskriver byråns arbetssätt där både 
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den finansiella revisorn och hållbahetsexperten gör ett uttalande. Detta anses stärka 

legitimiteten genom att två granskningar genomförs och därmed görs två signeringar varav den 

ena är ett specialistutlåtande.   

 

Respondent D anser att efter granskning kan hållbarhetsrapporten anses vara legitim. Det har 

också framkommit att trots avsaknaden av generell standard anser samtliga att kvaliteten anses 

vara samma mellan alla de större revisionsbyråerna. Respondent D menar också att hos de 

mindre byråerna kan däremot kunskapen ifrågasättas och skapa minskat legitimitet. Därmed 

upplever samtliga att gransknings är en viktig del i skapandet av legitimitet.  

 

Utöver kunskap har andra faktorer som intresse samt hur ofta granskning av 

hållbarhetsrapporter sker visats vara viktiga faktorer till att skapa legitimitet på rapporterna. En 

utmaning som framkommer från respondent A och D är den bristande kompetensen hos 

företagen i deras arbete att ta fram hållbarhetsrapporter. Detta påverkar legitimiteten, och 

vägledning från revisionsbyråer och hållbarhetsspecialister kan behövas för att skapa en 

oberoende bild och inte lyfta fram eller undanhålla specifika data.  

4.4 Standarders påverkan på granskningsprocessen   

Användandet av GRI varierar beroende på storlek på företagen enligt respondenterna. 

Respondent B menar att ingen av deras kunder använder sig av GRI och att det beror på att de 

arbetar med mindre företag. Respondent A, C och D arbetar med större företag och deras 

kunder använder sig av GRI. När en hållbarhetsrapport granskas så måste den granskas mot en 

standard för att säkerställa att rapporten är upprättad enligt standarden. Respondent D menar 

att användandet av GRI är vanligt då det underlättar granskningen då de ska säkerställa att 

informationen inte innehåller väsentliga fel och att rapporten är upprättad enligt GRI. Mindre 

företag använder inte GRI i samma utsträckning, de kan istället hänvisa till andra 

förhållningsregler för granskning, till exempel Global Compact eller SDG. Men när det gäller 

granskning av hållbarhetsrapporter anser respondent D att det inte finns många andra alternativ 

till GRI, men att det kommer komma en EU-gemensam standard. De utkast som idag finns för 

CSRD liknar GRI till i stor utsträckning. Syftet är att göra det mer enhetligt och tydligt och att 

öka jämförbarheten. Respondent C anser att GRI påverkar granskningsprocessen positivt 

eftersom det är lätt att följa. 
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Respondent A och C anser att införandet av CSRD kommer påverka granskningsprocessen och 

att det är positivt med tydliga krav. Det kommer bli tydligare för både granskaren men också 

för företagen som ska upprätta en hållbarhetsrapport. Respondent A menar att CSRD kommer 

påverka granskningsprocessen eftersom det idag står i lagen att en revisor ska uttala sig om det 

finns en hållbarhetsrapport eller inte. Det finns idag inget krav på granskning vilket det gör i 

CSRD.  CSRD kommer också ställa högre krav på den part som granskar eftersom det blir 

högre insatser kopplat till varje granskning. Respondent A menar också att legitimiteten 

kommer påverkas positivt eftersom företagen måste redovisa alla punkter som CSRD hänvisar 

till. Eftersom CSRD inför strängare granskningsregler kommer det resultera i mer kvalitativ 

information i hållbarhetsrapporterna. Respondent D anser inte att CSRD kommer ändra 

granskningsprocessen, utan snarare att det kommer bli andra granskningskriterier som alla ska 

använda sig av. Som direktivet ligger nu är det inte sagt att det måste vara en revisionsbyrå 

som granskar informationen och det kan påverka hur hållbarhetsrapporterna i sin tur granskas. 

Respondent B anser också att CSRD kommer att öka legitimiteten på hållbarhetsrapporterna, 

och att det i framtiden går att lita på innehållet eftersom rapporterna bland annat tar upp samma 

information och att beräkningar görs på samma sätt. Det kommer också att förstärka ett 

uttalande från en revisor om företag uppfyller de nya kraven enligt CSRD jämfört med de krav 

som idag finns. Respondent A menar också att om granskningen hade analyserat vissa delar 

mer djupgående hade delar som företagen redovisat inte stämt överens med hur verkligheten 

är. Om det blir krav på hårdare granskning kommer företagen bli tvingade att göra ett bättre 

arbete inom hållbarhet menar respondent A. 

 

Respondent B menar att en standard också bör innefatta en väsentlighetsanalys för att skapa 

legitimitet. Det finns över 100 nyckeltal som kan beräknas idag och det i sig skapar inte så 

mycket värde. Det måste vara tydligt vilken påverkan företaget har, och regleringar kring vad 

företag ska redovisa på första sidan i hållbarhetsrapporten så att det går att jämföra företagen 

baserat på det som är väsentligt. Respondent B menar också att hållbarhetsrapporten behöver 

mynna ut i en bedömning för att det ska vara enkelt att jämföra företag, till exempel som 

resultaträkningen inom den finansiella rapporteringen.  

 

Lagkrav är något som respondenterna är eniga om som en viktig del i omställningen mot att få 

fler företag att jobba med hållbarhetsrapportering. Trots lagkrav så framgår det från 

respondenterna att de arbetar på olika sätt vid granskning av hållbarhetsrapporter men att de 

anser att de rapporterande företag uppfyller dagens lagkrav. Respondenterna anser också att 
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dagens lagkrav inte är svåra att uppnå, men att det finns en svårighet i att tolka dessa. Ett 

exempel är att i förvaltningsberättelsen finns det lagkrav på att informationen inte ska strida 

mot övriga uppgifter och denna ska ge en rättvisande bild. Respondent B menar att det är svårt 

att förstå granskarnas syfte, hur mycket som ska verifieras, och hur mycket som bara ska 

rimlighetsbedömas. Trots att granskning kan göras på olika sätt anser respondenterna att 

innehållet i granskningsprocessen är relativt lika. Respondent A menar också att bland Big 

Four byråerna bör inte legitimiteten på hållbarhetsrapporter efter granskning skilja, men att det 

kan finnas mindre revisionsbyråer där legitimiteten kan variera. Respondent B, som 

representerar en mindre byrå, menar dock att revisionen i sig är väldigt likt mellan byråerna. 

Samtliga respondenter är eniga om att en standardiserad granskningsprocess för 

revisionsbyråer saknas.  

 

Respondenterna anser också att marknaden kommer utmanas av hårdare lagkrav och att 

revisionsbyråerna är förberedda inför CSRD. De nämner också att en stor utmaning kommer 

vara att stötta företagen i förändringen. Respondenterna anser också att CSRD kommer med 

stor sannolikhet minska risken för att företag förfinar sanningen eftersom CSRD kommer ställa 

högre krav på den data som redovisas i och med krav på tredjepartsgranskning.  
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5. Analys  

Följande kapitel presenterar analys av studiens resultat kopplat till den teoretiska 

referensramen och problemdiskussionen. Analysen är uppdelad baserad på studiens 

forskningsfrågor.  

5.1 Revisorns roll i granskningsprocessen  

Från resultatet framkom det att det finns lagar att följa men att granskningen av 

hållbarhetsrapporter inte är lika tydlig och att arbetssättet kan variera. Detta ligger i likhet med 

Hansson & Lyth (2008) som menar att revisorns roll kopplad till hållbarhetsrapporteringen är 

mer flytande jämfört med deras roll inom den finansiella redovisningen.   

 

Respondenterna menar att revisorns ska intyga att en hållbarhetsrapport har upprättats, men att 

det inte endast behöver vara den finansiella revisorns ansvar.  Det är istället vanligt att 

specialister hjälper till i granskningen av hållbarhetsrapporten. Enligt Al- Shaer & Zaman 

(2017) är en viktig anledning till att granskning förbättrar kvaliteten att den är gjord av en 

oberoende part med kompetens inom området. Detta kan kopplas till både vikten av granskning 

för att skapa legitimitet, men även till vikten av att kompetens hos den som granskar. När det 

kommer till legitimitet så skriver Deegan & Unerman (2011) att hållbarhetsrapportering kan 

användas för att skapa legitimitet inom sociala och miljömässiga frågor. Respondenterna är 

eniga om att revisorns roll är viktig för att de både kan bidra med kompetens inom området och 

samtidigt vara en oberoende part i granskningen. När specialister inom hållbarhet tas in ökar 

kompetensen och detta kan enligt Al- Shaer & Zaman (2017) kopplas till ökad kvalitet på 

rapporten. Samtliga som deltagit i studien håller med om att legitimiteten ökar efter att 

hållbarhetsrapporten har granskats. Den ökade kvaliteten som uppstår från granskningen 

kommer därmed påverka legitimiteten positivt.  

 

ÅRL har visat sig ofta vara viktig att förhålla sig till när det kommer till granskningsprocessen. 

Om inte granskningen görs enligt ÅRL finns det andra sätt att förhålla sig till granskningen. 

Då gör en revisor endast en kontroll av att vissa delar är inkluderade och inte en granskning av 

innehållet. Hur siffrorna ska granskas har beskrivits på olika sätt. I vissa fall har respondenterna 

beskrivit hur de bedömer rimligheten medan i andra fall har det nämnts att de främst kollar 

igenom så vissa delar finns med. Enligt Reuer mfl. (2012) grundar sig signalteorin i att den ena 
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parten har mer information än den andra parten och därmed kan asymmetrisk information vara 

ett problem. I detta fall är det bolaget som vill få sin rapport granskad som är avsändaren och 

besitter informationen. Mottagarna av hållbarhetsrapporten kan anses vara intressenterna. 

Revisorns roll är därför att se till att korrekt och fullständig information kommer fram till 

intressenterna. Samtliga respondenter upplever att det är svårt att veta om alla siffror som 

presenteras stämmer. En respondenterna nämner att stickprov kan göras, men att detta är 

ovanligt. Därför finns en problematik gällande hur siffrorna ska kunna kontrolleras och vilken 

information som bolagen väljer att presentera. På samma sätt menar Reuer mfl. (2012) att 

användaren styr hur mycket information som kommuniceras, men att det är mottagaren som 

väljer hur informationen ska tolkas. Här har revisorerna en viktig uppgift att tolka siffrorna och 

att garantera att efter granskningen ska intressenter kunna lita på de uppgifter som bolagen 

presenterar. Detta är även i linje med vad Pergo & Kolk (2012) antyder, nämligen att 

granskning av hållbarhetsrapporter påverkar legitimiteten av innehållet.  

5.2 Revisorers kompetens  

Det framkom att samtliga respondenter anser att revisorer i allmänhet har begränsad kunskap 

om hållbarhetsrapportering. Det är i linje med vad Baridwan, Rahman & Puspitasari (2019) 

konstaterades att revisorns kompetens bör följas för att säkerställa att kvaliteten på 

granskningen ska hålla rätt nivå. Även Al- Shaer & Zaman (2017) menar att kvaliteten på 

granskningen kan försämras och därmed påverkas legitimiteten negativt. Respondenterna 

menar dock att detta inte är ett problem eftersom de de ofta har specialister inom respektive 

byrå som jobbar med endast hållbarhetsrapporter. Detta gör att det är vanligt att den finansiella 

revisorn granskar de finansiella rapporterna medan hållbarhetsspecialister granskar 

hållbarhetsrapporten. Detta kan anses ha två positiva aspekter. För det första så ökar 

legitimiteten när en granskning av tredje part genomförs vilket ligger i linje med McKinseys 

(2019) undersökning. För det andra kan detta kopplas till signalteorin och anses skapa ett 

bredare perspektiv när informationen tolkas av två oberoende personer. Enligt Hahn & Kuhnen 

(2013) minskar risken för att företag väljer vilken information som presenteras. Genom att 

granskningen sker av två personer kan legitimiteten anses stärkas. Dessutom kan den 

finansiella revisorn fokusera på det området som denna är bäst på medan hållbarhetspecialisten 

arbetar med det område som denna besitter kunskap inom. Detta kan enligt Al-Shaer & Zaman 

(2017) påverka legitimiteten positivt när en oberoende part med kunskap gör granskningen.  
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Det har visat sig att det blir allt vanligare att ta in specialister för att granska 

hållbarhetsrapporteringen. Detta kan kopplas till den normativ isomorfism som DiMaggio & 

Powell (1983) menar baseras på professionalisering inom yrkesgrupper. Genom att det blir allt 

vanligare att individer utbildar sig inom området och företag tar in individer med mer 

utbildning och erfarenhet, kan detta göra att på längre sikt kommer revisorerna bli mer 

homogena med konkurrenter. De blir mer homogena med sina konkurrenter då alla besitter 

liknande kunskap. Kopplat till granskning av hållbarhetsrapporter kan detta göra att det blir 

vanligare att granska rapporten på liknande sätt. Detta är också något som visat sig redan börjat 

ske, eftersom respondenterna menar att bland de större byråerna är granskningen i stort sett 

samma. Det har visat sig genom att byråer som har tagit över efter andra byråer har sett att 

granskningen har gått till på samma sätt.   

5.2.1 Revisorers kompetens påverkan på legitimiteten  

Från intervjuerna framkom att det är vanligt bland stora revisionsbyråer att ta in experter eller 

ha specialistgrupper på revisionsbyråerna. Intervjuerna visar att mindre byråer ofta har svårare 

att ta in denna typ av specialister. Enligt Habek & Wolniak (2015) kan olika faktorer påverka 

bedömning av en hållbarhetsrapport. De menar även att innehållet och kvaliteten i rapporten 

kan påverkas beroende av individ som granskar. Från intervjuerna framkom att respondenterna 

ansåg att bland de största byråerna uppnår samtliga likvärdig nivå och legitimitet. Det framkom 

dock att bland mindre byråer kan detta skilja sig eftersom mindre byråer ofta har svårt att 

rekrytera den kunskapen som krävs kopplat till hållbarhetsrapporter och därmed påverkas 

legitimiteten negativt.  

5.3. Standarders påverkan på granskningsprocessen   

Resultatet indikerar att användandet av GRI varierar beroende på hur stort det rapporterande 

företaget är. Enligt McKinsey (2019) är avsaknaden av en gemensam standard ett problem för 

investerare som vill använda sig av hållbarhetsrapporter som beslutsunderlag. Den 

problematiken kan kopplas till CSRD vars syfte är att säkerställa att det finns tillräcklig, 

kvalitativ och jämförbar information om företagens hållbarhetsarbete (KPMG, u.å.b). 

Respondenterna nämner att det är svårt att tyda de lagkrav som finns idag, och det gör att det 

är svårt att förstå granskarnas syfte. Enligt Moroney & Trottman (2016) är det viktigt att de 

som granskar förstår de faktorer som påverkar bedömningen av hållbarhetsrapporterna, detta 

för att öka legitimiteten. Det går i linje med vad Pergo & Kolk (2012) menar, att granskning av 
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innehållet påverkar legitimiteten av hållbarhetsrapporterna. Samtidigt så intygar Moroney & 

Trottman (2016) att det finns en svårighet för revisorer att bedöma vad som är materiellt i 

hållbarhetsrapporter. Respondenterna är eniga om att implementering av CSRD kommer 

påverka granskningsprocessen positivt eftersom det kommer bli tydligare krav. Det går i linje 

med vad investerarna i McKinsey’s (2019) studie påvisar, nämligen att 97% av alla tillfrågade 

investerare anser att hållbarhetsrapporter ska vara granskade på något sätt och att det bidrar 

med mervärde. Det går också i linje med Kolk (2005), att investerare anser att 

hållbarhetsrapporter ska granskas baserat på globala standarder.  
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6. Diskussion 

Följande kapitel presenterar diskussion baserat på studiens resultat. Diskussionen är uppdelad 

utifrån studiens forskningsfrågor.  

6.1 Revisorns roll i granskningsprocessen 

Undersökningen har visat att en standardiserad granskningsprocess saknas vilket gör att 

revisorns roll kan vara situationsanpassad då granskningsprocessen kan variera beroende på 

hur företaget redovisar sin hållbarhetsrapport. När det kommer till den finansiella 

redovisningen är förväntningarna och kravställningen på revisorerna tydlig, men när det 

kommer till hållbarhetsrapporter kan den anses vara mer flytande. Detta kan skapa förvirring 

både för revisorerna själva, men också för företag och intressenter. Författarna till denna 

uppsats har upplysts om den stora problematik gällande vad som faktiskt förväntas av 

revisorerna, där även de intervjuade revisorerna svarade olika och upplevdes ha olika 

uppfattningar. Om hållbarhetsrapporten ska granskas enligt ÅRL verkar revisorerna vara mer 

enade om vad som ska göras, men om hållbarhetsrapporten istället ska intygas kan 

uppfattningarna skilja sig åt. Denna osäkerhet kring revisorns roll kan ha en negativ påverkan 

på granskningen, och därmed skada legitimiteten när trovärdigheten av granskningen minskar.  

 

Det är dock tydligt att det idag inte enbart behöver vara den finansiella revisorns ansvar att 

granska hållbarhetsrapporter. Det är vanligt att hållbarhetsspecialister arbetar med 

granskningen av hållbarhetsrapporter. Det finns fördelar med att det är två personer som 

granskar rapporten vilket påverkar legitimiteten positivt. Dessutom kan de arbeta som ett team 

och ta hjälp av varandra. Dock behöver en auktoriserad revisor alltid signera och stå bakom 

granskningen. En hållbarhetsspecialist kan därför aldrig ensam genomföra en granskning. En 

revisors roll kan därmed sammanfattas med att den har ansvar för granskningen av både 

finansiella rapporter och även hållbarhetsrapporter.  

 

CSRD innefattar ökade krav på hållbarhetsrapportering vilket kommer resultera i att företag 

behöver redovisa mer data och därmed kommer de ha svårare att försköna sitt hållbarhetsarbete. 

Detta kan göra att intressenter tappar förtroende för företaget eftersom de inte lever upp till 

intressenternas förväntningar på hållbarhetsarbetet.  Det är revisorernas ansvar att se till att 

denna förfining undviks och att korrekt information presenteras. Revisorns granskning av 

hållbarhetsrapporter kommer därför påverka informationsflödet mellan företag och 
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intressenter. Genom att ge en rättvisande bild speglas företagens egen insats och intressenter 

kan därmed göra ett aktivt val om detta är något som går i linje med deras värderingar eller 

inte.  

 

Denna försköning av resultatet kan även kopplas till hur siffrorna i hållbarhetsrapporten 

granskas. Det är tydligt att det finns en problematik kring tillvägagångssättet och 

noggrannheten kring data som används. Respondenterna har nämnt allt från att mest se över så 

det ser bra ut, till att potentiellt ta stickprover, och rimlighet verkar vara ett nyckelbegrepp. 

Data kopplat till hållbarhet är svårare att kontrollera och mäta så revisorns roll idag kan 

ifrågasättas relaterat till legitimiteten av hållbarhetsrapporter efter granskning. Baserat på 

litteratur och intervjuer anser författarna till denna uppsats snarare att revisorns roll är att kapa 

legitimitet och därmed se till att efter granskningen är de siffror som presenteras trovärdiga.  

6.2 Revisorers kompetens 

Resultatet indikerar att kunskapen hos revisorer är varierande.  Resultatet visar också att långt 

ifrån alla revisorer idag arbetar med hållbarhetsrapporter, samt att arbetet sker på olika sätt på 

olika byråer. Vissa byråer har specialistgrupper för att granska hållbarhetsrapporterna och 

andra revisorer kan göra de finansiella rapporterna. Detta är ett sätt som kan anses vara effektivt 

då specialisterna endast fokuserar på hållbarhetsrapporter och därmed får stor kunskap om just 

denna. Det kan dock göra att det bildas ett glapp både inom byrån där olika individer jobbar 

med olika typer av rapporter, men även ett glapp mellan rapporterna i sig när endast en del har 

kunskap om hållbarhetsrapporten.  

 

En fördel med att använda en specialistgrupp för att granska hållbarhetsrapporter är att det blir 

två personer som granskar, en för den finansiella delen och en för hållbarhetsrapporten. Därmed 

kommer två personer stå bakom granskningen och intyga hur situationen ser ut. Detta ökar 

legitimiteten då det ger två oberoende individers perspektiv Dessutom innebär detta att den 

individen med kunskap inom finansiell redovisning jobbar med finansiella rapporter, och 

individen med kunskaper inom hållbarhet jobbar med hållbarhetsrapporten. Det innebär då att 

individerna gör det som de är bäst på och kan använda sin kunskap för att granska rapporterna 

på bästa sätt. Även detta kan anses öka legitimiteten av rapporterna.  
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Det kan ifrågasättas om revisorer har den rätta kunskapen för att granska hållbarhetsrapporter. 

Idag finns det ingen specifik del i revisorsutbildningen kring hållbarhetsrapportering. Detta har 

gjort att frågan har diskuterats på EU-nivå inför implementerandet av CSRD. En intressant del 

är att denna studie visar att revisorerna själva anser att de är den rätta yrkesgruppen att granska 

hållbarhetsrapporter. Som nämnts i intervjuerna kan det fanns flera praktiska aspekter, 

exempelvis att det är lättare att få sina rapporter granskade på samma ställe. Dessutom har det 

visats att revisorerna inte är rädda för att ta in expertkompetens om det skulle behövas. 

 

Trots att revisorerna själva anser att de är den rätta yrkesgruppen kvarstår frågan vad som krävs 

för att kunna arbeta med granskning av hållbarhetsrapporter. Det finns idag ingen specifik 

yrkesgrupp som arbetar med frågan, och detta kan göra att det kan komma att bli brist på 

personer som arbetar med hållbarhetsrapporter. Denna brist på kompetens blir avsevärt 

tydligare när kraven på granskningen ökas vid implementering av CSRD. En del av 

problematiken ligger då i att det blir större krav på revisorn för att genomföra granskningen 

och därmed behöver denna besitta annan kompetens. En annan del i problematiken är att med 

införandet av CSRD kommer fler företag behöva göra hållbarhetsrapporter, och därmed 

kommer det behövas fler revisorer. 

 

En annan aspekt kring kunskapen hos revisorerna inom hållbarhetsrapportering ligger i att det 

finns risk för att det kan uppstå brister i granskningsprocessen. Bristande kunskap kan bidra till 

att felaktigheter i granskningen uppstår, och därmed kommer det påverka legitimiteten av 

hållbarhetsrapportering. Med införandet av CSRD minskar dock denna risk då det kommer 

finnas krav på en standardiserad granskningsprocess. Vid ett standardiserat arbetssätt är det 

enklare för revisorerna att granska hållbarhetsrapportering och veta exakt vad dessa ska 

innehålla. Dock kvarstår problemet att det krävs en viss kompetens hos revisorerna för att göra 

granskningen korrekt. Därför indikerar denna studie att revisorernas kompetens kommer 

påverka den legitimitet som hållbarhetsrapporten skapar efter granskningen.  

 

En sak som framkom från en respondent var att det borde finnas någon form av krav på den 

som ska granska hållbarhetsrapporter på samma sätt som det finns inom finansiell revision. Där 

måste individen vara auktoriserad revisor. Detta hade kunnat vara en certifierad 

hållbarhetsrevisor som kan bidra till att skapa den nödvändiga kompetensen och samtidigt 

minska glappet mellan finansiell revisor och hållbarhetsspecialisten.   
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6.3 Standarders påverkan på granskningsprocessen   

Studien visar att användandet av GRI som standard idag varierar beroende av företagets storlek. 

Idag är GRI också den standard som hållbarhetsrapporter granskas mot. Samtidigt visar 

resultatet på att GRI inte används av små företag vilket betyder att det är en standard som inte 

används av alla. GRI anses vara för komplext för mindre företag så även fast målet med GRI 

är att användas globalt finns det en komplexitet som förhindrar användandet för små företag. 

Det påverkar också hur granskningsprocessen skiljer sig mellan företagen eftersom en 

granskning måste göras mot en standard. Respondenterna är också eniga om att 

granskningsprocessen går till på ungefär samma sätt även fast det finns en avsaknad av en 

standardiserad granskningsprocess. Det är dock något som kan ifrågasättas då respondenterna 

anser att legitimiteten på hållbarhetsrapporterna kan skilja efter granskning beroende på om det 

är stora eller små byrå som har granskat. Om alla byråer hade granskat på liknande sätt så borde 

inte legitimiteten efter granskningen skilja sig. Respondenterna lyfter också att det kan vara 

svårt att tolka dagen lagkrav för granskning av hållbarhetsrapporter. Det kan resultera i att 

granskningsprocessen blir individuell och kan skilja sig mellan byråer men också inom 

byråerna. Att granskningsprocessen blir en tolkningsfråga kan också påverka legitimiteten efter 

granskning.  

Implementeringen av CSRD kommer påverka granskningsprocessen eftersom det kommer 

implementeras en gemensam standard samtidigt som det blir krav på tredjepartsgranskning. 

Detta skiljer sig från idag. Det kommer resultera i att granskningsprocessen kommer se ut på 

samma sätt på alla byråer och skillnaden mellan storleken på byråerna minskar då resultatet 

indikerar att det kan finnas skillnader i granskningen mellan små och stora byråer. Detta 

kommer i sin tur också förtydliga hur revisorerna ska arbeta och vilka krav som ställs på dem. 

Granskarens syfte och komplexiteten i att förstå hur mycket och vad som ska verifieras lyfts 

upp i resultatet som ett problem. Även detta är något som kommer förtydligas med CSRD då 

implementeringen innefattar en standardiserad granskningsprocess. Legitimiteten efter 

granskning kan tänkas påverkas då hållbarhetsrapporter granskas mot samma krav.  

Vid införandet av det CSRD kommer tredjepartsgranskning att införas som krav för att 

säkerställa att informationen som presenteras är korrekt. Detta kommer bidra till att kvaliteten 

på hållbarhetsrapporteringen ökar och därmed även legitimiteten. Något som lyftes fram i 

intervjuerna var att revisorerna ansåg att syftet med att hållbarhetsrapportera egentligen är att 
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få företag att arbeta mer med hållbarhet. Därmed ansågs det vara viktigare att hållbarheten 

gynnades snarare än själva hållbarhetsrapporten, men att rapporten är en viktig del för att få 

företag att få påtryckningar till att jobba mer med hållbarhet. Detta innebär att genom 

införandet av CSRD kommer granskningen påverka företag att fokusera på samtliga tre 

aspekter inom hållbarhet; socialt, miljö och ekonomiskt. Då respondenterna själva nämner att 

det viktigaste är att klimatet gynnas snarare än själva hållbarhetsrapporterna så kan det 

ifrågasättas hur noggrant granskningarna faktiskt görs. Resultatet tar också upp att 

granskningen kan variera beroende på vilket företag de granskar. Det i sig påvisar att det idag 

finns en skillnad i granskningsprocessen även fast respondenterna själva inte tror det. Det är 

också svårt för revisorerna att granska eftersom det idag används olika sätt att upprätta en 

hållbarhetsrapport.  

6.4 Avslutande kommentar 

Resultat från intervjuerna indikerar att det finns bristande kunskap om hållbarhetsrapportering 

hos många revisorer, det är något som också speglas i responsen författarna till uppsatsen har 

mött vid kontakt med revisionsbyråer. Flertalet revisorer som inte ville medverka i intervjuerna 

men ändå svarade på mejl, antydde just den saknade kompetens om hållbarhetsrapportering. 

Det visar på att kompetensen inom granskning av hållbarhetsrapporter inte är stor och att den 

kompetens främst finns hos större revisionsbyrår, så som Big Four.  
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7. Slutsats och avslutande reflektioner 

Följande kapitel presenterar de slutsatser som dragits kopplat till studiens forskningsfrågor 

följt av begränsningar av studien. Till sist presenteras förslag på framtida forskning inom 

ämnet.  

7.1 Slutsats 

Revisorns roll kopplad till granskning av hållbarhetsrapporter har visat sig vara mer varierande 

jämfört med finansiella rapporter. En anledning till detta är avsaknaden av en standardiserad 

granskningsprocess och att förväntningar på revisorerna är otydliga. Det är vanligt att 

hållbarhetsspecialister granskar hållbarhetsrapporter och att den finansiella revisorn istället 

granskar den finansiella rapporten. Samarbetet kan ha flera fördelar, men det finns idag krav 

på att en auktoriserad revisor måste signera granskningen. Revisorns roll i granskningen är att 

se till att den informationen som ges från företagen stämmer så att intressenter kan lita på 

innehållet i rapporterna. Revisorn har därmed ett stort ansvar kopplat till att rätt information 

presenteras och att en rättvisande bild skapas genom att granska data. Sammanfattningsvis har 

revisorn en nyckelroll i att skapa legitimitet och genom granskningen göra 

hållbarhetsrapportera trovärdiga.  

 

Studien har visat att kunskapen hos revisorer idag är varierande och att långt ifrån alla revisorer 

arbetar med hållbarhetsrapportering. Revisorns kunskap inom hållbarhet har visats påverka 

legitimiteten i granskningsprocessen av hållbarhetsrapporter, där en bristande kompetens 

påverkar legitimiteten negativt. En anledning till detta är att det idag inte finns ett standardiserat 

sätt att granska den information som presenteras i hållbarhetsrapporten och då ligger ansvaret 

av granskning på revisorn och denna individs kompetens. Trots att flera av de större 

revisionsbyråerna anser att de granskar på liknande sätt kan bristande kunskap hos revisorn 

bidra till att felaktigheter i granskningen. Det finns idag ingen del i revisorsutbildningen som 

innefattar granskning av hållbarhet. Trots detta anser revisorerna själva att de är den rätta 

yrkesgruppen för att granska hållbarhetsrapporterna. Den bristande kunskapen inom hållbarhet 

som råder bland revisorerna har gjort att det är vanligt att ta in hållbarhetsspecialister för att 

öka kunskapen vid granskningen. Vid införandet av CSRD kommer högre krav att ställas på 
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granskningen av hållbarhetsrapporterna men trots detta kvarstår problematiken kring 

kompetensen som krävs för att genomföra granskningen korrekt. Studien har därför visat att 

revisorns kompetens inom hållbarhet är viktigt för att skapa legitimitet i granskningsprocessen. 

 

Granskningsprocessen påverkas idag av standarder eftersom en hållbarhetsrapport måste 

granskas mot något. Idag används främst GRI som underlag, men det varierar beroende på hur 

stort det rapporterande företaget är. Användandet av GRI har visat sig vara mer komplext att 

använda för mindre företag och det krävs mycket resurser. Det har resulterat i att GRI inte 

används av samtliga företag som upprättar en hållbarhetsrapport. Införandet av CSRD kommer 

påverka granskningsprocessen då det dels kommer bli krav på tredjepartsgranskning. Det 

kommer inte bara påverka granskningsprocessen utan också vad som ska granskas. CSRD har 

också som syfte att implementera en standard för granskningsprocessen vilket kommer 

resultera i en mer enhetlig granskning. Detta kommer reducera riskerna med att 

granskningsprocessen skiljer sig åt mellan revisionsbyråer och det kommer i sin tur också 

påverka legitimiteten efter granskning. Om alla hållbarhetsrapporter granskas på samma sätt 

och mot samma underlag kan legitimiteten av hållbarhetsrapporterna tänkas bli mer likvärdiga. 

Det kommer också underlätta jämförbarheten mellan företag och på så sätt går det att identifiera 

om granskningsprocessen skiljer sig åt.  

7.2 Begränsningar 

Denna studie inkluderar endast fyra olika revisionsbyråer och speglar därmed inte hela 

marknaden. Antalet respondenter påverkar validiteten av studien då det är väldigt få 

respondenter, även om olika storlek på revisionsbyråer har inkluderats. Det innebär att studien 

kan ha gått miste om viktiga insikter och åsikter från andra revisionsbyråer. En annan aspekt 

som kan ha påverkat resultatet är att intervjuer gjordes i ett sent skede i arbetsprocessen och 

därmed fanns det inte mycket tid för reflektion ifall intervjufrågorna skulle ha korrigerats.  

7.3 Förslag på framtida forskning  

Utöver att besvara studiens syfte och frågeställningar vill författarna ge förslag på vidare 

forskning inom området. Utifrån studien och samtal med respondenterna hade det enligt 

författarna varit av intresse att studera intresset av hållbarhetsrapporter från intressenternas 

perspektiv. Idag vet inte revisorerna vilket intresse intressenterna har, och det är en viktig del i 

granskningsprocessen. Om intressenterna har specifika intressen så bör det vara en stor del av 
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granskningsprocessen för att kunna granska och upprätta en användbar hållbarhetsrapport. Det 

är också väsentligt i och med att resultatet indikerar att hållbarhetsrapporter kan användas som 

extern kommunikation för att visa att företaget arbetar med hållbarhet.   
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Bilagor  

Bilaga 1  

Bilagan presenterar de intervjufrågor som använts i intervjuerna med samtliga revisionsbyråer. 

Intervjuguiden är indelad i olika underkategorier.  

 

Intervjufrågor  

 

Inledande frågor:  

Kan du presentera dig lite kort? 

Hur länge har du jobbat som revisor?  

Kan du presentera din revisionsbyrå lite kort?  

Hur stor andel av er revisionsbyrå jobbar med granskning av hållbarhetsrapporter?  

 

Övergripande frågor 

Hur har intresset för användandet av hållbarhetsrapportering ändrats över den senaste tiden?  

Hur många företag gör frivillig hållbarhetsrapportering? 

- Hur har den utvecklingen sett ut över tid?  

 

Granskningsprocessen av hållbarhetsrapporter 

Hur vanligt är det att företag vill få sina hållbarhetsrapporter granskade? 

- Finns det någon skillnad mellan de som måste rapportera jämfört med de som rapporterar 

frivilligt? 

Är frivillig rapportering mer vanligt bland specifika sektorer? 

Vad är er roll som revisorer i granskningen av hållbarhetsrapporter? 

Hur ser granskningsprocessen av hållbarhetsrapporter ut? 

- Granskas alla hållbarhetsrapporter på samma sätt? 

- Hur skiljer sig granskningsprocessen av hållbarhetsrapporter jämfört med finansiella 

rapporter? 

Använder er revisionsbyrå någon intern standard för granskning av hållbarhetsrapporter? 

Upplever ni att revisionsbyråer arbetar på samma sätt vid granskning av hållbarhetsrapporter? 

- Om ja: Hur kommer det sig, kan det bero på branschgemensamt arbete?  

- Om nej: Kan det vara ett problem? 

 

Användandet av standarder  

Upplever ni att många företag använder GRI som standard? 

- Om nej: Används någon annan standard ofta? 

- Om ja: Upplever du det som en bra standard? Varför? Underlättar det er gransking? 

Bakgrundsinfromation: Det finns förslag på nya EU-direktiv kopplat till företags 

hållbarhetsrapportering att det skärpas och revideras. Det kommer bland annat att bli obligatoriskt att 

rapporterna ska granskas av tredje part, aningen av en extern granskare eller företagets revisor. Det 

kommer också implementeras mer detaljerade rapporteringskrav och krav på att rapporterna ska följa 

en obligatorisk EU-standard.  

Hur tror ni att en standard kopplat till den nya EU-direktiv  kan påverka granskningsprocessen? 



 51 

Hur tror ni att legitimiteten av hållbarhetsrapporter kan påverkas av den nya EU- direktiv? 

Hur anser du att granskningen påverkar legitimiteten? 

Hur legitima anser ni att hållbarhetsrapporter är efter granskning idag? 

 

Kunskap inom granskning av hållbarhetsrapporter 

Vilken kunskap har en revisor om granskning av hållbarhetsrapporter? 

- Har ni några interna utbildningar relaterat till detta? 

- Med tanke på den nya EU lagstiftningen angående granskning av hållbarhetsrapporter, känner 

ni att ni har den kunskapen?  

- Om ja: vad är det för specifik kunskap som behövs för att granska? 

- Om nej: vilken kunskap känner ni saknas? 

Hur innefattas kunskap om hållbarhetsrapportering i utbildningen för att bli revisor?   

Anser du att revisorer är de rätta personerna att granska hållbarhetsrapporter?  

Hur anser du att revisorernas kompetens påverkar legitimiteten av hållbarhetsrapporteringen?  
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Bilaga 2 

Bilagan presenterar kortfattad information om de revisionsbyråer som bidragit i studien genom 

att vara med i intervjuer.  

 

PwC har 295 000 anställda och finns i totalt 156 länder,  de finns i hela Sverige (PwC, u.å.b). 

Byrån har enligt sig själva stort fokus på hållbarhet ur ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt 

perspektiv (PwC, u.å.c).  

 

WeAudit Sweden AB har 18 anställda och verkar på den svenska marknaden (Bolagsfakta, u.å). 

De grundades år 2016 och har 5 kontor i Sverige men har stort fokus på hållbarhet (Balans, 

2021).  

 

Ernst & Young har mer än 320 000 medarbetare och finns idag i över 150 länder med fler än 

700 kontor. De jobbar aktivt med hållbar utveckling på finansmarknaden (Ernst & Young, u.å). 

 

Grant Thornton Sweden AB en del av medlemsföretaget Grant Thornton International Ltd 

som totalt har 62 000 anställda i över 130 länder. Det är ett av Sveriges ledande revisions och 

konsultbolag (Grand Thornton, u.å). 
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