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Titel: Hållbarhetsrevision – hur påverkas revisionsbyråerna? 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

Författare: Angelina Dahlström, Alexander Ekqvist 

Handledare: Arne Fagerström 

Datum: 2013 – januari 

Syfte: Företag behöver idag visa allmänheten att de arbetar med hållbarhetsfrågor och denna 

information behöver också oberoende granskas. Syftet med denna uppsats är att undersöka 

hur en förändrad efterfrågan av information från intressenter har förändrat revisorns 

arbetsuppgifter och revisionsbyråernas utbud av tjänster, samt hur revisionsbyråerna ser på 

den framtida utvecklingen av revisions roll och deras erbjudna tjänster. 

 Har revisorns roll förändrats i samband med uppkomsten av hållbarhetsrevision? 

 Hur hanterar revisorerna och revisionsbyråerna den nya efterfrågan av 

hållbarhetsrevision? 

 Hur ser revisonsbyråerna på den framtida utvecklingen inom hållbarhetsrevision? 

Metod: Uppsatsen utgår från ett företagsekonomiskt perspektiv. All empirisk data har samlats 

in genom kvalitativ metodik. Halvstrukturerade intervjuer både på plats och via telefon har 

utförts. Den empiriska datan har analyserats med hjälp av den teoretiska referensramen. 

Empirin, analysen och slutsatserna är indelade utifrån uppsatsen frågeställningar i syfte att 

göra det extra tydligt för läsaren. 

Resultat & slutsatser: Högre krav ställs idag på revisionsbyråerna än vad det gjordes för 20 

år sedan. Kraven på revisorns kompetens har ökat, vilket har medfört att revisorn specialiserar 

sig i större utsträckning och revisionsbyråerna anpassar sina organisationer för att anpassa sig 

till de nya kraven. Efterfrågan av hållbarhetsrevision förväntas öka i framtiden på grund av 

normativa och mimetiska krav, vilket troligtvis inte skulle medföra lika stark accountability 

och därmed trovärdighet i hållbarhetsrevisionen, som det skulle göra om det härstammade 

från tvingande institutionella krav. Det är möjligt att hållbarhetsinformation i framtiden 

redovisas genom Integrated Reporting som tros vara nästa stora fokus inom revision. 

Förslag till framtida forskning: Det skulle vara intressant att göra samma studie om tio år 

och se om Integrated Reporting har kommit till Sverige och hur det har påverkat revisionens 

omfattning. 

Uppsatsens bidrag: Uppsatsen kan möjligen användas i motiverande syfte för ett framtida 

lagkrav på att företag ska upprätta hållbarhetsredovisningar och få dem reviderade. 

Nyckelord: Revisor, Hållbarhetsredovisning, Hållbarhetsrevision, Revision, CSR. 
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Title: Sustainability auditing- how are the auditing firms being affected? 

 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Angelina Dahlström, Alexander Ekqvist 

Supervisor: Arne Fagerström 

Date: 2013 - January 

Aim: There istoday a need for companies to show the general public how they work with 

sustainability issues, there is also need for this information to be audited. The purpose of this 

essay is to survey how a changed demand for information from stakeholders has changed the 

work tasks of the auditor as well as the services auditing firms offer and also how the auditing 

firms view the future development of the role of the auditor and their services. 

 Has the role of the auditor changed in relation to the emergence of sustainability 

auditing? 

 How does the auditors and auditing firms handle the new demand for sustainability 

auditing? 

 How does auditing firms view the future development of sustainability auditing? 

Method: The fundamental standing of the essay is from a business administration 

perspective. All empirical data has been collected through a qualitative methodology. Half 

structured interviews have been conducted via telephone and in person. The empirical data 

has been analyzed using the theoretical reference framework. The empirical data, the analysis 

and the conclusions has been divided in relation to the questions of the essay in order to make 

it clear to the reader. 

Result & conclusions: Higher demands are today placed upon auditing firms than it was 20 

years ago. The requirements of the auditors knowledge has increased, which has led to 

auditors specializing to a larger extent and the auditing firms are adapting their organizations 

in order to meet these new requirements. The demand for sustainability auditing is expected to 

increase in the future, which is believed to be the cause of normative and mimetic 

requirements, which probably would not cause a strong accountability and thereby a strong 

credibility of the sustainability audit as if it were a question of mandatory institutional 

requirements. It is possible that in the future, sustainability information will be reported 

through Integrated Reporting, which is believed to be the next big focus within auditing. 

Suggestions for future research: It would be interesting to conduct a similar study ten years 

from now, to see if Integrated Reporting has been established in Sweden and to see the effect 

it has had on the extent of auditing. 

Contribution of the thesis: The essay may be used for motivational purposes in the case of a 

discussion regarding legislation in regards to sustainability reporting and auditing. 

Keywords: Auditor, Sustainability reporting, Sustainability auditing, Auditing, CSR. 
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1. Inledning 

 
I detta kapitel presenteras bakgrunden till uppsatsen och sedan problemdiskussionen, 

frågeställning, syfte, avgränsning och metod. 

1.1 Bakgrund 

 
”Det hela började för ett par decennier sedan, när miljörörelsen började ställa företagen mot 

väggen i miljöfrågor. När företagen i sin tur försökte hävda att de i alla fall 

 uppfyllde lagens krav, vände sig miljörörelsen till politikerna med krav på strängare 

lagstiftning. Det ena gav det andra och till slut kom kravet på miljöinformation i 

förvaltningsberättelsen att skrivas in i årsredovisningslagen.” (Rosell 2005 s.25) 

 

Kravet på företagens prestationer har förändrats. Företagen förväntas prestera bra rent 

finansiellt men inte nog med detta, förväntas företagen ta ansvar för effekterna som deras 

verksamhet har på omvärlden. Företagen förväntas inte bara ta ansvar för sin påverkan i 

dagsläget, utan också för att inte kompromissera framtida generationers utveckling (Larsson 

2001). 

 

Rent historiskt var bilden av ett framgångsrikt företagande annorlunda än vad den är idag. 

Enligt Fredrick Taylor som levde på 1800-talet handlar det om att ha låga 

produktionskostnader för att få en bra bruttomarginal och göra största möjliga vinst. 

Personalens trivsel och företagets påverkan på omvärlden var inget som det lades någon större 

vikt på. Företagen sågs som en fabrik som tar in input, förädlar den och skapar output. Med 

andra ord var den finansiella informationen det enda som betydde något och det enda som var 

av vikt för företagsledningen men också för omvärlden (www.britannica.com).  

Till skillnad från Taylors syn, krävs det idag mer för att ett företag ska anses vara 

framgångsrikt. Idag vill konsumenterna inte bara ha en bra och säker produkt, utan de vill 

också veta om produkterna har blivit producerade på ett miljömässigt- och socialt ansvarsfullt 

sätt. En stor del av konsumenterna är beredda att betala mer för produkter som har blivit 

producerade på ett socialt- och miljömässigt acceptabelt sätt, än produkter som som inte har 

blivit producerade på detta sätt. Företag i dagens globaliserade och konkurrensutsatta 

marknad är i ett stort behov av ett starkt varumärke. Företagen kan därför inte underskatta de 

negativa effekterna av vad ett bristande socialt- och miljömässigt ansvarstagande ur 

intressenternas ögon kan ha på företagets image (Larsson 2001).  

Det ställs nya informationskrav på företagen från konsumenterna, vilket för med sig att det 

inte längre räcker att endast styra genom finansiella mått. Företag förväntas ta ansvar för vilka 

effekter deras produktion har på omvärlden och redogöra för denna effekt (Larsson 2001). 

  

http://www.britannica.com/
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Den nya efterfrågan av information bygger på begrepp som Corporate Social Responsibility 

(CSR). CSR kan definieras enligt följande: ”Flertalet definitioner beskriver CSR som ett 

koncept enligt vilket företag på frivillig väg integrerar sociala och miljömässiga [sic] hänsyn 

i sin affärsverksamhet och i samspelet med sina intressenter.” (Larsson 2001 s.12-13).  

 

Ett annat sätt definiera CSR är:”Corporate social responsibility (CSR) is an umbrella term 

used describe the various ways in which firms attempt to integrate environmental and social 

obligations within their business activities.” (Watson och MacKay, 2003 s. 626). 

Med tanke på att redovisning av CSR utgörs av mycket icke-finansiell information skapar 

detta ett problem vid revisionen av CSR och dess komponenter (Rosell 2005), vilket kommer 

att bli ännu tydligare i problemdiskussionen. 

1.2 Problemdiskussion 

 
CSR är ett begrepp som genom tiden har haft många olika namn och definitioner (Grankvist 

2009), denna uppsats kommer att utgå från att det är ett samlingsnamn för en rad olika 

områden som tillsammans verkar för att påvisa företagens yttre påverkan på omvärlden. 

De tre huvudområdena inom CSR som denna uppsats kommer att utgå från är ekonomiskt-, 

socialt- och miljömässigt ansvarstagande. Grankvist (2009 s.17) använder sig av följande 

punkter för att definiera de tre: 

 ”Ekonomiskt ansvarstagande handlar om att driva en verksamhet så att man tjänar så 

mycket pengar som möjligt och därmed tar ansvar inför aktieägarna för att både trygga 

företagets finansiella ställning och ge dem avkastning på sitt investerade kapital. 

 Miljömässigt ansvarstagande handlar om att driva en verksamhet på ett sätt som inte 

påverkar jorden och vara naturresurser på ett långsiktigt negativt sätt. 

 Socialt ansvarstagande handlar om att driva sin verksamhet på ett sätt som kännetecknar 

en god samhällsmedborgare, med hänsyn till andra medborgares hälsa och 

välbefinnande, oavsett om de är anställda, jobbar hos underleverantörer, är 

affärspartners eller konsumenter.” 

Grankvist (2009) anser att ordet ”hållbarhet” är bättre att använda än begreppet ”CSR” med 

motiveringen att hållbarhet bäst beskriver ett företags strävan att agera på ett långsiktigt 

hållbart sätt. Grankvist (2009) går vidare med att säga att det handlar om en strävan ibland 

betecknad som hållbart företagande. 
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En fråga som kommer ställas genomgående i denna uppsats är hur företagen redovisar CSR 

och i förlängning, hur revisionsbyråerna utför revision av denna redovisning. Uppsatsen utgår 

från att redovisning av CRS görs i hållbarhetsredovisningar, vilket även framgår av 

nedanstående definition av hållbarhetsredovisning. 

Hållbarhetsredovisning defineras i RevR 6 som ett dokument riktat till avsedda användare där 

det rapporterande företaget redovisar för sitt förhållningssätt till hållbar utveckling, 

aktiviteter, händelser och resultat som avser företagets arbete med hållbar utveckling under 

rapporteringsperioden. Det finns många olika namn på hållbarhetsredovisningar, t.ex. 

miljöredovisning, social redovisning, CSR-redovisning, ansvarsredovisning eller triple bottom 

line-redovisning. Hållharhetsredovisningen kan även publiceras på olika sätt (RevR 6 p.5 st 

5). 

De olika sätten en hållbarhetsredovisning kan publiceras på är: fristående dokument, 

upplysningar i förvaltningsberättelsen och som hållbarhetsredovisning i årsredovisningen 

(Larsson 2008). 

En utgångspunkt i denna uppsats är att med tanke på de nya kraven som ställs på 

informationen som företagen redovisar i hållbarhetsredovisningar, ställs det också nya krav på 

revisionen av hållbarhetsredovisningar.  

Vid en närmare granskning av revision av hållbarhetsredovisning framgår det att det är ett 

mindre utvecklat område. Mycket tyder på att det finns en brist av riktlinjer och standarder för 

hur en oberoende granskning av hållbarhetsredovisning ska ske. Något som är klart är dock att 

FAR menar att en oberoende granskning av hållbarhetsredovisning höjer kvaliteten och 

trovärdigheten för både utgivaren och läsaren (Larsson och Norregårdh 2003). Larsson (2001) 

poängterar att för att hållbarhetsredovisningar ska vara användbara och trovärdiga behöver 

informationen, redovisningens struktur och utformning samt hur utvärderings- och 

granskningsproceduren skall ske, vara enhetliga. Att det är problematiskt att utföra revision av 

hållbarhetsredovisning är en utgångspunkt i denna uppsats. Problematiken grundar sig i att 

hållbarhetsredovisning är relativt nytt och det finns behov av vägledning och klara standarder 

(Lennartsson 2010a). 

Intressanta men också fundamentala frågor att ställa när det gäller revision av hållbarhet är: 

hur redovisas hållbarhet?  Hur redovisar företagen sin påverkan på miljön? Hur kan ett företag 

redovisa att företaget har en hållbar utveckling? 

Alla de ovanstående frågorna utgör grunden i problematiken i att utföra revision inom 

hållbarhet. Med tanke på att det många gånger kan vara svårt redan från början för företag att 

redovisa de olika delarna som ingår i CSR, blir det även svårt för revisionsbyråerna att utföra 

revision på denna information. 

”Det fanns ingen måtta på svårigheterna med en sådan redovisning. ’Det går inte att 

redovisa miljöarbetet, det är för mjuka värden, det saknas mätetal, det finns ingen 

standard…’” (Larsson citerat av Rosell 2005 s. 25) 
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Av ovanstående citat framgår problematiken med att redovisa dessa ”mjuka” värden som 

hållbarhetsredovisning består av. Med tanke på att det handlar om mjuka värden och inte rena 

siffror som revisorn kanske är van vid är det inte konstigt att det finns svårigheter att arbeta 

fram standarder och riktlinjer för hur revisionen av hållbarhetsredovisningar ska gå till. 

Problematiken blir ännu tydligare här: ”Men kan man mäta socialt ansvarstagande? ’Jovisst 

kan man det, säger Lars-Olle Larsson som ger en rad exempel: sjukfrånvaro, skadestatistik, 

utbildningstid, antalet skadade djur i en djurtransport, med mera. Men mättalen behöver 

skräddarsys för att möta uppförandekodernas åtaganden i Codes of Conduct antagna för 

företagen.’” (Precht s.26). 

Det behövs med andra ord mer konkreta standarder och riktlinjer för hur revisionen av 

hållbarhetsredovisningen ska ske (Larsson 2003). Behovet av mer konkreta 

 standarder och riktlinjer blir extra viktigt med tanke på att det nu också är lagstadgat, större 

företag måste upplysa om deras miljöpåverkan och personalfrågor i förvaltningsberättelsen 

(ÅRL (1995:1554) 6 kap § 1 p 9.2 st 2).  Från och med 2008 kräver den svenska staten att alla 

statliga företag måste tillhandahålla hållbarhetsredovisningar (Lennartsson 2010a). 

I utgångspunkt från denna problematik, med oklara standarder och riklinjer, ställs det även 

högre krav på revisorerna med tanke på att det ligger i företagens intresse att rent konkret 

klargöra för omvärlden hur företagen arbetar med hållbarhet i sin verksamhet (Flening 2004). 

Problematiken med utförandet av revision av icke-finansiell information grundar sig mycket i 

faktumet att det är svårt att samla bevis för genomförandet av revision, i förhållandet till det 

traditionella sättet att revidera. Revision handlar om att med precision påvisa att något är 

korrekt med hjälp av insamlade bevis från företaget. Natale och Ford (1994) pekar på två 

problem gällande revision av icke-finansiell information, det första problemet grundar sig i 

svårigheten att mäta t.ex. ett företags sociala förhållanden och det andra är faktumet att det är 

mycket information av social natur som är frivilligt att uppge från företagets sida (Natale och 

Ford 1994). 

Den största skillnaden mellan revidering av hållbarhetsredovisningar och finansiella 

redovisningar är revisorns uttalande, som i fallet med hållbarhetsredovisningar görs med 

begränsad säkerhet. Vid revision av hållbarhet görs endast en översiktlig granskning (Larsson 

och Norregårdh 2003). Uttalandet revisorn gör vid hållbarhetsrevision sker med begränsad 

säkerhet för att det finns ett begränsat antal sätt att samla in revisionsbevis på när det görs en 

översiktlig granskning. Anledningen till att det görs en översiktlig granskning i 

hållbarhetsrevision är att det finns en osäkerhet i redovisningen. Resultatet av att revisorn gör 

en översiktlig granskning är att revisorn gör ett negativt uttalande, d.v.s. 

 revisorn pekar på att det inte är någonting som tyder på att informationen inte är korrekt, 

detta till skillnad på finansiell revision där bevisningen är säkrare och revisorn kan därför 

uttala sig om att lämnad information är korrekt, utan reservationer (Larsson 2006). 

 

Den traditionella bilden av revisorn har förändrats i samband med problematiken att göra en 

oberoende granskning av hållbarhetsredovisningar, med tanke på att det inte längre endast 

handlar om siffor, det betyder att revisorn behöver utöka sin kompetens för att möta denna 
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efterfrågan (Rosell 2005). En utgångspunkt i denna uppsats är att revisorns roll har förändrats 

samt att utbudet av tjänster från revisionsbyråerna också har förändrats. 

”Det har blivit regel snarare än undantag och allt fler väljer att låta en tredje part- ofta en 

revisor- göra en oberoende granskning av sin hållbarhetsrapport.” (Lennartsson 2010a s.28) 

 

1.3 Frågeställning 

 
Uppsatsen kommer att utgå från följande tre frågeställningar: 

-Har revisorns roll förändrats i samband med uppkomsten av hållbarhetsrevision?  

-Hur hanterar revisorerna och revisionsbyråerna den nya efterfrågan av hållbarhetsrevision? 

-Hur ser revisionsbyråerna på den framtida utvecklingen inom hållbarhetsrevision? 

Dessa tre frågeställningar kommer att behandlar löpande i och med uppsatsens fortskridande 

för att sedan besvaras i uppsatsens slutsatser. 

1.4 Syfte 

 
Det har blivit allt viktigare för företag att visa allmänheten att verksamheten tar hänsyn till 

miljö och social utveckling och ett sätt att visa denna hänsyn är genom en 

hållbarhetsredovisning, som även denna är i behov av en oberoende granskning. 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur en förändrad efterfrågan av information från 

intressenter har förändrat revisorns arbetsuppgifter och revisionsbyråernas utbud av tjänster, 

samt hur revisionsbyrån ser på den framtida utvecklingen av revisions roll och deras tjänster. 

1.5 Avgränsning 

 
Uppsatsen kommer att avgränsas till större revisionsbyråer i Sverige. Anledningen till 

avgränsningen är antagandet om att det ligger i större revisionsbyråers intresse att vara tidiga 

med att möta förändringar i marknadens efterfrågan av revisionstjänster, vilket leder till 

antagandet om att större revisionsbyråer i utsträckningen är de mesta kvalitativa 

respondenterna för uppsatsens syfte. Undersökningsperioden avgränsas till de senaste 20 åren. 
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1.6 Disposition 
 

Kapitel 1 – Inledning 

I kapitel 1 presenteras bakgrunden till uppsatsen och uppsatsens problemdiskussion, 

frågeställning, syfte och avgränsning. 

 

Kapitel 2 – Metod 

I kapitel 2 presenteras vilket perspektiv uppsatsen har samt de metoder som har använts. Olika 

metoder kommer att kort presenteras och förklaras för att sedan gå vidare och välja de 

metoder som används i denna uppsats. De valda metoderna och tillvägagångsätten för 

insamling och bearbetning av datan kommer sedan att motiveras. Till sist görs en 

metodreflektion. 

 

Kapitel 3 – Referensram 

Kapitel 3 är indelat i tre delkapitel. Först förklaras grundläggande begrepp som är nödvändiga 

för uppsatsens uppbyggnad, i delkapitlet referensram. I det andra delkapitlet, teoretisk 

referensram, förklaras vad som är anledningen till att redovisning och revision av hållbarhet 

utförs och går sedan in på orsaker till förändringar inom revisionsbranschen. Det tredje och 

sista delkapitlet behandlar tidigare forskning i syfte att presentera resultat från liknande 

studier. 

 

Kapitel 4 – Empiri 

I kapitel 4 presenteras den empiriska data som insamlats. Datan presenteras företagsvis. 

Inledningsvis presenteras varje företag och sedan presenteras den intervjuade personen, hur 

denne har blivit intervjuad, samt med vilket frågeformulär och avslutningsvis presenteras 

informationen som har generats under intervjuerna. 

 

Kapitel 5 – Analys och Slutsats 

I kapitel 5 analyseras empirin och kopplas till uppsatsens teoretiska referensram i syfte att dra 

slutsatser i förhållande till uppsatsens frågeställningar och syfte. 

Figur 1: Disposition 
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2. Metod 

 
I detta kapitel presenteras vilket perspektiv uppsatsen har samt de metoder som har använts. 

Olika metoder kommer att kort presenteras och förklaras för att sedan gå vidare och välja de 

metoder som använts i denna uppsats. De valda metoderna och tillvägagångsätten för 

insamling och bearbetning av datan kommer sedan att motiveras. Till sist görs en 

metodreflektion. 

 

2.1 Perspektiv 

 
I undersökningar inom redovisning finns det ett flertal perspektiv undersökningen kan utgå 

från.  

Den positiva redovisningsteorin grundar sig i empirisk data och fokuserar på att förklara och 

förutse. Perspektivet är användbart vid t.ex. av förutseende av aktiemarknadens reaktion på 

redovisningsinformation.  

Mätningsperspektivet fokuserar på erkännande, mätnings- och värderingsfrågor på ett 

analytiskt sätt. Perspektivet uppkom p.g.a. att företag var intresserade av derivatinstrument. 

Den traditionella modellen för finansiell rapportering tar inte tillräcklig hänsyn till risken som 

finns förknippat med eget kapital och som en konsekvens omprövas fördelarna med att 

redovisa enligt verkligt värde och probabilistiska upplysningar.    

Det tvärvetenskapliga perspektivet är optimalt för att studera redovisningens sociala natur, att 

undersöka finansiella rapporters roll i dess ekonomiska, sociala och politiska sammanhang. 

(Ryan, Scapens, Theobald 2002). 

Uppsatsen syfte är inte att förklara eller förutse någonting, inte undersöka mätnings- eller 

värderingsfrågor och inte heller undersöka finansiella rapporter, utan endast undersöka 

förändringar i revisorns roll och anledningen till dessa förändringar, vilket kommer göras i ett 

företagsekonomiskt perspektiv.  

2.2 Kvantitativ och kvalitativ 

 
Uppsatsen har sin utgångspunkt i kvalitativ metodik. Anledningen till valet av den kvalitativa 

metoden har sin grund i uppsatsens syfte. Den data som har samlats in för denna uppsats 

handlar om personers upplevelser. Tyngdpunkten ligger i hur personerna känner och vad 

personerna anser. 

De vanligaste tillvägagångssätten för inhämtning av data är kvalitativ och kvantitativ 

datainsamling. Valet av metod för datainsamling beror på vilken problemformulering och 

vilket syfte uppsatsen har. Den kvalitativa metoden syftar till att genom datainsamlingen gå 

på djupet i arbetet, frågorna som ställs skulle kunna vara formulerade som t.ex. ”varför?” eller 

”hur?”. Bryman (1997 s.77) beskriver den kvalitativa metoden på följande sätt: ”Det mest 

grundläggande draget i kvalitativ forskning är den uttalade viljan att se eller uttrycka 
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händelser, handlingar, normer och värden utifrån de studerade personernas eget perspektiv.” 

Den kvalitativa metoden går som sagt in på djupet, och lägger vikt i känslor och hur 

människor upplever olika situationer. Enligt Backman (2008) inbegriper eller resulterar den 

kvalitativa metoden i verbala formuleringar som antingen är skrivna eller verbala, 

tyngdpunkten ligger i ”ordet”. 

Den kvantitativa metoden handlar till skillnad från den kvalitativa metoden om siffror, 

statistik och matematik och tar ingen hänsyn till åsikter, känslor eller den enskilda individens 

antaganden. En fråga tagen ur ett frågeformulär med kvantitativ utgångspunkt skulle kunna 

vara ”hur många?” eller ”hur mycket?”. Frågorna som skulle kunna ställas med den 

kvantitativa metoden gäller frekvens eller antal. Ett sätt att beskriva den kvantitativa metoden 

enligt Backman (2008 s.33) lyder enligt följande: ”Användning av mätningar, kvantifiering 

med hjälp av matematik och statistik, har medfört att vissa metoder kommit att benämnas 

kvantitativa. Det är med andra ord sådana metoder som utmynnar i numeriska observationer 

eller låter sig transformeras till sådana.” Den kvantitativa metoden blir såldes inte aktuell att 

använda i relation till uppsatsens syfte och frågeställning. 

2.3 Metodansats 

 
Tre halvstrukturerade intervjuer har genomförts hos revisionsbyråer i Sverige. En intervju 

genomfördes på plats och två intervjuer genomfördes via telefon. Respondenterna fick 

möjlighet att ta del av frågorna innan intervjuerna genomfördes för att ge dem tid att utveckla 

sina svar samt för att minska risken för att frågorna blir ledande när respondenterna endast får 

frågorna muntligt. 

Det finns olika metoder för att strukturera intervjuer och hur intervjufrågorna läggs upp. 

Sättet att strukturera intervjufrågorna beror på om uppsatsen har en kvantitativ eller kvalitativ 

ansats.  

Halvstrukturerade intervjuer är den viktigaste typen av forskningsintervjuer, med 

motivationen att den inrymmer flexibilitet som balanseras med struktur vilket ger data av god 

kvalitet. Halvstrukturerade intervjuer bygger på att samma frågor ställs till alla inblandande 

och typen av frågor genomgår en viss utvecklingsprocess för att säkerställa ämnesfokus. 

Vidare säkerställs likvärdigheten av saker som täcks in genom att intervjupersonen leds vidare 

med hjälp av följdfrågor, i det fallet att någon av de relevanta ”underrubrikerna” spontant inte 

har tagits upp av intervjupersonen själv. En annan del som förklarar vad innebörden av 

halvstrukturerade frågor är att lika lång intervjutid avsätts i varje fall. Med tanke på att 

halvstrukturerade frågor passar väl vid genomförandet av kvalitativa intervjuer, är detta 

anledning till valet att använda halvstrukturerade frågor i denna uppsats (Gillham 2008). 

Anledningen till valet att genomföra besöksintervjuer var att de går relativt snabbt att 

genomföra, det är lätt att ställa följdfrågor och det går att utnyttja kroppsspråket för ytterligare 

nyanser i svaren (Eriksson och Wiedersheim-Paul 2011). 

Anledningen till att telefonintervjuer också användes som datainsamlingsmetod var att inte 

alla respondenterna var tillgängliga i den stad där arbetet utfördes och att det var mer 
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kostnadseffektivt att utföra telefonintervjuer istället för besöksintervjuer. En ytterligare faktor 

till valet av att genomföra telefonintervjuer var att respondenterna kände att de inte hade tid 

att ta emot besök i syfte att bli intervjuade. 

Ett annat sätt att samla in den efterfrågade data som utgör uppsatsens emiriska delar är genom 

enkätundersökningar. En fördel med enkäter är att de kan studeras i efterhand medan 

besöksintervjuer måste registreras genom ljudupptagning, bildinspelning eller noggranna 

anteckningar (Eriksson och Wiedersheim 2011). Uppsatsens utgångspunkt är med tanke på att 

kvalitativa svar är eftertraktade, är besöksintervjuer och telefonintervjuer det mest optimala 

valet av datainsamlingsmetod. 

2.4 Datainsamling 

 
Utgångspunkten i skrivandet av denna uppsats var genomförandet av en bred sökning av 

relevant litteratur och artiklar inom uppsatsområdet. Syftet med sökningen var att skapa en 

djupare förståelse för området. 

Handledaren av denna uppsats assisterade med lämpliga sökord och ramverk för att underlätta 

litteratursökningen. 

Två databaser användes för sökning av lämpliga artiklar inom uppsatsområdet. För de 

vetenskapliga artiklarna användes databasen Emerald via högskolan i Gävles hemsida: 

www.hig.se, ett antal vetenskapliga artiklar hittades även via Jstor.org. För tidsskiftartiklar 

användes databasen FAR Komplett som också återfinns via www.hig.se. 

2.5 Trovärdighet 

 
Som försäkran om att insamlad data har en hög trovärdighet har uppsatsens handledare tagit 

del av frågorna innan de ställdes till revisionsbyråerna i syfte att försäkra att frågorna skulle 

ge svar av den kvalité som eftersöktes. 

Eftersom det har genomförts ett begränsat antal muntliga intervjuer finns det en risk att det 

har påverkat trovärdigheten av datan, vilket i sin tur kan ha påverkat uppsatsens 

intersubjektivitet på ett negativt sätt. 

För att försäkras om att datan har en trovärdighet som ligger på önskvärd nivå, har frågorna 

utformats med åtanken att de inte ska kunna missuppfattas. Frågorna utformades utifrån 

uppsatsens frågeställning och syfte, detta som en försäkring om att frågorna skulle generera 

den empiriska data som behövdes för att besvara uppsatsens frågeställningar och uppfylla 

dess syfte. Vidare har intervjudatan transkriberats högst två dagar efter intervjun och 

frågeformulären finns bifogade i slutet av uppsatsen. 

  

http://www.hig.se/
http://www.hig.se/
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2.6 Metodreflektion 

 
Tanken var att personerna som intervjuades skulle ha liknande befattning och liknande 

kompetens, mendetta var inte fallet. En av respondenterna var inte revisor utan 

hållbarhetsexpert. Av de två revisorerna som intervjuades arbetade inte en av dem med 

hållbarhetsredovisningar i stor utsträckning och hade begränsad kunskap inom området. Att 

respondenternas kunskap och befattningar har varit varierande har påverkat den genererade 

information och gjort att informationen inte har varit likvärdig från alla respondenter. 

 

I de två inledande intervjuerna användes originalfrågeformuläret och vid den sista intervjun 

användes ett editerat frågeformulär. Anledningen till förändringen av frågeformuläret var att 

det fanns ett behov av att lägga till en fråga samt att ändra ordningsföljden i frågeformulärets 

inledande del. Värt att reflektera över i efterhand är att vissa frågor skulle behöva korrigeras 

för att undvika repeterande svar. 

Större delen av referenserna som använts i denna uppsats är äldre med anledningen att detta är 

en studie över tiden och därför var det inte hållbart att endast använda nyare referenser.  
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3. Referensram 
Detta kapitel är indelat i tre delkapitel. Först förklaras grundläggande begrepp som är 

nödvändiga för uppsatsens uppbyggnad, i delkapitlet referensram. I det andra delkapitlet, 

teoretisk referensram, förklaras vad som är anledningen till att redovisning och revision av 

hållbarhet utförs och sedan behandlas orsaker till förändringar inom revisionsbranschen. Det 

tredje och sista delkapitlet behandlar tidigare forskning i syfte att presentera resultat från 

liknande studier. 

 

3.1 Allmänt om revision och hållbarhet 

I följande delkapitel presenteras olika begrepp som är relevanta för uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Inledningsvis presenteras revisorn, revisionens syfte och process och sedan 

revisorns förändrade roll genom tiden. Sedan diskuteras CSR mer på djupet för att sedan gå 

vidare till en kortfattad beskrivning av redovisning av CSR samt en kortfattad presentation av 

Integrated Reporting. Utöver detta presenteras till sist revision av hållbarhetsredovisningar. 

3.1.1 Godkänd och auktoriserad revisor 

 

I Sverige finns det två olika kategorier av revisorer, nämligen godkända och auktoriserade 

revisorer. Från om med 1 juli 1995 ansvarar revisionsnämnden för godkännande och 

auktorisering av revisorer (Moberg 2003). 

Följande krav måste vara uppfyllda för att revisor ska kunna bli godkänd enligt 

revisionsnämnden:  

1. Yrkesmässigt utövar revisionsverksamhet, 

2. är bosatt i Sverige, i en annan stat inom EES eller i Schweiz, 

3. varken är i konkurs, har näringsförbud, har förvaltare enligt 11 kap. 7 § 

föräldrabalken, är förbjuden att lämna juridisk eller ekonomisk biträde i vissa fall eller 

är föremål för motsvarande rådighetsinskränkning i en annan stat, 

4. har den utbildning och erfarenhet som behövs för revisionsverksamheten, 

5. har avlagt revisorsexamen hos Revisorsnämnden (RN), 

6. är redbar och i övrigt lämplig att utöva revisionsverksamhet, 

7. under de fem år som närmast föregår ansökan har utövat revisionsverksamhet 

omfattande minst 1 500 timmar. Mer än hälften av dessa timmar ska ha avsett 

juridiska personer som enligt lag ska ha godkänd eller auktoriserad revisor. Uppdragen 

ska också ha omfattat klienter inom olika branscher (se närmare RNFS 2001:3). 

(http://www.revisorsnamnden.se/rn/for_revisorer/godkannande_auktoriseration/att_bli

_godkand_revisor.html). 

Om det finns särskilda skäl kan RN bevilja undantag från yrkesverksamhets- och 

bosättningskravet. Kraven gällande auktoriserade revisorer är desamma som ovanstående 

bortsett från punkt 5, som även kräver att revisorn har avlagt en högre revisorsexamen 

(Moberg 2003). 

http://www.revisorsnamnden.se/rn/for_revisorer/godkannande_auktoriseration/att_bli_godkand_revisor.html
http://www.revisorsnamnden.se/rn/for_revisorer/godkannande_auktoriseration/att_bli_godkand_revisor.html
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3.1.2 Revisionens syfte 

”Revision är att kritiskt granska, bedöma och uttala sig om redovisning och förvaltning.” 

(Moberg 2003 s.31). 

Efterfrågan av revision uppkommer från externa intressenters behov av information från ett 

företag. Något som inte framgår av ovanstående citat, som har stor vikt när det kommer till 

revision är att den ska vara opartisk. Ordet revision kommer ursprungligen från det latinska 

ordet ”revidere” som betyder att se tillbaka (Moberg 2003). 

Enligt 9 kap 3 § ABL (2005:551) stadgas det att revisorn enligt god redovisningssed  

ska kontrollera företagets årsredovisning, bokföring samt styrelsens och verkställande 

direktörens förvaltning. I framför allt aktiebolag där aktieägarna har investerat i ett företag i 

hopp om att få en god avkastning är det mycket viktigt att företagets resultat  

och ekonomiska ställning redovisas på rätt sätt. Informationen efterfrågas även av andra 

intressenter förutom aktieägarna. Intressenter som exempelvis kreditgivare  

och leverantörer måste kunna lita på den information som företaget lämnar (Moberg 2003).  

Revisionens vikt beskrivs även av PWC enligt följande: ”En professionellt genomförd 

revision skapar trygghet och säkerhet för alla intressenter. Dels får resultatet stor betydelse 

internt i de företag och organisationer som granskas, dels skapar revisionen trovärdighet 

gentemot aktieägare, leverantörer, kreditgivare, myndigheter, medborgare och kunder.” 

(http://www.pwc.se/sv/revision/index.jhtml). 

En revisors traditionella roller är enligt Moberg (2003) 

- Den klassiska revisorsrollen: revisorn bedriver kontroll i klientens näringsverksamhet. 

- Konsultrollen: revisorn lämnar råd till klienten eller till andra. 

- Revisorn ombesörjer uppgifter för klientens räkning, som p.g.a. legala eller andra krav 

normalt faller inom ramen för klientens egen näringsverksamhet. 

Det som granskas enligt aktiebolagslagen (2005:552) 9 kap 3§ är: bolagets årsredovisning och 

bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Det som ingår i en 

årsredovisning klargörs enligt årsredovisningslagen (1995:1554) 2 kap 1§: balansräkning, 

resultaträkning, noter och förvaltningsberättelse.  Vad som granskas är anknutet till god 

revisionssed vilket innebär att revisionen kan anpassas efter företags skiftande förhållanden 

som uppstår p.g.a. den utveckling som sker genom teori och praxis gällande innebörd och 

omfattning av granskning (Moberg 2003). 

http://www.pwc.se/sv/revision/index.jhtml
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Företagsledningens 
påståenden 

Bestyrkande 
åtgärder 

Dokumentation Rapportering 

3.1.3 Revisionsprocessen 

 

Revisionsprocessen delas av Carrington (2010) in i fyra delar; företagsledningens påståenden, 

revisorns bestyrkande åtgärder, dokumentation av dessa bestyrkande åtgärder och till sist 

revisorns rapportering. 

 

 

 

 

 

Företagsledningens påståenden, även de så kallade räkenskapspåståendena, är de direkt eller 

underförstådda påståenden som uttrycks i årsredovisningen. Dessa påståenden kan enligt 

Carrington (2010) ses som det huvudsakliga föremålet för revision av årsredovisningen. 

Påståendena enligt Carrington (2010 s.41) framgår enligt följande: 

 Existens: en tillgång eller skuld existerar vid ett givet datum 

 Rättigheter och förpliktelser: en tillgång eller skuld hänför sig till företaget vid ett 

visst datum. 

 Inträffande: en transaktion eller händelse, vilken hänför sig till företaget, har ägt rum 

under perioden 

 Fullständighet: det finns inga tillgångar, skulder, transaktioner eller affärshändelser 

som inte är bokförda eller poster som det inte lämnats upplysningar om. 

 Värdering: en tillgång eller skuld är bokförd och värderad enligt lag och 

redovisningssed 

 Mätning: en transaktion eller affärshändelse är bokförd till rätt belopp, och en intäkt 

eller kostnad hänförd till rätt period. 

 Presentation och upplysning: upplysning om posten har lämnats och den är 

klassificerad som beskriven enligt lag och god redovisningssed. 

Ovanstående påståenden tas hänsyn till i alla revisionssituationer. Det gäller i alla situationer 

vare sig det rör sig om ett konto, en transaktion, en intern kontroll eller hur hela 

årsredovisningen i helhet presenteras. Alla dessa faktorer och antaganden bildar tillsammans 

det fundamentala i revisionen, en opartiskt, kritisk granskning, bedömning och uttalande om 

företagets redovisning och förvaltning (Moberg 2003). 

Bestyrkandeåtgärderna kan också beskrivas som de åtgärder revisorn tar för att granska de 

uppgifter som revideras. Bestyrkandeåtgärderna handlar om revisorns granskning, vad som 

gör denna trovärdig, alltså vad som gör revisorns påståenden trovärdiga. Nästa steg i 

processen är dokumentation, det som dokumenteras är bestyrkandeåtgärderna. Revisorn 

dokumenterar även företagsinformation, t.ex. vilken bransch det handlar om och vilka 

specifika risker det finns för företaget i fråga. 
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Carrington (2010) tar upp ett antal skäl till att dokumentera, ur ett juridiskt perspektiv skapar 

dokumentationen ett bevis på att revisionen har genomförts på korrekt sätt. Dokumentationen 

är också där för att revisorn inte ska behöva memorera all information. Dokumentationen är 

också essentiell för kommunikationen mellan revisorer både i dagsläget och över tiden. 

Granskningen dokumenteras sedan för att slutningen rapporteras. Den vanligaste formen av 

rapportering är revisionsberättelsen. Rapporteringen sker även löpande under året till företaget 

och dess ledning. En del i rapporteringen kan även vara förslag till styrelsen eller VD:n, 

revisorn tar upp eventuella missförhållanden som bör rättas till i företagsledningen 

(Carrington 2010). 

3.1.4 Revisorns roll 

 

Revisorer var länge en yrkesgrupp som valde att arbeta osynligt om möjligt. Det var väldigt 

ovanligt att revisionsbyråer gjorde reklam och det var inte heller tillåtet (Carrington 2010). 

  

Omkring 1960 ansågs revisorer endast finnas där som en funktion av aktiebolagslagen, de 

skrev på den årliga revisionsberättelsen och ansågs vara duktiga på skattefrågor. Företag 

visste inte mycket om revisorerna och de tilldrog sig inte mycket uppmärksamhet (Johansson 

1979).  

Under 1970-talet var miljön ett stort fokus både för allmänheten  

och rent politiskt (Watson och Mackay 2003). På 1970-talet började också social redovisning 

diskuteras aktivt. Att granska efterlevnaden av miljöregler utan direkt anknytning till den 

vanliga redovisningen ansågs inte vara någonting för revisorer eftersom det fanns stora 

kompetensproblem i detta område vilket skulle äventyra revisorns trovärdighet (Wennberg 

2004).  

 

Tidig lagstiftning under 1980-talet gällande miljöpåverkan hade en tendens  

att fokusera på föroreningar och det blev ett ökat intresse för bevarande av miljön och 

hållbarhetsutveckling (Watson och MacKay 2003). I slutet av 1980-talet började 

miljörevisorer dyka upp på kartan. Även under 1980-talet talades det om att revisorer inte 

skulle hantera miljöfrågor eftersom det ligger utanför deras kompetensområde. Vanliga 

revisorer skulle inte granska dessa redovisningar utan det skulle en ny yrkesgrupp göra, d.v.s. 

miljörevisorerna. Revisorerna skulle sedan använda sin ekonomiska kunskap för att göra 

ekonomiska värderingar av vad en miljörevisor har kommit fram till (Wennberg 2004). 

Under 1990-talet var det social revision som var i rampljuset p.g.a. ökad press på företag att 

redogöra sitt sociala-, miljömässiga-, och etiska ansvar och påverkan och allt fler företag 

började göra sociala redovisningar och få dessa granskade av en revisor (Gao och Zhang 

2006). 

1992 fick principen för hållbarhetsutveckling internationella stöd på FNs  

konferens för miljö och utveckling i Rio (Watson och MacKay 2003).  

År 1997 ändrades svensk lagstiftning för att ta hänsyn till större företags miljöpåverkan. 

Årsredovisningslagen ändrades, det ska nu i förvaltningsberättelsen framgå vilken påverkan 

verksamheten har på den yttre miljön (Wennberg 2004).  
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Under tidigt 2000-tal rubbades revisorernas trovärdighet rejält i  

samband med skandaler gällande Enron, WorldCom och Skandia.  

Skandalen kring Enron handlade om att ledningen hade undanhållit information från 

revisorerna och vilselett dem, vilket resulterande i att revisorerna fick skulden för missledande 

bokföring. Strax därefter tog WorldCom rampljuset där inkorrekt bokföring resulterade i ett 

märkvärt förbättrat resultat och det visade sig att det var samma revisionsbyrå som hade 

reviderat både WorldCom och Enrons bokföring (Holmquist 2002).  

Skandiaskandalen handlade bland annat om omrimliga ersättningsprogram till koncernens 

ledning, även här kritiserades revisorerna (Karlsson och Sjöqvist 2008). 

 

Skandalerna ledde till att striktare regler infördes gällande revisorers självständighet och 

oberoende. 

År 2002 stiftades Sarbanes-Oxley-lagen i USA som ett resultat av Enron- och WorldCom-

skandalerna, den innehåller bestämmelser om revisorers mandattid och revisorns utövande av 

revision. Section 106 i Sarbanes-Oxley-lagen innehåller bestämmelser om hur icke-

amerikanska revisionsbyråer behöver vara registrerade för att revidera företag som finns på 

den amerikanska börsmarknaden (Holmquist 2002). 

År 2003 kom AA1000 AS att användas i Sverige vilket var den första standarden av sitt slag 

för granskning och bestrykande av hållbarhetsredovisningar (Larsson 2003).  

Under 2008 kom en ny version av AA 1000 AS som innehöll innehållande revisions- och 

rådgivningsbranschens syn på vad som krävs vid en granskning av en hållbarhetsredovisning. 

Den svenska staten införde också under 2008 standarden att alla statliga företag ska publicera 

hållbarhetsredovisningar som upprättats enligt GRI:s riktlinjer (Lennartsson 2010a).  

 

2010 avskaffades revisionsplikten vilket medförde att många företag inte längre behövde 

anlita en revisor. Uppfyller företag två eller flera av följande gränsvärden behöver de anlita en 

revisor: genomsnittligt antal anställda 3, balansomslutning 1,5 miljoner kronor, 

nettoomsättning 3 miljoner kronor. Marknaden förändrades för revisorer och de behöver nu 

marknadsföra sina tjänster och föra en tät dialog med kunderna (Danielsson 2011).  

 

Det finns studier som har visat att revisorns roll har förändrats genom tiden, en förklaring till 

detta är att de stora revisionsbyråerna går mot en annan konsultverksamhet än de har varit i 

tidigare. Revisorer som tidigare var med och drev utvecklingen av redovisningsstandarder 

överlämnar detta arbete till andra och därmed får minskad betydelse. Trots  

utvecklingen mot revisorns minskade betydelse tycks betydelsen av revision har ökat. 

Revisorerna har fått upp ögonen för andra marknader och andra marknader har fått upp 

ögonen för revision. Andra marknader än de som är intresserade av endast finansiell revision 

har insett att annan revision är den finansiella är av stor betydelse (Carrington 2010).  

 

Brännström (refererad av Lennartsson 2010b) säger att revisorns roll  

kommer att breddas i framtiden. Om revision syftar till att skapa förtroende borde revisionen  

omformuleras på ett sätt att det innefattar mer än bara siffror. Meningarna om vad framtidens 
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revision kommer att handla om delar sig, om det gäller hårda siffror eller mjuka siffror. 

Oavsett vad den framtida revisionen handlar om kommer den att paketeras och kommuniceras 

annorlunda (Catasús, refererad av Lennartsson 2010b). Brännström (refererad av Lennartsson 

2010b) talar om att framtidens revision kommer handla om att revisorerna sätter betyg på 

företagen de reviderar för att underlätta förståelsen och öka intresset. Gällande 

hållbarhetsredovisningar menar af Ugglas (refererad av Lennartsson 2010b) att det snart 

kommer att vara ett allmänt ”hygienkrav” och att det kommer vara inkluderat i företagens 

bolagsstyrning. Brännström säger att nästa område för utveckling hos företag är att få 

människor med olika bakgrund att växa tillsammans (refererad av Lennartsson 2010b). Under 

de kommande 10 åren kommer det bli ett ökat fokus på åldersstrukturen i företagen (af Ugglas 

refererad av Lennartsson 2010b). Catasús (refererad av Lennartsson 2010b) säger att om det 

introduceras fler frågor som ska hanteras under hållbarhetsbegreppet är det också rimligt att 

även revisorerna kommer att granska dessa med. 

”Tendensen är tydlig- revisorns roll som garant[sic] för att denna redovisning är korrekt och 

rättvisande kommer att öka” (Larsson 2001 s.16).  

3.1.5 CSR 

 

År 2000 och millennieskiftet har satt sina spår på många olika sätt, inte minst på 

finansmarknaden. Det kom nya krav på långsiktighet och goda intressentrelationer och 

finansmarknadens kortsiktiga inflytande ifrågasattes. Det var inte längre endast ägarna som 

skulle stå i fokus, utan även andra intressenter. Som en motkraft mot ansvarslöst företagande 

växte begreppet Corporate Social Responsibility (CSR) fram. CSR ansågs vara något som 

fick företagarna att ta ansvar inför en stor grupp intressenter och inte endast aktieägarna. CSR 

innefattar att företagaren tar ett ekonomiskt-, socialt- och miljömässigt ansvar (Borglund, De 

Geer, Halvarsson 2009). 

Grankvist (2009) menar att arbeta med CSR har blivit en trend, det är mer vanligt att CSR 

används som ett sätt att stärka sitt varumärke inför allmänheten. Företagen adresserar flitigt 

frågan om CSR på sina hemsidor eller i årsredovisningen, detta p.g.a. att intresset för CSR har 

över de senaste tre årstiondena ökat. Företagen förväntas hållas ansvariga för sin påverkan på 

miljön, allmänheten och samhället (Sutantoputra 2009). 
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CSR handlar om att företagen tar ett frivilligt samhällsansvar, uppdelat i tre områden: 

ekonomiskt-, miljömässigt- och socialt ansvarstagande, vilket i sin tur skapar en hållbar 

utveckling eller ”sustainability”, vilket utgör CSR. Områdena illustreras i följande modell: 

 

 

 

 

En av många definitioner av CSR lyder enligt följande: ”Flertalet definitioner beskriver CSR 

som ett koncept enligt vilket företag på frivillig väg integrerar sociala och miljömässiga[sic] 

hänsyn i sin affärsverksamhet och i samspelet med sina intressenter.” (Larsson 2001 s. 12-

13).  

3.1.5.1 Ekonomiskt ansvarstagande 

 

Ekonomiskt ansvarstagande handlar om att tjäna så mycket pengar som  

möjligt på ett ansvarsfullt sätt, vilket leder till att företaget tar ett ekonomiskt  

ansvar gentemot aktieägarna samt tryggar företagets finansiella ställning,  

tillbaka ger företaget avkastning på investerat kapital i företaget. ”Man kan vara hur snäll 

som helst som företagare, men tjänar man inga pengar blir snällheten aldrig långsiktig.” 

(Grankvist 2009 s.29). 

Traditionellt har företagens mål varit att maximera sin vinst, utan att egentligen se försäljning 

av varor och tjänster utifrån samhällets och kundens perspektiv. Att företagen producerar 

varor och tjänster som samhället behöver och sedan säljer produkterna till rättvisa priser är en 

del i det ekonomiska ansvarstagandet inom CSR, för att gynna den fria marknaden och 

samtidigt tillväxten och utvecklingen i samhället (Carrol 1991). Det råder delade meningar 

med tanke på att Carrol (1991) samtidigt pekar på hur viktigt det är att företagen gör sitt allra 
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bästa för att maximera vinsten. Grankvist (2009) menar att företagen inte kan existera om de 

inte kan tjäna pengar på ett etiskt och ansvarsfullt sätt. Existerar inte företagen, kan de heller 

inte påverka omvärlden. Samhället måste med andra ord ”följa” med företagens utveckling 

med tanke på att företaget inte kan nå framgång om inte samhället också gör det, enligt 

följande citat: ”Företag kan inte bli framgångsrika i samhällen som inte är framgångsrika” 

(Björn Stigson citerat av Grankvist 2009 s. 30). 

3.1.5.2 Miljömässigt ansvar 

 

Det miljömässiga ansvaret syftar till att företagen driver sin verksamhet på ett sätt som inte 

påverkar jorden och miljön negativt på lång sikt. Företaget förväntas hushålla om resurser för 

att försäkra allmänheten om att det inte förekommer något slöseri. Genom återvinning av 

förbrukat material kan företag optimera sin användning av jordens naturtillgångar. Företaget 

måste enligt Grankvist (2009) se över sin användning av resurser för att försäkra sig om att 

det inte finns tillgångar som man i onödan använder sig av (Grankvist 2009). 

Den miljömässiga hänsynen får dock inte ta överhand, att företaget endast ser till 

miljöeffekterna och glömmer de ekonomiska fördelarna är det vanligaste felet företagen gör 

när de definierar sitt miljömässiga ansvar i samhället (Grankvist 2009). 

Optimalt vore om företaget kan minska sin negativa påverkan på miljön samtidigt som 

företaget sparar pengar, vilket i sin tur leder till ett samspel mellan ekonomiskt- och 

miljömässigt ansvarstagande. Grankvist (2009 s.41) tar upp ett exempel på detta samspel i 

följande citat: 

”Att minska traktorernas dieselförbrukning är både bra för kassan i ett jordburksföretag och 

för klimatet på jorden, inte minst i jordbrukets närområde.” (Grankvist 2009). 

Ett annat mer generellt exempel på samspel mellan ekonomiskt- och miljömässigt 

ansvarstagande uppstår när kunderna blir mer villiga att köpa produkter av tjänster av 

företagen med tanke på att företaget är varsam om miljön. Genom samspelet mellan det 

ekonomiska- och miljömässiga ansvaret blir det miljömässiga ansvaret från företagens sida en 

direkt lönsam komponent inom CSR (Hassel, Larsson, Nore 2011). 

3.1.5.3 Socialt ansvar 

 

Grankvist menar (2009) att det sociala ansvarstagandet kan många gånger vara svårt att 

definiera med tanke på att det ofta skiljer sig från företag till företag. Socialt ansvarstagande 

handlar om att ta hänsyn till de anställdas hälsa och välbefinnande samt att ta hänsyn till 

människor som inte är direkt anställda av företaget, t.ex. leverantörer, affärspartners och 

konsumenter. Företaget ska drivas på ett sätt som kännetecknar en god samhällmedborgare 

där alla människor som har något att göra med företagets verksamhet, vare sig direkt eller 

indirekt ska må bra och känna sig trygga i sin relation med företaget. 
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Det kan tyckas fundamentalt att de anställda ska hållas nöjda med sin arbetssituation, detta är 

dock inte alltid fallet, vilket blir ännu tydligare enligt följande: 

”Intressant nog visar det sig att dessa organisationer sällan blir speciellt framgångsrika 

under period, helt enkelt på grund av att de anställda inte trivs på jobbet.” (Grankvist 2009 

s.96). 

Socialt ansvarstagande har precis som miljömässigt ansvarstagande direkta kopplingar till det 

ekonomiska ansvarstagandet. I många fall kan det finnas miljontals kronor att spara in genom 

att företagen försäkrar sig om att sin personal mår bra och samtidigt minska antalet 

sjukskrivna. Det handlar inte bara om kostnaden som sparas in genom att slippa betala ut 

sjukersättning utan det handlar också om de intäkter de anställda kan genererara genom att 

minska sjukfrånvaron. Förbättrar företagen personalens hälsa och försäkrar sig om att de trivs 

på arbetsplatsen, ökar även personalens produktivitet. Ökad produktivitet leder i utsträckning 

även till ökade intäkter, vilket i sin tur håller det sociala ansvarstagandet och det ekonomiska 

ansvarstagandet samman (Grankvist 2009). 

3.1.6 Hållbarhetsredovisning 

 

CSR har genom tiden givits många olika namn och begreppsformuleringar. 

Hållbarhetsredovisning är en av det vanligaste sättet att redovisa hur företaget jobbar med 

CSR och är ett sätt att presentera CSR-arbetet för allmänheten. Enligt följande stöds 

antagandet att CSR-redovisning är detsamma som hållbarhetsredovisning: 

Hållbarhetsredovisning handlar om att mäta, presentera och ta ansvar gentemot intressenter 

inom ramen för organisationen men även utanför, för vad organisationen har uppnått i sitt 

arbete mot hållbar utveckling. Hållbarhetsredovisning är en väldigt bred term som används för 

att beskriva ekonomisk, miljömässig och social påverkan (https://www.globalreporting.org). 

 

Hållbarhetsredovisning är baserat på ramverket GRI (Global Reporting Initiative). GRI 

fungerar som ett redovisningsramverk för en organisations ekonomiska-, miljömässiga- och 

sociala påverkan. Ramverket är universellt på det sättet att alla organisationer ska kunna 

tillämpa det, det spelar ingen roll stort företaget är, vilken bransch företaget är verksam i eller 

var företaget är geografiskt beläget (https://www.globalreporting.org). 

  

https://www.globalreporting.org/
https://www.globalreporting.org/
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3.1.7 Integrated Reporting 

 

Integrated Reporting (IR) används av organisationer för att kommunicera värdeskapande och 

värdebevarande på kort-, mellan- och lång sikt.  Informationen organisationerna 

kommunicerar är främst riktad mot investerare som stöd för beslut om kapitalallokering och 

utspelar sig i form av en kortfattad och periodiserad integrated report som handlar om på 

vilket sätt organisationers strategi, styrning, prestanda och prospekter leder till värdeskapande 

och värdebevarande. Integrated Reporting är avsedd att vara en katalysator för integrering av 

nuvarande redovisningsformer och är inte avsedd att byta ut redovisningsformer gällande 

organisationers beteende och avsikter som är önskvärd information för intressenter.  

Djupt rotat i Integrated Reporting finns insikten om att det är en rad faktorer som bestämmer 

en organisations värde, varav vissa faktorer är finansiella eller påtagliga och är lätta att ta med 

i beräkning i finansiella uttalanden som t.ex. fastigheter eller likvida medel, medan andra är 

svåra att ta med i beräkning som t.ex. personal, naturresurser, intellektuellt kapital eller 

konkurrens. Integrated Reporting speglar de breda och långsiktiga konsekvenserna av de 

beslut som organisationerna tar, baserat på en rad olika faktorer, i syfte att skapa och 

upprätthålla värde. Integrated Reporting tillåter organisationer att på ett klart och tydligt sätt 

visa hur de använder resurser och relationer för att skapa och bibehålla värde på kort-, mellan- 

och lång sikt för att hjälpa investerare med riskhantering och allokering av resurser på ett 

effektivt sätt (http://www.theiirc.org). 

3.1.8 Revision av hållbarhetsredovisningar 

 

Vissa hållbarhetsredovisningar har någon form av bestyrkande i form av en 

granskningsberättelse, andra har inte granskats alls. FAR menar att en oberoende granskning 

och ett bestyrkande av hållbarhetsredovisningar höjer kvalitén och trovärdigheten av 

innehållet i dessa redovisningar (Larsson och Norregårdh 2003).  

Som tidigare redogjorts för innehåller hållbarhetsredovisningar både sociala- och 

miljömässiga aspekter, revisionen av dessa aspekter kommer därför att förklaras vidare 

härnäst. 

Vid revision av hållbarhet görs endast en översiktlig granskning (Larsson och Norregårdh 

2003). Uttalandet revisorn gör vid hållbarhetsrevision sker med begränsad säkerhet för att det 

finns ett begränsat antal sätt att samla in revisionsbevis på när det görs en översiktlig 

granskning. Anledningen till att det görs en översiktlig granskning i hållbarhetsrevision är att 

det finns en osäkerhet i redovisningen. Resultatet av att revisorn gör en översiktlig granskning 

är att revisorn gör ett negativt uttalande, d.v.s. revisorn pekar på att det inte är någonting som 

tyder på att informationen inte är korrekt, detta till skillnad på finansiell revision där 

bevisningen är säkrare och revisorn kan därför uttala sig om att lämnad information är 

korrekt, utan reservationer (Larsson 2006). 

  

http://www.theiirc.org/about/
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3.1.8.1 Social revision 

Frasen ”social revision” användes för första gången under 1950-talet. Innan 1950 arbetades 

det med social revision i form av att externa undersökare skulle  

bedöma stora företags påverkan på sin personal, konsumenter och på samhället.  

På 1990-talet utvecklades begreppet mer p.g.a. ökad press på företag att redogöra för sitt 

sociala-, miljömässiga-, och etiska ansvar och påverkan. Fokus skiftade från benchmarking 

för att engagera intressenter till att redogöra och ta ansvar för företagens omfattande sociala- 

och miljömässiga påverkan (Gao och Zhang 2006).  

En väl använd definition av social revision är: 

”A review to ensure that an organization gives due consideration to its wider and social 

responsibilities to those both directly and indirectly affected by its decisions,  

and that a balance is achieved in its corporate planning between these aspects and  

the more traditional business-related objectives.” (Vinten, 1990 s.127). 

 

Det finns två problemområden inom social revision: det är svårt att mäta ett företags sociala 

påverkan på samhället och social redovisning är till stor del frivilligt. 

Ordet ”revision” är en exakt term inom redovisning eftersom det ”vittnar” eller ”intygar” om 

att bokföring har skett i enlighet med accepterade redovisningsprinciper och god 

redovisningssed. Social revision kan ses mer som ett försök att mäta ett företags sociala 

påverkan, eftersom det inte går att exakt mäta ett företags sociala påverkan och att det är 

frivilligt att upprätta sociala redovisningar. Försöket att mäta gör det svårt att intyga om 

korrektheten i redovisningen p.g.a. osäkerheten i redovisningens skapande (Natale och Ford 

1994).  

 

Det förekommer svårigheter i fastställandet av hur ett företags sociala påverkan ska mätas, 

likväl som vad som ska mätas. Ska företaget se till t.ex. mängden skadliga ämnen som 

används i produktionen eller ska de se till mängden föroreningar som släpps ut, d.v.s. om 

företagen ska mäta i input eller output (Natale och Ford 1994). 

Social revision är kanske inte bäst använt på erfarenheter och händelser som inte resulterar i 

rena siffror, men det ger en känsla av inputs, outputs, kostnader, inkomster och framstegen 

företaget gör. Porträttet av ett företag är mer än endast finansiell information (Natale och Ford 

1994). 
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3.1.8.1Miljörevision 

 

Miljörevision har såväl som miljöredovisning blivit allt mer populärt bland företag och är ett 

sätt att bedöma ett företags miljöpåverkan. Miljörevisionen kontrollerar ett företags 

miljöpåverkan gentemot uppsatta mål och miljöpolicys (Watson and MacKay 2003).  

En definition av miljörevision uppger att det är:”a management tool comprising a systematic, 

documented, periodic and objective evaluation of how well environmental organizations, 

management and equipment are performing with the aim of helping to safeguard the 

environment by: 

- Facilitating management control of environmental protection; 

- Assesses compliance with company policies which include meeting regulatory 

requirements. ” (The International Chambers of Commerce, 1989 citerat av Vinten 

1996 s.12). 

 

Miljörevision handlar inte om att endast möta de regler som kräver en redogörelse för 

företagens miljöpåverkan och inte heller handlar det endast om att  

vara en konkurrensfördel, men begreppet involverar båda dessa komponenter.    

Målet med miljörevision är således att producera ett styrningssystem som kommer att ge 

information om miljöpåverkan gentemot förbestämda mål, se till att målen uppnås och att 

företaget är medveten om sin miljöpåverkan och aktivt arbetar med det (Vinten 1996). 

Några fördelar med att ha en bra miljörevision är enligt Vinten (1996) att det: 

- Visar ett företags åtagande av att skydda miljön för de anställda, allmänheten och för 

myndigheter. 

- Skyddar miljön. 

- Indikerar nuvarande eller potentiella framtida problem som behöver hanteras. 

- Minskar risken för rättsliga tvister, incidenter och negativ publicitet. 

- Ökar de anställdas miljömedvetenhet. 

- Identifierar eventuella kostnadsbesparingar som kan göras, t.ex. minimera avfall. 
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Miljörevision är precis som social revision svår att mäta i rena siffror eftersom det inte finns 

något marknadspris för t.ex. ren luft, sänkt bullernivå och vackra landskap (Watson och 

MacKay 2003). Trots svårigheter att värdera ett företags miljöpåverkan redogör Vinten 

(1996)  för vilka områden som kan tänkas ingå i en miljörevision, som kan variera från 

företag till företag: 

Organisationsstrategi:    Operativa faktorer: 

-övergripande miljöpolicy   -utsläpp 

-personalutbildning och deltagande  -renlighet på verksamhetsområdet 

-hanterande av olyckor och nödsituationer -transport 

    -vattenanvändning 

Funktionsområden:    -återvinning   

-marknadsföring   -avfall 

-Public Relations   -energianvändning  

-finansiering    -matsalens mat 

-produktion     -yrkesmässig hälsa och säkerhet 

-försäkring  

-internationella divisioner 

-juridisk avdelning 

    

Ett företags lönsamhet kan öka som ett resultat av dess nya ”gröna” image om de använder sig 

av miljörevision. Det är inte bara företagen som gynnas av miljörevision, utan de anställda 

kan få en högre moral som ett resultat av företagets miljöengagemang. Tredje parter som 

konsumenter och investerare känner sig trygga i sitt val av företaget om företaget i fråga är 

seriöst engagerad i sitt miljöarbete (Dunn 1996).   
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3.2 Teoretisk referensram 

 
I följande delkapitel förklaras institutionell teori för att sedan förklara hur institutionella 

förändringar påverkar organisationer och dess beteenden. Vidare förklaras sambandet 

mellan accountability och institutionell teori. 

3.2.1 Revisionsteori 

 

Revision är ett socialt fenomen. Revision i sig har inget värde, mer än sin praktiska nytta. 

Revisionens funktion och värde uppkommer utifrån grupper av människor i samhället som 

efterfrågar information eller trygghet gällande andra personers uppförande och prestationer. 

Revision finns för att dessa grupper inte på egen hand kan  

finna den information och trygghet som eftersträvas (Flint 1988). Fenomenet klargörs enligt 

följande: 

”The social concept of audit is a special kind of examination by a person other than the 

parties involved which compares performance with expectation and reports the result: it is 

part of the public and private control mechanism of monitoring and securing 

accountability.”(David Flint 1988 s.15). 

 

Flint (1988) tar upp ett antal basala postulat eller antagande som ligger till grund för teorin om 

revision samt utgör grunden för den principiella användningen av revision. 

En sammanfattning av Flints (1988) postulat/antaganden lyder enligt följande: 

 

1. Den primära förutsättningen för att revision föreligger är att det antingen finns: 

(a) Ett förhållande av accountability mellan två eller flera parter i  

den mening att det finns en plikt för ett rimligt beteende eller prestation som  

åligger en part till den andra parten eller parterna; 

(b) Krav för att en viss part ska fastställa tillförlitligheten och trovärdigheten i 

informationen som de är ansvariga för, som förväntas användas och förlitas på av en 

viss grupp eller grupper vars medlemmar kanske inte är permanenta eller individuellt 

identifierbara, vilket konstruktiv skapar en relation av accountability; 

(c) En offentlig intressedimension för kvaliteten av beteendet eller prestationen av 

någon part som resulterar i en situation av offentlig accountability; eller 

(d) Ett behov eller en önskan att fastställa tillförlitligheten av given information eller 

uttalanden från någon part som är avsedda att eller sannolikt kommer att påverka 

handlingarna hos ospecificerade medlemmar av allmänheten eller en del av den, som 

konstruktivt skapar en situation av offentlig accountability. 

2. Accountability är svårt att påvisa utan revision. 

3. Revisionen ska vara opartisk och fri från begränsningar vid undersökandet och 

rapporteringen. 

4. Revision är mottagligt för verifiering i form av bevis. 

5. Revisorer är skickliga domare som kan mäta och jämföra faktiska resultat mot normer 

av accountability. 

6. Innebörden, betydelsen, och avsikten med uttalanden som ska revideras måste vara 

tydliga. 
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7. Revision skapar en ekonomisk- eller social nytta. 

3.2.2 Institutionell teori 

 

Institutionell teori handlar om hur organisationer påverkas av sin omgivning som består av 

andra organisationer, om hur organisationer kommer att följa regler, både formella och 

informella, istället för att välja ett rationella handlingssätt. Institutionell teori klargör också för 

hur organisationer förändras och hur de steg för steg utvecklas till stabila enheter samt hur de 

påverkas av andra organisationer och hur de tar till sig idéer om förändring (Eriksson-

Zetterquist 2009). 

Omgivningen ger en allmän uppfattning om hur organisationer ska se ut och agera (Hatch 

2002). Organisationer struktureras av fenomen i sin omgivning och har en tendens att bli 

isomorfisk, likformad med den (Meyer och Rowan 1977). Organisationer behöver inte bara 

råvaror, kapital, arbetskraft, kunskap och utrustning för att vara funktionell, utan de  

behöver också vara accepterade i det samhälle de verkar i (Hatch 2002). 

”… organisationer anpassar sig inte bara till organisationens interna mål utan också till det 

omgivande samhällets värderingar.” (Hatch 2002 s.108). 

När en omgivning har organiserat sig kring institutionella krav som sociala, kulturella, 

politiska och juridiska krav sägs det att den har blivit institutionaliserad.  

Institutionalisering beskrivs av Scott (1992, citerat av Hatch, 2002, s. 108) som: “the process 

by which actions are repeated and given similar meaning by self and others”. 

Definitionen av en institution bygger således på upprepade handlingar och gemensamma 

uppfattningar om verkligheten. Anledningarna till att handlingarna upprepas kommer från 

olika saker, det kan komma från att det finns lagar och regler handlingen, d.v.s. juridiskt- och 

politiskt inflytande. Handlingsmönstret kan få stöd från normer, värderingar och 

förväntningar, d.v.s. kulturellt inflytande och ibland upprepas handlingarna i en strävan att 

efterlikna en annan institution, d.v.s. socialt inflytande (Hatch 2002). 

 

DiMaggio och Powell (1983) delar in handlingsorsakerna i tre olika institutionella påverkan: 

1. Tvingande institutionell påverkan, när trycket att anpassa sig kommer från lagar och regler. 

2. Normativ institutionell påverkan, när trycket att anpassa sig  

kommer från normer, värderingar eller förväntningar.  

3. Mimetisk institutionell påverkan, när trycket att anpassa sig kommer från att efterlikna en 

annan institution. 

Om en organisation anpassar sig efter institutionella krav får den socialt stöd och säkerställer 

sin överlevnad, inte för att produkterna blir bättre eller att organisationen tjänar mer pengar, 

utan för att organisationen håller sig till allmänt accepterade konventioner (Hatch 2002). 

Institutionell isomorfism främjar organisationernas framgång och överlevnad (Meyer och 

Rowan 1977). 
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3.2.2.1 Institutionell påverkan 

Det har länge funnits ett behov av vägledning och standarder gällande granskning och 

bestrykande av separat redovisning ända sedan miljöredovisning kom för att stanna i början 

av 1990-talet. ISA 100 (International Standards on Auditing) från IFAC (International 

Federation of Accountants) var länge den enda standarden som revisorer har kunnat använda 

sig av vid granskning av separat redovisning. Problemet med ISA 100 är att den inte är avsedd 

att användas vid granskning av hållbarhetsredovisningar utan den är mer generell (Larsson 

2003). Vid redovisning av CSR har GRI:s riktlinjer blivit väldigt vanliga att använda sig av 

(Lennartsson 2010a). Uppger ett företag att de har upprättat en hållbarhetsredovisning  

enligt GRI:s riktlinjer har de åtagit sig att strikt följa dessa riktlinjer och granskaren  

ska utgå från riktlinjerna i sin granskning (Norregårdh och Larsson 2004). 

 

År 2003 lanserades AA 1000AS (AccountAbility 1000 AssuranceStandard) och det var den 

första publicerade standarden för granskning och bestyrkande av hållbarhetsredovisningar 

(Larsson 2003).  När det gäller granskning kan företag välja mellan en vanlig 

revisorsgranskning eller AA 1000. Vid en AA 1000 granskning utgår man i Sverige alltid från 

RevR 6 Oberoende granskning av frivillig separat hållbarhetsredovisning, som är utgiven av 

FAR (Föreningen Auktoriserade Revisorer). AA 1000 är bredare än en traditionell 

revisionsstandard, vilket innebär att den kan användas av flera aktörer: revisorer men också av 

hållbarhetskonsulter på olika nivåer (Lennartsson 2010a). Svenska revisionsbyråer började 

arbeta med AA 1000 under 2004 och 2008 kom en ny version innehållande revisions- och 

rådgivningsbranschens syn på vad som krävs vid en granskning. Den nya versionen ställer 

också krav på att företaget som granskas ska utgå från de tre AA 1000 principerna: inclusivity 

(fullständighet), responsiveness (återkoppling) och materiality (väsentlighet) (Lennartsson 

2010a). Sedan 2008 satte den svenska staten standarden att samtliga statliga företag ska 

publicera hållbarhetsredovisningar som ska upprättas enligt GRI:s riktlinjer (Lennartsson 

2010a). 

3.2.3 Accountability 

Accountability uppstår när det finns klara och tydliga linjer av ansvar mellan två eller flera 

parter där en part har en plikt eller ett ansvar för att prestera och att redovisa för hur parten har 

presterat. I relation till ett företag handlar plikten från en part till den andra eller de andra 

parterna om att redovisa företagets prestationer i finansiella eller icke-finansiella termer (Flint 

1988). 

“In an accountability-based framework, the objective of accounting is to provide a fair system 

of information flow between the accountor and the accountee... Based on the underlying 

accountability relation, the accountee has a certain right to know; at the same time this 

framework recognizes that the accountor also has a right to protect privacy“. (Ijiri 1983, 

citerat av Hendriksen och Van Breda, 1992, s.130). Ijiri anser att huvudfrågan i redovisning är 

att den är en funktion av ansvarsförhållanden mellan berörda parter: “What we are 

emphasizing here is that current accounting practice can be better interpreted if we view 

accountability as the underlying goal. We are also suggesting that unless accounting is 
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viewed in this manner, much of the current practice would appear to be inconsistent and 

irrational.” (Ijiri 1975, citerat av Riahi-Belkaoui, 2004, s.337). 

3.2.4 Accountability och institutionell teori 

Alla tre institutionella krav påverkar organisationer gällande vad och hur de redovisar. 

“These institutional pressures create an institutional context within which organizations make 

decisions regarding what to disclose and how.” (Crawford och Williams 2010 s. 513). 

En stor del av hållbarhetsredovisningar är frivilliga och görs b.la. för att minska trycket från 

tvingande institutionella krav. Frivilliga redovisningarna stimulerats främst fram genom 

normativa- och mimetiska tryck.  Företag har en benägenhet att lämna information för att 

handla i överensstämmelse med allmänt delade sociala prioriteringar (Crawford and Williams 

2010). 

 

DiMaggio och Powells (1983)  påtvingande isomorfism klargör för hur nya lagar och regler 

har en direkt påverkan på företag både när det gäller deras beteende och vad de redovisar. Den 

påtvingande isomorfismen klargörs i följande citat:”…organizational change is a direct 

response to government mandate: manufacturers adopt new pollution controls technologies to 

conform to environmental regulations; nonprofits maintain accounts, and hire accountants, in 

order to meet tax law requirements; and organizations employ affirmative-action officers to 

fend of allegations of discrimination.” (DiMaggio och Powell 1983 s.150). 

Att tvingande institutionella tryck har en direkt påverkan på företagens beteende och vad de 

redovisar är något som Flint (1988) pekar på. Om intressenterna till ett företag kan åberopa 

eller förelägga påföljd eller straff om inte företagets delgivna information inte uppnår de mål 

som förväntas i förhållande till etablerade kriterier menar Flint (1988) att stark accountability 

uppstår. Det bildas således en väldigt stark accountability som en effekt av det tvingande 

institutionella trycket (Flint 1988). 

Förhållandet mellan accountability och revision beskrivs av Flint (1988 s.12): 

”The audit function and the purpose are sometimes explained by saying that an audit is 

required where there is a duty of accountability between two parties, or between one party 

and a number of other parties, and that an audit is the means of which accountability is 

ensured.” 
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3.3 Tidigare forskning 

 
I följande delkapitel behandlas tidigare forskning inom uppsatsområdet. Den tidigare 

forskningen som presenteras i detta delkapitel består av två uppsatser vars syfte och 

frågeställningar stämmer till stor del överens med denna uppsats syfte och frågeställningar. 

3.3.1 Närmar sig redovisningskonsultens roll revisorns? 

 

Uppsatsen med titeln; ”Närmar sig redovisningskonsultens roll revisorns? – en studie av 

yrkesroller” skriven av Kristiansson och Lundin år 2010 studerar förändringar i revisorns roll. 

Huvudsyftet med uppsatsen var att tydliggöra yrkesrollerna redovisningskonsult och revisor. 

Delsyften var att undersöka om professionen anser att yrkesrollerna har förändrats den senaste 

20-årsperioden och hur professionen uppfattar att yrkesrollerna kommer förändrats i 

framtiden, samt att göra en jämförelse mellan yrkesroller på stora och små revisionsbyråer. 

Uppsatsens frågeställningar lyder: 

”På vilket sätt skiljer sig de två yrkesrollerna redovisningskonsult respektive revisor åt?” 

(Kristiansson, Lundin 2010 s.8). 

”Hur ser yrkesrollerna ut idag och hur ser förändring och utveckling av dem ut under den 

senaste tjugoårsperioden?” (Kristiansson, Lundin 2010 s.8). 

”Vilken uppfattning har professionen om yrkesrollernas framtida utveckling?” (Kristiansson, 

Lundin 2010 s.8). 

”Hur ser om[sic] yrkesrollerna ut vid en jämförelse mellan stora och små byråer?” 

(Kristiansson, Lundin 2010 s.9). 

Uppsatsen av Kristiansson och Lundin (2010) undersöker delvis förändringar av revisorns roll 

de senaste 20 åren och även vad professionen tror om revisorns roll i framtiden. Även om 

syfte och tillvägagångsätt inte stämmer till 100 procent överens med denna uppsats är den 

fortfarande relevant med tanke på att den bl.a. behandlar revisorns roll, hur den har förändrats 

men även framtidsutveckling. Med anledning till att uppsatsen av Kristiansson och Lundin 

(2010) endast behandlar delar av detta uppsatsområde kommer även endast dessa delar 

presenteras. 

Det Kristiansson och Lundin (2010) har kommit fram till är att branschorganisationer och 

myndigheter idag kräver mer av revisorn än vad det gjordes för 20 år sedan, utifrån detta dras 

slutsatsen att kraven för utbildning och tillsyn är hårdare idag än vad de var för 20 år sedan. 

Kristiansson och Lundin (2010) har även kommit fram till att det är troligt att revisorn i 

framtiden i större utsträckning än idag kommer fungera som ekonomisk rådgivare. 

Anledningen till uppkomsten av denna slutsats är institutionella förändringar, nämligen att 

revisionsplikten för mindre företag är borttagen. 
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3.3.2 Ställs det för höga krav på revisorn? 

 

I uppsatsen med titeln ”Ställs det för höga krav på revisorn?” är syftet att ta reda på hur 

ökande krav på revisorn påverkar revisorns vardag samt om kraven som ställs på revisorn är 

för höga. Uppsatsens syfte är även att undersöka hur revisorerna och revisionsprofessionen 

hanterar de ökande kraven samt att föra en diskussion om kraven kommer att bemötas i 

framtiden (Lavin, Lundin, Olsson 2006). Uppsatsen frågeställning lyder: 

”Ställs det för höga krav på revisorn?” (Lavin m.fl 2006 s.7). 

Slutsatser som dras i uppsatsen är bland annat att för höga krav idag ställs på revisorerna och 

revisionsprofessionen på grund av ökad reglering men också utifrån de förväntningar som 

ställs på revisorn. Grunden till dessa slutsatser är bl.a. att utformningen av vissa regler är 

bristfälliga och skulle behöva förtydligas med tanke på att dessa regleringar idag är 

internationella och inte fullt ut är anpassade till de svenska förhållanden som råder (Lavin, 

m.fl 2006). 

Slutligen dras det en slutsats om att det skulle vara optimalt med ett avstannande av reglering 

med tanke på att det finns en risk att revisionsprofessionen inte följer med i utvecklingen. 

Slutsatsen stöds med antagandet att om regleringen fortsätter att utökas och blir mer 

komplicerad och revisorerna inte hinner anpassa sig till de nya reglerna finns risken att 

förväntningsgapet utökas och situationen förvärras (Lavin m.fl 2006). 
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4. Empiri 

 
I detta kapitel presenteras den empiriska data som insamlats. Datan presenteras företagsvis. 

Inledningsvis presenteras varje företag och sedan presenteras den intervjuade personen, hur 

denne har blivit intervjuad, samt med vilket frågeformulär och avslutningsvis presenteras 

informationen som har generats under intervjuerna. Varje företags empiriska data är indelat i 

tre delkapitel i relation till uppsatsens frågeställningar. 

4.1 Grant Thornton 

4.1.1 Företagspresentation 

 

Grant Thornton är inte en av de ”Big Four” alltså inte en av de största globala 

revisionsbyråerna i världen, dock är det en stor revisionsbyrå med 30 000 anställda i 100 

länder runt om i världen, med 1000 anställda i Sverige. Det som idag är Grant Thornton 

grundades år 1924 av Alexander Richardson Grant under namnet Alexander Grant & Co. 

Under kommande årtionden bildades det ett internationellt nätverk av revisionsbyråer som år 

1980 tog gemenast ett namn, nämligen Grant Thornton (www.grantthornton.se). 

En sammanfattning av Grant Thorntons värderingar lyder enligt följande: 

”Hos Grant Thornton kombinerar vi vår sakkompetens inom våra respektive affärsområden 

med en lång och gedigen erfarenhet av att ha hanterat liknande frågor förut. Denna 

kombination av förnuft och magkänsla drar du nytta av när du jobbar med oss,  

oavsett om det rör ditt företags utmaningar eller ditt eget ägande. Allt detta du just läst har vi 

sammanfattat i vår nya slogan: An instinct for growth.” (http://www.grantthornton.se/Om-

oss/Vart-varumarkeslofte/). 

4.1.2 Intervju 

 

Från Grant Thornton intervjuades Karin Bäckström som är auktoriserad revisor och partner. 

Karin Bäckström jobbar på Grant Thorntons kontor i Gävle och med Bäckström genomfördes 

det en besöksintervju där frågeformulär 1 användes. 

4.1.2.1 Revisorn 

 

Grant Thornton i Gävle har idag inte någon heltidsanställd person som endast arbetar med 

hållbarhetsredovisningar, dock har revisionsbyrån en underkonsult som byrån ofta rådfrågar 

och som är specialist på att upprätta hållbarhetsredovisningar. I dag har inte Grant Thornton i 

Gävle någon specifik uppdelning av revisorer för de olika revisionsområdena utan 

uppdelningen är något som görs sporadiskt utifrån kundernas behov och efterfrågan (K. 

Bäckström, personlig kommunikation, 14/11 2012). 

Bäckström menar att revisorerna går från att vara diversehandlare till att bli mer specialister. I 

framtiden tror Bäckström att denna utveckling kommer att hålla i sig och att de enskilda 

revisorerna mer och mer kommer att specialisera sig. På frågan: ”Hur anser du att revisorns 

http://www.grantthornton.se/Om-oss/Vart-varumarkeslofte/
http://www.grantthornton.se/Om-oss/Vart-varumarkeslofte/
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roll har förändrats de senaste 20 åren?” svarade Bäckström att kunskapskraven för 

revisorerna har blivit högre, de förväntas hålla reda på och kunna mycket mer än för 20 år 

sedan (Personlig kommunikation, 14/11 2012). 

Vidare menar Bäckström att skandaler som t.ex. Enronskandalen ger upphov till 

institutionella förändringar som b.la. har lett till att Bäckström undersöker t.ex. om mindre 

företag sysslar med penningtvätt som tidigare mest granskades hos större företag. Bäckström 

menar att revisorns roll är mer utsatt, den har blivit tuffare p.g.a. av ökade regleringar och 

förväntningar (Personlig kommunikation, 14/11 2012). 

Bäckström anser inte att revisorns roll har gått från att vara en granskare till att i större 

utsträckning bli rådgivare utan menar att det är situationsbaserat. Bäckström har personligen 

blivit mer av en rådgivare, detta på grund av att hennes långa erfarenhet. Bäckström  

menar att nyanställda på kontoret faller in i granskarrollen och inte rådgivarrollen. 

Att gå in i rådgivarrollen är inte heller helt oproblematiskt med tanke på att revisorn ska vara 

opartiskt, jävsreglerna måste alltid följas. Bäckström menar att hon kan hamna i en ”allround” 

roll när det handlar om ett mindre företag men att hon i större utsträckning delar på 

granskning och rådgivning när det kommer till större företag (Personlig kommunikation, 

14/11 2012). 

4.1.2.2 Hållbarhetsgranskning 

 

Grant Thornton erbjöd inte tjänsten att upprätta eller att granska hållbarhetsredovisningar för 

20 år sedan p.g.a. att det inte fanns något krav att företag var tvungna att upprätta 

hållbarhetsredovisningar. Det var först när det blev krav på att statliga företag var tvungna att 

upprätta hållbarhetsredovisningar som Grant Thornton började erbjuda tjänsten att upprätta 

och granska hållbarhetsredovisningar samt andra tjänster med koppling till hållbarhetsfrågor 

(K. Bäckström, personlig kommunikation, 14/11 2012). 

Bäckström upplever inte efterfrågan av hållbarhetsredovisningar som stor på Gävlekontoret, 

det anses inte att hållbarhetsfrågor är något som efterfrågas i någon större utsträckning. 

Bäckström menar att det är mest statliga företag och några enstaka privata företag som 

efterfrågar tjänster som har att göra med hållbarhetsredovisningar (Personlig kommunikation, 

14/11 2012). 

Det är för det mesta större företag som efterfrågar hållbarhetstjänster, Bäckström poängterar 

däremot att det är stor skillnad om man jämför Gävlekontoret och t.ex. Stockholmskontoret, i 

Stockholm och andra storstäder är hållbarhetsrelaterade tjänster efterfrågade i större 

utsträckning. Bäckström skulle kunna tänka sig att det ser annorlunda ut om 5 år, hon tror 

även att mindre privata företag kommer att efterfråga tjänster som är relaterade till 

hållbarhetsredovisningar (Personlig kommunikation, 14/11 2012). 

Bäckström tror att hållbarhetsredovisningar och andra tjänster som är relaterade till hållbarhet 

är något som ligger i tiden. Grant Thorntonkontoret i Gävle har redan börjat diskutera frågan 

om hållbarhetsredovisningar och hur utvecklingen kan tänkas se ut i framtiden. Grant 
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Thornton arbetar med att sätta upp en strategi för hur byrån ska arbeta med hållbarhet (K. 

Bäckström, personlig kommunikation, 14/11 2012). 

Grant Thornton upprättar inte och granskar hållbarhetsredovisningar samtidigt, dock är det 

vanligt att revisionsbyrån köper in ”undertjänster” för upprättning av hållbarhetsredovisningar 

för att på så sätt kunna erbjuda hela paketet till kunden. Bäckström poängterar att det är 

vanligt att Grant Thornton granskar men inte upprättar hållbarhetsredovisningar. Grant 

Thornton använder sig av RevR 6 vid granskning av hållbarhetsredovisningar. 

Revisionsprocessen av hållbarhetsredovisningar går till på samma sätt som en traditionell 

revision (K. Bäckström, personlig kommunikation, 14/11 2012). 

4.1.2.3 Framtiden 

 

Bäckström tror att efterfrågan av granskning av hållbarhetsredovisningar i framtiden kommer 

att öka. På frågan: ”Vad tror du om framtiden gällande granskning av 

hållbarhetsredovisningar?” svarade Bäckström att hon tror att företagen i stor utsträckning 

kommer att påverka varandra. Bäckström tror att företag kommer att sätta krav på 

leverantörer och samarbetspartners och kräva att de arbetar med hållbarhet och upprättar 

hållbarhetsredovisningar för att det företaget ska vilja göra affärer med dem. Bäckström tror 

även att hållbarhetsfrågor och arbete med dessa kan skapa affärsmöjligheter med tanke på att 

konsumenterna efterfrågar information om arbete med hållbarhet, vilket är ännu ett incitament 

för att företag i framtiden kommer att efterfråga tjänster som är relaterade till hållbarhet 

(Personlig kommunikation, 14/11 2012). 

Vidare menar Bäckström att lagstiftningen kommer att följa med utvecklingen av efterfrågan 

av hållbarhetsgranskning och tror att det kommer att utmynna i nya krav i revisionsberättelsen 

om inte annat. Bäckström ser en eventuell ökad lagstiftning som ett sätt att driva utvecklingen 

framåt och för att få företagen att fokusera på hållbarhetsfrågor. Även mindre företag kommer 

att bli påverkade av den eventuella lagförändringen, dock är det troligt att kraven på att 

mindre företag ska upprätta hållbarhetsredovisningar blir i en förenklad form. 

Vidare tror Bäckström att revisionsbyråerna måste följa utvecklingen inom arbetet med 

hållbarhetsrevision och se till att de har kompetensen för att hantera det. 

Den eventuella lagändringen skulle enligt Bäckström vara bra för revisionsbyrån med tanke 

på att hon anser att lagstiftningens förändring alltid gynnar konsulten (Personlig 

kommunikation, 14/11 2012). 

På frågan om vad som blir nästa stora fokus inom revisionsbranschen svarade Bäckström 

enligt följande: ”…internkontrollgranskning möjligen, att man granskar mer rutiner…” 

(Personlig kommunikation, 14/11 2012). 

Bäckström spekulerar i att om revisionspliktens kriterier höjs ytterligare kommer revisorerna i 

allt större utsträckning gå in i en rådgivningsroll för att hålla kvar kunderna. Samtidigt menar 

Bäckström att det i sin tur är troligt att kraven på revision av större företag blir högre.  

Bäckström tror att revisionsbranschen kommer att gå mot att bli mer och mer efterfrågestyrd 

och att de enskilda revisionsbyråerna kommer att behöva jobba mer med sin marknadsföring 
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för att nå ut till sina potentiella kunder. På Grant Thornton säljutbildas idag personal, något 

som inte föregick för 20 år sedan (K. Bäckström, personlig kommunikation, 14/11 2012). 

4.2 Ernst & Young 

4.2.1Företagspresentation 

 

Ernst & Young klassas som en av de ”Big Four”. Revisionsbyrån är verksam i 140 länder och 

har 167 000 anställda runt om i världen, varav 1 948 är verksamma i Sverige. År 1903 bildade 

Alwin C Ernst tillsammans med sin bror revisionsbyrån Ernst & Ernst och Arthur Young 

bildade år 1906 Arthur Young & Company. Ernst & Young träffades aldrig och avled med 

bara några dagars mellanrum, deras filosofier levde dock vidare och år 1989 förenades de 

båda företagen och tog namnet Ernst & Young (www.ey.com/se). 

Ernst & Youngs vision och värderingar lyder enligt följande: ”Vår vision är att Ernst & 

Young ska vara det revisionsföretag som bidrar mest till medarbetares och kunders framgång 

genom att skapa värde och förtroende. Samverkan är förutsättningen för att det ska lyckas. 

Ernst & Young har medarbetare världen över. Våra gemensamma värderingar länkar 

samman varje medarbetare, på varje kontor, i varje land – till ett företag. Våra värderingar 

sammanfattas i tre meningar: Vi står för integritet, respekt och laganda. Vi är engagerade, 

vågar ta ledningen och visa vägen framåt. Vi bygger relationer på professionell grund” 

(http://www.ey.com/SE/sv/About-us/Our-values). 

4.2.2 Intervju 

 

Från Ernst & Young intervjuades Jonas Svensson som är auktoriserad revisor och partner. 

Jonas Svensson jobbar på Ernst & Youngs kontor i Uppsala och Svensson intervjuades via 

telefon med frågeformulär 1. 

4.2.2.1Revisor 

 

Ernst & Young har idag flera revisorer som endast arbetar med granskning av 

hållbarhetsredovisningar och som även har andra arbetsuppgifter kopplade till hållbarhet. 

Svensson menar att Ernst and Young har i relativ stor utsträckning en uppdelning mellan de 

olika affärsområdena och hållbarhet är en av dessa. Svensson menar att efterfrågan av 

hållbarhetsrelaterade tjänster har ökat de senaste åren och anser att det fortsätter att öka hela 

tiden vilket kommer att leda till en ännu större efterfråga i framtiden (J. Svensson, personlig 

kommunikation, 14/11 2012). 

I Svenssons syn på revisorsrollen idag respektive för 20 år sedan handlar det idag om ett mer 

detaljrikt arbete, vilket även har lett till att riskerna och kraven för den enskilda revisorn har 

ökat. De ökande kraven och riskerna beror på att dokumentationen och tillsynen för revisorer 

har blivit hårdare och mer komplicerad, vilket beror på ökade regleringar. Svensson anser att 

rådgivning förekommer mer hos mindre och medelstora företag som är ägarledda, medan 

rådgivning är mindre vanligt hos större företag där istället granskning är mer framträdande 

(Personlig kommunikation, 14/11 2012). 

http://www.ey.com/SE/sv/About-us/Our-values
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4.2.2.2 Hållbarhetsgranskning 

 

Svensson uppfattar det som att efterfrågan för hållbarhetstjänster och granskning av 

hållbarhetsredovisningar är större idag än det var för 20 år sedan. Den ökande efterfrågan 

beror på att det finns ett större intresse från allmänhetens sida för hållbarhetsrelaterad 

information, samt att kravet för statliga företag att upprätta hållbarhetsredovisningar har drivit 

utvecklingen framåt väldigt mycket. Ernst & Young har erbjudit tjänsten att granska 

hållbarhetsredovisningar i ca 10-15 år (J. Svensson, personlig kommunikation, 14/11 2012). 

Den ökande efterfrågan för granskning av hållbarhetsredovisningar uppkom i samband med 

att de statliga företagen blev tvungna att upprätta hållbarhetsredovisningar, detta krav gjorde 

att även privata företag började upprätta hållbarhetsredovisningar. Svensson menar att de 

statliga och privata företagen seglar lite på varandra. En annan anledning till den ökade 

efterfrågan av upprättning och granskning av hållbarhetsredovisningar är att vissa branscher 

ser det som en konkurrensfördel, Svensson tar upp fastighetsbranschen som ett exempel. 

Svensson menar att det ligger i fastighetsföretagens intresse att upprätta 

hållbarhetsredovisningar och t.ex. visa upp att deras hus är ”gröna” samt att visa att 

hållbarhetsredovisningar har blivit granskad av en revisor. Svensson poängterar att Ernst & 

Young inte både upprättar och granskar hållbarhetsredovisningar för samma företag med 

tanke på att det skulle bli problematiskt att förhålla sig opartisk i relation till de gällande 

jävsreglerna (J. Svensson, personlig kommunikation, 14/11 2012). 

I dag är det vanligast att statliga företag efterfrågar hållbarhetsrelaterade tjänster, men det 

finns även privata företag som gör det. Svensson uppskattar att det är cirka 75 % statliga och 

25 % privata företag som efterfrågar granskning av sina hållbarhetsredovisningar. Ernst & 

Young använder sig av RevR 6 för sin granskning av hållbarhetsredovisningar som grund och 

sedan har Ernst & Young en egen metodik för granskningen som Svensson menar är unik för 

Ernst & Young. För upprättning av hållbarhetsredovisningar används GRI:s ramverk. 

Revisionsprocessen för hållbarhetsredovisningar i helhet är väldigt lik traditionell revision. (J. 

Svensson, personlig kommunikation, 14/11 2012). 

På frågan om hur revisionsprocessen för hållbarhetsredovisningar ser ut på Ernst & Young 

svarade Svensson att den är ganska likartad vanlig revision tillvida att den består av samma 

delar; planering, genomförande och rapportering. Precis som vanlig revision inleds 

hållbarhetsgranskningen med en riskbedömning som inkluderar vald revisionsstandard. Det är 

upp till den enskilda revisorn att bedöma vilket angreppssätt som används eftersom olika 

typer av hållbarhetsredovisningar kan skilja sig åt. Svensson fortsätter sedan resonemanget: 

”Men annars så följer det ganska lika revision när det gäller genomförandet, det är att samla 

revisionsbevis och hitta och säkerställa då att företaget redovisar korrekta siffror eller 

korrekta uppgifter eller vad det nu kan vara för någonting. Det där kan  

vara mer eller mindre sofistikerat, det kan vara allt ifrån att man bara plockar in uppgifter 

till att man faktiskt går ut och måste mäta/testa vad det nu kan vara för  

någonting man gör.” (J. Svensson, personlig kommunikation, 14/11 2012). 
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4.2.2.3 Framtiden 

 

Svensson anser inte att det i nuläget behövs mer regelverk gällande granskning av 

hållbarhetsredovisningar av dessa. Svensson anser att fler företag först måste komma igång 

med upprättning av hållbarhetsredovisningar. Det skulle vara bra om de nuvarande 

rekommendationerna för hållbarhetsredovisningar kunde förtydligas (Personlig 

kommunikation, 14/11 2012). 

Svensson tror att det kommer att komma lagkrav för att även privata större företag måste 

upprätta hållbarhetsredovisningar och fortsätter ett resonemang gällande Integrated Reporting, 

d.v.s. att det senare kommer att komma nya redovisningsstandarder som inbegriper 

hållbarhetsredovisningar. Integrated Reporting är något som det idag pratas mycket om i 

Europa och Svensson är säker på att det kommer komma till Sverige, frågan är bara hur lång 

tid det kommer att ta. Svensson tror inte att det kommer att nå mindre och medelstora företag 

utan framförallt gälla stora publika företag, eventuellt kommer det att även gälla mindre 

företag, men inte på inom den överskådliga framtiden (Personlig kommunikation, 14/11 

2012). 

Om det kommer ett lagkrav att större privata företag måste upprätta hållbarhetsredovisningar 

tror Svensson att Ernst & Young kommer ha ett behov av fler specialister. Svensson menar att 

det skulle kunna leda till att Ernst & Young behöva anställa personal som inte har 

ekonomibakgrund som t.ex. Civilingenjörer. Kompetensen på revisionsbyråerna kommer att 

behöva utökas (Personlig kommunikation, 14/11 2012). 

Svensson tror att det är Integrated Reporting som kommer bli nästa stora fokus inom 

revisionsbranschen. Mer generellt tror Svensson att det kommer bli mindre traditionell 

revision. Det kommer bli mer revision av saker som det inte revideras mycket av idag som 

t.ex. hållbarhetsredovisningar. För mindre företag kommer revisorn bli mer av en rådgivare. 

Generellt anser Svensson att revisionsbranschen kommer fortsätta att vara en väldigt stabil 

bransch för att det alltid kommer finnas ett behov av att verifiera redovisningar och se till att 

regelverken som finns efterföljs, även om det kanske blir av en annan karaktär än det är idag 

(Personlig kommunikation, 14/11 2012).  
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4.3 KPMG 

4.3.1 Företagspresentation 

 

Det som idag är KPMG i Sverige grundades år 1923 av Lars Ture Bohlin, revisionsbyrån 

hade namnet Bohlins Revisionsbyrå. År 1989 valde Bohlins Revisionsbyrå KPMG som 

internationell samarbetspartner och 2008 byttes namnet på revisionsbyrån till KPMG AB. 

KPMG klassas som en av de ”Big Four”. Revisionsbyrån är verksam i 152 länder och har 

145 000 anställda, varav 1600 är verksamma i Sverige (www.kpmg.se). 

KPMGs värderingar lyder enligt följande: ”Men grunden till allt är KPMGs värderingar och 

distinkta kultur. Genom integritet och öppen och ärlig kommunikation bygger vi tillit och 

skapar en grogrund för samarbetet. Flexibilitet och mångfald skapar en kultur där 

medarbetarna kan dela med sig av kunskap och ta fram det bästa hos varandra.  

Vi attraherar medarbetare som är nyfikna, professionella och har integritet  

och som samverkar med kollegor och kunder. Att behålla och förstärka kvaliteten  

bland våra medarbetare är dessutom ett av våra fokusområden som gör det möjligt 

 för våra medarbetare att utvecklas, både professionellt och som människor. 

Vår kultur och våra värderingar handlar också om att engagera sig i samhällslivet. Det är 

viktigt för oss att vi lever som vi lär. Genom vår storlek och vår geografiska spridning både 

globalt och lokalt kan vi använda vårt kunnande och vårt inflytande för att maximera de 

positiva och minimera de negativa effekterna på både miljö och samhälle.” 

(http://www.kpmg.com/SE/sv/om-kpmg/ValuesAndCulture/Sidor/default.aspx). 

4.3.2 Intervju 

 

Från KPMG intervjuades Daniel Oppenheim som har befattningen konsult och jobbar på 

KPMGs Climate Change and Sustainability-avdelningen inom Advisory i  

Stockholm. Oppenheim arbetar vardagligen med hållbarhetsredovisningar och 

hållbarhetsfrågor och Oppenheim intervjuades via telefon med frågeformulär 2. 

 

4.3.2.1 Revisorn 

KPMG har idag fördelning av revisorer på olika specialistområden. Inom affärsområdet 

revision finns det revisorer som har olika kompetenser inom olika typer av bolag som t.ex. 

finansiella bolag, medelstora bolag och ägarledda bolag. Sedan finns det  

rådgivare som arbetar med revisionsnära tjänster och där finns det personal  

som är hållbarhetsspecialister som ser över och granskar hållbarhetsinformation, IT-

specialister som gör IT-revisioner och sedan redovisningsexperter. Dessutom finns det 

revisorer som är experter på granskning inom s.k. Financial Risk Management som till största 

del tar hand om finansiella revisioner (D. Oppenheim, personlig kommunikation, 21/11 2012). 

 

Fördelningen inom KPMG har inte alltid sett ut som det gör idag, företaget var tidigare inte 

lika diversifierat i fråga om efterfrågade kompetenser. Oppenheim talar om att anledningen 

till att företaget har en sådan bred kompetens idag har att göra med de finansiella kriser som 

http://www.kpmg.com/SE/sv/om-kpmg/ValuesAndCulture/Sidor/default.aspx
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har uppstått och i och med detta har nya ramverk och regelverk skapats. För att hantera dessa 

nya regelverk och ramverk har revisionsbyråerna efterfrågat kompetens hos  

personalen som sedan har lett till bildande av separata avdelningar med 

specialistkunskaper (D. Oppenheim, personlig kommunikation, 21/11 2012). 

 

Oppenheim talar om att avdelningar har bildats efter behov på KPMG. Företag  

har efterfrågat en viss kompetens vilket lett fram till att KPMG arbetat fram ett sätt att  

erbjuda denna kompetens. Oppenheims avdelning bildades i en annan form i början  

av 1990-talet och har ständigt förändrats under tidens gång för att idag heta Climate  

Change and Sustainability och vara rådgivare inom hållbarhetsfrågor. 

Fördelningen av revisorer tros fortsätta förändras utifrån vad som efterfrågas av kunderna (D. 

Oppenheim, personlig kommunikation, 21/11 2012). 

Gällande revisorns förändrade roll talar Oppenheim om att vanliga revisorer idag  

inte besitter all kunskap för att själva hantera både den finansiella informationen  

och hållbarhetsinformationen, vilket medför att de behöver samarbeta med 

hållbarhetsspecialister när de granskar en sådan integrerad redovisning.  

Något som har påverkat revisionsfirmorna mycket var Enronskandalen, en omvärldsfaktor 

som har resulterat i nya lagverk och regelverk som revisionsbyråerna måste anpassa sig till.  

På KPMG skiljs vanliga revisorer från rådgivare och Oppenheim anser 

 inte att revisorn idag ses mer som en rådgivare än en granskare, utan de får ta hjälp  

från andra affärsområden på firman för rådgivarrollen: 

“Ja, då handlar det mer om att revisorn tillsammans med kompetens inom andra 

affärsområden hjälper till.” (D. Oppenheim, personlig kommunikation, 21/11 2012). 

4.3.2.2 Hållbarhetsgranskningar 

Oppenheim menar att efterfrågan av granskning av hållbarhetsredovisningar har ökat varje år. 

Anledningen till ökningen av efterfrågan av hållbarhetsrevision har att göra med att företag 

förväntas visa sitt miljöarbete och ansvar och på samma sätt som revisionsbyråer  

granskar finansiell information granskar de nu också hållbarhetsinformation. Drivkrafterna 

bakom att få hållbarhetsinformationen granskad är trovärdighet och ökar kvalitet på datan 

som lämnas i redovisningen (D. Oppenheim, personlig kommunikation, 21/11 2012). 

 

Det var i slutet av 1990-talet som KPMG började erbjuda tjänsten att granska 

hållbarhetsredovisningar, som under 1990-talet kallades miljöredovisningar.  

Det fanns i början inget internationellt ramverk att redovisa enligt som det finns idag,  

det vill säga GRI, utan granskningen skedde mot företagets egna kriterier. 

Det var företag i branscher som hade tillstånds- och anmälningsplikt till myndigheter som 

upprättade hållbarhetsredovisningar i början av 1990-talet på grund av deras miljöpåverkan. 

KPMG började erbjuda tjänsten att granska hållbarhetsredovisningar för att det fanns en 

efterfrågan av den typen av tjänster. På Oppenheims avdelning är det vanligast att de granskar 

hållbarhetsredovisningar, ca 90 % av fallen handlar om granskning och ca 10 % om 

rådgivning inom hållbarhetsredovisning (D. Oppenheim, personlig kommunikation, 21/11 

2012). 
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Det är flest statliga företag som vill ha granskning av hållbarhetsredovisningar idag hos 

KPMG, vilket Oppenheim menar beror på ägardirektivet, det vill säga att ägarna, staten, har 

satt standarden att statliga företag ska upprätta hållbarhetsredovisningar  

och få dessa granskade. Det är ca 75 % statliga företag och 25 % privata företag  

som får sina hållbarhetsredovisningar granskade hos KPMG. De privata  

företagen som upprättar hållbarhetsredovisningar är företag i branscher som har  

en stor miljöpåverkan på omvärlden (D. Oppenheim, personlig kommunikation, 21/11 2012). 

 

Oppenheim talar om att skillnaden mellan granskning av hållbarhetsredovisningar och vanlig 

revision är att det görs en översiktlig granskning i hållbarhetsrevisionen.  

Siffrorna i en hållbarhetsredovisning är svåra att påvisa korrektheten i, vilket  

brukar göras i vanlig revision. I en vanlig revision granskas allt och det blir bestyrkt att allting 

som har lämnats är korrekt, men i en översiktlig granskning görs istället ett negativt utlåtande, 

där det sägs att ingenting tyder på att det inte är korrekt. 

Likheter mellan revisionsformerna är metoden, det görs en riskanalys, granskning och det 

lämnas en bestyrkanderapport. Dessutom härstammar RevR 6 från den finansiella 

revisionsstammen, vilket företaget använder sig av vid granskning av 

hållbarhetsredovisningar (D. Oppenheim, personlig kommunikation, 21/11 2012). 

4.3.2.3 Framtiden 

Oppenheim tror att fördelningen av avdelningar som KPMG har idag kommer fortsätta 

förändras, att det kommer bli mer expertområden inom företaget i framtiden. Andra typer  

av avdelningar än det finns idag kan tänkas dyka upp i framtiden.   

Andelen granskning mot rådgivning på Oppenheims avdelning tror han kommer  

att jämnas ut och bli mer jämnt fördelat i framtiden. Efterfrågan av granskning av 

hållbarhetsredovisningar anser Oppenheim kommer öka i framtiden därför att det  

är viktigt att informationen som står i denna redovisning är av kvalitet. Att någon 

 oberoende har kontrollerat siffrorna i hållbarhetsredovisningen ger en viss trovärdighet. Dock 

anser inte Oppenheim  att en ökad efterfrågan av granskning av hållbarhetsredovisningar 

kommer ske linjärt med antalet företag som upprättar hållbarhetsredovisningar, utan det är  

betydligt fler som upprättar hållbarhetsredovisningar än de som både upprättar och får  

dem granskade (Personlig kommunikation, 21/11 2012). 

Oppenheim anser inte att det kommer bli lagkrav för större företag att upprätta 

hållbarhetsredovisningar med motivationen att Sverige redan är långt fram i utvecklingen 

gällande hållbarhetsarbete i företag. Företag måste enligt ÅRL (1995:1554) lämna 

information om sin miljöpåverkan i förvaltningsberättelsen och om de är tillstånds- och 

anmälningspliktiga måste det nämnas i förvaltningsberättelsen för att intressenter ska bedöma  

företaget på ett balanserat sätt och att de ska få vetskap om det som är relevant 

 hos företaget. Företag har idag ingen skyldighet att upprätta separata  

hållbarhetsredovisningar förutom statliga företag där ägarna kräver det.  Skulle det bli ett 

lagkrav på att större företag måste upprätta hållbarhetsredovisningar och sedan få dem 

granskade säger Oppenheim att KPMG skulle få mer arbete, precis som det  

blev när ägarna bestämde att statliga företag måste upprätta hållbarhetsredovisningar  
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och få dessa granskade (D. Oppenheim, personlig kommunikation, 21/11 2012). 

 

Nästa stora fokus inom revision tror Oppenheim kommer bli Integrated Reporting, vilket 

handlar om att företag inte ska lämna stora tunga rapporter om företaget utan istället lämna 

den information som intressenter vill ha och som är relevant för företaget, även 

 icke-finansiell information (Personlig kommunikation, 21/11 2012). 

 

I framtiden kommer revisorn ha mer samarbete med specialister och förstå  

bredare än bara finansiell information som de gör idag.  Revisionsbranschens framtid ser ljus 

ut, revisionsbyråerna kommer fortsätta att växa eftersom de har en bred kompetens inom 

byrån och fortsätter att utveckla denna kompetens för att bemöta efterfrågan på ny kompetens 

(D. Oppenheim, personlig kommunikation, 21/11 2012).  
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5. Analys och Slutsats 

 
I följande kapitel analyseras empirin och kopplas till uppsatsens teoretiska referensram i syfte 

att dra slutsatser i förhållande till uppsatsens frågeställningar och syfte. På samma sätt som 

empirikapitlet är analysen och slutsatsen uppdelad i relation till uppsatsen frågeställningar. 

5.1 Analys 

5.1.1 Revisorn 

 

Grant Thornton i Gävle har idag ingen uppdelning av revisorer på Gävlekontoret för de olika 

revisionsområdena, detta är dock något som både Ernst & Young och KPMG har. 

Revisionsbyråerna Ernst & Young och KPMG har idag båda specifika avdelningar som 

arbetar med hållbarhetsredovisningar och hållbarhetsfrågor.  

Att revisionsbyråerna anpassar sin organisation till institutionella krav grundar sig i att om de 

anpassar sig till institutionella krav får de socialt stöd, genom att organisationen håller sig till 

allmänt accepterade konventioner och säkerställer sin överlevnad. De institutionella kraven 

som revisionsbyråerna anpassat sig till är i form av normativa- och mimetiska tryck. De 

normativa- och mimetiska trycken kommer från allmänhetens intresse för företag och att de 

ska redovisa sitt hållbarhetsarbete samt att staten bestämde att alla statliga företag ska upprätta 

hållbarhetsredovisningar vilka sedan revideras av en revisionsbyrå. 

Revisorns roll har förändrats med tanke på att kompetenskraven och förväntningarna har 

höjts, det har blivit allt viktigare att revisorn förstår mer än bara finansiell information, detta 

p.g.a. att hållbarhetsinformation inte bara är finansiell information. Utifrån svaren från Grant 

Thornton har de ökade kraven och förväntningarna på revisionsbyråerna också att göra med 

att revisionsplikten har tagits bort vilket har lett till att revisionsbyråerna i allt större 

utsträckning måste marknadsföra sig själva. Att upprätta och få hållbarhetsredovisningen 

granskad är idag frivilligt, vilket även det är ett incitament för revisionsbyråerna att 

marknadsföra sig i allt större utsträckning. Det framgår av Grant Thornton och KPMG att 

revisionsbyråerna idag måste specialisera sig allt mer vilket har att göra med de ökade 

kompetenskraven. Att revisorer specialiserar sig för att möta de nya kompetenskraven har en 

direkt koppling till institutionell påverkan från allmänheten, d.v.s. det är omgivningen som 

påverkar organisationer och gör att dem anpassar sig. 

På Ernst & Young framgår det att revisorns arbete har blivit mer detaljrikt. Stora 

omvärldshändelser har även haft en stor påverkan på kraven som ställs på revisorn som t.ex. 

Enronskandalen, vilket bidrog till ökade regleringar. Ökade krav på tillsyn och dokumentation 

är något som har tillkommit på grund av de ökande regleringarna. De ökande regleringarna 

som uppkom i samband med Enronskandalen är ett klart exempel på tvingande institutionella 

krav som har en direkt påverkan på accountability och förstärker den. 

Något som poängteras på KPMG är att det är svårt för den enskilda revisorn att ha den 

kompetens som i nuläget krävs för att klara av de ökade kraven på revision vilket leder till att 
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den enskilda revisorn måste arbeta tillsammans med fler specialister. Att revisorer idag måste 

arbeta ihop med specialister för att på ett bra sätt kunna granska en hållbarhetsredovisning har 

troligt att göra med bevisningsfrågan inom revisionsprocessen. Enligt ett av Flints (1988) 

postulat: Revision är mottagligt för verifiering i form av bevis, går det att konstatera av 

bevisningen är väldigt viktigt inom revisionsprocessen. Enligt Flint (1988) ska revisorn vara 

en skicklig domare som kan mäta och jämföra faktiska resultat mot normer av accountability, 

men eftersom dem tar hjälp av specialister kan detta postulat ifrågasättas.  

Om revisorerna måste ta hjälp av specialister, blir det intressant att fråga hur detta påverkar  

revisionens roll som en person som påvisar accountability. Enligt Flints (1988) postulat är 

accountability svårt att påvisa utan revision. Genom att revisorns uttalande gällande 

korrektheten av hållbarhetsredovisningar i revisionsprocessen sker med begränsad säkerhet 

kan det tänkas att detta försvagar accountability och  i sin tur försvagar även trovärdigheten av 

hållbarhetsrevisionen. 

Revisonbyråerna kan inte erbjuda företagen att både upprätta och granska redovisningarna 

p.g.a. kravet att revisorn ska vara opartisk. Att revisorn ska vara opartisk framgår i ett av 

Flints (1988) postulat: Revisionen ska vara opartisk och fri från begränsningar vid 

undersökandet och rapportering. Det är troligt att företagen i störst utsträckning efterfrågar 

tjänsten att få hållbarhetsredovisningarna granskade, vilket tyder på att revisorn granskar till 

större del än vad de ger råd till om hur företagen ska upprätta hållbarhetsredovisningar. 

Gällande finansiella redovisningar finns det flera faktorer påverkar om revisorn upprättar eller 

granskar redovisningar. Från Grant Thornton i Gävle framgår det att beslutet att granska eller 

upprätta redovisningar beror på den enskilda revisorn och dennes erfarenhet. En annan faktor 

är att det beror på storleken på företaget. KPMG menar att revisorer inte är rådgivare, utan för 

att de skulle vara det behöver deras kunskaper kompletteras med kunskap från andra 

avdelningar. Det framgår av både Ernst & Young och Grant Thornton att rådgivning ges till 

mindre företag medan det istället handlar om granskning i större utsträckning med större 

företag.  

5.1.2 Hållbarhetsgranskning 

 

För 20 år sedan fanns det inget krav på att varken statliga eller privata företag var tvungna att 

upprätta hållbarhetsredovisningar. År 2008 när kravet kom för att statliga företag måste 

upprätta hållbarhetsredovisningar, var året som revisionsbyråerna märkte av en ökad 

efterfrågan av tjänsten att upprätta och granska hållbarhetsredovisningar. På 1990-talet erbjöd 

revisionsbyråerna tjänsten att granska hållbarhetsredovisningar, som på den tiden kallades 

miljöredovisningar. På 1990-talet fanns det inga ramverk för upprättning av 

hållbarhetsredovisningar, granskningen gjordes således mot företagets självupprättade 

kriterier. Frivilliga redovisningar som hållbarhetsredovisningar uppkommer p.g.a. normativa- 

och mimetiska tryck, företagen lämnar den här typen av redovisningar för att handla i 

överenstämmelse med allmänt delade sociala prioriteringar. Det var företag som hade 

tillstånds- och anmälningsplikt till myndigheter för sin miljöpåverkan som upprättade 

hållbarhetsredovisningar på 1990-talet. Företagen som hade tillstånds- och anmälningsplikt 

upprättade hållbarhetsredovisningar utan att det fanns något tvingande tryck. 
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Kravet som kom 2008 var en faktor som ökande efterfrågan av granskning av 

hållbarhetsredovisningar. Andra faktorer som ökade efterfrågan av granskning och 

upprättning av hållbarhetsredovisningar var ett ökat intresse från allmänheten gällande 

hållbarhetsinformation, samt att det från företagens sida sågs som en konkurrensfördel att 

upprätta en hållbarhetsredovisning. Att få hållbarhetsredovisningen granskad och verifierad 

av en revisor skapar ökad kvalitet och trovärdighet inför allmänheten. Granskningen i sig gör 

inte att det föreligger en stark accountability med tanke på att problematiken i bevisningen 

kvarstår, vilket gör att uttalandet i revisionen med begränsad säkerhet även kvarstår. Eftersom 

utlåtandet görs med en begränsad säkerhet kan det inte påstås att det finns en stark 

trovärdighet inom hållbarhetsrevision. Att fler privata företag även började efterfråga 

hållbarhetsrelaterade tjänster var en effekt av kravet för de statliga företagen. 

Något som tyder på att hållbarhetsredovisning inte efterfrågas i mindre städer lika mycket 

som det görs i större städer är att det i allra största utsträckning är mest statliga och större 

privata företag som i dagsläget upprättar hållbarhetsredovisningar. Värt att poängtera är att det 

är mest statliga företag som efterfrågar granskning av hållbarhetsredovisningar. Utifrån frågan 

om fördelningen mellan statliga och privata tyder det på att det är ca 75 % statliga företag och 

25 % privata som efterfrågar hållbarhetsgranskning. Det är generellt ovanligt på alla tre 

revisionsbyråer att de både granskar och upprättar hållbarhetsredovisningar, majoriteten av 

uppdragen rör granskning. 

Revision av hållbarhetsredovisningar utförs på liknande sätt som traditionell revision. Alla tre 

av de granskade revisionsbyråarna utgår från RevR 6 för granskning av 

hållbarhetsredovisningar samt GRI:s ramverk för upprättning av hållbarhetsredovisningar. 

Internt inom de olika revisionsbyråerna kan användningen av ramverket för granskning av 

hållbarhetsredovisningar skilja sig åt, genom att enskilda revisionsbyråer kompletterar 

ramverken med egen metodik. Själva revisionsprocessen gällande hållbarhetsredovisningar är 

väldigt likt traditionell revision i avseendet att de består av samma delar: planering, 

genomförande och rapportering. Revisionsprocessen inleds med riskbedömning, vald 

revisionsstandard och sedan väljs den enskilda revisorns angreppssätt för själva granskningen. 

KPMG tar upp en skillnad mellan traditionell revision och hållbarhetsrevision. I traditionell 

revision görs ett utlåtande om att allt är korrekt och i hållbarhetsrevision görs istället ett 

negativt utlåtande som säger att ingenting tyder på att den lämnade datan inte är korrekt, 

vilket är en anledning till att det är låg accountability inom hållbarhetsrevision som i sin tur 

gör att hållbarhetsrevision är svår att få trovärdig. 

Att det görs ett negativt utlåtande har en direkt koppling till bevisfrågan inom 

revisionsprocessen för hållbarhetsredovisningar. Med tanke på att det inom revision av icke-

finansiell information inte handlar om siffror utan mer svårmätta komponenter vars regelverk 

för revision av denna information inte alls är lika utarbetade som de som används för revision 

av finansiell information, blir det ett problem för revisorn i fråga om att hitta tillräckligt stark 

bevisning för att kunna göra ett positivt utlåtande. Sätten att samla in bevis i genomförande av 

hållbarhetsrevision är begränsade. Revision ska enligt ett av Flints (1988) postulat vara 

mottagligt för verifiering i form av bevis, detta blir problematiskt i den meningen att sätten att 

samla in bevis i genomförande av hållbarhetsrevision är begränsat. 
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5.1.3 Framtiden 

 

Något som alla tre revisionsbyråer konstaterar är att det kommer att vara en fortsatt ökad 

efterfrågan av granskning av hållbarhetsredovisningar i framtiden. Det framgår att det finns 

flera och olika anledningar till den spekulerade fortsatt ökade efterfrågan, en anledning som 

Grant Thornton pekar på är att företagen kommer att påverka varandra i stor utsträckning, att 

det förväntas att företagen kräver hållbarhetsarbete av varandra. Grant Thornton anser att det 

är rimligt att företagen kräver att deras samarbetspartners upprättar hållbarhetsredovisningar. 

KPMG ser att ökad kvalitet och trovärdighet av den lämnade datan i hållbarhetsredovisningen 

är en anledning till fortsatt ökad efterfrågan av granskning. Grant Thornton tror att 

konsumenternas behov av hållbarhetsrelaterad information kommer att fortsätta vara en annan 

anledning till den fortsatta ökade efterfrågan. 

Den framtida efterfrågan av hållbarhetsrevision kommer utifrån normativa- och mimetiska 

institutionella tryck. Eftersom efterfrågan inte tros utmynna från tvingande institutionella 

tryck, föreligger det låg en accountability för hållbarhetsredovisningar även i framtiden. 

Tvingande institutionella tryck för med sig nya lagar och regler, vilket skulle medföra en 

starkare accountability. 

Gällande frågan om ett eventuellt lagkrav för att större privata företag måste upprätta 

hållbarhetsredovisningar råder det delade meningar om. KPMG anser att det inte kommer bli 

lagkrav med motivationen att det inte behövs för att Sverige redan är långt fram i 

utvecklingen gällande hållbarhetsfrågor. Ernst & Young tror att lagkraven kommer att komma 

i samband med introduktionen av Integrated Reporting. Grant Thornton är av uppfattning om 

att ett eventuellt lagkraven gällande upprättande av hållbarhetsredovisningar kommer att gälla 

större företag men att det också kommer gälla mindre företag fast i förenklad form. 

Grant Thornton menar att ett eventuellt lagkrav skulle vara bra med tanke på att det skulle 

gynna konsulten, alltså revisionsbyrån. Ernst & Young anser att ett eventuellt lagkrav skulle 

betyda att revisionsbyrån skulle behöva anlita fler specialister, eventuellt personer som kanske 

inte har ekonomibakgrund, med motivationen att det kommer vara svårt för de enskilda 

revisorerna att inneha all kompetens som detta eventuella lagkrav skulle medföra. KPMG 

pekar på att ett eventuellt lagkrav skulle betyda att de får mer att göra precis som de fick när 

kravet för statliga företag kom. 

Ett eventuellt lagkrav på upprättning av hållbarhetsredovisning skulle komma från tvingande 

institutionella tryck vilket medför en starkare accountability. Det skulle kunna tänkas att 

lagkrav på redovisning av hållbarhetsinformation även skulle kunna utmynna i krav på att 

informationen ska revideras, vilket även medför att standarderna inom hållbarhetsrevision 

utvecklas. Enligt ett av Flints (1988) postulat: Accountability är svårt att påvisa utan revison, 

föreligger det att nya krav på revision av hållbarhetsredovisningar ger en starkare 

accountability. Får hållbarhetsrevision en stark accountability genom tvingande institutionella 

tryck får det också en högre trovärdighet i och med att det framkommer gemensamma regler 

för upprättande och revision av hållbarhetsredovisningar. 
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Att nästa fokus inom revision kommer att vara Integrated Reporting är något som både Ernst 

& Young och KPMG uttalatar sig om. Grant Thornton talar istället om att fokus kommer 

ligga på internkontrollsgranskning och granskning av rutiner. 

Grant Thornton tror att revisionsbranschen generellt kommer att bli efterfrågebaserad, detta 

medför att revisionsbyråerna behöver marknadsföra sig mer än vad de gör idag och att 

revisorerna måste säljutbilda sig är en viktig del i denna förändring. Eftersom det tros att 

revisionsbranschen blir efterfrågebaserad är det kunderna som bestämmer vad de vill ha från 

revisionsbyråerna. Något som föreligger i en efterfrågebaserad bransch är att det inte finns 

tvingande institutionella tryck som skulle ha skapat en starkare accountability. Revision skulle 

i det fallet av en efterfrågestyrd revisionsbransch skapa en ekonomisk nytta. Att revision ska 

skapa en ekonomisk nytta går att utläsa från Flints (1988) postulat: Revisions skapar en 

ekonomisk- eller social nytta. Flints (1988) postulat betyder att revisionen måste vara värd 

pengarna den kostar från företagets sida, vilket det är troligt att vara fallet i en efterfrågestyrd 

revisionsbransch. Det skulle kunna tänkas att företagen vill ha sin information reviderade för 

att få en konkurrensfördel och genom detta skapa nya affärsmöjligheter, p.g.a. en reviderad 

hållbarhetsredovisning ger ökad kvalitet och trovärdighet. 

Ernst & Young tror att revisionsbranschen kommer att gå från traditionell revision till att 

granska mindre utvecklade redovisningsområden som t.ex. hållbarhetsredovisningar. Ernst & 

Young spekulerar också i att revisorerna kommer att spela en större roll som rådgivare än vad 

de gör idag. Att det blir mer samarbete mellan revisorer och specialister vilket grundar sig i att 

det blir mer specialistområden på revisionsbyråerna är någonting KPMG konstaterar, 

dessutom pekar KPMG på att den enskilda revisorn måste utöka sin kompetens i syfte att få 

en bredare förståelse för annat än bara finansiell information. Att enskilda revisorer utökar sin 

kompetens och på så sätt får en bredare förståelse för annat än bara finansiell information kan 

tänkas vara positivit eftersom revisorn på ett sätt rättfärdigar dennes existens utifrån ett av 

Flint (1988) postulat: Revisorer är skickliga domare som kan mäta och jämföra faktiska 

resultat mot normer av accountability. 

Utifrån de svar på frågorna om tankar om den framtida utvecklingen i revisionsbranschen går 

det att konstatera att revisionsbranschen ser ljus ut, vilket grundar sig i att revisionsbyråerna 

anpassar sin kompetens och organisation beroende på efterfrågan och institutionella 

förändringar. Ernst & Young menar att det alltid kommer att finnas ett behov av att få saker 

granskade även om vad som granskas och i vilken omfattning kommer förändras över tiden.  
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5.2 Sammanfattning av analys 

 
 Revisionsbyråerna och de enskilda revisorerna anpassar sig till normativa- och 

mimetiska institutionella tryck. 

 Omvärldsfaktorer har haft stor påverkan på kraven som ställs på revision, som har fört 

med sig högre kompetenskrav hos de enskilda revisorerna. Omvärldsfaktorerna har 

medfört tvingande institutionella krav. 

 De ökande kompetenskraven hart gjort att revisorerna i större utsträckning 

specialiserar sig och över använder sig specialister för att kunna möta kundens 

efterfrågan. 

 Faktumet att revisorerna använder sig av specialisthjälp för att på ett bra sätt revidera 

icke-finansiell information kan tänkas bli ett problem om det sätts i relation till Flints 

(1988) postulat om att revisorn är en skicklig domare som kan mäta och jämföra 

faktiska resultat mot normer av accountability. 

 Revisorn granskar idag hållbarhetsredovisningar i större utsträckning än vad de 

upprättar dem. Det är ej troligt att revisorn både granskar och upprättar 

hållbarhetsredovisningar samtidigt eftersom det skulle strida mot opartiskheten enligt 

Flints (1988) postulat. 

 Revisionsprocessen av hållbarhetsredovisningar är väldigt lik traditionell revision, där 

den stora skillnaden är att det görs ett negativt utlåtande från revisorn istället för ett 

positivt, vilket är kopplat till bevisningsfrågan inom hållbarhetsrevision. Att det görs 

ett negativt utlåtande i hållbarhetsrevisionen kan tänkas utgöra ett problem när det 

ställs emot Flints (1988) postulat om att revision ska kunna verifieras i form av 

bevisning. Om revisionen är svår att verifiera genom bevis kan revisionens 

trovärdighet ifrågasättas. 

 Efterfrågan av hållbarhetsrevision tros i framtiden fortsätta öka, det är troligt att 

efterfrågan uppkommer ifrån normativa- och mimetiska institutionella tryck, vilket  

troligen inte medför lika stark accountability som det skulle göra om efterfrågan 

uppkom i samband med tvingande institutionella tryck, d.v.s. lagkrav. 

 Ett framtida lagkrav som gör att fler företag måste upprätta hållbarhetsredovisningar 

tros ha stor påverkan på revisionsbyråerna och tros föra med sig starkare 

accountability och högre trovärdighet i hållbarhetsrevisionen. 

 Det är möjligt att hållbarhetsinformation i framtiden redovisas genom Integrated 

Reporting som förväntas kommer vara nästa stora fokus inom revision. 

 Revisionsbranschen i helhet förväntas i framtiden vara ljus, med motivationen att det 

alltid kommer finnas ett behov av att få information granskad och verifierad.  
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5.3 Slutsats 

5.3.1 Har revisorns roll förändrats i samband med uppkomsten av hållbarhetsrevision? 

 

Det är mycket som tyder på att det generellt är ökade krav på revisionsbyråerna. Den enskilda 

revisorn förväntas besitta högre kompetens än vad de tidigare haft. De ökande kraven kommer 

ursprungligen från omvärldsförändringar som t.ex. Enronskandalen, detta utmynnade sedan i 

ökade institutionella krav i form av ett tvingande institutionellt tryck samt ökade 

förväntningar från allmänhetens sida i form av normativa- och mimetiska tryck. Tvingande 

institutionellt tryck ger en stark accountability medan normativa- mimetiska tryck ger en 

svagare accountability. 

De ökande kraven har en direkt inverkan på revisorns kompetenskrav, revisorn förväntas 

besitta mer kunskap för att kunna fullfölja sina uppgifter utifrån de nya kraven. Intressenter 

eftersöker idag både finansiell och icke-finansiell information och det ligger i företagens 

intresse att få denna information reviderad, vilket skapar förväntningar och krav på den 

enskilda revisorn och dess revisionsbyrå. Något som idag gör att revisorn specialiserar sig och 

tar hjälp av specialister i allt större utsträckning än tidigare är för att möta kundens 

efterfrågan, d.v.s. möta institutionella krav. I relation till hållbarhetsredovisningar kan det 

tänkas att revisorns förväntade ökande kompetenskrav och samarbetet med specialister är 

kopplade till bevisningsfrågan i revisionsprocessen. Det kan tänkas att revisorer försöker 

komma ifrån att behöva göra ett negativt utlåtande som försvagar accountability för att istället 

kunna göra ett positivt utlåtande. Enligt Flints (1988) postulat om att revisorn är en skicklig 

domare som kan mäta och jämföra faktiska resultat mot normer av accountability, kan det 

tänkas att revisorn förväntas kunna göra ett positivt utlåtande på egen hand, d.v.s. inte behöva 

ta in specialister utan inneha kompetens själva. 

I relation till att det görs ett negativt utlåtande i revision av hållbarhetsredovisningar, som 

bidrar till försvagad accountability och att detta inte förändras förrän stark accountability 

uppstår genom ett tvingande institutionellt tryck, kan det tänkas att hållbarhetsrevision förblir 

ett relativt outvecklat område och att uttalanden som kommer göras inom hållbarhetsrevision 

är med en begränsad säkerhet samt att trovärdigheten kommer att vara lägre i jämförelse med 

traditionell revision. 

Det är svårt att konstatera om revisorn har blivit mer av en upprättare än en granskare, men 

om revisorn är en rådgivare eller inte beror på storleken på företaget och den enskilda 

revisorns erfarenhet, det är alltså situationsbaserat. Det går att konstatera att revisorn mest 

granskar hållbarhetsredovisningar och inte både granskar och upprättar med tanke på att det 

skulle strida mot Flints (1988) postulat om att revisorn ska vara opartisk. 
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5.3.2 Hur hanterar revisorerna och revisionsbyråerna den nya efterfrågan av 

hållbarhetsrevision? 

 

För att möta den ökade efterfrågan av icke-finansiell information är det idag vanligt att 

revisorerna specialiserar sig och upprättar avdelningar som arbetar med hållbarhetsfrågor. I 

samband med revisionspliktens lägre kriterier blev det viktigare för revisionsbyråerna att 

marknadsföra sig och i samband med detta diversifierade de sig mer för att kunna erbjuda de 

mindre företagen rådgivningstjänster istället för revision. I grund och botten anpassar 

revisionsbyråerna sin kompetens och organisationsstruktur i relation till vad som efterfrågas 

och institutionella förändringar. Genom att revisionsbyråerna anpassar sig till institutionella 

krav får de socialt stöd, genom att organisationen håller sig till allmänt accepterade 

konventioner och säkerställer sin överlevnad. 

Att revisionsbyråer anpassar sitt utbud av tjänster samt kompetens på de enskilda kontoren 

beror på den gällande efterfrågan från kunderna av hållbarhetsgranskningar. Grant Thorntons 

kontor i Gävle inte har något speciell uppdelning av revisorer som endast arbetar med 

hållbarhetsgranskning, detta p.g.a. att det inte finns någon större efterfrågan, och alltså ingen 

anledning för revisionsbyrån att anpassa sig. 

5.3.3 Hur ser revisonsbyråerna på den framtida utvecklingen inom hållbarhetsrevision? 

 

Det tros att hållbarhetsrevision kommer ha en fortsatt ökad efterfrågan i framtiden, även om 

det kanske inte rapporteras på samma sätt som det gör idag, utan genom Integrated Reporting.  

Det finns flera tänkbara anledningar till varför granskning av hållbarhetsredovisningar 

kommer att ha fortsatt stor efterfrågan i framtiden, det är dels för att allmänheten efterfrågar 

icke-finansiell information, granskning av hållbarhetsredovisningen ger redovisningen 

trovärdighet och kvalitet vilket i sin tur kan leda till en konkurrensfördel. En annan anledning 

till en tänkbar fortsatt hög efterfrågan av hållbarhetsgranskning i framtiden är företagens 

fortsatta påverkan av varandra. I samband med att de statliga företagen blev tvungna att 

upprätta hållbarhetsredovisningar valde även många privata företag att göra det, detta skulle 

kunna tyda på att företagen även i framtiden kommer fortsätta påverka varandra i avseende till 

valet av information som företagen väljer att inkludera i sina redovisningar. Om det i 

framtiden är fortsatt frivilligt att upprätta hållbarhetsredovisningar och få den granskad, d.v.s. 

om det inte kommer något lagkrav är det troligt att accountability kommer fortsätta att vara 

svag eftersom det inte kommer från tvingande institutionella tryck utan från normativa- och 

mimetiska institutionella tryck, vilket resulterar i att trovärdigheten av hållbarhetsrevisionen 

också fortsätter att vara svagare i jämförelse med traditionell revision. 
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Om det i framtiden kommer ett lagkrav som kräver att större företag upprättar 

hållbarhetsredovisningar, kan det relativt säkert att konstateras att det skulle ha stor påverkan 

på samtliga revisonsbyråer. Det skulle betyda att revisorerna i större utsträckning kommer 

behöva anlita fler specialister för att hantera den ökade arbetsbördan. Det går att konstatera att 

ett lagkrav på att företag måste upprätta hållbarhetsredovisningen skulle stärka accountability 

och trovärdigheten av hållbarhetsrevisionen med tanke på att det handlar om ett tvingande 

institutionellt tryck. 

5.4 Fortsatt forskning 

Framtida forskning skulle kunna tänkas göras inom ramen för Integrated Reporting, att om tio 

år undersöka om Integrated Reporting har blivit accepterat och använt i Sverige och hur detta 

har påverkat revisionsbyråerna och revisionens omfattning.    
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Bilagor  

Bilaga 1 
Frågeformulär 1 

Revisorn  

1. Finns det revisorer som endast arbetar med hållbarhetsredovisningar? 

2. Har ni någon fördelning av revisorer för olika revisionsområden? 

3. Hur har denna fördelning förändrats över tiden? 

4. Hur tror ni att denna fördelning kommer att utvecklas? 

5. Hur anser ni att revisorns roll har förändrats under de senaste 20 åren?  

6. Anser ni att revisorn har blivit mer av en rådgivare än en granskare de senaste 20 

åren? 

-Varför? 

Granskning av hållbarhetsredovisningar 

7. Anser ni att efterfrågan av granskning av hållbarhetsredovisning är större idag än för 

20 år sedan?  

- Vad tror ni att denna förändring beror på? 

- När uppkom den ökade efterfrågan? 

8. När började ni erbjuda tjänsten att granska hållbarhetsredovisningar?  

9. Varför började ni erbjuda tjänsten att granska hållbarhetsredovisningar? 

10. Är det vanligt att ni både upprättar och granskar hållbarhetsredovisningar? 

 - Är en av tjänsterna mer eftertraktad än den andra? 

11. Är det flest privata eller statliga bolag som efterfrågar granskning av 

hållbarhetsredovisningar?   

12. Hur ser fördelningen ut mellan statliga och privata företag när det kommer till 

granskning av hållbarhetsredovisningar?  

13. Vilka standarder använder ni er av vid granskning av hållbarhetsredovisningar? 

14. Hur går ni tillväga vid revision av hållbarhetsredovisningar? 

15. Hur skiljer sig traditionell revision från revision av hållbarhetsredovisningar? 

16. Vilka likheter respektive skillnader finns det mellan dessa revisionsformer? 

Framtida utveckling 

17. Vad tror ni om framtiden gällande granskning av hållbarhetsredovisning och dess 

efterfrågan? 

18. Tror ni att det kommer bli lagkrav på att större företag måste upprätta 

hållbarhetsredovisningar? 

19. Tror ni att det kommer bli lagkrav på att mindre företag måste upprätta 

hållbarhetsredovisningar? 

20. Hur skulle detta eventuella lagkrav påverka er? 

21. Vad tror ni kommer bli nästa stora förändring/fokus inom revision? 
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22. Hur tror ni att revisorns roll kommer att förändras i framtiden?  

- Varför? 

23. Anser ni att det kommer vara en ökad efterfrågan av granskning av 

hållbarhetsredovisningar i framtiden? 

24. Vad tror ni om revisionsbranschens framtid? 

 

Bilaga 2 
Frågeformulär 2 

Revisorn  

1. Har ni någon fördelning av revisorer för olika revisionsområden? 

2. Hur har denna fördelning förändrats över tiden? 

3. Hur tror ni att denna fördelning kommer att utvecklas? 

4. Finns det revisorer som endast arbetar med hållbarhetsredovisningar? 

5. Hur anser ni att revisorns roll har förändrats under de senaste 20 åren?  

6. Anser ni att revisorn har blivit mer av en rådgivare än en granskare de senaste 20 

åren? 

-Varför? 

7. Vad har varit den största förändringen för revisionsbranschen under de senaste 20 

åren? 

Granskning av hållbarhetsredovisningar 

8. Anser ni att efterfrågan av granskning av hållbarhetsredovisning är större idag än för 

20 år sedan?  

- Vad tror ni att denna förändring beror på? 

- När uppkom den ökade efterfrågan? 

9. När började ni erbjuda tjänsten att granska hållbarhetsredovisningar?  

10. Varför började ni erbjuda tjänsten att granska hållbarhetsredovisningar? 

11. Är det vanligt att ni både upprättar och granskar hållbarhetsredovisningar? 

 - Är en av tjänsterna mer eftertraktad än den andra? 

12. Är det flest privata eller statliga bolag som efterfrågar granskning av 

hållbarhetsredovisningar?   

13. Hur ser fördelningen ut mellan statliga och privata företag när det kommer till 

granskning av hållbarhetsredovisningar?  

14. Vilka standarder använder ni er av vid granskning av hållbarhetsredovisningar? 

15. Hur går ni tillväga vid revision av hållbarhetsredovisningar? 

16. Hur skiljer sig traditionell revision från revision av hållbarhetsredovisningar? 

17. Vilka likheter respektive skillnader finns det mellan dessa revisionsformer? 

Framtida utveckling 

18. Vad tror ni om framtiden gällande granskning av hållbarhetsredovisning och dess 

efterfrågan? 
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19. Tror ni att det kommer bli lagkrav på att större företag måste upprätta 

hållbarhetsredovisningar? 

20. Tror ni att det kommer bli lagkrav på att mindre företag måste upprätta 

hållbarhetsredovisningar? 

21. Hur skulle detta eventuella lagkrav påverka er? 

22. Vad tror ni kommer bli nästa stora förändring/fokus inom revision? 

23. Hur tror ni att revisorns roll kommer att förändras i framtiden?  

- Varför? 

24. Anser ni att det kommer vara en ökad efterfrågan av granskning av 

hållbarhetsredovisningar i framtiden? 

25. Vad tror ni om revisionsbranschens framtid? 

 


