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Sammanfattning 
 

Förändringar i dagens samhälle sker i hög hastighet där faktorer som reglering, teknologi och 

hållbarhet haft stor betydelse. Denna snabba förändring genererar en osäkerhet inför framtiden för 

revisionsbranschen. Revisorns roll i samhället är att fungera som en försäkran att företaget visar 

en rättvisande bild av deras verksamhet gentemot samhället. Den revisor vi ser i dagens samhälle 

härstammar från en rad olika incidenter ur ett historiskt perspektiv och med tanke på de 

förändringar som sker i samhället kan revisorn behöva anpassa sig ytterligare. Revisorsyrket 

behöver alltså följa samhällets utveckling och möta de utmaningar som framtiden kommer att 

kräva för att fortsätta vara relevanta mot kunder och andra aktörer. 

Sveriges riksdag har med ett tydligt exempel visat att Sverige ska vara med på utvecklingen mot 

en hållbar värld. Genom att införa en obligatorisk hållbarhetsrapport för större företag med start 

från och med den 1 januari 2017 infördes en kontrollskyldighet för företagets revisor att kontrollera 

att hållbarhetsrapporten är upprättad. Kontrollskyldigheten innefattar en kontroll av att 

hållbarhetsrapporten är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen men att det inte krävs någon 

djupare granskning av innehållet i själva rapporten. Syftet med denna studie är att försöka få en 

förståelse hur hållbarhetsutvecklingen påverkar kompetensnivån hos revisorer samt undersöka om 

den ökade kompetensnivån kommer leda till att revisionsbyråerna behöver anställa fler revisorer i 

takt med den ökade arbetsomfattningen. Studien har avgränsats till att endast omfatta de större 

byråerna i Sverige. 

Det empiriska underlaget har skett via intervjuer med personer som har erfarenhet inom 

revisionsbranschen vilket betyder att en kvalitativ undersökning har genomförts. Studiens resultat 

tyder på att hållbarhetsutvecklingen kommer påverka kompetensnivån hos revisorer till en viss 

utsträckning och att revisionsarbetet kommer bli mer omfattande men där de finns motpoler såsom 

digitalisering samt automatisering. Utbildning kan komma att bli ett grundläggande krav för 

revisorer och att denna utbildning antingen kommer från universitet eller interna kurser från 

arbetsgivaren. Vidare indikerar resultatet på att hårdare lagkrav kommer att krävas för att få en 

trovärdigare hållbarhetsrapport och för att kunna jämföra rapporterna mellan bolag. Att inte det 

finns hårdare lagkrav grundar sig i att området är väldigt nytt och därmed kan inga större 

utsvängningar göras.  
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Förord 
 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Henrik Höglund för hans stöd i vårt examensarbete. 

Vidare vill vi tacka de respondenterna som ställt upp trots att de är högsäsong inom 

revisionsbranschen. Vi vill även tacka nära och köra för deras stöd och förståelse.  

Slutligen vill vi tacka oss själva och varandra för ett bra samarbete genom hela examenarbetet.  
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1. Inledning 
 

I det inledande kapitlet så finns en redogörelse med problembakgrund för studien som följs 

av vår problemformulering och syfte med studien. Därefter så redogör vi studiens 

avgränsningar och förklarar centrala begreppsdefinitioner.  

 

1.1 Problembakgrund 

 

Något som har utvecklats under de senaste decennierna är företagens sociala ansvar. Detta 

är något som kallas ”Corporate social responsibility” och förkortas CSR.  Vikten att företag 

tar hänsyn till detta har ökat de senaste åren eftersom medvetenheten om frågor kring miljö, 

mänskliga rättigheter och arbetsnormer ökar. Det är just dessa delar som CSR behandlar 

och kollar på hur en organisation påverkar miljön, samhället och dess intressenter. (Anthony 

et al., 2014, s.85–86) 

 

Brundtlandrapporten blev skapta utav United Nations World Council for Environment and 

Development (1987) där definitionen hållbarhet grundades. Dom beskriver hållbarhet som 

”development that meets the needs of the present without compromising the ability of future 

generations to meet their own needs”. Definitionen kan förklaras genom att verksamheten 

inom ett företag inte ska bedrivas på ett sätt som kan skada framtida generationers behov. 

Till följd av detta har företag fått göra externa rapporter kring hållbarhet och dess påverkan 

på miljön och samhället. Ett stort intresse hos samhället är hur företagens organisationer 

påverkar omvärlden på lång sikt (Proposition 2015/16:193, s. 36). Detta intresse har lett till 

att intressenter kräver att rapporten ska vara transparent (PwC, 2017) vilket är ett krav som 

är svårt att leva upp då bristfälliga standarder existerar i hållbarhetsredovisningen.  

 

Den hållbarhetsredovisning som vi ser idag grundar sig i ett bristfälligt regelverk vilket leder 

till att en minimal försäkran kan ges till hållbarhetsrapporteringen. Detta bristfälliga 

regelverk medför att det inte finns tillräckligt med medel för att kunna utföra en rättvis 

jämförelse över tid mellan företag vilket gör att värdet i rapporten minskar (Fagerström, 

Hartwig and Cunningham, 2017, s. 45–46). Den finansiella rapporteringen har däremot 

tydliga standarder och krav vilket möjliggör för investerare, långivare och styrelsen att 

kunna jämföra och värdera den information som rapporten visar. Jämförelse är en viktig 

faktor för att kunna värdesätta den information som illustreras och det är här 

hållbarhetsredovisningen fallerar i och med bristande standarder (Fagerström, Hartwig and 

Cunningham, 2017, s.45-46). För att motverka detta problem finns det organisationer som 

erbjuder riktlinjer och ramverk till hållbarhetsredovisningen för att få en ökad trovärdighet. 

Global reporting initiative (GRI) och Sustainable Accounting Standards Board (SASB) är 

exempel på organisationer som erbjuder dessa riktlinjer (Fagerström and Hartwig, 2016, s. 

35-37). 

 

Den svenska regeringen (Proposition 2015/16:193, s. 68) menar på att de är vanligast att 

rapportera i enlighet med GRI:s riktlinjer där direktiven täcker de hållbarhetsfrågor som 

ingår i G4, som är den senaste versionen av GRI:s riktlinjer. GRI:s huvudsyfte är att hjälpa 

regeringar och företag att veta hur hållbarhetsrapporteringen ska ske och på vilket sätt de 

vill uttrycka sitt hållbarhetsarbete (GRI, u.å.,a). 

 

Fagerström och Hartwig (2016) menar på att den traditionella finansiella rapporteringen kan 

bli reviderad då de finns i flertal länder tydliga regleringar och standardiseringar. Dessa 

regleringar och standardiseringar möjliggör jämförbarheten då rapporten blir enhetlig och 

transparent. Transparens och jämförbarhet är två kvalitativa egenskaper hos en rapport för 
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att möjliggöra en bedömning från intressenter (Lamberton 2005) och regeringen menar på 

att genom en lagstadgad hållbarhetsrapportering så finns de utrymme för intressenterna att 

analysera olika företags hållbarhetsarbete vilket bidrar till ökad transparens (Proposition 

2015/16:193, s. 42).  Dessa bestämmelser medför en viss skyldighet för revisorn att 

kontrollera om en hållbarhetsrapport har utförts och lämnats från företaget. Det finns dock 

inget krav att revisorn ska kunna kvalitetssäkra hållbarhetsrapporten på ett objektivt sätt 

men anses vara tillräckligt erfaren för att kunna kvalitetssäkra den ifall begäran finns från 

företaget (Proposition 2015/16:193, s. 51). Den 18 december 2017 beslutade Föreningen 

Auktoriserade Revisorer (FAR) att en kontroll av hållbarhetsredovisningen ska genomföras 

i enlighet med Revr 12 (FAR 2017b). Enligt FAR (2017b) är Revr 12 en granskning av de 

obligatoriska upplysningar som den nya lagen kräver skall återfinnas i rapporten vilket är, 

utöver vad som står i direktivet, revisorns skyldighet. Det vill säga att revisorns skyldighet 

blir att ta ställning om hållbarhetsrapporteringen uppfyller kraven enligt lagen (FAR 

2017b).  

 

För att få en övergripande bild av dagens revisorer och hur de kommer formas i framtiden 

är de viktigt att förstå yrkets historia. Revisorns funktion har förändrats och utvecklats 

genom åren och Sveriges första rättsliga regler angående revision infördes i samband med 

1895 års aktiebolag. Kravet från den nya regleringen var att en lämplig person i varje 

aktiebolag skulle utses för att se över företagets förvaltning samt räkenskaper. Det ställdes 

inga särskilda kompetenskrav på granskningspersonen (SOU 2008:32, s. 71). Under 1930-

talet skedde det en ekonomisk kris, även kallad kreugerkraschen, som skulle ha betydelse 

gällande revisorns oberoende och hur deras arbete borde utföras. Krisen resulterade en 

sammanställning av 1944 års lag om aktiebolag där mer specifika regler kring revision 

infördes och revisorns roll utvecklades. I slutet av 1950-talet gick revisorns roll från att bara 

undersöka siffror till att även se över den interna kontrollen hos företagen samt infördes det 

förbättringar av revisionens processer och metoder (Öhman & Wallerstedt, 2012, s. 247–

249). 

 

En revisionsplikt infördes 1983 för alla nya aktiebolag i syfte att öka statens tillsyn över 

företagen. Denna plikt reviderades några år senare till att inkludera äldre bolag (SOU 

2008:32, s. 74). Under 2000-talet påbörjade regeringen ett förenklingsarbete angående 

företagsreglering där revisionsplikten avskaffades, syftet med denna förändring var att 

minska på det administrativa arbetet, öka konkurrenskraften bland bolagen, öka tillväxt hos 

företagen samt minska bolagens kostnader. Fördelarna med dessa revideringar genom åren 

har ständigt legat i en vågskål gentemot nackdelarna. Nackdelarna i de här fallet har bland 

annat varit risken för ökad ekonomisk brottslighet, skattefusk, minskade skatteintäkter samt 

en lägre standard på redovisningskvaliteten (Riksrevisionen, 2017, s. 5). Denna historia ger 

oss en inblick hur revisorns funktion och roll ständigt har varit under förändring. 

 

1.2 Problemdiskussion 

 

Dagens samhälle utvecklas i en frenetisk takt och den stora bidragande faktorn är ny 

teknologi som underlättar och förenklar processer med hjälp utav internet. Detta beskriver 

Kaplan (2012, s. 13) som att 2000-talet är ett millennium av förändringar. Förändringarna 

leder till en viss osäkerhet och därmed är det viktigt att vara uppdaterad med hjälp av nya 

verktyg och infallsvinklar för att upprätthålla relevansen. Det är av stor betydelse att 

revisorsyrket följer med i samhällets förändringar samt anpassar sig efter de nya 

förutsättningarna för att kunna bli accepterad av samhället. För att om inte 

revisionsbranschen anpassar sig med samhällets förändringar finns de risk att samhället 

ersätter dem med en annan kontrollfunktion (Nilsson, 2000, s. 1). FAR beskriver denna 
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effekt på ett liknande sätt, att byråerna måste iaktta marknaden för att förstå förändringar så 

att tjänsteutbudet är relevant (Kempe, 2013, s. 5). 

 

Undersökning av Svensk handel (2017, s. 6) visar att ett företags arbete med hållbarhet ökar, 

där det var en ökning under de 3 senaste åren från 30% till 53% av företagen som aktivt 

jobbar med hållbarhetsfrågor. I denna undersökning kan de även se att det främst är företag 

med 25 eller fler anställda som har ökat hållbarhetstänket (Svensk handel, 2017, s. 6). Det 

är alltså främst de större företagen som har ökat sitt arbete med hållbarhet, att de små 

företagen inte gör det i samma utsträckning kan bero på att detta är något som är både 

tidskrävande och komplext (Svenska handel, 2017, s. 7). Efterfrågan på information på 

hållbarhetsarbete som både är jämförbar och transparent ökar hos intressenter, men 

företagen klarar inte av att hålla dessa förväntningar (PwC, 2017). Anledning till detta kan 

bero på bristfällig förståelse kring hållbarhetsrapportering och hur utformningen skall vara 

samt att företagen inte ser de eventuella fördelarna med hållbarhetsrapportering.  

  

För att reducera risken för att information som företagsledningen lämnar är missledande 

eller felaktigt så har revisorns roll vuxit fram som essentiell. Eilifsen et al. (2014, s. 6) menar 

utifrån principal-agentteorin att revisorns roll är att fungera som en extern part för att minska 

informationsasymmetrin mellan företagsledning och intressenter. Detta är för att minska 

risken att företagsledningen (agenten) ska gynnas på en bekostnad av intressenten 

(principalen). FAR (2017b) skriver att revisorn ska vara en trygghet i form av en 

kvalitetsstämpel mot tredje part. För att vara denna trygghet så ska revisorn granska så att 

det inte finns några väsentliga felaktigheter för att öka trovärdigheten för företagets rapport. 

 

Vid revisionen så behöver revisorn göra en riskbedömning där revisorn hämtar information 

för att kunna förstå företagets miljö och deras affärsrisker. Något som är ett krav enligt 

revisionsstandarder är att utföra en analytisk procedur som innebär att revisorn kollar både 

på finansiella och icke-finansiell information för att värdera olika relationer (Eilifsen et al., 

2014 s. 100–101. Det är viktigt för revisorn att skapa sig en djupare förståelse om styrkor 

och svagheter för att minska risken att en felaktig åsikt lämnas kring den information som 

företagsledning har lämnat (Eilifsen et al., 2014 s. 97). Enligt Eilifsen et al., (2014) ska 

revisorn objektivt granska och utvärdera den information angående de finansiella 

rapporterna som företagsledningen har lämnat. Detta för att gardera att all information som 

kan påverka beslutet hos en intressent beaktas.  

 

Den kontrollskyldighet som föreligger hos revisorerna innebär att informationen som 

presenteras i ett företags hållbarhetsrapport måste granskas och utvärderas. Revisorn 

kommer att ta del av både finansiell och icke-finansiell information vilket leder till att deras 

arbete blir mer omfattande. I och med samhällets förändringar blir 

hållbarhetsrapporteringen alltmer väsentlig för ett företags intressenter vilket leder till att 

revisorns roll blir alltmer av betydande vikt. Utifrån detta är det relevant att undersöka om 

de ökade kraven på hållbarhetsrapporteringen leder till ökade kompetensnivåer på 

framtidens revisorer samt på vilket sätt kommer revisionsbyråerna möta den ökade 

arbetsbelastningen som utvecklingen medför.  

   

Studien ämnar till att skapa en förståelse bland revisionsbyråerna gällande 

revisionsbranschens framtid. Ämnet är aktuellt och kan därmed vara högst relevant att veta 

vad aktörer inom revisionsbranschen har för syn på problemet. Studiens resultat kan hjälpa 

byråerna att anpassa sig och fundera på hur de vill tackla de eventuella förändringarna som 

uppstår. Studien kan även vara applicerbar för individer som kandidera till yrket exempelvis 

studenter eller personer som är aktiva inom branschen redan. Denna studie kan hjälpa dessa 

individer att förstå hur förändringarna kommer påverka revisionsbranschen   
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1.3 Problemformulering 

 

Kommer utvecklingen av hållbarhetsrapporteringen leda till en ökad kompetensnivå på 

revisorer samt på vilket sätt kommer lösningen vara? 

 

1.4 Syfte och mål 

 

Som vi tidigare har nämnt så är hållbarhetsrapporteringen ett viktigt område bland dagens 

intressenter, vilket har medfört bland annat en lagstiftning där större företag som uppfyller 

vissa kriterier ska hållbarhetsrapportera. Denna lag har medfört att revisorernas arbete har 

blivit mer omfattande, vilket har lett till ett primärt syfte och ett sekundärt syfte med studien. 

Det primära syftet med denna studien är att undersöka vilken kompetensnivå framtiden kan 

sätta på revisorer i takt med att hållbarhet blir en viktigare fråga i samhället. Det sekundära 

syftet med denna studie är att kolla om den ökade kompetensnivån kommer leda till att 

revisionsbyråerna kommer behöva anställa fler revisorer i takt med att arbetet blir mer 

omfattande.  

 

1.5 Avgränsningar 

 

Då kriterierna i regeringens proposition (Proposition 2015/16:193, s. 39) kräver att fler 

företag i Sverige hållbarhetsrapporterar jämfört med EU-direktiven så kommer studien 

avgränsas till svenska företag. Vi har även valt att avgränsa studien så den endast omfattas 

av auktoriserade revisorer, detta för att de kan anses inneha tillräcklig med arbetserfarenhet 

och kunskap inom branschen för denna studie.  

 

O’Dwyer (2011, s. 1230) skriver att inom revisionsbranschen så är Big-4 ledande när det 

kommer till hållbarhetstjänster. I en studie av CuadradoBallesteros et al. (2017, s. 1141) så 

diskuterar de att revisorer på  BIG-4 kan anses vara en bra försäkran när det 

kommer till hållbarhetsrapporter. Med detta i åtanke så anser vi att revisorerna på BIG-4 

har kunskap och arbetserfarenhet för att kunna ha en bra förståelse för hur 

hållbarhetsrapporteringen kommer kunna utvecklas i framtiden. 

 

1.6 Begreppsdefinitioner 

 

Framtiden - Vi ser det nödvändigt att förklara vad vi menar med framtiden i denna studie. 

Där vi har delat upp framtiden på två sätt, kort och långsiktigt. Kort sikt är tre år in i 

framtiden och lång sikt är tio år.  

 

Big four -  Revisionsbyråerna Ernst & Young, PwC, KPMG, Deloitte 
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2. Teoretisk referensram  
 

I följande kapitel så presenterar vi studiens teoretiska referensram. Vi visar på olika delar 

där vi inleder med revisionens roll och revisionsprocessen. Vidare så presenteras delar 

kring utbildning och hållbarhet som studien syftar till att undersöka. Även tidigare 

forskning behandlas där det avslutas med en sammankoppling hur de olika delarna bidrar 

till studien. 

2.1 Revisionens roll 

 

Den allmänna definitionen för revision är enligt Eilifsen et. al. (2014, s. 12)  

 

“Auditing is a systematic process of objectively obtaining and evaluating evidence 

regarding assertions about economic actions and events to ascertain the degree of 

correspondence between those assertions and established criteria and communicating the 

results to interested user” 

 

Eilifsen et al (2014) menar på att de finns faser inom revisionen som behöver 

uppmärksammas. Genom en systematisk process så måste revisorn vara noggrann i sin 

planering av revisionen samt att revisionen är tillräckligt omfattande för att kunna ge en 

tillförlitlig åsikt om företagets finansiella ställning. För att revisorn ska kunna erlägga en 

tillförlitlig åsikt så krävs det att på ett objektiv sätt skaffa sig tillräckligt med relevant 

information och bevis om händelser av ekonomisk karaktär. Revisorn har även skyldighet 

att garantera att den finansiella informationen är i enlighet med de befintliga lagar och 

ramverk som finns och slutligen redogöra sin åsikt och kritik för intressenter (Eilifsen et al., 

2014, s. 12).  

 

Det finns olika typer utav revision, exempelvis intern och extern revision, där den interna 

arbetar internt inom företaget (FAR Förlag, 2005, s. 128) medan extern revision är en 

revisor anlitat från förslagsvis en revisionsbyrå (FAR Förlag, 2005, s. 11). För att kunna 

titulera sig som auktoriserad revisor krävs det idag totalt 6 års utbildning. Denna utbildning 

är både av teoretisk och praktisk art där ett slutgiltigt prov erfordras för att kunna erhålla sin 

revisorsexamen (Revisorsinspektionen, u.å.a). Auktorisation har utfärdats i sverige sen 

1912 som numera ges ut av Revisorsinspektionen (Revisorsinspektionen, u.å.b).  

 

Revisorsinspektionens ansvarsområde är att bilda en god redovisningssed samt god 

revisionssed och utfärda auktorisationer för revisorer, detta för att säkerställa att de finns 

tillräckligt många revisorer i takt med den ökade efterfrågan som utvecklats 

(Revisorsinspektionen, u.å.,b). För att möjliggöra ett förtroende för revisorer i näringslivet 

finns FAR (2017a) som ska bidra till att revisorerna kan utöva sin roll som extern granskare. 

FAR är en förkortning av Föreningen Auktoriserade Revisorer och är en svensk 

branschorganisation för lönekonsulter, redovisningskonsulter, revisorer och 

skatterådgivare. Efterfrågan för revision har ökat för intressenten för att fungera som en 

trygghet angående påståenden som företaget lämnar om händelser av ekonomisk karaktär 

(Eilifsen et al., 2014, s. 5). Enligt FAR (2017c) ökas trovärdigheten om företagets finansiella 

rapporter granskas av en extern part och denna externa part utvärderar ifall några väsentliga 

felaktigheter existerar.  Eilifsen et al. (2014, s. 14) definierar väsentligt som att det är ett fel 

eller utelämnande av information som är stort nog för att påverka ett ekonomiskt beslut hos 

en intressent. Revisionslagen (SFS 1999:1079) tar upp revisorns skyldigheter i form av 

oberoende, upplysningsplikt, tystnadsplikt samt att granskningen ska utföras i god 

revisionssed. Varje år lanserar FAR ett hjälpmedel för revisorer med benämningen 

“Samlingsvolym Revision” som omfattar ett regelverk som krävs för att god revisionssed 
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kan utföras (FAR, 2017d). Denna utgåva baseras på de internationella erkända standarderna 

(ISA) som härstammar från International Auditing and Assurance Standards Board 

(IAASB).  IAASB är ett internationellt standardiseringsorgan vars uppgift är att sätta 

kvalitativa standarder samt verka oberoende för det allmänna intresset (IAASB, 2018; 

Eilifsen et al., 2014, s. 43). Anledning till att den finansiella rapporteringen kan bli reviderad 

och jämförbar mellan företag menar Fagerström och Hartwig (2016) att det grundar sig i 

standardiseringen, det skapar en enhetlig och transparent rapportering. 

 

Utifrån Revisorsinspektionen (2017. s.7) hjälper revisorn till att bygga ett förtroende mellan 

företag, staten, samhället och övriga aktörer inom den offentliga sektorn. Däremot har 

yrkets attraktionskraft ifrågasatts och enligt Revisorsinspektionen kan det bli ett bristyrke i 

framtiden vilket i sin tur kan få en negativ påverkan på samhället då revision utgör en 

samhällsnytta (Revisorsinspektionen, 2017, s.7).  Därför har det föreslagits nya föreskrifter 

till utbildningen för att attrahera studenter till yrket genom att processen från att vara 

nyutbildad till auktoriserad skulle underlättas. I dagens samhälle krävs det eftergymnasial 

utbildning som sträcker sig emot 10 år vilket orsakar att de är relativt få som avlägger en 

revisorsexamen, de senaste 20 åren har antalet auktoriserade revisorer minskat 

(Revisorsinspektionen, 2017, s.3). Revisionsbranschen står inför hård konkurrens då de 

gäller att rekrytera medarbetare med hög kompetens, de föreligger en obalans på marknaden 

där efterfrågan på auktoriserade revisorer är större än utbudet (Revisorsinspektionen, 2017, 

s.7). 

 

Revisionsyrket har genomgått radikala förändringar sedan några år tillbaka med tanke på 

hur utvecklingen av olika faktorer sett ut. Revisorsinspektionen menar på att ifall tekniken 

utvecklas behöver även kompetensnivån på revisorn anpassas utifrån utvecklingen. 

Internationella standarder medför hårdare reglering vilket gör att revisionsarbetet blir mer 

omfattande samt har hållbarhetsredovisningen sin påverkan också. Ny kunskap måste 

utvecklas i takt med dessa förändringar enligt Revisorsinspektionen (2017, s 7–8). Behovet 

av en förändring på revisorers utbildningssystem är essentiella och en omstrukturering av 

den traditionella revisorsrollen behövs för att kunna bli anpassad till framtidens utmaningar 

(Revisorsinspektionen, 2017, s.7–8). Genom att ändra föreskrifterna för revisorsyrket kan 

det underlätta för studenter samt revisionsbyråer att snabbare och enklare nå uppsatta mål 

(Revisorsinspektionen, 2017, s. 3). 

 

2.2 Revisionsprocessen 

 

 Eilifsen et al. (2014, s. 17) beskriver revisionsprocessen med 7 olika faser. Vi anser att de 

är viktigt att få en fundamental förståelse gällande revisionsprocessen för att sedan kunna 

tillämpa denna kunskap på studiens analyser och resultat.  

 

Den första fasen vi ska behandla handlar om ifall en revisionsbyrå ska förlänga ett befintligt 

revisionsuppdrag eller acceptera ett nytt. I den inledande fasen ligger fokuset på att bedöma 

vilka risker det finns hos ett revisionsuppdrag samt granska företagets integritet. Ifall en 

revisor accepterar ett uppdrag där företagets integritet uppskattas vara av låg grad löper 

större risk för att undgå ett väsentligt fel (Eilifsen et al. 2014, s. 17). Det är därför en 

noggrann undersökning om vilka risker en klient innehar och enligt Eilifsen et al. (2014, s. 

69) skall endast uppdrag där riskerna anses vara tillräckligt låga accepteras. Denna 

inledande fas gör att revisorn sätter en acceptabel väsentlighetsnivå som är baserad på 

revisorns riskbedömning av bolaget. Den acceptabla väsentlighetsnivån sätts utifrån totala 

fel en revisor accepterar i bolagets redovisning utan att det på ett markant vis påverkar en 

intressents ekonomiska beslut (Carrington, 2015, s. 87-89; FAR, 2017a, s. 279). 
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Den andra fasen skulle kunna beskrivas som en förberedande revisionsfas där uppdragets 

engagemang är i fokus. Vilket innebär att skapa en uppfattning om uppdragets storlek i form 

av tid och resurser samt vidarebefordra detta till klienten och garantera att revisorn fullgör 

uppdragets kompetenskrav och oberoende (Eilifsen et al., 2014, s. 17). En preliminär 

bedömning av företagets potentiella affärsrisker, kontroll av dessa risker och en förståelse 

för företagets verksamhet utförs för att kunna säkerställa att en revisor fullgör uppdragets 

kompetenskrav. Revisionslagen (SFS 1999:1079) tar upp revisorns skyldigheter, lagen 

innebär att en revisor ska ha den kompetens som erfordras för att uträtta ett uppdrag med 

beaktande till klientens olika förhållanden (Eilifsen et al., 2014, s. 18). 

 

Efter den andra fasen kommer en mer detaljerad planeringsfas i form utav en utförlig 

revisionsstrategi och bestämma nivån på vad som kan betraktas som ett väsentligt fel i den 

finansiella rapporten (Eilifsen et al., 2014, s. 19). Revisorns huvudsakliga uppgift vid 

planeringsfasen är att planera så att revisionen blir så effektiv som möjligt utan att 

revisionskvalitén påverkas. En mer grundlig bedömning av företagets affärsrisker för att 

kunna fastställa eventuella fel menar Eilifsen et al. (2014, s. 75) är nödvändig för att uppnå 

effektivitet. Denna grundliga bedömning innebär en närmare undersökning av företagets 

omgivning och miljö för att skapa en förståelse för vilka väsentliga fel som kan uppstå inom 

den typen av bransch. Detta skulle leda till att det blir lättare att hitta fel då fokuset kan 

riktas direkt där fel är vanligt förekommande inom branschen.  

 

Efter planeringsfasen kommer vi till undersökningen av företagets interna kontrollsystem. 

Kvalitén på företagets interna kontroll är ytterst relevant för revisorn då en förståelse för 

företaget och dess omgivning kan hjälpa revisorn att upptäcka, förhindra och justera 

väsentliga fel (Eilifsen et al., 2014, s. 19). Undersökningen av den interna kontrollen är en 

granskningsåtgärd som innebär att revisorn avgör om bolagets interna kontroll går att lita 

på. Den interna kontrollen granskas via en undersökning av bolagets redovisningssystem, 

genom att kolla om systemet är tillförlitligt kan granskningen byggas vidare på det 

(Carrington, 2015, s. 145).  Ett sätt att kontrollera redovisningssystemet är att kolla hur en 

specifik affärshändelse omhändertas från att avtalet sker tills dess att företeelsen har 

inträffats i bolagets rapporter. Att konstatera den information som finns gällande bolagets 

processer och att det stämmer överens med praktiken är en av anledningarna att den interna 

kontrollen finns. Hur omfattande substansgranskningen är beror på hur effektiv revisorn 

bedömer att den interna kontrollen är hos bolaget (Carrington, 2015, s. 147).  

 

Då planeringsfasen är fullbordad och en förståelse angående företagets interna 

kontrollsystem går revisionen enligt Eilifsen et al. (2014, s. 19) in i en granskningsfas. 

Denna fas är den mest tidskrävande fasen då revisionsförfarandet står i centrum. Med stöd 

av valda revisionstester erhåller revisorn bevis för att kunna granska och utvärdera 

företagets finansiella rapporter vilket Eilifsen et al. (2014, s. 19) beskriver som 

revisionsförfarandet. 

 

När de valda revisionstesterna är gjorda blir nästa steg utvärderingsfasen. Utvärderingsfasen 

handlar om att revisor skall utvärdera tillräckligt med bevis för att kunna göra en sannolik 

bedömning och därefter lämna en värdering om finansiella rapporterna. Om revisorn 

infinner sig att ytterligare material erfordras för att kunna lämna en åsikt måste fler 

revisionstester utföras (Eilifsen et al., 2014, s.29). 

 

Revisionen avslutas med en revisionsberättelse då revisorn anser att det finns tillräckligt 

med bevis för att kunna lämna en sannolik åsikt gällande företagets finansiella rapporter 

(Eilifsen et al., 2014, s.20). Revisionsberättelsen är den part som intressenten får ta del av 
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och skulle kunna klassas som revisionens slutresultat vilket revisorn gör när de finansiella 

rapporterna är upprättade enligt standarder och regelverk (Eilifsen et al., 2014, s. 590). 

Anser revisorn att de finns delar i den finansiella rapporten som inte följer de standarder 

och regler som krävs utfärdar revisorn en så kallad oren revisionsberättelse (Eilifsen et al., 

2014, s. 590).  

 

Vi tycker att det är viktigt att få en grundläggande förståelse för revisorns roll och 

omfattningen på revisionsarbetet för att sedan kunna koppla det till hur de kan påverka 

kompetensnivån på revisorer i framtiden med beaktning av hållbarhetsutvecklingen.  

 

2.3 Agent-principal teori 

 

Agent-principal teorin kan användas som ett kompletterande medel för att underlätta 

förståelsen hur förhållandet mellan företagsledning och intressenter och vilka problem som 

kan uppstå mellan dom. Med denna teori vill vi redogöra för hur revisorns roll har vuxit 

fram bland dessa problem och hur revisorn fungerar som en tredje part för att ge försäkran 

till intressenters bästa 

 

Jensen och Meckling (1976, s. 308) beskriver agentteorin som:   

 

“an agency relationship as a contract under which one or more persons (the principal(s)) 

engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves 

delegating some decision making authority to the agent”  

 

Agent-principal teorin baseras på att en principal anlitar en agent att utföra en aktion som 

faller båda i intresse och enligt teorin finns det en sannolikhet att företagsledningen 

(agenten) hanterar intressenten (principalen) på ett sätt att nyttan för båda parterna inte är 

optimerad. Eilifsen et al., (2014, s. 5) redogör för att i ett publikt bolag ses principalen som 

aktieägarna och agenten är företagsledningen som ska utföra den dagliga förvaltningen av 

verksamheten. Principalens huvudfokus ligger i att förse bolaget med kapital medans 

agenten har den operativa rollen. Ett problem som uppstår vid en sån här situation är att 

principalen inte har någon aktiv roll i bolagets förvaltning och därmed uppstår ett så kallat 

agentproblem (Healy & Palepu, 2001, s. 409). Då principalen inte har någon aktiv roll 

uppkommer informationsasymmetri mellan ägare och ledning då de har skilda uppgifter 

(Eilifsen et al., 2014, s. 5). Eilifsen et al., (2014, s. 6) beskriver att principalen inte besitter 

samma information gällande företagets finansiella ställning då de inte har samma insyn och 

kunskap vilket leder till att principalen befinner sig i ett informationsunderläge.  

 

Ett annat problem som Eilifsen et al., (2014, s. 5) menar på är att en intressekonflikt uppstår 

mellan principalen och agenten då olika intressen och målsättning finns mellan dom. En 

aktieägares intresse i bolaget kan vara att avkastning på kapital ska vara så högt som möjligt 

i form av utdelningar. För företagsledningen kan däremot intresset vara olika typer av 

bonusprogram där en viss vinstmanipulering kan hjälpa ledningen att nå upp till en viss 

målsättning och därmed erhålla bonusar (Eilifsen et al., 2014, s. 6; Sundgren et al., 2013, s. 

51). Agentproblemet i det fallet innebär att företagsledningen jobbar för sin egen vinning 

på bekostnad av aktieägarens nytta (Eilifsen et al., 2014, s. 6). En agent kommer att sträva 

efter att maximera sig egna nytta om incitament finns, men de är upp till principalen att bistå 

med kontrakt som begränsar agentens chanser att arbete för sitt egna intresse och kanske 

istället jobba för bolagets bästa (Jensen och Meckling 1976, s. 308). Scott (2003, s. 305) 

förklarar att agentteori är ett sätt för principalen att skapa kontrakt för att en försäkran kring 

principalens intresse inte ska hamna i konflikt med agentens intresse. Genom att instifta 
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kontrakt reduceras risken för att agenten enkom jobbar för eget intresse och istället tar 

principalen målsättningar i beaktning också.  

 

Eilifsen et al. (2014, s. 6) beskriver informationsrisk som risken för att företagsledningen 

lämnar en felaktig eller oriktig uppgift om en finansiell rapport. Ett sätt att reducera denna 

informationsrisk har rollen som revisor vuxit fram, en extern revision minskar 

informationsasymmetrin mellan principal och agent och kommer därmed öka 

trovärdigheten av företagets finansiella rapport. Eilifsen et al. (2014, s. 6) trycker även på 

att till följd av att företagsledningen har incitament att manipulera de finansiella rapporterna 

hos bolaget för att maximera sin egen nytta kommer ägarna justera 

ersättningen/bonussystemen för företagsledningen. Eilifsen et al., (2014, s. 6). menar alltså 

på att detta kommer leda till att efterfrågan på revision kommer bildas hos båda parterna för 

att trovärdigheten ska öka och även informationsasymmetrin minska.   

 

En tidigare studie av Knechel et al. (2008) utgick de från 2333 företag i Finland och 

undersökte varför företag valde att bli reviderade. Studiens resultat var att revisionen gav 

fördelar till företaget men att dessa fördelar kunde variera beroende på företag (Knechel et 

al., 2008, s. 65). Knechel et al. (2008, s. 82) nämner att revisionens roll är att reducera 

informationsasymmetrin mellan företagsledning och intressent. Vidare skriver Knechel et 

al., (2008, s. 65) att genom granskning av en revisor kommer de finansiella rapporterna leda 

till ökad kvalité som i sin tur kommer leda till minskning av 

informationsasymmetrin.  Francis (2011, s. 126) anser att hög kvalité på revision kommer 

uppstå om de valda procedurerna ger väsentlig och trovärdig information. Men däremot 

skriver DeAngelo (1981, s. 186) att vad som faktiskt sätter revisionskvaliteten är revisorns 

kompetensnivå, med andra ord vad sannolikheten är att en oriktig uppgift upptäcks av 

revisorn och hur problemet angrips.  

 

Grundtanken med hållbarhetslagen är att öka den finansiella och icke-finansiella 

information som ett företag avlägger (Propositionen 2015/16:193, s. 38). Vid en 

revisionsberättelse och som tidigare nämnt, för att en hög revisionskvalité ska erhållas måste 

revisorn inhämta relevant och trovärdig information. Revisorn kan dock aldrig vara helt 

säker på att den information som finns tillgänglig är fullständig och korrekt, det vill säga att 

det föreligger informationsasymmetri mellan företag och revisor. Tack vare 

hållbarhetsutvecklingen måste revisorn beakta mer information då företagen har skyldighet 

att presentera mer omfattande information. Därför finner vi det relevant att undersöka om 

arbetet kring hållbarhetsrapporten kommer leda till att revisorn arbete blir mer omfattande 

och därmed kommer öka kompetensnivån på framtida revisorer.  

 

2.4 Hållbarhet 

 

Staten i Sverige har haft ett stort förtroende att dom ska driva landet till ett bättre samhälle, 

då samhället ställer krav och sätter upp regler som tvingar företag att göra rätt. Genom åren 

har människors inflytande som konsument och medborgare fått mer betydelse i och med 

deras val av företag och produkter. Makten att kunna välja de företag som gör gott för 

samhället skulle leda till ett bättre samhälle. Konsumenters val av ekologisk mat är ett 

exempel på att hållbarhetsfrågorna blir allt mer aktuella. Det vi kan se idag är att företagen 

och även de rikaste engagerar sig mer i hållbarhetsfrågor då problemen börjar bli påtagliga, 

detta har lett till att vissa företag driver hållbarhetsarbetet hårdare än vad lagstiftningen 

kräver. Stigande råvarupriser, global uppvärmning, miljöföroreningar är några märkbara 

effekter som kan tänkas komma från företagen själva vilket gör att det ligger i deras egna 

intresse samt samhällets intresse att utveckla hållbarhetsarbetet. (Kempe, 2013, s. 34)  
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Sverige har kommit långt i sitt hållbarhetsarbete vilken kan bero på det lagkrav som infördes 

2008 där statligt ägda bolag var tvungna att hållbarhetsrapportera (Habek & Wolniak, 2013, 

s. 46). Habek & Wolniak, (2013, s. 46) menar även på att kvaliteten har en viss tendens att 

vara högre där reglerad hållbarhetsrapportering förekommer.  

 

Tidigare forskning visar enligt Habek och Wolniak (2016, s. 415) att 91% av 

hållbarhetsrapporter under 2012 i Sverige var upprättade i enlighet med GRI:s riktlinjer. 

Global Reporting Initiative står för de internationella standarderna, G4, för hur företag ska 

hållbarhetsrapportera. Dessa riktlinjer som G4 bidrar med uppfyller alla krav som den 

lagstadgade hållbarhetsrapporteringen kräver (Proposition 2015/16:193, s. 68). Om ett 

företag ska hållbarhetsrapportera i enlighet med G4:s riktlinjer skall företaget ta ställning 

till både finansiell och icke-finansiell information där företaget ska ta hänsyn till de sociala, 

ekonomiska och miljömässiga påverkan (GRI, u.å.,b). Dessa riktlinjer skapar en transparent 

rapport vilket möjliggör för intressenter att utvärdera och bedöma vad för effekter företaget 

bidrar samhället med (GRI, u.å.,b). Hållbarhetsrapporten bidrar även med en insyn i 

företaget om hur deras strategi är inför kommande risker som företaget förväntas mötas på 

både en övergripande plan samt en operativ nivå och vem som bär ansvaret för dess olika 

aktiviteter (GRI, u.å.,b). Följer företagen G4:s riktlinjer skulle det leda till att de blir enklare 

för intressenten att se fördelarna och nackdelarna med företaget och kan därmed utvärdera 

ifall ett tänkbart samarbete skulle vara lämpligt (GRI, u.å.,b). 

 

Hållbarhetsrapporteringen har lett till att företag blivit mer ansvariga för sitt 

hållbarhetsarbete som är en förutsättning för en going-concern rapport. En going-concern 

bygger på antagandet att ett företag ska kunna fortsätta sin verksamhet över en överskådlig 

framtid och kunna fullfölja sin planerade finansiella verksamhet och möta sina ekonomiska 

skyldigheter. Fagerstrom, et al., (2017, s. 48) menar på att hållbarhet ska baseras på samma 

principer som den traditionella finansieringsrapporten gällande en going-concern rapport. 

Utöver de skyldigheter som finns för att kunna erlägga en tillförlitlig fortlöpningsanalys på 

den traditionella finansrapporteringen måste även hållbarhetsfrågorna beaktas. Har ett 

företag problem att uppfylla målen gällande bolagets hållbarhets-, sociala- och miljöresurser 

menar Fagerstrom, et al., (2017, s. 48) att företaget inte kan fortsätta fortlöpande. När det 

gäller hållbarhet och fortlöpningsprincipen så är tanken att företaget ska kunna fortsätta sin 

verksamhet under en överskådlig framtid och uppfylla sina förpliktelser både finansiellt och 

inom hållbarhet. Genom att ha hållbarhetsredovisningen i åtanke vid en going-concern 

rapport så tas alla aspekter ur företagets perspektiv. Detta skulle leda till en tillförlitligare 

 rapport men det skulle även vara mer tidskrävande än en traditionell finansiell rapport. 

(Fagerstrom, et al., 2017, s. 48) 

 

FAR (Kempe, 2013, s. 34–35) visade på att revisionsbranschen har en syn som skiljer sig 

från trenden i samhället i en undersökning om hållbarhets- och samhällsfrågor. Stödet för 

hållbarhetsfrågorna är inte speciellt starka inom revisionsbranschen särskilt inte om en 

jämförelse mot en internationell studie skulle göras där fler byråer börjar ta dessa frågor i 

beaktning. Det svaga intresset från kunderna kan förklara det svaga stödet bland byråerna i 

Sverige men även i undersökningen som genomfördes kan det bero på att kompetensen 

inom området är bristande bland revisionsmedarbetarna och därmed finns risken att de blir 

utkonkurrerade av andra experter på marknaden (Kempe, 2013, s. 45). Det fanns även en 

uppfattning att samhälls- och hållbarhetsfrågor var mer aktuella bland de större klienterna 

kontra de mindre då de inte prioriterar hållbarhetsarbete i samma omfattning (Kempe, 2013, 

s. 45). Då hållbarhets- och samhällsfrågorna är ett aktuellt område internationellt så 

bedömer FAR (Kempe, 2013, s. 34–35) att det är väsentligt att revisionsbranschen har de i 

beaktning.  I och med de trender och förändringar som sker så gäller det att ta vara på 

möjligheterna som uppstår för att öka chanserna att vara framgångsrik i framtiden, att skapa 
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nya tjänster och erbjudanden utifrån ändrade regelverk har alltid varit en styrka inom 

branschen (Kempe, 2013, s. 45).  

 

Nya lagkrav kan också påverka branschen gällande detta ämne, ett exempel på detta är det 

lagkrav som infördes 1 december 2016 angående hållbarhetsredovisningen (Proposition 

2015/16:193, s. 40). EU beslutade 2014 att inom 2 år ska länderna inom Europeiska unionen 

ha implementerat obligatorisk hållbarhetsrapportering. Detta skulle göra det enklare att 

kunna jämföra och analysera hur företag arbetar med hållbarhet samt att värdera företag på 

ett icke-finansiellt perspektiv (The European Parliament and The Council of The European 

Union, 2014/95/EU). Den svenska riksdagen beslutade att från 2017 ska större företag som 

uppfyller vissa krav göra en hållbarhetsrapportering. Regeringen gjorde bedömningen att 

detta förslaget skulle beröra omkring 1600 företag. (Proposition 2015/16:193, s. 57). Detta 

innebär att det kommer bli enklare att jämföra de mänskliga rättigheterna, sociala och 

miljörelaterade aspekterna för de företag som omfattas av detta (Proposition 2015/16:193, 

s. 38).  

 

Enligt propositionen från regeringen (Proposition 2015/16:193, s. 40) så skriver de att 

lagändringen ska påverka de bolag som uppfyller mer än ett av följande villkor: 

 

•  medelantalet anställda har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren varit 

mer än 250 stycken  

• balansomslutningen har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren varit mer 

än 175 miljoner kronor 

• nettoomsättningen har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren varit mer än 

350 miljoner kronor.  

•  

Regeringen föreslog att alla företag av en viss storlek ska ge upplysningar om miljö, sociala 

förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption i 

en hållbarhetsrapport (Proposition 2015/16:193, s. 1). I denna hållbarhetsrapport ska även 

företaget beskriva sin policy i hållbarhetsfrågor och de väsentliga risker som är kopplade 

till företagets verksamhet där företagets revisor ska kontrollera att en hållbarhetsrapport har 

upprättats (Proposition 2015/16:193, s. 1). Ursprunget till de ovan nämnda kraven är ett 

redovisningsdirektiv från EU, dock har Sverige valt låta detta krav omfatta fler företag än 

EU:s minimikrav. Företagen ska nämligen uppfylla vissa kriterier för att omfattas av kravet 

vilket har lett till att det är främst större bolag samt andra företag som är av allmänt intresse 

eller har en samhällsbärande verksamhet, t.ex. kreditinstitut och vården. Hade Sverige följt 

de riktlinjer som EU angivit hade endast omkring 100 svenska företag berörts av kravet 

(Lennartsson, 2016). 

 

Ur revisionens perspektiv så innebär lagkravet att företagets revisor ska verifiera att en 

hållbarhetsrapport har erlagts, vilket görs i revisionsberättelsen. Det krävs ingen särskild 

granskning av själva innehållet i rapporten utan revisorns uppgift är att konstatera att 

hållbarhetsrapporten är gjord i enlighet med kraven i ÅRL (FAR, s. 6). Ett faktum som 

Taylor et al. (2001) beskriver att för att kunna utföra en hållbarhetsgranskning av hög 

kvalitet och kredibilitet krävs en utbildad revisorn av både teoretisk och praktisk art. Dixon 

et al. (2004) fördjupar sig i hur granskning av hållbarhetsrapporter kan ta hjälp av tidigare 

kunskaper och erfarenheter från finansiella granskningar. Det finns stora påtryckningar från 

konsumentens sida att företagen inte bara redovisar sina finansiella positioner utan även 

redogör för sin miljöpåverkan. Fokus på hållbarhet är en växande faktor vilket dagens 

revisorer inte kan se mellan fingrarna utan bör inkludera i deras dagliga arbete. Den 

finansiella revisorn har lång erfarenhet kring finansiell redovisning vilket i sin tur skulle 

kunna appliceras på hållbarhetsredovisningen men den skulle behöva kompletteras med 
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praktisk träning och utbildning (Dixon et al. 2004). Dixon et al. (2004) menar även på att 

utbildningen är nyckeln till att en förändring ska kunna ske i ett etablerat mönster av socialt 

beteende, och därmed bör utbildning till blivande revisorer redan ske på universitetsnivå. 

Finansiell redovisningsteori är ett område som redan är etablerat i studierna men fler ämnen 

bör täckas in i form av hållbarhet, etik och sociala aspekter.  

 

Ett problem är revisorns bristande utbildning inom hållbarhetsredovisning där även etiska 

och sociala aspekterna bör beröras. Andra problem hos revisorn är deras brist på erfarenhet 

gällande granskning av hållbarhetsrapporten, avsaknaden av kompetens som är kopplat till 

tydliga standarder samt revisorns syn på själva hållbarhetsredovisningen. Kunskapen som 

en traditionell finansiell revisor besitter innebär ett vetande inom redovisning och revision, 

men ett revisorsteam bör idag bestå utav finansiella revisorer samt specialister med särskild 

kompetens. Detta beror på att hållbarhetsrapporten bör granskas av en sakkunnig revisor 

inom hållbarhet, då denne person bör vara kunnig med de system och interna kontroller för 

att kunna utföra granskningen på rätt sätt. (Dixon et al., 2004) 

 

Vi vill med detta kapitel om hållbarhet visa på hur utvecklingen har förändrats genom åren 

och att det finns en tydlig stringens att hållbarhetsrapporteringen blir alltmer en viktig faktor 

i samhället. CSR, miljö, sociala och redovisningsmässiga frågor ligger ännu mera i fokus 

och vi tror att det kommer att han en större roll för framtida revisorer.  

 

2.5 Utbildning 

 

En undersökning från Australien visar på att utbildningar kring hållbarhetsredovisning 

oftast behandlas som en del av en annan kurs och är inte en fristående kurs (Bebbington et 

al., 2014, s. 36). Utbildningens utformning beror mycket på om de anställda har ett intresse 

för området och inte på initiativ från högre uppsatta personer inom skolan och universitetet, 

kurserna gällande hållbarhet, sociala och miljömässiga aspekter är i nuläget inte 

kärnkunskap (Bebbington et al., 2014, s. 36, 39).  

 

Wu et al. (2010) utförde en studie där de undersökte kursplanerna för 642 olika 

handelshögskolor från världens alla hörn med fokus på Europa och Nordamerika. Resultatet 

av studien visade att de fanns skillnader beroende på vilken världsdel högskolan befann sig 

i. Europa främjar hållbarhetsrelaterade kurser i ett senare skede i utbildningsfasen medans i 

Nordamerika kan det redan vara obligatorisk i ett tidigt skede av utbildningen (Wu et al., 

2010, s. 528).Vad författarna vill påvisa med detta är att i Europa är kurserna för hållbarhet 

lagd på en avancerad nivå för etablerade studenter kontra Nordamerika som vill inrätta 

frågan i ett tidigt stadium (Wu et al., 2010, s. 528-529). Handelshögskolor i Europa erbjuder 

allmänt fler kurser inom hållbarhet än handelshögskolorna i Nordamerika (Wu et al., 2010, 

s. 528). 

 

Utbildningen idag anser Bebbington et al. (2014, s.33–35) inte är tillräcklig för att kunna 

möta de framtida prövningar och därmed behövs värderingen kring uppbyggandet av 

kursplanen ändras. Gapet mellan vad forskningen bedömer vad som är det bästa sättet att 

lära ut hållbarhetsfrågor och vad som faktiskt lärs ut på kurserna är i faktum ganska stort 

(Botes et al. 2014, s. 96). Bebbington et al., (2014, s. 41–42) trycker på att hela samhället 

måste hamna i fokus och inte bara enskilda specifika grupper ska uppmuntras samt att 

medvetenheten kring konsekvenserna av dagens ekonomiska fokus på tillväxt bör beaktas. 

Botes et al. (2014) och bebbington et al. (2014) anser att de finns ett behov av välutbildade 

människor med inriktningen hållbarhet och det snabbaste sättet vore via yrkesverksammas 

inflytande.  
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Bebbington et al. (2014) har mest riktat kritik mot utbildningarna men de finns även positiva 

resultat från utbildningar om CSR och hållbarhetsutvecklingen. De Silva och Pownall 

(2014, s. 582) menar på att personer med högskoleutbildning har en bättre inställning till 

hållbarhet än personer som saknar högskoleutbildning. Vi kan anta att utbildning har haft 

ett positivt samband med miljömedvetenhet då en tidigare studie av Fransson & Gärling 

(1999, s. 372) även visar på en positiv korrelation. En undersökning gjordes på 

sistaårsstudenter där kontentan av det hela var att efter en obligatorisk teorikurs om 

redovisning har lett till en ökad medvetenhet gällande miljö, sociala och 

redovisningsmässiga frågor Bebbington et al. (2014, s. 35). Vad vi även kan utläsa från 

Bebbington et als. (2014) studie är att hållbarhetsutbildning oftast läggs på sista året av 

utbildningen.  

 

Thoradeniya et al. (2015, s. 1109) påstår att CSR kurser och hållbarhetsteori är essentiell i 

läroplaner för att öka medvetenheten hos framtida chefer angående miljöfrågor och 

hållbarhetsrapportering, deras studie visar på att de finns ett positivt samband mellan 

utbildning och synsättet på hållbarhet. I samma studie antyder författarna att det går att 

förändra personers attityd via träning och därmed kan en ändring av deras beteende också 

ske.  

 

Anledningen varför vi tar upp utbildning som en faktor i denna studie är för att vi anser att 

det är ett sätt att skaffa kunskap och som i sin tur skulle kunna påverka kompetensnivån på 

revisorer. Det finns flera källor som stödjer att utbildning har ett samband med människors 

medvetenhet till hållbarhetsfrågor och rapportering. Hållbarhetsrapportering har utvecklats 

genom åren och därför tror vi utbildningen är viktig och eventuella skillnader i utbildningar 

påverkar kompetensnivån mellan revisorer. Det kan därför vara positivt att ha 

grundläggande kunskaper kring vad som kan påverka revisorns kompetens och 

kunskapsnivå. Kunskap och kompetens inom hållbarhet kan skilja sig mellan revisorer och 

därför kan det vara intressant att se om denna kunskap är individuell och kommer från 

specifika aktiviteter.  

 

2.6 Tidigare forskning 

 

Det huvudsakliga syftet med denna studie är att få en förståelse hur omfattande 

revisionsarbetet blir i och med utveckling av hållbarhetsarbetet och vad för kompetensnivå 

det sätts på framtida revisorer. Det sekundära syftet är att undersöka på vilket sätt lösningen 

av förändringen på kompetensnivå kommer vara. Med detta i åtanke har vi valt att söka 

tidigare forskning inom området där ingen studie har funnits gällande hur utvecklingen av 

hållbarhetsrapporteringen kommer leda till ökad kompetensnivå vilket tyder på att denna 

studie är först med de. Så därmed är vårt teoretiska mål att fylla det kunskapsgap som råder 

med denna studie. 

 

I en studie från Byues et al. (2013. s. 25) undersöker de hur kostnaden för revision skiljer 

sig mellan företag som hållbarhetsrapporterar i enlighet med GRI och företag som inom 

samma verksamhetsområde inte hållbarhetsrapporterar. De antyder på att de går att dra 

slutsatser om hur omfattningen av revisionsarbetet skiljer sig mellan företag genom att titta 

på kostnaden för revision. Genom att kostnaden för revision skiljer sig mellan ett företag 

som hållbarhetsrapporterar och ett företag som inte utför en hållbarhetsrapportering 

kommer riskbedömningsprocessen påverkas och Byues et al (2013, s. 32) menar på att 

omfattningen av revisionsarbetet påverkas av riskbedömningsprocessen.  

 

En tidigare forskning, gjord av Cuadrado-Ballesteros et al. (2017, s. 1141), undersökte dom 

via en kvantitativ forskningsstrategi och ett urval på 740 publika företag mellan perioden 
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2007 till 2014 om hur hållbarhetsrapporteringen kan påverka informationsasymmetrin 

genom att öka noggrannhet på resultatprognoser. Cuadrado-Ballesteros et al. (2017, s. 1141) 

undersöker även om en oberoende försäkran på hållbarhetsrapporten påverkar 

informationsasymmetrin samt vilken nivå av försäkran påverkas annorlunda. I deras studie 

fann de att hållbarhetsrapporter som erhåller en hög grad på försäkran minskar 

informationsasymmetrin. En försäkran utförd av en icke-professionell redovisningskonsult 

tenderar till att ha högre informationsasymmetri än om försäkran skulle vara gjord av en 

professionell redovisningskonsult. Cuadrado-Ballesteros et al. (2017, s. 1141) påstår att 

detta är en fördel för konsulter på BIG-4 som utför en god försäkran på hållbarhetsrapporter. 

Med hjälp av denna studie kan en avgränsning till större revisionsbolag styrkas ytterligare. 

Cuadrado-Ballesteros et al. (2017, s. 1141) studie har använts för att erhålla en större 

förståelse angående informationsasymmetrin för att sedan förstå hur den påverkar 

hållbarhetsrapporteringen.  

 

Dienes et al. (2016) gjorde en omfattande studie där forskning kring hållbarhetsrapportering 

undersökts för att hitta de bakomliggande faktorerna till att hållbarhetsrapportera. I 

forskningen som Dienes et al. (2016, s. 172) presenterar har 316 studier som berör ämnet 

hållbarhetsrapportering undersökts. Det finns många åsikter kring vad 

hållbarhetsrapportering egentligen är men för att undvika missförstånd så beskriver Diene 

et al. (2016, s. 155) hållbarhetsrapportering utifrån ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt 

perspektiv. Denna undersökning går i linje med vad Elkingtons (1997) begrepp syfta på, 

TBL “triple bottom line” som behandlar människor, vinster och miljö. Dienes et al. (2016, 

s. 168) visade på att de finns en märkbar koppling mellan större företag och 

hållbarhetsrapportering och att det är en av anledningarna till att fler frivilligt upprättar 

hållbarhetsrapporter bland större företag. Dienes et al (2016, s. 170) nämner även att 

synlighet i media har en koppling till hållbarhetsrapportering enligt tidigare studier, vilket 

kan tänkas bero på att företag som får mediatid riskerar att få dålig publicitet och att 

hållbarhetsrapporten kan vara ett verktyg till att lindra denna publicitet och istället vända 

det till något positivt. Dienes et al. (2016, s. 17) tar även upp att ägarstrukturen kan påverka 

i vilken nivå ett företag väljer att offentliggöra sin hållbarhetsrapport. Vad Dienes et als. 

(2016) studie medför till vår studie är en förståelse till vilka bakomliggande drivkrafterna 

till att utföra en hållbarhetsrapport kan vara.  

 

Lynch et al. (2014) har i “the CPA journal”, vilket är en artikel, gjort en kortare 

sammanställning över hur nuläget ser ut med hållbarhetsrapportering. Denna artikel är 

skriven av amerikaner och publicerad av en amerikansk tidning, artikeln tar även upp ett 

världsperspektiv och ställer dessa perspektiv mot varandra i vissa förhållanden. Denna 

sammanställning har vi valt att använda oss av för att få en förståelse hur 

hållbarhetsrapporteringen ser ut på företag men även se vilka tjänster som är tillgängliga 

från revisorernas sida. Utbildning om hållbarhet har flera forskare tidigare undersökt i olika 

delar av världen. Thoradeniya et al. (2015) har i sin undersökning forskat om vad för 

påverkan utbildningen har på chefer i Sri Lanka gällande hållbarhetsutvecklingen och deras 

avsikter till att hållbarhetsredovisa. Forskningen visar att högre utbildningsnivå på cheferna 

kommer leda till att de är mer villig till att införa en hållbarhetsrapportering, men däremot 

anser vissa att de är viktigare att engagera sig i hållbarhetsfrågorna än att nödvändigtvis 

redovisa för dom (Thoradeniya et al., 2015, s. 1125). Författarna av denna undersökning 

menar även på att utbildning har en påverkan på individen som i sin tur kan förändra 

beteende hos cheferna angående hållbarhetsrapporteringen (Thoradeniya et al., 2015, s. 

1125). Vad som bör beaktas är att Sri Lanka inte kan generalisera hela världen men vissa 

delar kan ändå anses vara sannolika gentemot världsbilden. Vad vi kan utläsa från 

Bebbington et al. (2014, s. 32–42) är att utbildningen kring redovisning och hållbarhet bör 

utvecklas för att hänga med i de förändringar som sker idag och i framtiden, Bebbington et 
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al. (2014) menar på att de finns en positiv koppling mellan allmän utbildningsnivå och 

miljömedvetenhet.  

 

2.7 Sammankoppling 

 

Hållbarhetsredovisning och rapportering är något intressenter efterfrågar alltmer samt finns 

det påtryckningar från samhället som kräver mer transparent information kring 

hållbarhetsarbetet. Godkännandet av det lagförslag som regeringen har lämnat till riksdagen 

är ett tecken på att svensk företagskultur kommer vara mer CSR-artad. Större företag och 

företag av allmänt intresse kommer behöva utföra en hållbarhetsrapport som en del av 

förvaltningsberättelsen eller en avskild handling från årsredovisningen. Vad som kan 

förväntas från företagssamhället är en mer transparent och öppen information om företagets 

hållbarhetsarbete.  

 

Då hållbarhetsrapportering är ett väldigt färskt ämne så har ingen tidigare studie funnits 

gällande om hållbarhetsutvecklingen kommer att ha en påverkan på revisorers 

kompetensnivå. Denna studie ämnar därför sig till att täppa igen det kunskapsgap som finns. 

Godkännandet av lagförslaget som riksdagen genomförde innebär en ändring av 

årsredovisningslagen. Denna ändring medför att ca 1600 företag tvingas presentera både 

finansiell och icke-finansiell information i deras hållbarhetsrapport. Skyldigheten hos 

revisorn blir därmed att granska och kontrollera att den är upprättad i enlighet med lagrum 

och riktlinjer. Revisorn måste därför göra ett omfattande arbete för att bedöma om rapporten 

innehåller eventuella väsentliga fel, för att kunna erlägga en tillförlitlig revisionsberättelse 

så måste hänsyn tas till all information d.v.s. finansiell och icke-finansiell information. 

Kontrollskyldigheten som en revisor har kräver en granskning av allt innehåll i 

hållbarhetsrapporten. Kontrollen kräver bara att hållbarhetsrapporten är upprättad och i 

enlighet med gällande lag vilket sätter ett krav på revisorn att vara väl förberedd och insatt 

i lagen och praktiskt kunna gå igenom respektive del i rapporten för att garantera att alla 

delar finns med. Revisorn kommer att, fast inte lagen kräver, få ta del av mycket information 

från en hållbarhetsrapport som är utförd enligt årsredovisningslagen 6 kapitlet 12§. 

 

Eilifsen et al. (2014, s. 17) beskriver revisionsprocessen med en typ av procedur bestående 

av olika sammanhängande faser för att sedan kunna komma fram till en rättvis 

revisionsberättelse. Vi har valt att använda oss utav denna litteratur för att erhålla en 

förståelse för hur revisionsprocessen är uppbyggd och hur den går från att acceptera en 

klient till hur revisionsberättelsen utformas som är den slutgiltiga produkten. Dessutom bör 

läsaren ha grundläggande kunskaper av vilka aspekter och faktorer som revisorn måste ta i 

beaktning för att få en förståelse hur omfattande revisionsarbetet är och hur nya faktorer 

skulle kunna påverka storleken på revisionsarbetet.  

 

Revisorn kan aldrig vara helt säker på att den information som ett företag väljer att lämna 

ut är fullständig och helt utan fel, vilket kan kopplas till den informationsasymmetri som 

föreligger mellan revisorn och företaget. Denna informationsrisk som uppstår mellan 

revisor och företag leder till att revisorn aldrig kan garantera till att den åsikt som föreligger 

gällande företagets rapporter kommer vara helt korrekt. Detta kan kopplas till Eilifsen et al. 

(2014, s. 14)) som beskriver att revisorn endast kan lämna en rimlig försäkran då det 

föreligger en viss revisionsrisk och informationsasymmetri. Med hjälp av olika tester så är 

revisorns uppgift att samla in all information och bevis som krävs för att kunna erlägga en 

åsikt som är trovärdig. Med det i beaktning skulle hållbarhetsutvecklingen innebära mer 

omfattande information att ta hänsyn till och som måste analyseras för att revisorn ska kunna 

avlägga en trovärdig åsikt. Revisionsrisken är något som alltid kommer finnas oavsett 

revisionsuppdrag då en revisor inte kan utföra obegränsat antal tester på grund av revisionen 
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begränsas av resurser i form av tid och pengar. Möjligheten till att granska all information 

är ytterst svår och en mer utförlig hållbarhetsrapport skulle innebära mer information att 

granska. Förtroendet mellan revisor och företag är i allra högsta grad väsentligt för att kunna 

avge en trovärdig åsikt och som Lewis och Weigert (1985, s. 969) skriver är förtroende ett 

medel för att enklare kunna fatta beslut.  

 

Utbildning och erfarenhet är av intresse att undersöka för att se hur kompetensnivån 

påverkas, speciellt gällande hållbarhetsrapportering. I denna studie anser vi att 

ämnesrelaterade utbildningar och erfarenheter som respondenterna innehar eller inte 

innehar är relevant. Vilken kompetens besitter nuvarande revisorer gällande 

hållbarhetsrapporteringen och anser de som är utbildade inom området förberedd och redo 

att jobba med det? Bebbington et al. (2014) och Thoradeniya et al. (2015) diskuterar hur 

utbildning påverkar medvetenheten kring hållbarhetsfrågor vilket vi i denna studie vill se 

hur respondenternas attityd till hållbarhetsutveckling är och hur de kommer tackla 

eventuella problem som kan uppstå i framtiden. Vi söker efter de åsikter respondenterna tar 

i frågor kring hållbarhetsrapportering.  

 

Hållbarhetsrapportering är en bekräftelse att ett företag jobbar med hållbarhetsfrågor vilket 

innebär att revisorn fordrar att transparent information, finansiell och icke-finansiell, om 

deras verksamhet finns att tillgå. Revisionsprocessen är något revisorn måste gå igenom och 

som kräver ett omfattande revisionsarbete. Med det i åtanke vill vi i denna studie undersöka 

hur hållbarhetsrapportering kommer påverka omfattningen på revisionsarbetet och vad 

effekterna på kompetensnivån hos revisorerna blir.  
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3. Vetenskaplig metod 

 

I detta kapitel går vi igenom studiens vetenskapliga metodval som studien grundar sig på 

och börjar med att visa på ämnesvalet och förförståelse för att visa hur våra personliga 

värderingar kan påverka studien. Vidare så presenterar angreppssätt, forskningsmetod och 

perspektiv. Avslutningsvis så redogör vi för den litteratursökning som vi gjort och källkritik. 

3.1 Ämnesval 

  

Då vi båda studerar Civilekonomprogrammet vid Umeå Universitet så var valet att skriva 

inom företagsekonomi självklart. I uppstarten av examensarbetet så diskuterade vi olika 

områden att kunna skriva om och om det fanns tidigare forskning kring de ämnena. Vi kom 

fram till att revision var något som vi båda kunde tänka oss att forska kring. Detta är även 

ett yrke som båda har ambitioner att söka jobb inom efter avklarade studier så det kändes 

naturligt att skriva kring det. Ingen av oss har någon praktisk erfarenhet av att jobba med 

revision så kunskapen som vi har inom ämnet är främst teoretisk. Något som varit en del av 

många av kurserna och speciellt på D-nivå inom företagsekonomi har varit hållbarhet. Det 

har medfört en ökad kunskap och ett ökat intresse kring hållbarhet som lett till att vi ville 

inkludera det i vårt examensarbete. Just hållbarhet är något som känns spännande då det är 

ett ämne som växt och blivit väldigt aktuellt och omtalat under de senaste åren. 

 

3.2 Förförståelse 

 

Som vi nämnde tidigare så studerar vi båda civilekonomprogrammet på Umeå universitet 

med inriktning mot redovisning på D-nivå. Under utbildningen har vi skaffat oss 

grundkunskaper inom företagsekonomi, juridik och nationalekonomi och de kunskaper som 

vi fått från utbildningen har påverkat valet av ämne. Genom hela studien så kommer det att 

eftersträvas att allt kommer granskas och tolkas objektivt men vi är också medvetna om att 

tidigare erfarenheter och annat kan påverka vår studie. Bryman (2011, s. 43–44) skriver att 

värderingar påverkar forskarens personliga åsikter som gör att det är svårt att genomföra en 

studie helt utan förutfattade meningar eller egna värderingar och detta kommer att påverka 

resultatet för studien. Med detta vill vi visa på att vi är medvetna om att våra värderingar 

och förutfattade meningar kan ha påverkat studien men det är något som vi har försökt tänka 

på under studiens gång gällande våra analyser och slutsatser. 

 

3.3 Angreppssätt 

 

Forskningen ska presenteras och genomföras på ett logiskt sätt, antingen genom induktiv 

eller deduktiv forskning (Collis och Hussey, 2014, s. 3). Deduktiv forskning utgår från att 

en teoretisk struktur tas fram, vilken sedan testas genom empiriska observationer, det här 

innebär att forskningen rör sig från det generella mot det specifika (Collis och Hussey, 2014, 

s. 7). Induktiv forskning kan ses som motsatsen till deduktiv forskning eftersom processen 

här utgår från observationerna och teorier sedan utvecklas i andra hand, vilket innebär att 

utföraren av studien rör sig från det specifika mot det generella (Collis och Hussey, 2014, 

s. 7). Det angreppssätt som väljs bör påverkas utifrån vad forskaren i de övriga 

tillvägagångssätten som problemformulering och forskningsmetod då valet av ansats kan 

vara mer eller mindre relevant i förhållande till dessa (Johansson Lindfors, 1993, s. 54). 

 

I vår studie så kommer vi att intervjua våra respondenter genom att hålla en öppen dialog 

för att låta dem berätta själv hur de tror att hållbarhetsfrågor kommer att påverka framtiden 

för revisionsbranschen. Vidare så är det svårt att utgå från etablerad teori inom vårt 
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problemområde och det är saker som tyder på att undersökningen kommer vara av induktiv 

karaktär. 

 

Då vi har en tidsaspekt som är begränsad för studien så finns det en viss problematik med 

att genomföra en studie som är helt av induktiv karaktär. För att kunna generera en ny teori 

som är avsikten med ett induktivt angreppssätt så är det en krävande process där forskningen 

bör genomföras under en lång tidsperiod som sträcker sig över flera år (Ahrne och Svensson, 

2015, s. 214). Då denna studien blir av mindre storlek är det svårt att kunna tolka det som 

tillräckligt för att leda till en nyskapad teori. Enligt Bryman (2011, s. 28–29) bör man tolka 

de olika angreppssätten som tendenser eller riktlinjer och inte som extremer så den ena 

metoden behöver inte utesluta den andra. Med tanke på våran tidsaspekt så har vi även valt 

att involvera den deduktiva metoden i studien. Det finns begränsad med teorier inom vårt 

forskningsområde men det gör att vi kan använda oss av den forskningen inom ämnet som 

finns. Studien kommer främst vara av induktiv karaktär men även till viss del av deduktiv 

karaktär.  

 

Något som är centralt vid den induktiva ansatsen är en öppen och frågande inställning hos 

forskaren (Johansson Lindfors, 1993, s. 59). Något vi kommer sträva efter i denna studien 

är att hålla en öppen dialog med våra respondenter och låta dem berätta själva hur de tror 

att hållbarhetsrapporteringen kommer att påverka framtiden för revisionsbranschen. Denna 

studien kommer att utgå från den induktiva ansatsen där vi kommer att göra intervjuer med 

auktoriserade revisorer för att undersöka forskningsfrågan. 

 

3.4 Forskningsmetod 

  

Syftet med detta arbetet är att få en förståelse för hur framtiden ser ut för revisionsbranschen 

med hänsyn till att hållbarhet blir viktigare för människor. För att göra detta vill vi fråga 

revisorer som har jobbat inom yrket för att se hur de tror att utvecklingen kommer att bli. 

Så vi vill se det ur revisorns synvinkel och hur de resonerar kring framtiden. Enligt Bryman 

(1997, s. 77) är en av de mest grundläggande dragen inom den kvalitativa forskningen är att 

världen ska ses från respondentens ögon. Vidare så menar Bryman (1997, s.59) att oavsett 

vilken term som används för det kvalitativa angreppssättet så är det i grund och botten till 

för att studera en social verklighet för att sedan beskriva ett beteende med huvudsaklig 

utgångspunkt utifrån den individ eller grupp som studeras. 

 

I kvalitativ forskning så mäts karaktären eller egenskaperna hos något snarare än att mäta 

mängder och samband som den kvantitativa forskningen gör (Widerberg, 2002, s. 15). 

Enligt Jensen (1995, s.39) så beror valet av metod på den aktuella frågeställningen och vad 

det är som ska efterforskas i studien. Om syftet med studien är att beskriva och statistiskt 

säkerhetsställa en utbredning av ett visst fenomen så är den kvantitativ metoden en mer 

lämplig metod medan om forskaren vill ha en djupare och nyanserad beskrivning av 

fenomenet så är den kvalitativa metoden en mer passande (Jensen, 1995, s.39). En 

beskrivning av skillnaden på dessa metoder är att den kvantitativa är ute efter att förklara 

något med hjälp av ”sifferdata” medan den kvalitativa metoden syftar till att förstå något 

med hjälp av ”orddata” (Fejes och Thornberg, 2009, s.18–19).  

 

Inom kvalitativ forskning så är intervjuer den mest använda metoden, en anledning till detta 

är flexibilitet då intervjuaren kan ställa följdfrågor beroende på hur respondenten svarar 

(Bryman, 2011, s.412–413).  Vid intervjuer så ska samtalet spelas in och transkriberas då 

det är intressant att veta vad intervjuperson säger och hur de säger något för att kunna tolka 

resultatet på ett så bra sätt som möjligt (Bryman, 2011, s .428).  Med detta i åtanke så anser 

vi att intervjuer passar vår studie för att kunna besvara vårt syfte. Intervjuer kommer hjälpa 
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oss att fånga upp tankar och beskrivningar från de respondenterna vi har då de kommer fritt 

få berätta om de frågorna vi ställer kring vårt syfte. Enligt Bryman (2011, s. 415) så innebär 

en semistrukturerad intervju att forskaren ha en lista över specifika teman som ska beröras 

men att respondenten har stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt, samt så kan 

intervjuaren ställa frågor som inte är med i intervjuguiden beroende på vad respondenten 

svarar. Detta gör att vi tycker att en semistrukturerad intervju passar vår studie där vi har 

teman som vi vill fråga våra respondenter men samtidigt komma med följdfrågor beroende 

på vilka svar de lämnar. 

 

3.5 Perspektiv 

 

Ett perspektiv inom forskningen menas på att forskaren väljer vilken synvinkel som studien 

ska studeras ifrån. Beroende på händelse och situationer så kan det tolkas på olika sätt 

beroende på vem som tolkar det så är det väsentligt att ett perspektiv blir valt. För att det 

ska anses vara relevant fakta så är det nödvändigt att resultatet tolkas i förhållande till det 

valda perspektivet (Thuren, 2013, s.85–86). I denna studien så kommer vi att utgå från 

revisionsbyråernas perspektiv då vi undersöker hur de kommer att påverkas av 

hållbarhetsrapporteringen i framtiden. Det anser vi är ett relevant perspektiv i vår studie då 

revisionsbyråerna kommer att påverkas av de eventuella förändringarna inom 

hållbarhetsrapporteringen. Det kan därför vara viktigt för dem att se över och reflektera på 

den utvecklingen som kan komma att ske för att vara beredd på denna förändring.  

 

3.6 Litteratursökning 

 

En litteratursökning görs för att identifiera existerande litteratur och studier som kan 

kopplas till forskningsämnet, med syftet att få mer information som kan vara till av 

betydelse vid själva konstruktionen av studien samt för att öka trovärdigheten (Bryman, 

2011, s. 97). Vi började litteratursökning med att undersöka vad det finns för befintlig 

forskningen inom framtiden för revisionsbranschen och upptäckte att det fanns relativt lite 

skrivet om detta.  

 

Internet har främst använts för litteratursökningen för studiens forskningsområde. 

Hållbarhet är ett ämne som är högaktuellt och diskuteras inom många olika områden. Det 

har gjort att sökningen inom hållbarhet främst har gjorts via databasen Buisness Source 

Premier för att hitta material som är relevant och behandlar hållbarhet ur ett ekonomiskt 

perspektiv. Vidare så har även andra sidor som Google Scholar och Umeå 

Universitetsbiblioteks söksida använts. De flesta böcker är studentlitteratur som handlar om 

vetenskaplig metodik och revision som ingått i kurslitteratur på tidigare kurser eller som 

varit möjlig att låna på Umeå Universitetsbibliotek. 

  

Studien är skriven på svenska och den lagstadgade hållbarhetsrapporteringen berör Sverige 

så fokus för litteratursökningen varit att hitta lämpligt svenska material till studien. 

Hållbarhetsrapportering är dock ett relativt nytt forskningsområde så vi har även 

kompletterat med engelska begrepp för att kunna ta del av en större mängd material. De 

sökord som vi främst använt är revision, framtidens revision, hållbarhet, big-four, 

hållbarhetsrapportering. En kombination av sökorden har även använts för att hitta så 

mycket och relevant litteratur som möjligt på både svenska och engelska. 

 

3.7 Källkritik 
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För att vara säker på att artiklar och litteraturen som används är tillförlitlig så är det viktigt 

att utföra en källkritisk kontroll på dessa. För att säkerställa detta kan man utgå från fyra 

krav på litteraturen: äkthetskrav, oberoendekrav, färskhetskrav och samtidighetskrav. 

Äkthetskravet behandlar att litteraturen som använts inte är falsk utan att materialet är äkta. 

Oberoendekravet handlar om att forskaren ska utgå från oberoende källor där primärkällor 

är det bästa för att inte information ska ryckas från sitt sammanhang då en sekundärkälla 

kan riskera att forskaren får information som är vinklad eller snedvridet. Nästa krav är 

färskhetskravet som innebär att forskaren ska i så stor utsträckning som möjligt använda 

och utgå ifrån litteratur som är nyligen publicerad och uppdaterad. Det fjärde kravet är 

samtidighetskravet och det handlar om att forskaren fastställer att litteraturen som används 

har en nära anknytning i tid till det som den ämnar att presentera. Det kan finnas en risk för 

att en källa är felaktigt om händelsen som den ämnar åt att beskriva förekom betydligt 

tidigare än källans publicering. (Ejvegård 2009, s. 71–73) 

 

I valet av källor så har nya källor prioriterats före äldre för att uppfylla kravet kring färskhet. 

Även primärkällor har prioriterats men ibland har vi varit tvungen att använda oss av 

sekundärkällor då primärkällor inte varit tillgängliga för oss att använda. När vi använt oss 

av vetenskapliga artiklar så har de varit expertgranskade vilket gör att de kan ses som 

tillförlitliga då en extern part har kvalitetssäkrat artikeln. Det är främst inom teoretisk och 

praktisk metod som böcker har använts som källor där större delen är studentlitteratur. De 

böcker som har använts har vi kunnat hitta via Umeå Universitetsbibliotek och bedöms vara 

betrodda källor. Information som har hämtat från myndigheter och institutioner bedömer vi 

ha en hög trovärdighet och kunna ge en rättvis bild av verklighet inom branschen om de 

beskriver.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

21 
 

4. Praktisk metod 
 

Detta kapitel beskriver det praktiska tillvägagångssättet för studien. Det börjar med att vi 

motiverar valet av respondenterna vi haft i intervjuerna och hur vi konstruerar 

intervjuguiden. Vidare så beskrivs hur genomförandet av intervjuerna har fortlöpt och hur 

vi har bearbetat informationen vi fått i intervjuerna. Kapitlet avslutas med att visa på de 

etiska principer och överväganden som vi tagit hänsyn till under studien. 

 

4.1 Val av respondenter 

 

  

Studien syftar till att undersöka hur hållbarhetsrapportering kommer att påverka 

revisionsbranschen i framtiden. Detta gör att urvalet av respondenter kommer att vara 

auktoriserade revisorer för att undersöka vår forskningsfråga. Det kommer att finnas en 

geografisk avgränsning till Umeå med omnejd, en anledning till detta är tidsbrist och att det 

ger oss möjligheten att träffa respondenterna på plats för intervjuerna istället för att göra det 

över Skype eller liknande. Det som kan vara negativt med att samtliga respondenter är från 

samma område är att det kan bli svårare att generalisera resultatet till andra miljöer som 

större städer. De revisorer vi har intervjuat jobbar inom de största revisionsbyråerna, vi 

försökte hitta revisorer inom big 4 men då vi hade problem att hitta respondenter så har vi 

även en från Grant Thornton. Då detta också är en stor byrå så anser vi att det inte hade 

någon negativ påverkan för resultatet.  Vi har även valt att intervjua revisorer som har 10 

års arbetserfarenhet inom revisionsbranschen. Detta krav är för att vara säker på att 

respondenterna har erfarenhet inom yrket så de har kunskapen för att kunna ge innehållsrika 

svar. Det vi började med var att försöka komma i kontakt med personer som uppfyllde dessa 

krav. Urvalsprocessen kan betraktas som ett icke-sannolikhetsurval då vi själv valt de 

personer som vi tycker varit lämpade för studien. 

 

För att komma i kontakt med respondenterna så utformade vi ett mejl där vi presenterade 

oss själva, vad vi hade för syfte med undersökningen samt hur vi hade tänkt kring utförande 

av intervjun. I informationen i mejlet så framgick det att frågorna i intervjun var främst av 

öppen karaktär. Detta var den information som fanns kring frågorna, vi valde att inte skicka 

ut någon intervjuguide i förväg för att svaren från respondenterna skulle komma naturligt 

och vara deras egna åsikter. När vi skulle genomföra våra intervjuer så var det högsäsong 

för revisionsbranschen så erbjöd vi både att utföra en personlig intervju och telefonintervju. 

Detta för att öka tillgängligheten för de personer som föredrar att göra en telefonintervju 

istället för en personlig intervju. Vi har dock försökt få till personliga intervjuer då det vid 

telefonintervjuer finns risk att det blir opersonligt och det kan generera mindre utvecklande 

svar än personliga intervjuer (Ahrne och Svensson, 2015, s.45–46).  

 

4.2 Intervjuguide 

  

När vi skapade intervjuguiden så byggde vi frågorna kring syftet med studien.  Samtliga 

frågor i intervjuguiden kommer ställas till alla de respondenter vi intervjuade, det finns inte 

några frågor som är speciellt ställd till någon på förhand. Detta för att vi tycker att 

jämförelsen kommer bli bättre om alla respondenter får svara på samma frågor. Då det är 

en semi-strukturerad intervju så kan det bli så att följdfrågorna kan bli olika beroende på 

vad respondenten svarar men alla kommer få frågor inom samma specifika teman. Frågorna 

i intervjun kommer vara av öppen karaktär för att respondenterna själva ska få berätta med 

egna tankar och ord vad de tror.  
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Intervjun är uppbyggd så att respondenten först får svara på lite bakgrundsfrågor för att få 

en bild av personen som vi intervjuar. Efter detta så går vi vidare med att fråga kring de 

teman som vi har för intervjun. Det första temat handlar om revision allmänt och de olika 

delarna som det innefattar för att få en förståelse kring yrket. Det andra temat handlar mer 

specifikt om hållbarhetsrapporteringen mot revisorer och hur det ökat senaste åren och hur 

de tror att det i framtiden kommer att påverka. Det sista temat handlar om hur 

kompetensnivån kommer att påverkas inom revisionsbranschen med ett ökat 

hållbarhetsarbete. I varje tema så finns det olika frågor där vi ställer följdfrågor beroende 

på vad respondenten svarar. Efter vi gått igenom alla frågor så kollar vi av med respondenten 

om de har något att tillägga som vi inte frågat om. Då alla frågor är av öppen karaktär så var 

det svårt att veta hur lång tid intervjuerna kommer ta men vi tror att det kommer pågå 

omkring 45 minuter. 

 

 4.3 Genomförande av intervjuer 

 

Intervjuerna genomfördes med fyra personliga intervjuer och två över telefon. En av 

respondenterna befann sig i Stockholm och den andra i Skellefteå så på grund av avståndet 

så valde vi att göra de intervjuerna över telefon. Den sista intervjun genomfördes 29:e april, 

vi hade hoppats på att göra den tidigare men drog ut på tiden då respondenten var upptagen 

med annat innan det datumet. Även om två intervjuer var över telefonen så tycker vi inte att 

de varit mindre givande utan det har fungerat bra även om vi helst hade träffat personerna 

för att göra intervjun. Intervjuerna varierade där den kortaste var 25 minuter och den längsta 

50 minuter, de övriga intervjuerna låg kring 40 minuter så vår uppskattning på 45 minuter 

var bra. Att intervjuerna varierade mycket berodde på hur pratglad respondenterna var då 

det var öppna frågor, så det styrdes av hur utförliga de var i sina svar. Även om svaren var 

korta så försökte vi inte ställa för mycket följdfrågor bara för att få ett svar då det kunde 

riskera att påverka hur personen skulle svara och tycka i en fråga. 

 

4.4 Bearbetning av data 

 

Under intervjun så var det främst en av oss som höll i den och ställde frågor medans den 

andra antecknade vad respondenten svarade. Efter att vi hade genomfört en intervju så sattes 

vi oss direkt efter för att diskutera och besvara de frågor vi hade ställt för att skriva när de 

delar som vi tyckte var viktiga. I alla intervjuer förutom en så var vi båda närvarande för att 

kunna göra på detta sättet. Efter ett godkännande av respondenterna så valde vi att spela in 

samtliga intervjuer för att kunna lyssna igenom intervjuerna när vi skulle skriva 

empiridelen. Vi frågade samtliga respondenter om de ville ha ut en transkribering av 

intervjun efteråt men det var ingen som kände att de behövde det. Utifrån det valde vi att 

inte transkribera intervjuerna då det är väldigt tidskrävande och istället lyssnade vi på 

intervjuerna en gång till när vi skrev empiridelen för varje respondent. 

 

4.5 Etiska principer och överväganden 

 

Kvale & Brinkmann (2009, s. 77) menar på att vid samhällsforskning är det viktigt att beakta 

de etiska och moraliska aspekterna. Dessa aspekter anser vi är viktiga då vi utför i vår studie 

kvalitativa intervjuer och därmed har personlig kontakt med våra respondenter och 

behandlar djupgående frågor. Dom etiska reflektionerna måste tas i beaktning från början 

av intervjuprocessen till hur intervjun analyseras och presenteras i studien. Det finns fyra 

viktiga aspekter enligt Kvale & Brinkmann (2009, s. 78–79) som forskaren måste ta hänsyn 

som vi har försökt beaktat under studiens gång. Första handlar om att få ett informerat 

samtycke från respondenten vilket fås genom att informera personen om syftet och 
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utformningen av intervjun samt att den är frivillig (Kvale & Brinkmann 2009, s. 87). Inför 

varje intervju har vi informerat respondenten inledningsvis om intervjuns syfte, hur svaren 

kommer att användas, att intervjun är frivillig och att all information kommer behandlas 

konfidentiellt. Den etiska aspekten har uppmärksammats då den intervjuades deltagande 

och dess konsekvenser som kan uppstå beaktats (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 89–90). I 

vår studie har vi tagit hänsyn till den personliga skadan som kan framkomma vid denna typ 

av intervju, det vill säga att respondenten kan tala om personlig information som i sin tur 

kan få konsekvenser. För att lösa detta problem har vi behandlat informationen från 

respondenten konfidentiellt och även övervägt vilken information som vi ska publicera i 

studien. Vi har även erbjudit respondent att få en transkribering skickad till dom för att 

sedan godkänna den innan användning, detta för att säkerställa att vi uppfyller principen. 

Konfidentialitetsprincipen är den andra principen och är snarlik den första, för att skydda 

privat information ska inte identiteten kunna utläsas från studien. För i en kvalitativ 

undersökning är antalet respondenter få vilket gör det enklare att utläsa vem som är vem i 

studien (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 88–89). Inför varje intervju gav vi respondenten 

alternativet att vara anonym. Då de två första respondenterna valde att vara anonym så 

bestämde vi att alla respondenter kommer vara anonyma så vi informerade kommande 

respondenter direkt att de kommer vara anonyma i vårt arbete då det kändes lämpligt att alla 

är det. 

 

I presentationen av informationen som vi erhållit från respondenterna har vi tagit hänsyn till 

deras val för att i största möjliga mån bevara deras anonymitet. Forskarens roll och integritet 

är en viktig faktor i forskningen, forskaren ska ha tillräckligt med kunskap för att kunna 

göra rätt bedömning med hänsyn till etik och moral (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 90–91). 

Vi har haft ett ärligt och öppet arbetssätt genom hela uppsatsprocessen och även respekterat 

våra respondenter i de val vi har gjort i studien.   
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5. Empiri 
 

Detta kapitel beskriver det praktiska tillvägagångssättet för studien. Det börjar med att vi 

motiverar valet av respondenterna vi haft i intervjuerna och hur vi konstruerar 

intervjuguiden. Vidare så beskrivs hur genomförandet av intervjuerna har fortlöpt och hur 

vi har bearbetat informationen vi fått i intervjuerna. Kapitlet avslutas med att visa på de 

etiska principer och överväganden som vi tagit hänsyn till under studien. 

 

5.1 Presentation av respondenter  

 

I denna undersökning har respondenterna valt att vara anonyma och därför är empirikapitlet 

konstruerat för att fylla dessa krav gällande anonymitet. De intervjuer som har genomförts 

är av både manligt och kvinnligt kön men för att inte riskera att kunna veta vilken respondent 

som är vilken så har vi valt att benämna samtliga för “han”. För att undvika problem kring 

anonymiteten har vi uteslutit all sorts information som kan avslöja respondenternas 

identitet. Revisionsbyråernas anonymitet har också beaktats och därmed har vi uteslutit 

information som kan riskera att avslöja den. I denna studie har sex respondenter intervjuats 

varav fem utav dessa är auktoriserade revisorer medans den sjätte har ett arbete som direkt 

berör hållbarhetsfrågor och därmed anser vi att denna person är högst relevant. Tre revisorer 

representerar en byrå där kontoren är lokaliserade i Umeå, en revisor är lokaliserad i 

Örnsköldsvik och en annan revisor har sitt kontor i Stockholm samt den sista är lokaliserad 

i Skellefteå. Samtliga respondenter har en högt uppsatt roll i respektive kontor där alla har 

en lång erfarenhet inom revisionsbranschen. En följande tabell kommer att visas för att få 

en förståelse för samtliga respondenter.  

 

Tabell 1. Sammanfattning av studiens respondenter 

R1 

R1 har varit auktoriserad revisor i 20 år och på kontoret han jobbar på så har han rollen som 

kontorschef. De har stor spridning på deras kunder sett till storlek där de största kunderna 

omsätter upp mot miljarden. Det är främst aktiebolag som de har som kunder men det finns 

även stiftelser och enskilda firmor. På kontoret så erbjuder de tjänster inom redovisning, 

revision och rådgivning där de har ungefär lika många som jobbar inom revision som 

redovisning. R1 har ingen specifik utbildning inom hållbarhetsrapportering men har vissa 

kunder som utför en hållbarhetsrapport så på dessa kunder kollar han så att den är gjord men 

utför inte vidare granskning av den. 

 

 

Respondent Antal verksamma år Befattning Ort 

R1 20 Auktoriserad Revisor Örnsköldsvik 

R2 10 Auktoriserad Revisor Umeå 

R3 17 Auktoriserad Revisor Umeå 

R4 10 Hållbarhetsrevisor Stockholm 

R5  37 Auktoriserad Revisor Skellefteå 

R6 11 Auktoriserad Revisor Umeå 
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R2  

 

R2 har jobbat 10 år som revisor och har rollen som kontorschef på kontoret. Kontoret har 

full service enligt R2 så de kan erbjuda vad kunderna behöver och är det något som de inte 

kan göra på kontoret så hjälper organisationen till så att det kan hjälpa kunden med den 

biten. Fokus för kontoret är att jobba med ägarledda bolag så det är en stor majoritet av de 

kunder som kontoret har. Storleken på kunderna som de jobbar med är oftast företag med 

mellan 10 till 200 anställda, varav 3-4 av dessa uppfyller gränskraven som finns för att 

upprätta en hållbarhetsrapportering. De har ingen kund som frivilligt gör en 

hållbarhetsrapport som inte uppfyller gränskraven. För R2 så gör han själv ingen granskning 

eller liknande på någon hållbarhetsrapport till de kunder som de har på kontoret. 

 

R3  

 

Den tredje respondenten har jobbat inom revisionsyrket i 17 år och är platsansvarig på ett 

ställe samt kontorschef på annan ort där totalt 24 är anställda med diverse olika befattningar. 

Företagets tjänsteutbud innefattar revision, rådgivning, skatt och interimservice. 

Interimservice innebär att bolaget hyr ut personer gällande redovisning under vissa 

förutsättningar. Angående vilka kunder bolaget jobbar emot kan storleken skilja allt från 

enmansföretag till att de är över 100 anställda, vissa kunder är till och med börsnoterade i 

andra länder. Av alla kunder som bolaget arbetar med är det en kund som är skyldig att 

hållbarhetsrapportera och där ingen annan frivilligt hållbarhetsrapporterar.  

 

R4 

 

Den fjärde respondenten jobbar som senior manager på byråns revisionsverksamhet som 

innebär att respondenten leder uppdrag inom granskning av hållbarhetsredovisningar. Det 

som skiljer denna respondenten mot de andra är att han inte är en auktoriserad revisor men 

personen har under de senaste tio åren jobbat med granskning av hållbarhetsrapporter och 

därför anser vi att respondenten är relevant. Kontoret som R4 arbetar på har cirka 1500 

anställda varav 10 st jobbar på avdelningen som berör hållbarhet. Tjänsteutbudet som 

företag erbjuder innefattar revision, redovisning och rådgivning där det finns alla typer av 

kunder med hänsyn till storlek. Respondentens arbete består den stora delen av granskning 

av hållbarhetsrapporter, hållbarhetsfrågor samt jobbar personen med rådgivning och 

konsultationer. När vi ställde frågan om varför respondenten fick jobba inom hållbarhet så 

svarade personen “rätt ställe vid rätt tidpunkt” men där även en grundförutsättning var att 

ett intresse fanns hos en själv. Kontoret har länge velat satsa på den typen av kompetens och 

därmed fick den som var intresserad jobbet. Anledningen till att personen fick jobbet 

grundade sig alltså inte i någon speciell kompetens.  

 

R5 

 

Den femte respondentens befattning är auktoriserad revisor och har jobbat med revision i 

34 år. Kontoret där R5 jobbar är 3 anställda där tjänsteutbudet består av mestadels revision 

men en del rådgivning finns till en viss del. Storleken på kund består huvudsakligen av 

större bolag men finns även mindre kunder. I frågan om respondenten berör området 

hållbarhet så svarade R5 att dom hade tillgång till specialister som behandlade såna typer 

av uppdrag. Dock nämnde R5 att han från ett bolag skriver under en hållbarhetsrapportering 

men där han tar hjälp av experter inom området.  

 

 

R6 
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R6 jobbar som gruppchef för revisionsgruppen på kontoret där han ansvarar för att planera 

och bemanna den delen av byrån. På kontoret som R6 jobbar på så finns det ungefär 60 

personer som jobbar och R6 har 11 års erfarenhet inom yrket. De erbjuder tjänster inom 

revision, redovisning och rådgivning, en del som de inte har är en dedikerad 

värderingsavdelning utan det får de hjälp från ett större kontor inom revisionsbyrån. Sett till 

typ av kunder så har de kunder i alla storlekar från de små till stora bolag. Respondenten 

egna arbete berör nästan inget inom hållbarhet, han har ett uppdrag som berör 

hållbarhetsredovisning men där får respondenten hjälp med den delen. 

 

5.2 Framtidens revision 

 

R1 

 

När R1 jämför revisionsbranschens utveckling hur de ser ut idag jämfört med tio år sedan 

menar han på att digitaliseringen är den absoluta största påverkan. “Förut satt man timvis i 

pärmar och bläddra men nuförtiden bygger revisionsarbetet på digitala och dataanalyser”. 

R1 menar även att de har blivit en striktare revisionsprocess på den senaste tiden pga olika 

skandaler där Enronskandalen ligger i centrum. Men striktheten på revisionsprocessen har 

gått i vågor enligt R1 sedan 60-talet. R1 menar vidare på att de vuxit fram ett väldigt stort 

fokus på revisionsbranschen sen skandalerna och därmed har revisionsmetodiken blivit 

striktare och det föreligger ett ökat fokus på revisorn.   

 

Då vi frågade R1 om vad han tror om revisionsbranschen om tre år jämfört med idag tror 

han att digitaliseringens påverkan kommer resultera i ett ännu effektivare system då 

verktygen som finns att tillgå idag är relativt nytt och därmed är de inte 100% effektivt än. 

Han tror även att det kommer bli enklare att anlita andra länder att hjälpa till med 

revisionsarbetet, det kommer vara enkelt att skicka iväg en fil och låta dom granska filen. 

Men blickar vi 10 år framåt så anger R1 att utöver digitaliseringens påverkan så kommer de 

bli ett ökat fokus på revisorerna. Det kommer bli striktare regler för revisorer och 

revisionsbyrån, i dagens läge så utför revisorer revision och även rådgivning men han tror 

att de kommer bli striktare i framtiden att revisorer ska arbeta inom revision och rådgivare 

ska stå för rådgivning.    

 

R1 tar även upp att jäv och oberoende frågan kommer vara en viktig faktor i framtiden för 

att kunna undvika skandaler likt Enron, där som tidigare nämnt en lösning skulle kunna vara 

digitaliseringen där möjligheten att skicka iväg en fil till ett annat land så en extern 

granskare utför uppdraget skulle minimera risk för jäv och oberoende.  

 

R2 

 

R2 anger att den största skillnaden mot för 10 år sen var att allt gjordes i papper och lades i 

en pärm och numera har digitaliseringen tagit över. Idag så är verktygen bättre och smartare 

så att fler analyser kan göras och det kan göras direkt när man får materialet istället för att 

sätta sig ner och göra beräkningar med papper och penna. En annan skillnad är att tidigare 

var revisorn skyddad av lagstiftning då det var obligatoriskt att ha revisor men då marknaden 

idag är fri så behöver revisionsbyråerna övertyga marknaden värdet av att jobba med en 

revisor. 

 

Inom 3 år så tror R2 att fler kommer att välja att redovisa sina hållbara delar av bolaget även 

om de inte måste göra det för att de tex uppfyller de gränsvärden som finns. Detta då 

intressenter är intresserade av de etiska delarna kring samhälls- och medarbetaransvar. 
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Dessa delar är något som R2 menar på kommer gå från “Nice to have till need to have”. Har 

företagen inte dessa delar så vinner man inte så mycket på det men däremot om man inte 

har det så kan det ha en negativ påverkan. 

 

Kollar vi på 10 år så tror R2 att kraven för vilka som måste göra en hållbarhetsrapport har 

sänkts där miljöansvaret kommer bli ofrånkomlig då samhället kommer kräva att företagen 

ska ta ansvar för de utsläpp de orsakar. Andra delar som kommer att öka tror R2 att revisorn 

i sin revisionsberättelse ska visa på vad man ser och hur olika delar tolkas för att se vad 

revisorn tycker och inte bara visa på om något ser bra ut eller inte. Detta kommer ställa 

högre krav på revisorn att förmedla vad de ser och vilka riskerna som finns. För att det ska 

bli någon skillnad i framtiden så tror R2 att lagregleringar kommer vara nödvändigt för att 

företagen ska öka sin hållbarhetsrapportering som tex skatter på fossilt bränsle som i sin tur 

skulle påverka redovisningen för företagen. 

 

R3 

 

När vi ställde frågan om vad för skillnader han ser med revisionsyrket med nu och för 10 år 

sedan upplever R3 att de är mer krav och fler moment som måste göras under själva 

revisionsprocessen “jag upplever dessa moment är tvingande men inte applicerbar på alla 

kunder”. Vidare nämner han att vissa processer inte är relevanta för alla kunder för att 

samma processer och regler kan gälla på alla kunder även fast storleken skiljer sig åt mellan 

dom. 

 

R3 berör även digitaliseringens påverkan då arbetet har gått från pärm och penna till att 

jobba mer med filer och analyser på dator. I det stora hela anser R3 att själva jobbet mot 

kunden är lika omfattande då regelverken och processer har blivit mer omfattande 

komplicerade men samtidigt jobbas det mer effektivt då digitaliseringen har utvecklats med 

åren. Hur respondenten ser på framtiden på kort sikt så tror han att digitaliseringen kommer 

ha en fortsatt påverkan, att det kommer bli en digital signatur på årsredovisningar vilket 

skulle betyda att allt pappersarbete skulle försvinna i teorin gällande revisionsarbetet. R3 

tror även på längre sikt att årsredovisningar kommer försvinna helt då de kommer bli enklare 

att överföra filer mellan varandra. Han nämner att löpande bokföring kommer ske och när 

dokumenten med siffrorna är klara kommer de skickas ut till bolagsverket samt skatteverket 

för att sedan falla ut i deras “mall”. Att siffrorna och annan dylik information skickas ut till 

en myndighet där ett godkännande kommer ske i form av en elektronisk underskrift. Vidare 

nämner R3 att denna förändring kommer bli lagstiftat och han tror även att alla branscher 

vill att de blir lagstiftat då ett mer digitaliserat samhälle skulle leda till att risken för fel 

skulle minimeras i och med den subjektiva faktorn tas bort.      

 

R4 

 

R4 tycker att den största skillnaden inom revisionsbranschen är hur digitaliseringen har 

påverkat yrket. Tidigare var kontoren fulla med papper och pärmar medans det idag är mer 

digitaliserat som gör att hanteringen av papper och pärmar är väsentligt mindre. Då 

personens arbete inte berör finansiell revision utan består av granskning av 

hållbarhetsrapporter så nämner R4 att där är det en stor mognadsprocess dom tio senaste 

åren. Det är mer kompetens och mer medvetenhet gällande hållbarhet “det är en självklarhet 

att större bolag har hållbarhet på agendan”.   

 

När vi frågade respondenten om hur revisionsbranschen kommer se ut om tre år så tror R4 

att den största utmaningen kommer att vara standardisering på hållbarhetsredovisningen. R4 

nämner att möjligheten att mäta, analysera och jämföra mellan bolagens 
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hållbarhetsrapporter måste utvecklas och standardiseras. Den information som 

hållbarhetsredovisning beaktar är både framåtriktad och vad som tidigare har hänt, kontra 

traditionell redovisning som bara tar upp vad som har hänt tidigare år.  Standardisering och 

möjligheten att kunna jämföra krävs för att skapa en trovärdighet och väsentlighet i 

rapporterna. Något annat som R4 tror kommer på kort sikt att öka är framåtriktad 

information dvs hur företagen ställer sig för framtida risker. På 10 års sikt tror respondenten 

att ett möjligt scenario är att hållbarhetsredovisningen kommer vara standardiserad så att 

det inte behövs en separat rapport utan kommer vara en del utav bolagets redovisning då det 

finns ett sätt att redovisa de mest väsentliga inom hållbarhetsfrågor. Ett annat möjligt 

scenario är att hållbarhetsrapporteringen är fortfarande separat men med ökad reglering. 

Respondenten tar upp att dom två största fokuspunkterna på kort och lång sikt kommer att 

vara framåtriktad information och hantering av hållbarhetsdata.  

 

För att nå dessa mål behövs nödvändigtvis inte vara av reglering utan samhällets 

påtryckningar kommer spela en avgörande faktor, intressenternas medvetenhet ökas kring 

hållbarhet som i sin tur kommer leda till att företag väljer att hållbarhetsrapportera. 

Regleringen har lett till att de större bolagen är tvungen att hållbarhetsredovisa men då 

medvetenheten har ökats i samhället så har fler medelstora bolag valt att hållbarhetsredovisa 

frivilligt. Respondenten tror att samhällets påverkan kommer leda till nya regleringar vilket 

i sin tur kommer öka hållbarhetsarbetet.  

 

R5 

 

Revisionsbranschen går mot ett mer regelbaserat och standardiserad granskning där det har 

utvecklats fler typer av riskanalyser och olika checklistor som revisorn ska utgå ifrån. 

Arbetet har blivit betydligt effektivare men på den andra sidan har kraven blivit högre 

gällande dokumentation och regulatoriska krav på olika typer av rapporteringar anser R5. 

Frågan angående hur revisionsbranschen kommer se ut om 3 år så nämner R5 att han inte 

tror det kommer hinna hända så mycket men vissa förändringar kommer såklart hända men 

som inte är revolutionerande. R5 anser att de går mer och mer emot användning av Big data, 

det vill säga att stora datamängder analyseras istället för att ta t.ex. stickprov. Tekniker för 

att kunna analysera hela populationer kommer ha utvecklats istället för att ta stickprov ur 

populationen för att senare säga att med en signifikant säkerhet så är resten också rätt. 

Respondenten tror även att regelverken och standardiseringen kommer han en fortsatt 

utveckling vilket gör att hårdare krav kommer ställas på dokumentation och granskning etc. 

När vi ställde frågan angående om hur revisionsbranschen kommer se ut om 10 år så tror 

R5 att gränsen för revisionsplikten har höjts ytterligare vilket innebär att fler och fler bolag 

inte kommer behöva ha revisor. Detta anser respondenten tyder på att i framtiden kommer 

inte bolag behöva upprätta årsredovisningar utan de kommer bli en typ av skattedeklaration 

eller skatteredovisning för bolagen. Vilket skulle resultera i att antalet jobb skulle minskas 

där även digitalisering och automatisering är en faktor som bidrar till mindre jobb då de blir 

mer effektiviserat. Ett annat ämne som står på tapeten är realtids redovisningen eftersom de 

inte är accepterat att saker kommer allt för lång tid i efterhand.  

 

För att nå dessa mål finns de även en baksida av de. Respondenten nämner att avskaffning 

av revisionsplikt och offentliga årsredovisningar kommer leda till att kostnader för sitt egna 

företag kommer kunna sjunka medan på den andra sidan vill företagen alltid ha möjlighet 

att införskaffa information gällande andra bolag och konkurrenter. I och med att den 

offentliga revisionen försvinner kommer den möjligheten försvinna. Att den offentliga 

revisionen ska försvinna är ett ämne som det debatteras kring där R5 tar upp två delar som 

det medför, ingen kommer kunna kvalitetssäkra den information som kommer ut samt att 
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det kommer strypas till att inga årsredovisningar kommer upprättas utan deklarationer 

kommer användas istället.   

 

R6 

 

De största skillnaderna idag mot för 10 år sen tycker R6 är att digitaliseringen har förbättrat 

och förenklat mycket. Förut så satt man med papper, penna och massa pärmar överallt och 

det är nu digitaliserat. En annan skillnad är att man numera följer ISA som standard och 

tidigare var det RS. Med den nya standarden så är det mer krav på de olika områdena så det 

ställs högre krav på att kontrollera fler detaljer.  

 

På 3 års sikt i framtiden så tror R6 att digitaliseringen kommer fortsätta att utvecklas mer, 

han tror även att kravet för vilka som behöver revisor kommer höjas från det som är idag. 

På 10 års sikt så tror R6 att olika system kommer att integreras som kommer att göra att 

arbetet blir mer effektivt. Ett exempel som R6 ger är att revisionsbyrån kan få direkt tillgång 

till kundens banksystem för att kunna stämma av och göra en digital analys av kundens 

huvudbok. Utmaningar för att utvecklas tror R6 är många där en utmaning för att kunna nå 

effektivare system är säkerheten om tex olika system ska integreras. 

 

5.3 Revision mot hållbarhetsrapportering 

 

R1 

 

Granskningen av hållbarhetsrapporten är idag för revisor lite meningslös tycker R1 då ingen 

direkt granskning behöver utföras utan som revisor behövs bara en kontroll att den är 

upprättad. R1 tror att detta kan vara ett första steg kring hållbarhetsrapporten för att förstå 

innebörden kring den och inte gå för snabbt fram då det är något som är nytt och kunskap 

inom området är lågt. I dagsläget när de kollar på hållbarhetsrapporter för deras kunder så 

gör de en viss granskning och då följer de vissa riktlinjer, så även om de inte är ett krav så 

gör de en viss koll av hållbarhetsrapportering.  

 

För att göra hållbarhetsrapporteringen mer trovärdig så tror R1 att det kommer få fler 

lagförslag inom hållbarhetsrapporteringen. En del i detta är att det kommer vara riktlinjer 

som kommer bli lagstadgade som tvingar alla företag att följa och visa upp samma delar i 

sin hållbarhetsrapport. Detta är något som R1 tror kommer ske inom de kommande 10 åren. 

Detta kommer gälla de stora företagen som innefattas av de gränsvärden som är idag. Någon 

ändring på dessa gränsvärden tror inte R1 kommer ske då det blir för högt ställda krav för 

de mindre företagen.  

 

På kontoret där R1 jobbar så har de inte något arbete med att förberedda sig för eventuella 

förändringar inom hållbarhetsrapporteringen som skulle påverka jobbet för revisorer. Det 

är något som de jobbar med mer centralt inom organisationen där det finns vissa experter 

inom området och när det är aktuellt så kommer den informationen ut till kontoren. 

 

I framtiden så tror R1 att ökning av hållbarhetsrapporteringen kommer påverka 

revisionsyrket genom att det kommer behövas ytterligare en tjänst som de kommer erbjuda 

deras kunder samt ytterligare ett granskningsmoment. Detta gör att det kommer vara viktigt 

med att det finns kunskap och utbildning inom kontoren för att kunna hjälpa de kunder som 

upprättar en hållbarhetsredovisning.  

 

R2 
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Att det inte krävs någon djupare granskningen av hållbarhetsrapporterna för revisorn är 

något som R2 tycker är bra då det är något som är nytt. Skulle en djupare granskning krävas 

så skulle tröskeln anses vara väldigt hög vilket skulle medföra att ingen utöver de företag 

som måste skulle göra en hållbarhetsredovisning. I framtiden däremot så tror R2 att det 

kommer fler regleringar och lagar kring hållbarhetsrapporteringen där samhället kommer 

vara en stor faktor med deras påtryckningar. Vidare så tror även respondenten att 

gränskravet kommer att sänkas vilket skulle medföra att fler bolag kommer måsta göra en 

hållbarhetsrapportering. 

 

För att anpassa sig för framtiden så finns det en affärsplan inom revisionsbyrån där 

respondenten jobbar på, där hanterar de saker som kan komma ske i framtiden men hur det 

ser ut för just hållbarhet hade inte respondenten någon större koll på. Detta är något som de 

har en speciell avdelning för i byrån som jobbar med hållbarhetsfrågor.  

 

De förändringar som kan komma att ske på längre sikt så tror R2 att gränsvärdena för vilka 

som ska göra en hållbarhetsrapportering kommer sänkas. En del som kommer ha en stor 

förändring i hållbarhetsrapporteringen på 10 år är hur företagen kommer redovisa hur de 

påverkar miljön. Där R2 tror att de utsläpp som företagen gör kommer måste redovisas 

tydligare och huruvida man är hållbar i sin produktion.  

 

R3 

När respondenten jämför hur granskningen av hållbarhetsrapporteringen sker idag så är det 

att stämma av så att alla moment som ska finnas i rapporten finns med. De upplysningar 

som förekommer i rapporten ska granskas om dom är trovärdiga men han ifrågasätter ändå 

trovärdigheten i rapporten lite då de bara är en text på hur de är tänkt att agera, R3 nämner 

att de är svårt att granska hur ett företag jobbar med t.ex. jämställdhet. Även om 

hållbarhetsrapportering skulle få fler lagrum så kommer ändå en vinkling av redovisningen 

ske då ingen vill ta upp dom dåliga delarna i en rapport där parallellen till en 

förvaltningsberättelse i årsredovisningen nämns “dom berättar aldrig vilka stora kunder 

dom har tappat utan berättar bara dom du har vunnit”.  

 

När R3 tar ställning till hållbarhetsfrågor om 10 år i framtiden så tror han att de kommer bli 

viktigare med hållbarhet men att det inte kommer ske någon form av lagstiftning för att få 

in det i årsredovisningen. I dagens samhälle är det de större företagen som hanterar 

hållbarhetsredovisning där R3 har svårt att se att det arbetet skulle tillfalla de mindre 

bolagen. Vidare nämner respondenten att gränsvärdena som finns lagstiftat idag är på en 

rimlig nivå då samhället troligtvis inte kommer att kräva en hållbarhetsrapportering av de 

mindre bolagen då intresset inte är lika stor för de mindre bolagen som de är för de stora 

bolagen. R3 tror även att utformningen av hållbarhetsrapportering kommer se snarlika ut nu 

och 10 år framåt “möjligtvis kan man vara inne och skruva lite grann”.  I det stora hela tror 

han att hållbarhetsredovisningen och rapporteringen kommer vara likadan om 10 år. 

 

R4 

 

När vi frågade om hur respondenten tycker kring att det bara krävs ett godkännande av 

hållbarhetsrapporteringen och inge djupare granskning svarade R4 att det speglar lite nivån 

på hållbarhetsrapporten. Det finns inga nyckeltal att jämföra mot och luddiga 

standardiseringar vilket gör att de blir svårt för revisorn att göra en djupare granskning av 

hållbarhetsrapporten. Personen anser att hållbarhetsredovisningen måste ha ett tydligare 

regelverk för att kunna ge utrymme för en revisor att granska rapporteringen på ett 
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kvalitativt sätt där granskningen av rapporteringen skulle bli mer omfattande. Vidare menar 

R4 att ett tydligare regelverk skulle leda till att rapporteringen blir mer väsentligt som i sin 

tur skulle leda till att rapporten är lättare att förstå och jämföra för intressenter. I framtiden 

så tror R4 att det kommer att ske fler regleringar och lagar med tanke på utvecklingen i 

samhället där samhället kommer kräva mer av företagen. För att anpassa sig för förändringar 

inom hållbarhet så har de samarbete med FAR för att veta vad som pågår och kan tänkas 

komma i framtiden. 

 

R5 

 

Respondentens åsikt kring att de inte behövs någon djupare granskning av 

hållbarhetsrapportering anser han är konstig då de ibland är en del av årsredovisningen. Han 

anser att om en bestämmelse för att en hållbarhetsrapport ska upprättas så bör informationen 

vara viktig för den som läser rapporten och därmed borde den också vara kvalitetssäkrad. 

Då de inte finns någon årsredovisningslag som definierar hur en hållbarhetsrapport ska se 

ut utan den anger bara att vissa rubriker ska finnas så blir det problematiskt att kvalitetssäkra 

rapporten. Respondenten säger att revisorns plikt blir att pricka av att alla obligatoriska 

punkter och läsa igenom så att rapporten inte innehåller några uppenbara felaktigheter, 

ingen djupare granskning utförs. R5 nämner att lösningen skulle vara ett utförligare 

regelverk om vad som ska ingå och vilka upplysningar som bör utföras vilket samtidigt är 

väldigt svårt att upprätta ett detaljerat regelverk som ska gälla för både ett stort och ett litet 

bolag samt om de är olika branscher.  

 

På 10 års sikt angående hållbarhetsrapporteringen så tror respondenten att det kommer 

komma ett tydligare regelverk då de är ett område som utvecklas, så på sikt kommer det att 

krävas mer från bolag som är tvungna. Hållbarhetsutvecklingen kommer ske via nya 

regelverk för att få en slags likformighet mellan bolagen men de finns vissa bolag som anser 

att de är viktigt att exponera en hög hållbarhetsprofil. Samhället påtryckningar är en faktor 

för att företag vill visa en bra sida medans en annan faktor är att myndigheterna inför nya 

regler för att få någon slags likformighet i rapporterna. R5 har ett bolag som utför en 

hållbarhetsrapport men inte uppfyller gränsvärdena men däremot tror han inte att 

gränsvärdena kommer ändras i framtiden. Om kontoret hade några strategier inför 

kommande hållbarhetsförändringar så svarade respondenten att han samarbetar med 

specialister inom området så när väl förändringar sker så kommer informationen komma 

via dom om hur problemen ska tacklas. Han nämner att de krävs ett stort kontor för att ha 

tillgång till egna experter och då han befinner sig på ett mindre kontor har han tillgång till 

experter på sin byrå men inte på sitt kontor.  

 

R5 nämner att utvecklingen av hållbarhetsrapporteringen kommer påverka 

revisionsbranschen på ett sätt att fler resurser kommer krävas då de blir mer obligatoriska 

bitar, men han tror fortfarande att de krävs specialister som kommer arbeta med dessa 

frågor. Han anser överlag att hållbarhetsrapporteringen är väldigt nischad och därmed blir 

de bara specialister som kommer kunna behandla dessa frågor då regelverken blir mer 

komplexa. I dagsläget krävs de ingen större kompetens då de inte ställs så höga krav, men 

fortsätter utvecklingen av hållbarhetsarbete så går det mot specialisering.   

 

R6 

 

Gällande att det inte krävs någon djupare granskning så menar R6 att det just nu saknas 

kunskap för att kunna genomföra en djupare granskning. Det blir inte jämförbart på en bra 

nivå till skillnad mot de finansiella rapporterna men då regelverket inte kräver mer i 

dagsläget så kommer inte revisorerna lägga ned mer tid än vad som krävs på granskningen. 



 

32 
 

När det kommer till hur en hållbarhetsredovisning borde vara utformad så tycker R6 att det 

borde standardiseras. Det svåra med att göra en standardisering är att jämföra mellan olika 

branscher då de påverkar miljön på olika sätt så något som vore bra att ta fram är standarder 

beroende på branschen företaget jobbar inom. Detta är något som inte hade förvånat R6 om 

det finns standarder framtagna för olika branscher. En anledning till detta kan vara ett 

ökande intresse för investerare att veta hur företag jobbar med hållbarhetsfrågor. Så R6 tror 

att det kommer komma fler regleringar och lagar inom hållbarhetsredovisningen i 

framtiden. Några strategier för eventuella förändringar inom hållbarhets finns inte lokalt på 

kontoret som R6 jobbar på. Om hållbarhetsrapporteringen blir mer omfattande så tror R6 

att fler grupper kan vara intresserade av att jobba inom revision då det kan vara något som 

ger ett uppsving inom yrket och mer attraktivt.  

 

5.4 Förändring av kompetensnivå 

 

R1 

 

Vi ställde frågan om hur hållbarhetsrapporteringen kan påverka kompetensnivån i 

revisionsbranschen och undra om de kan vara så pass centralt för framtida revisorer så alla 

förväntas besitta någon form utav kunskap inom hållbarhet. Där nämner R1 att han tror det 

kommer bara krävas vissa specialister inom detta område då de är få revisorer som kommer 

få ta hand om de större företagen som kräver hållbarhetsarbete. Vidare nämner han att i 

dagsläget finns de inga specialister inom hållbarhet i Norrland men inom 10 år kommer det 

säkerligen finnas att tillgå, det kommer finnas som ett komplement till revisionsteamet. Den 

påskrivande revisorn kommer såklart måste ha någon form av kompetens inom hållbarhet 

men kommer kunna ta hjälp av en specialist om det skulle behövas.  

 

I frågan om hur utbildning kommer påverkas av hållbarhetsrapporteringen så tror R1 att 

skolan kommer behöva anpassa sig med hållbarhetsutvecklingen. Han tror även att stora 

byråer likt Ernst & Young kommer kunna ge möjligheten att utbilda individer internt inom 

bolaget, att ha en utbildning inom hållbarhet kommer stärka en individs cv då byråerna 

kommer ha de i beaktning i rekryteringsprocessen. Han tror att byråer kommer erbjuda 

utbildningar inom hållbarhet som i sin tur skolan kommer ta hänsyn till och därmed starta 

kurser inom detta område. Vidare nämner R1 att ha en spetsegenskap inom hållbarhet kan 

vara en viktig faktor för konkurrensens skull speciellt när de är ganska färskt “det gäller att 

vara först på bollen”.  Därför kan de vara viktigt att rekrytera kompetent personal inom 

hållbarhet i framtiden. Det föreligger ett generationsskifte om hur medvetenheten är bland 

hållbarhetsfrågor och därmed kommer det vara centralt i framtiden att ligga i framkant med 

hållbarhetsrapportering.  

 

Gällande hur omfattande revisionsarbetet kan komma bli av hållbarhetsutvecklingen så tror 

R1 att de finns för mycket motverkande faktorer t.ex. digitaliseringen. Han tror att 

hållbarhetsarbetet kommer bli mer komplext och omfattande i framtiden men där 

digitaliseringen kommer påverka effektiviseringen av andra delar av revisionsarbetet så 

pass mycket mer så helheten kommer bli mindre omfattande. Hållbarheten kommer bara 

påverka dom större uppdragen medans digitalisering påverkar alla parter. “Det kommer 

kunna bli fler hållbarhetsrevisorer men färre “vanliga” revisorer”.  

 

 

 

R2 
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Just nu så är det endast ett fåtal personer som utför hållbarhetsgranskningen då det inte finns 

någon anledning att fler lär sig eftersom få företag innefattas av det. R2 tror inte att alla 

revisorer i framtiden kommer ha kompetens inom hållbarhet då det skulle vara ytterligare 

ett område och regelverk som en revisor behöver bekanta sig med. Däremot så tror R2 att 

antalet specialister som jobbar med granskning av hållbarhet kommer att öka samt att alla 

revisorer behöver ha någon form av förståelse av hållbarhet. R2 har själv ingen specifik 

utbildning inom hållbarhet varken från skolan eller från någon av de revisionsbyråerna han 

jobbat på.  

I framtiden så tror R2 att det kommer finnas kurser på universitet med hållbarhet så framtida 

revisorer kommer få en kunskap kring hållbarhet redan där. Med de ökade kraven så 

kommer arbetsbelastningen öka vilket gör att revisionsbyråerna kommer behöva anställa 

fler till deras kontor för att lösa detta. 

 

R3 

 

Hur hållbarhetsutvecklingen kommer påverka kompetensnivån så tror R3 att den inte 

kommer ha någon förändring alls. Eftersom respondenten inte tror på att hållbarhetsarbetet 

kommer ha någon utveckling och därmed inte beröra omfattningen på arbetet så kommer 

kompetensnivån vara densamma. R3 nämner att det kommer utvecklas olika typer av 

program och moduler som kommer kunna beröra hållbarhetsfaktorer men det kommer inte 

tas upp i någon hållbarhetsrapport.  R3 tror inte att hållbarhetsfrågor kommer resultera i 

något om det skulle framkomma i en hållbarhetsrapport.  

 

R3 innehar ingen utbildning eller specifik kompetens inom hållbarhetsredovisning och tror 

inte att det kommer finnas någon specifik utbildning om hållbarhetsrapportering i framtiden. 

Möjligtvis kommer de finnas på skolnivå men arbetsplatsen kommer förmodligen inte 

erbjuda någon utbildning. Respondenten har svårt att se att de skulle bli ett krav för revisorer 

att ha en utbildning inom området.  

 

När vi frågade respondenten om utvecklingen av hållbarhetsfrågor kommer påverka 

arbetsbelastningen för revisorer i framtiden så svarade R3 att han tror inte de kommer 

påverka något. Vilket vi kan anta med tanke på tidigare kommentarer, respondenten tror 

inte att det kommer ske någon skillnad på revisionsyrket pga hållbarhetsfrågor och därmed 

kommer inte arbetsbelastningen bli påverkad av hållbarhet. 

 

Enligt respondenten så kommer automatiseringen och digitalisering ha en stor påverkan på 

revisionsyrket. Arbetet kommer bli mindre omfattande då de ersätts av dessa faktorer vilket 

skulle leda till att revisionsyrket skulle bli mindre attraktivt och därmed mindre revisorer i 

framtiden. I övrigt så anser R3 att hållbarhetsredovisning är väldigt flummigt då de inte 

finns så tydliga standarder om vad som ska finnas i rapporten. Nu kan företag välja vad för 

typ av information som rapporten ska innehålla vilket leder till att trovärdigheten sjunker. 

En sån sak som jämförelse tror respondenten att de blir svårt att genomföra om det inte 

förekommer “hårda tal” från tidigare eller andra rapporter.   

 

R4 

 

Kompetensnivån för revisorn tror R4 kommer förändras på så sätt att alla kommer behöva 

någon viss kunskap inom ämnet men att det kommer finns specialister som jobbar med det. 

Detta för att kunna ta en första diskussion med kunder om detta men sedan lämnas det över 

till specialister. Kompetensen som respondenten har fått har tillkommit successivt då hans 

arbete berör hållbarhet och där en stor bidragande faktor är det egna intresset, respondenten 

hade ingen speciell utbildning från universitet eller arbetsplats. På arbetsplatsen finns det 
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inga specifika utbildningar men när det behövs så tas viktiga delar inom hållbarhet upp som 

man bör ha kunskap inom. I framtiden så tror R4 att arbetsbelastningen kommer öka då 

kraven kommer bli högre vilket innebär mer arbete. Det skulle innebära att 

specialistgruppen som jobbar med hållbarhet behöver bli fler medarbetare.  

 

R5 

 

Utvecklingen av hållbarhetsrapporteringen kommer inte märkbart påverka kompetensen 

hos en revisor menar R5. Därför tror han att en grundläggande kunskap inom 

hållbarhetsredovisningen inte kommer vara centralt för alla revisorer. R5 tror nämligen att 

det fortfarande kommer vara en gren inom revisionen och därmed kommer bara specialister 

vara ansvariga inom området. R5 nämner en svår bit med hållbarhetsrapporteringen är 

automatiseringen, inom klassiska räkenskapsanalyser finns det hård data tillgänglig för 

räkning medans inom hållbarhet är det mer mjuk data som ska analyseras. Därför kan det 

vara svårare att automatisera granskningen av hållbarhetsrapporter vilket i sin tur kräver 

högre kompetens hos revisorn inom området nämner R5. Utöver en årlig uppdatering på 

revisionsarbetet där hållbarhet endast berörs så har personen ingen specifik utbildning inom 

området, respondenten tror möjligtvis att de kommer behövas i framtiden. R5 nämner att 

eftersom revisorn friskrivs från hållbarhetsrapporteringen i revisionsberättelsen så ställs de 

inga krav på revisorns kunskaper inom hållbarhet, men ska däremot den auktoriserade 

revisorn intyga att hållbarhetsrapporteringen är upprättad på korrekt sätt så tror han att de 

definitivt kommer krävas en specifik utbildning inom området hållbarhet.  

 

Respondenten tror att arbetsbelastningen kommer att öka i takt med utvecklingen av 

hållbarhet men där det fortfarande kommer vara en väldigt nischad gren. Det kommer krävas 

fler specialister inom området hållbarhet där det nödvändigtvis inte behöver vara ekonomer 

utan att de är sakkunniga personer inom området bara. Överlag tror personen att de kommer 

behövas anställa fler specialister. Revisionsyrket kommer ha en ökad arbetsbelastning då 

regelverken blir mer komplexa vilket i sin tur kommer leda till ett uppsving i yrket.  

 

R6  

 

I framtiden tror R6 att det fortfarande kommer vara specialister som jobbar med 

hållbarhetsredovisning men det kommer vara fler som behövs jämfört med idag. Det 

kommer inte behövas någon större kunskap inom hållbarhetsredovisning för alla revisorer 

men R6 tror att allmänna kunskapen kring tex miljö måste öka men inte till någon 

specialistnivå. R6 har själv inte någon utbildning inom hållbarhet varken från sin utbildning 

på universitet eller hos arbetsgivare. Detta är något som R6 tror kommer att kunna ligga 

båda på utbildningen på universitet och som en del i utbildningen hos arbetsgivaren för att 

ge någon form av kunskap och förståelse inom hållbarhet. 

 

För att lösa en ökad arbetsbelastning med hållbarhetsfrågor så tror R6 att de 

specialistgrupper som jobbar med hållbarhet kommer bli större dvs fler personer kommer 

behövas för att lösa den ökade arbetsbördan. R6 har ingen kund på deras kontor just nu som 

upprättar en hållbarhetsrapport i dagsläget som inte uppfyller gränsvärdena. I framtiden tror 

R6 att det kan bli vanligare med företag som upprättar en hållbarhetsrapport fast de inte 

uppnår de gränsvärden som gäller. 
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6. Analys 

 

I nedanstående kapitel kommer vi tolka och analysera det empiriska materialet med stöd 

från vår teoretiska referensram. Vi har valt att utföra analysdelen med liknande struktur 

som vi hade i den empiriska delen samt i intervjuerna, detta för att underlätta läsaren att 

förstå och lättare kunna jämföra. Den genomgående strukturen som vi har utgått ifrån 

består av tre olika teman, framtidens revisions, revision mot hållbarhetsrapportering samt 

förändring av kompetensnivå. Målet med analysdelen är att få svar på våra 

forskningsfrågor för att sedan kunna presentera vår slutsats i nästkommande kapitel.  

 

6.1 Framtidens revision 

 

Frågorna kring framtidens revision med öppna frågor så tycker majoriteten av 

respondenterna att digitaliseringen och automatiseringen kommer ha stor påverkan på 

revisionsbranschen på både ett positivt och negativt sätt. R1 tar upp att “Förut satt man 

timvis i pärmar och bläddra men nuförtiden bygger revisionsarbetet på digitala och 

dataanalyser” vilket alla respondenter instämmer med. Respondent nummer 5 nämner att 

revisionsarbetet går mer mot en regelbaserad granskning där det finns olika typer av 

riskanalyser och checklistor som revisorn måste gå igenom. Regleringen är något samtliga 

respondenterna har tagit upp till diskussion i frågan om vad för skillnader som finns i 

revisionsbranschen idag jämfört med för 10 år sedan. Yrket har dom senaste 10 åren blivit 

mer reglerat och styrt av dokumentationskrav vilket kan kopplas till vad FAR (Kempe, 

2013, s. 42) beskriver. Den lagstiftning vi ser idag i Sverige har ett stort inflytande från 

internationella institutioner där flertalet respondenter nämner internationell reglering och 

framför allt ISA har till stor del påverkat revisionen till ett mer strukturerat och detaljerat 

yrke de 10 senaste åren. En positiv sak med att revisionsyrket blir influerade av 

internationell reglering är att revisionen utförs på samma sätt även fast bolagens 

landstillhörighet skiljer sig vilket medför exempelvis en förenkling i jämförandet mellan 

företagen enligt FAR (Kempe, 2013, s. 43). Däremot har ingen av våra respondenter blivit 

särskilt påverkat av dessa då de flesta kunder befinner sig i Sverige. R3 nämnde att i det 

stora hela så är omfattningen av revisionsarbetet densamma med tanke på de striktare 

regelverk som uppstått men där motpolen är automatiseringen och digitaliseringen. Det som 

respondenterna nämner kan kopplas till FAR (2016a, s. 4–5) där dom tar upp molnbaserade 

lösningar som ett substitut för papper och pärmar vilket är en viktig faktor inom 

digitaliseringen. 

 

En av respondenterna tar upp ämnet gällande avskaffningen av revisionsplikten för små 

aktiebolag där vissa kunder valde att lämna men där andra valde att behålla revisionen då 

dom såg en nytta i de vilket kan bero på att de är ett förtroende yrke. Dessa typer av 

lagförändringar har lett till att själva yrket har ändrat revisorns roll till att gå från revision 

till mer rådgivning vilket på sikt skulle kunna påverka kompetensnivån och 

kompetenskravet hos en revisor. R3 tar upp är att det har blivit striktare och hårdare 

reglering kring revisionen men att dessa regler kanske inte är applicerbar för alla kunder 

och klienter. Detta är något som vi anser kan kopplas till revisionens roll och agent-principal 

teorin. Då en revisor accepterat ett mindre uppdrag kanske revisionsprocessen inte behöver 

innehålla alla steg som Eilifsen (et al., 2014) menar utan istället bara behöver ta de mest 

väsentliga delarna. Då uppdraget är såpass litet vill klienten att kostnaden av revision ska 

vara så liten som möjligt, detta innebär att en intressekonflikt kan uppstå då revisorn ändå 

måste utföra alla riskanalyser och checklistor för ett litet bolag. Bolaget vill minska på 
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kostnaderna då dom anser att revisionsprocessen inte behöver vara lika utförlig. Det kan 

även vara lätt för en revisor att uttala sig om att revisionsprocessen är mer omfattande än 

vad den egentligen är för att kunna kräva mer ersättning, det skulle kunna kopplas till Jensen 

och Mecklings teori (1976, s. 308) där dom beskriver om att all information mellan båda 

parter kanske inte framkommer. 

 

En av respondenterna nämner att den digitala utvecklingen kommer leda till att den 

mänskliga faktorn reduceras och att risken för jäv och oberoende blir ett mindre problem 

för revisionen. Däremot tror vi att den mänskliga kompetensen inte kommer kunna ersättas 

fullt ut av digitaliseringen och automatiseringen, FAR (2016a, s. 7) nämner dock att i det 

långa loppet så kommer tekniken närma sig den mänskliga kompetensnivån och därför kan 

inte revisionsbyråerna blunda för utvecklingen. Digitaliseringen och automatiseringen 

kommer att ha en påverkan på revisorernas kompetensnivå och därför tycker vi de är viktigt 

att ha en förståelse kring detta utifrån studiens syfte.  

 

R1 tar upp att digitaliseringen kommer påverka revisionsbranschen dom närmsta 3 åren då 

han anser att de nya verktygen som har blivit implementerade inte har optimerats ännu. Vi 

tänker att om verktygen som finns att tillgå skulle bli ännu mer effektivare så skulle en del 

av revisionsprocessen förbättras och bli effektivare. En fas som Eilifsen et al., (2014, s. 17–

18) nämner är att beakta klientens olika förhållande, bättre verktyg skulle leda till en 

förbättring av denna typ av granskning. FAR (Kempe, 2013, s. 41) tar upp i sin 

framtidsstudie att branschen för redovisningen har nått mycket längre i sin utveckling inom 

digitalisering jämfört med rådgivning och revision. R1 tror även att de kommer bli enklare 

att kunna utnyttja andra länder för att få hjälp med revisionsarbetet vilket skulle kunna vara 

en positiv utveckling då de blir enklare att garantera att revisorn uppfyller oberoende frågan. 

Revisorn skall uppfylla uppdragets kompetenskrav och även vara oberoende (Eilifsen et al., 

2014, s. 17).   

 

R3 belyste även att digitaliseringen kommer leda till elektroniska signaturer på 

årsredovisningen vilket i teorin skulle ta bort allt pappersarbete. Vi tror att detta skulle leda 

till ett ännu effektivare och pålitligare revisionsarbete då risken för pappersfel tas bort. R3 

säger även att på längre sikt kommer årsredovisningar tas bort och bli ersatt av löpande 

rapportering då det kommer bli enklare att överföra filer mellan varandra. I denna debatt tar 

R5 upp att de finns en motpol av detta och de är att möjligheten till att skaffa information 

om andra bolag försvinner helt men de kommer såklart bli mer kostnadseffektivt. Försvinner 

offentligheten och årsredovisningarna så kommer det inte behövas någon kvalitetssäkring 

av en revisor vilket innebär att revisorns roll som Eilifsen et. al. (2014, s. 12) beskriver 

kommer förändras. Kvalitetssäkringen kan tas stöd av FAR (2017c) som menar på att 

företagets finansiella rapporter ökar i trovärdigheten om den granskas av en extern part och 

att denna part utvärderar ifall några väsentliga fel existerar, vi tolkar det som att försvinner 

årsredovisningarna så kommer trovärdigheten hos ett företags finansiella rapporter minska. 

Försvinner årsredovisningarna kommer möjligheten för en intressent att finna information 

om företaget försvinna vilket kan kopplas till Jensen och Mecklings (1976, s. 308) 

agentteori, den ena parten besitter mer information om ett kontrakt än den andra parten.  

 

För att nå dit tror respondenten, på längre sikt, att denna förändring kommer ske i form av 

lagändringar vilket är på begäran från myndigheternas sida och företagens sida, denna typ 

av lagändring skulle mest troligt leda till en effektivare revisionsbransch. Detta uttalande 

kan kopplas till FAR (Kempe, 2013, s. 33) som på ett liknande sätt menar att 

redovisningsbranschen kommer med hjälp av digitala system kunna ge fortlöpande 

rapportering av bolagets verksamheter, vilket i sin tur kommer riskera att revisorns 
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arbetsuppgift blir mindre väsentligt och därmed skulle de leda till nedsving för 

revisionsyrket.  

 

Vid en fallande attraktionskraft till yrket är de viktigt för byråerna att behålla de 

kvalificerade revisorerna, det nämner även FAR (Kempe, 2013, s. 40) i sin studie. Det finns 

en trend inom revisionsbranschen att revisorsassistenter bara jobbar några år vilket innebär 

att de inte blir auktoriserade revisorer vilket en av våra respondenter uppmärksammade. 

Denna studie som FAR uppmärksammade är att detta problem gäller främst vid större 

byråer. Vår tolkning av detta problem är att större byråer driver större verksamhet och 

därmed krävs det mer personal vilket i sin tur leder till högre personalomsättning. R3 

nämnde även att det ökade dokumentationskravet har lett till ett minskat intresse då 

revisorns roll blir påverkad av detta.  

 

Respondent 4 nämner sina tankar om framtidens revision på kort sikt där han tror att 

hållbarhet kommer bli ännu mer centralt. Den största utmaningen kommer dock att vara 

standardiseringen av hållbarhetsrapporten för att kunna göra de möjligt att mäta och jämföra 

mellan olika bolag. Respondenten tar även upp att hållbarhetsredovisningen skiljer sig från 

den traditionella då hållbarhetsredovisningen är mer framåtriktad information medans den 

traditionella visar resultat på tidigare år. På sikt skulle den traditionella gå mot mer 

framåtriktad information menar R4 och det skulle leda till en ändring av revisorns roll och 

revisionsprocessen som Eilifsen et al. (2014, s. 17) beskriver.  

   

6.2 Revision mot hållbarhetsrapportering 

 

Samtliga respondenter tycker att hållbarhetsrapporten tappar i värde då inga tydliga 

standarder finns som alla följer samt avsaknaden av en noggrann och tydlig granskning av 

revisorn. En respondent tycker att granskningen idag är meningslös då det är få moment 

som behöver göras av revisorn. Detta är något som Sinclair (2016) skriver i sin artikel att 

det tappar i värde när ingen större granskning utförs och att alla skulle vinna på om kravet 

utvecklades ännu mer. Respondenterna tror att ett första steg för att utveckla 

hållbarhetsrapporten är att införa ett lagkrav om hur den ska upprättas. En annan respondent 

uttrycker också att det kan vara svårt att granska vissa saker som tex jämställdhet där företag 

kan skriva att de jobbar hårt kring det men hur ska revisorn veta att det stämmer och att 

företaget jobbar som de skriver. Revisorns roll är enligt Eilifsen et al. (2014, s.6) att fungera 

som en extern part för att minska informationsasymmetrin mellan företagsledningen och 

dess intressenter. FAR (2017) skriver att revisorn ska granska så att det inte finns några 

väsentliga felaktigheter för att öka trovärdigheten för rapporten och fungera som en 

kvalitetsstämpel mot tredje part. Detta är något som kan bli problematiskt med att 

hållbarhetsrapporteringen är relativt ny, dock anser de flesta att detta är helt naturligt då 

denna del är något som är nytt för revisorn och att det vore svårt att gå direkt till att lära sig 

ett nytt regelverk och göra stora granskningar. Så en stor anledning är att det saknas kunskap 

hos revisorerna för att utföra en mer noggrann granskning. FAR:s (Kempe, 2013, s. 35) 

stödjer detta i en undersökning att det finns en brist på kompetens och ett svagt intresse för 

hållbarhetsfrågor bland revisorer. Vidare så tycker respondenterna att de lägger ner den tid 

som krävs för att uppfylla de krav som finns idag på revisorer när det kommer till 

hållbarhetsrapporten. 

 

Bland respondenterna som arbetade inom revision så var deras arbete inom hållbarhet nästan 

obefintlig. En anledning till detta är att de främst jobbar med företag som är mindre eller 

medelstora då de jobbar på kontor som inte är i någon av landets största städer och enligt 

lagkravet som Propositionen (2015/16:193, s. 40) tar upp så är det bara större företag som 
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är skyldiga till att hållbarhetsrapportera ifall gränsvärdena är uppfyllda. I undersökningar 

som gjorts så kan man se att de främst är större företag som jobbar med hållbarhetsfrågor 

och revisorer upplever att det inte är lika viktigt och prioriterat bland mindre företag 

(Kempe, 2013, s. 45; Svensk Handel, 2017, s. 6). En anledning till detta är att det är svårt 

för mindre företag att kunna prioritera eftersom det är tidskrävande och kräver dedikerade 

resurser. Många mindre företag upplever också att det inte finns någon efterfrågan från deras 

konsumenter på att de ska jobba aktivt med hållbarhet (Svensk Handel, 2017. s 7). Däremot 

så nämnde R4 att alltmer företag väljer att frivilligt upprätthålla en hållbarhetsrapportering 

vilket kan stödjas av Habek och Wolniak (2016, s. 401) som menar på att fler företag 

hållbarhetsrapportera utan att ha fyllt gränsvärdena. 

 

Respondenterna upplever att intresset för hållbarhetsfrågor är något som har ökat bland 

deras kunder. Det har inte ökat på det sättet att företag som inte uppfyller gränsvärdena 

börjar göra en hållbarhetsrapport men det får fler frågor kring hållbarhet som de inte fick 

för några år sedan. Detta är något som en undersökning av Svensk handel (2017) visar att 

intresset från konsumenter i hållbarhetsfrågor ökar. I denna undersökning kan men även se 

att utveckling av företag som jobbar med frågor som rör hållbarhet har ökat (Svensk Handel, 

2017, s. 6). 

 

R2 tror att den största förändringen i framtiden kring hållbarhetsrapporteringen är hur 

företagen kommer måste redovisa den miljöpåverkan de har. Där de sakerna som kommer 

vara viktiga är hur företagen hanterar utsläpp och hur hållbar deras produktion är. Att 

företagen i framtiden kommer behöva anpassa sig till förändringar gällande 

hållbarhetsrapporteringen är något som kan styrkas från Svensk Handel (2018, s.5) där dom 

uppger att klimatfrågan för konsumenter var en av de frågor som var viktigast en vecka 

innan valet i Sverige 2018.  

 

Vi uppfattar att samtliga respondenter anser att det är den framtida lagstiftningen som avgör 

vilken nivå hållbarhets- och samhällsfrågor kommer ha på revisionsyrket i framtiden. Det 

finns idag inget standardiserat ramverk för hållbarhetsredovisningen som det gör för den 

finansiella redovisningen. Informationen vi ser i hållbarhetsrapporten kommer skilja sig för 

olika företag och därför kan storleken av arbetet vara olika. Om hållbarhetsrapporteringen 

blir lagstadgad kommer företag bli tvungna att rapportera enligt lagen vilket betyder att 

företag som omfattas av denna lag kommer behöver rapportera om samma delar. Ett 

lagförslag skulle kunna ligga till grund för att företag ska framhäva de centrala delarna i 

hållbarhetsarbetet och på det sättet lättare kunna jämföra mellan olika företag. Detta är något 

R5 tar upp att hållbarhetsrapporteringen behöver ett utförligare regelverk men att det kan 

bli komplicerat att få ett fungerande regelverk för både små och stora bolag.  

 

 En annan faktor som kan påverka yrket i framtiden är konsumenterna, bland samtliga 

byråer finns de en föreställning att kunderna är i allmänhet benägen att veta vem de gör 

affärer med vilket kan stödjas från FAR:s (Kempe, 2013, s.34) studie. Framförallt är de 

större byråer som blir berörda av detta och ligger till grund för framtidens hållbarhetsfrågor 

då de uppnår gränsvärdena. Det är ytterst aktuellt för revisionsbyråerna att göra sig redo 

inför framtiden för att vara förberedd för inför eventuella förändringar som kan ske inom 

branschen menar FAR (Kempe, 2013, s. 5–7). Vad samtliga respondenter berättade var att 

de inte hade någon specifik strategi för att hantera eventuella framtida förändringar utan de 

försökte bara vara uppdaterade under utvecklingens gång och sedan ta det därifrån. Vissa 

revisorer deltar på FAR:s kurser för att få uppdateringar om vad som kan bli aktuellt i 

framtiden och gemensamt ta fram olika slutsatser. DiMaggio och Powell (1983, s. 151) 

nämner att mindre revisionsbyråer imiterar andra bolag för att hamna i samma position som 

dem istället för att hitta på egna lösningar på olika tekniska problem. En av våra 
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respondenter som representerar ett mindre kontor nämnde att han deltog i dessa typer av 

möten från FAR för att hålla sig uppdaterad, vilket skulle kunna kopplas till DiMaggio och 

Powells (1983, s. 151) teori.     

 

Det samtliga respondenter tror och hoppas på är att det kommer finnas ett tydligare 

regelverk kring hållbarhetsrapporteringen. Detta för att ge rapporten mer trovärdighet och 

att det blir enklare att kunna granska. Fagerström, et al., (2017, s. 45–46) stödjer detta och 

menar på att regelverket idag är bristfälligt då det inte går att utföra en jämförelse över tid 

mellan företag som gör att rapporten minskar i värde. För den finansiella rapporten så finns 

tydliga standarder som gör att intressenter kan jämföra och värdera informationen som 

visas. Jämförelsen är en faktor som är viktig för att ha möjlighet att värdesätta informationen 

och det är här som hållbarhetsredovisningen fallerar med bristande standarder (Fagerström, 

Hartwig and Cunningham, 2017, s.45–46). En respondent tycker att det borde tas fram olika 

standarder beroende på vilken bransch företaget är inom. Detta då olika branscher har olika 

påverkan på miljön, delar som påverkar mycket inom en bransch kanske inte existerar i en 

annan. Just miljödelen är något som de flesta respondenterna tror kommer öka mycket 

framöver där företagen i större utsträckning kommer behöva visa på vilken miljöpåverkan 

de har. 

 

I framtiden så är åsikterna spridda blanda respondenterna kring om gränsvärdena kommer 

sänkas eller vara kvar på samma nivå som idag. Några respondenter tror inte att 

gränsvärdena kommer sänkas i framtiden då det blir för mycket jobb för mindre företag att 

göra en hållbarhetsrapport.  Medans andra respondenter tror att gränsvärdena kommer att 

sänkas då samhällets påtryckningar kommer göra en sänkning oundvikligt.  

 

6.3 Förändring av kompetensnivå 

 

Vad som var genomgående mellan respondenterna var att hållbarhetsrapportering inte 

kommer vara en central kompetens för alla revisorer utan endast ett fåtal experter kommer 

arbeta med detta område. Några respondenter nämnde att möjligtvis kommer de bli fler 

experter inom området men inte så att de blir en baskunskap för alla revisorer. Detta 

fenomen kan kopplas till Kempe (2013, s. 45) där ett svagt intresse från kundsidan ledde till 

ett svagt intresse hos byråerna i Sverige vilket kan förklara att kompetensen hos 

revisionsmedarbetarna inom området är bristande och därmed finns risken att andra experter 

konkurrerar ut andra på marknaden. I samma studie fanns även en uppfattning att 

samhällsfrågor- och hållbarhetsfrågor var mer aktuella bland de större klienterna jämfört 

med de mindre då de inte prioriterar hållbarhetsarbetet i samma utsträckning (Kempe, 2013, 

s.45). R1 nämner att de finns inga specialister inom hållbarhet i Norrland vilket kan kopplas 

till, som tidigare nämnt, Kempes (2013, s.45) studie att de är bara större klienter som berör 

hållbarhet och det är bara ett fåtal större bolag i Norrland vilket gör att behovet av en 

specialist inte är nödvändigt då företag kan ta hjälp av en specialist från ett större kontor. 

 

Endast ett fåtal revisorer har erhållit utbildning inom hållbarhetsrapportering vilket kan vara 

en följd av att få revisorer berör detta område i deras vardagliga jobb. Utifrån resultatet från 

vår studie var det en respondent som jobbade frekvent med hållbarhetsrapportering och 

resterande berörde bara ämnet. Anledningen till detta kan vara att kunderna har en låg 

efterfrågan på denna typ av tjänst och därmed är efterfrågan på att utbilda revisorer inom 

hållbarhet låg. Det var endast en respondent som hade någon typ av utbildning gällande 

hållbarhet och det var genom interna kurser. Den respondent som jobbade frekvent med 

hållbarhetsrapportering och hade utbildning inom de var personen som inte var auktoriserad 

revisor. Resterande respondenter har inte tagit del av någon kurs eller utbildning, varken 
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internt eller genom högskoleutbildning, som har berört hållbarhetsrapportering. Denna 

avsaknad av utbildningskompetens kan relateras till Bebbington et al (2014, s. 36) som 

nämner att hållbarhet inte är en accepterad kärnkunskap i dagens samhälle. Vad vi kan se 

från vår tid på högskolan är att hållbarhet blir mer och mer aktuellt i kursplanerna och några 

respondenter nämnde att på längre sikt kommer det vara en del utav utbildningen. Däremot 

argumenterar Bebbington et al. (2014) för att utbildning i skolan är misslyckat då 

läroplanerna är dåligt utformade, vilket vi tror kan bero på att ämnet är i sin linda. 

Thoradeniya et al. (2015, s. 1109) poängterar dock ut vikten av att ha med ämnet i 

kursplanen för att ändra synsättet kring hållbarhet, studien visar på ett positivt samband 

mellan utbildning och synsättet på hållbarhet.  

 

Ingen av respondenterna har stött på hållbarhet i utbildningsfasen men de har en förståelse 

att det är aktuellt för blivande revisorer. Att hållbarhetsredovisning blivit mer aktuell på 

senare tid kan stödjas till en liten del av att vi har erhållit utbildning i kurser inom ämnet. 

Detta skulle stämma överens med Wu et als. (2010, s.521) studie att antalet kurser som berör 

finansiellt beslutstagande med mänskliga och ekologiska aspekter i beaktande har ökats 

sedan början av 2000-talet.  Botes et al. (2014) tar upp att de finns ett behov av välutbildade 

människor med inriktning mot hållbarhet och att det snabbaste vore via yrkesverksammas 

inflytande och utgår vi från vad respondenterna har sagt att kraven på 

hållbarhetsrapporteringen kommer att öka så kommer troligtvis behovet av utbildning öka. 

Vi tror att ökade krav på utbildningar kommer leda till ökad kompetensnivå för revisorer 

vilket dock sägs emot av R3 då han inte tror att utbildningar kommer bli ett krav i framtiden. 

Enligt Dixon et al. (2004) är utbildning nyckeln till att en förändring ska kunna ske i ett 

etablerat mönster av socialt beteende och därför bör utbildning om hållbarhet redan inträffa 

på universitetsnivå för att kunna göra avtryck. De flesta respondenter trycker på att de endast 

kommer krävas fler specialister i framtiden vilket kan tänkas bero på att de är bara fåtal 

grupper som kräver hållbarhetsredovisning. Bebbington et al. (2014, s. 41–42) menar på att 

hela samhället måste hamna i fokus och inte bara specifika grupper för att uppmuntra till ett 

mer hållbart samhälle. Något som Revisorsinspektionen (2017, s. 7–8) har noterat är att 

framtiden är i behov av ny kompetens och har därför gett förslag till förändringar i 

utbildningen av revisorer. Ponera att revisorn i framtiden även behöver analysera innehållet 

i hållbarhetsrapporteringen och ny kompetens erfordras så är frågan hur det kommer bli 

bemött av revisionsbranschen. Utvecklingen av hållbarhets- och samhällsfrågor kan ha en 

påverkan på yrkets attraktionskraft. 

 

Flera respondenter menar på att samhällets bild av revisorsyrket är ett tråkigt yrke där 

arbetsuppgiften går ut på att vända papper. Däremot anser revisorerna själv att de är ett 

lärorikt yrke då det ger en utbildning, kundkontakt och erfarenhet inom många olika 

branscher. Det trycks även på att revisorn sitter på en kompetens som är eftertraktad av 

många på marknaden. FAR (Kempe, 2013, s.13) och Revisorsinspektionen (2017, s. 7) 

redogör för att revisorns samhällsnytta är att skapa förtroende mellan intressenter och 

företag. Yrket beskrivs som ett relativt avancerat för en nyanställd då det är mycket ansvar 

som en revisor ska leva upp till, yrket är rätt tufft och ibland kan revisorn åka på hårda 

motgångar vilket är ett tecken på att yrket kräver en hög kompetensnivån. En uppfattning 

som vi fått av respondenterna är att digitaliseringen och automatiseringen kommer leda till 

att revisorsyrket blir mindre attraktivt i framtiden då de blir ersatt av teknologin och det kan 

stödjas från Revisorsinspektionen (2017, s.7) som nämner att yrket kan bli ett bristyrke. 

Dock menar respondenterna att yrket kommer få ett litet uppsving då de spår en hårdare 

reglering i framtiden vilket kommer leda till högre arbetsbelastning.  

 

Revisorsinspektionen (2017, s.3) berättar om att ett steg för att öka attraktionskraften i yrket 

är att införa nya regler kring utbildningen av revisorer. En respondent menade på att tiden 
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från att börja utbildningen till att titulera sig som auktoriserad revisor är för lång och det 

uppskattas inte av många människor. Dagens krav gällande utbildning och praktik för att 

bli auktoriserad revisor gör det svårt att värva in nya medarbetare vilket kan vara incitament 

att ändra utbildningskraven som Revisorsinspektionen (2017) redogör för.   

 

Då samtliga respondenter representerade större byråer i Sverige så var tillgängligheten för 

att anlita extern kompetens relativt enkelt. En respondent nämnde att de fanns en 

specialistgrupp tillgänglig ifall komplicerade problem uppstod vilket tyder på att dessa 

byråer har goda utvecklingsmöjligheter samt resurser. Det här är en allmän åsikt bland 

medarbetare inom de större byråerna i Sverige som enligt FAR:s (Kempe, 2013, s.22–23) 

studie visade, för att behålla sin attraktivitet på marknaden måste byråerna prioritera trend-

, konkurrent- och marknadsanalyser. De större byråerna har ekonomiska fördelar som 

innebär att de kan söka hjälp hos specialister med relevant kompetens som kan bidra med 

en utveckling till företaget, vilket är något respondenterna även nämnde. Dock kommer den 

digitala utvecklingen påverka mindre byråerna så att den ekonomiska fördelen som större 

företag har kommer komma ikapp av den tekniska biten då bättre system blir 

implementerade. FAR:s (Kempe, 2013, s.31–32) undersökning menar på att dagens 

samhälle blir alltmer transparent vilket innebär att de blir svårare att undanhålla effektiva 

arbetsmetoder. Det vi tolkar från detta är att arbetsbelastningen kommer minska i framtiden 

med hänsyn till effektivare system och digitalisering vilket är något R3 även nämner.  

 

De flesta respondenter ansåg att hållbarhetsutvecklingen kommer ha en påverkan på 

arbetsbelastningen i framtiden då regelverken blir utförligare och ämnet blir alltmer centralt 

i samhället. Habek & Wolniak, (2013, s. 46) säger att kvaliteten på hållbarhetsrapporten 

tenderar att vara högre där reglerad hållbarhetsrapportering förekommer. Vi tror att vid en 

ökad kvalité på rapporten så ökas kompetenskravet hos revisorer och de leder indirekt till 

att omfattningen och arbetsbelastningen ökar. Detta är något våra respondenter har tagit upp 

men att de finns en motpol till detta också, vilket är digitaliseringen och automatiseringen. 

Ska ett företag hållbarhetsrapportera enligt G4:s riktlinjer så ska företaget beakta både de 

finansiella aspekterna samt de icke-finansiella där företaget tar hänsyn till de sociala, 

ekonomiska och miljömässiga faktorerna (GRI, u.å.,b). Utifrån vad respondenterna har sagt 

om utvecklingen av hållbarhet så kommer G4:s riktlinjer utvecklas och bli mer komplexa, 

detta innebär att kompetensnivån kommer bli påverkad av hållbarhetsutvecklingen. Dixon 

et al. (2004) redogör för att hållbarhetsrapporten bör granskas och analyseras av en 

sakkunnig revisor inom hållbarhet, för denna person bör nämligen vara insatt i de system 

och interna kontroller som finns för att utföra granskningen på rätt sätt. Ett revisorsteam bör 

idag bestå utav finansiella revisorer samt specialister med särskild kompetens. Flertalet 

respondenter har uppgett att de tror på en hållbarhetsutveckling och att de kommer krävas 

fler specialister i framtiden som hanterar hållbarhetsfrågor.  

 

Hållbarhetsrapporten medverkar även till en bättre insyn i företag om hur de tänker attackera 

kommande risker på både övergripande plan samt en operativ nivå och vem som är ansvarig 

för aktiviteterna (GRI, u.å.,b). Det skulle bli enklare för en intressent att se fördelarna och 

nackdelarna med företag ifall G4:S riktlinjer följs (GRI, u.å.,b). Vilket skulle kunna 

innebära att de blir lättare att se för en blivande revisor vilka arbetsuppgifter som personen 

får hantera, detta skulle kunna leda till att attraktionskraften i yrket ökar.  
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7. Avslutande diskussion 
 

I detta kapitel kommer vi att redogöra de slutsatser som kan dras utifrån analyskapitlet med 

hänsyn till studiens problemformulering samt syfte. Kapitlet inleds med en presentation av 

studiens syfte och vidare identifieras vilka praktiska rekommendationer denna studie 

kommer bidra med. Slutligen kommer vi ge förslag för framtida forskning inom ämnet.  

 

7.1 Slutsats 

 

Hållbarhetsrapportering är ett aktuellt ämne utifrån ett samhällsperspektiv och dess 

förändringar de står inför. Vad som kan tänkas bli påverkad av samhällets utveckling är 

revisionsbranschen och därför behöver byråerna anpassa sig för att revisorns roll ska behålla 

sin betydelse och vara ett accepterat yrke i framtiden. Det huvudsakliga syftet med denna 

studie var att ta reda på om utvecklingen av hållbarhet kan förändra kompetensnivån hos 

revisorer och på vilket sätt lösningen är. Det sekundära syftet var att ta reda på om 

revisionsbyråerna kommer behöva anställa fler medarbetare i takt med att hållbarhetsarbetet 

blir mer omfattande. Denna undersökning har gjorts genom kvalitativa intervjuer med 

revisorer och en senior manager inom hållbarhetsrapportering på en revisionsbyrå. Därefter 

har vi gjort en analys på det empiriska underlaget där stöd från den teoretiska referensramen 

tagits för att sedan lyfta fram slutsatser som ämnar till att besvara våra syftesfrågor.  

 

Något som har uppmärksammats bland våra respondenter är att hållbarhetsfrågor blir 

alltmer ett problem där det finns miljöhot, mänskliga rättigheter och korruption som inte 

följs på rätt sätt. De olika respondenterna ser dock inte hållbarhetsrapporteringen som det 

självklara valet för att lösa de problem som finns med dessa frågor. Framförallt en 

respondent trodde absolut inte att lösningen till dessa hållbarhetsproblem var via 

hållbarhetsrapportering. De flesta respondenter tror att hållbarhetsrapporteringen kan få 

finansiella fördelar i och med att de skapar ett gott rykte och förtroende för företag som 

upprättar en hållbarhetsrapportering. De tror att det krävs hårdare reglering för att lättare 

kunna jämföra olika företags hållbarhetsrapporter och att en lagstiftning skulle innebära att 

företag lämnar riktiga uppgifter gällande hållbarhetsfrågor för att fullgöra kraven. De flesta 

var eniga med att det skulle krävas lagstadgade regler för att få en trovärdigare 

hållbarhetsrapport vilket vi också tror.  

 

Vad vi kan utläsa från det empiriska underlaget samt analysen är att de finns vissa faktorer 

som är mer centrala än andra inför framtiden revision. De faktorer som främst tagits upp är 

digitaliseringen och automatiseringens påverkan men även har utvecklingen av hållbarhet 

varit på tapeten, där miljöfrågor varit det mest centrala. Respondenterna har beskrivit att 

revisorns roll har gått från att arbeta med papper och penna till att jobba med analytiska 

system och checklistor där utvecklingspotentialen fortfarande är enorm. I framtiden tror 

respondenterna att fler automatiseringsprocesser kommer införas och att elektroniska 

signaturer kommer kunna utnyttjas för årsredovisningar etc. Denna utveckling kommer leda 

till att mer tid frigörs åt andra uppgifter som t.ex. rådgivning. Revisorns roll bör ifrågasättas 

i och med denna utveckling då den traditionella revisionen kommer minska i omfattning 

och istället kommer fokus ligga på rådgivning samt hållbarhetsrapportering. Rådgivning är 

något som ligger i fokus för revisorer då det i större grad kommer bli inkluderad i 

revisionsbranschen för det är något som kunderna efterfrågar alltmer men även mer tid 

kommer kunna finnas för att bemöta den nya kompetensnivå som utvecklingen av hållbarhet 

kommer innebära. Det är något som vi och respondenterna tror att vid hårdare reglering av 

hållbarhetsrapportering kommer det krävas högre kompetensnivå av revisorerna där 

utbildning genom högskola eller interna kurser är ett sätt att lösa denna fråga.  
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Utbildningsfrågan är något vi ansett varit viktig gällande kompetensnivån hos revisorer och 

därför har vi undersökt denna fråga i studien också. Det vi tolkar utifrån resultatet var att de 

kommer att komma fler utbildningar inom hållbarhet och att denna utbildning antingen 

kommer från universitet eller interna kurser från arbetsgivaren. Idag har utbildningen från 

skolan inte så stor påverkan på blivande revisorer vilket vi tror grundar sig i det dåliga 

upplägget av läroplanerna. Vad som vi själva upplevt är att hållbarhetsrapporteringen inte 

är en kärnkunskap utan finns bara som ett delmoment i vissa kurser där huvudfokus ligger 

på annat. Det skulle kunna kopplas till samhällets efterfrågan på hållbarhetsrapportering att 

det fortfarande är i sin linda och därför krävs det inte någon större kunskap inom området. 

Vad vi kan tyda från vår analys är att respondenterna tror att i takt med 

hållbarhetsutvecklingen så kommer utbildning inom detta ämne komma naturligt men kan 

även bli ett grundläggande krav i framtiden.  

 

Regleringen är något som har haft en stor betydelse inom revisionsbranschen då revisionen 

är styrd av dessa krav och, som tidigare nämnt, införandet av checklistor. Något som har 

uppmärksammats bland respondenterna är att reglerna inte är anpassade för alla typer av 

bolag då dom anser att revisionen inte behöver vara lika omfattande för ett stort bolag som 

det behövs för ett mindre bolag. En respondent nämner att en ändring av kravet på 

revisionsplikten skulle kunna vara en lösning, att eventuellt ta bort den helt skulle leda till 

att mer tid skulle kunna läggas på rådgivnings- och hållbarhetsfrågor. 

 

Avslutningsvis kan vi utläsa från våra respondenter att hållbarhetsrapportering är ett aktuellt 

ämne och att de flesta tror på en positiv utveckling av ämnet. Det är ett växande område där 

samhällets påtryckningar spelar en stor roll på vilken nivå rapporteringen kommer ligga på 

men även från myndigheternas sida om hur hård reglering som kommer införas. Företag 

kommer att behöva anpassa sig längs med utvecklingen av hållbarhet för att behålla ett gott 

rykte gentemot samhället men även för att följa de nya lagkrav som kan tänkas infalla i 

framtiden. Utifrån analysen så är slutsatsen att kompetensnivån hos revisorer kommer bli 

påverkad av hållbarhetsutvecklingen då det kommer krävas en grundläggande kunskap 

inom hållbarhet. Där vill vi dock påpeka att en av sex respondenter inte ansåg att det 

kommer ha en påverkan vilket leder till att trovärdigheten sjunker i slutsatsen. Denna 

förändring av kompetensnivå kommer leda till att fler utbildningar inom ämnet hållbarhet 

kommer behöva genomföras för en revisor enligt vår tolkning av det empiriska materialet. 

Den ökade omfattning av revisionsarbetet, med hänsyn till hållbarhetsarbetet, tror däremot 

respondenterna att lösningen kommer vara via fler specialister inom området men att det 

inte kommer behövas anställas fler revisorer. Revisionsbranschen kommer ha likartad 

utformning som det är idag men att avdelningen som jobbar med hållbarhet är större samt 

att en grundläggande kunskap finns hos alla revisorer. Överlag så är analysen att den totala 

omfattningen av revisionsarbetet inte kommer att öka då digitaliseringen och 

automatiseringen kommer leda till att andra processer blir effektivare. Det råder delade 

meningar om yrkets attraktionskraft i framtiden då regelverken kommer bli mer komplexa 

men att de finns bättre system att lösa dessa processer på. Vi tror att hållbarhetsutvecklingen 

kommer leda till ett uppsving i yrket då dessa samhälls- och miljöfrågor blir allt mer 

centrala.  

 

7.2 Begränsningar  

 

I studien så finns det begränsningar som gör att det kan vara svårt att dra slutsatser till andra 

miljöer. En är att vi endast har pratat med revisorer från de största revisionsbyråerna där alla 

förutom en tillhör BIG-4. Den respondenten tillhörde Grant Thornton som också får ses som 

en stor revisionsbyrå även om den inte är bland de fyra största. Vidare så är det endast sex 

intervjuer i studien som är väldigt få som gör att man kan ifrågasätta om resultatet hade varit 
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annorlunda om vi hade haft fler respondenter. Det vi dock märkte var att det var svårt att få 

folk att ställa upp på intervjuer då många kände att de inte hade så mycket att tillföra ämnet. 

De vi intervjuade var även alla från städer som är nära varandra geografiskt med liknande 

invånarantal som gör att de har väldig liknande förutsättningar i deras arbete som gör att det 

kan vara svårt att överföra resultatet till andra miljöer. En respondent var i Stockholm men 

han jobbade inte som revisor utan arbetar uteslutande med hållbarhetsrapporter för den 

revisionsbyrån som han jobbar för. Genomgående ansåg respondenterna att det var svårt att 

förutse vilka faktorer som kan påverka hållbarhetsutvecklingen samt vilka förändringar som 

komma skall, vilket kan ha att göra med att de flesta respondenternas arbete berör hållbarhet 

i väldigt liten utsträckning. 

  

 

7.3 Praktiska rekommendationer 

 

Vi vill med denna studie förbereda revisionsbyråerna inför framtida förändringar, med 

hänsyn till hållbarhetsutvecklingen, som kan påverka revisionsbranschen. Studien bidrar 

med vilka förändringar som kan komma ske och utlåtanden från olika revisorers perspektiv 

kring ämnet. Resultatet skapar underlag för hur revisionsbyråer skall kunna positionera sig 

och bilda strategier i takt med förändringarna. Vad vi kan se utifrån studiens resultat är att 

reglering, digitalisering och hållbarhetsutvecklingen kommer påverka revisionsbranschens 

förändringar och därmed kan byråerna med hjälp av resultatet bilda en uppfattning om hur 

de ska attackera framtida problem. Denna studie kan även bidra till en uppfattning om 

revisorsyrkets framtid för nyexaminerade ekonomistudenter. Vad vi kan utläsa från 

analysen är att rådgivning kommer ha en större roll i framtiden samt att hållbarhetsarbetet 

kommer vara mer aktuellt. Det vill säga att den traditionella revisionen för en revisor 

kommer förändras då yrket måste anpassa sig till samhällets utveckling.  

 

Revisorns roll är som sagt att säkerställa att den finansiella information som ett företag 

avlägger speglar en rättvisande bild av verksamheten och skall även revisorn beakta 

hållbarhetsrapporteringen i sin revision där hårdare reglering kan komma ske så kan 

kompetensnivån för revisorer bli högre. Denna kompetensnivå kan då komma från olika 

utbildningar och interna kurser. Revisorsnämndens uppgift är att bidra med auktoriserade 

revisorer i näringslivet och med tanke på resultatet från vår studie bör fler utbildningar på 

skolnivå tillträda för att bidra till en utveckling av hållbarhetstänket och möta de framtida 

utmaningar som finns. Vad vi kan tolka från vår undersökning är att fler bolag kommer 

syssla med hållbarhetsrapportering och det i nuläget inte finns något utbildningskrav inom 

området. Skulle en statlig myndighet infoga ett grundläggande krav om hållbarhet i 

utbildningarna så skulle anpassningen till hållbarhetsutvecklingen ske redan på skolnivå.  

 

Revisorerna har en stor roll i näringslivet och således en viktig roll till utvecklingen av ett 

hållbart samhälle. Hållbarhetsrapportering är ett färskt område med stor potential till 

utveckling och därmed bör hårdare praxis och standardiserade rapporter eftersträvas för att 

erhålla en hög kvalité på hållbarhetsrapporten.  

 

7.4 Framtida forskning 

 

Vi vill med denna studie skapa underlag för fortsatt forskning inom området. Ett förslag till 

studie är att utföra en replikation till studien med andra förutsättningar gällande vilken typ 

av respondent samt annorlunda avgränsningar. En studie med andra avgränsningar skulle 

innebära en större chans att kunna generalisera hur en revisionsbyrå agerar som yrkesgrupp 

när dessa typer av förändringar kan ske. Hållbarhetsrapporteringen har många ansikten och 

därför finns det ett stort forskningsområde i framtiden inom ämnet. Majoriteten av 
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respondenterna i denna studie befinner sig i de norra delarna av Sverige vilket kan förklara 

att de flesta respondenter inte hanterar hållbarhetsrapporter på daglig basis då företag inte 

är tillräckligt stora för att uppfylla gränsvärdena. De företag som uppfyller gränsvärdena är 

oftast lokaliserade i storstadsregionerna. Vi tror därför att det skulle vara intressant att utföra 

en liknande studie på större ort där revisorn hanterar större klienter. Detta skulle kunna ge 

en ny infallsvinkel på faktorerna som berörs.  

 

Ett annat förslag till framtida forskning är att utföra samma studie fast några år framåt. Då 

är de möjligt att nya lagförslag har inrättats och marknaden har utvecklats samt anpassat sig 

utifrån de nya regleringar som inträtt. En jämförelse på hur hållbarhetsarbetet ser ut idag 

och vad för kompetensnivå de sätts på dagens revisorer och efter införande av nya regelverk 

inom hållbarhetsrapportering och vad för inverkan det har på kompetensnivån på framtidens 

revisorer. Då företag alltmer väljer att frivilligt att hållbarhetsrapportera vore de intressant 

att se en jämförelse mellan antalet som frivilligt gör det i dagens läge och efter några år. 

Vidare skulle undersökningen kunna inkludera om hållbarhet tillhör en grundläggande 

kunskap hos revisorer.  

 

Vi la märke till att de flesta inom revisionsbranschen har redovisning och rådgivning i sitt 

tjänsteutbud också vilket gör att de är sammankopplade till varandra. Vi anser därför att de 

vore intressant att utveckla denna studie genom att inkludera medarbetare som hanterar de 

andra tjänsteområden. Detta för att se hur dessa olika områden blivit påverkad av 

utvecklingen av hållbarhet och därmed kan ett annat perspektiv på revisionsbranschen 

bildas.    

 

Detta ämne erbjuder många olika forskningsområden då de är relativt nytt och områdena är 

stora. Många vinklar skulle kunna göras enskilt på Sverige men att inkludera hela EU skulle 

leda till ett bredare perspektiv på forskningsområdet. Det här var några förslag som berör 

liknande ämnen som berörs i vår studie.   

 

7.5 Kvalitetskriterier  

 

För att kunna visa på att trovärdighet i sin studie när kvalitativ forskning används så är det 

viktigt att kunna visa att resultaten baseras på handlingssätt och metoder som innebär god 

forskning (Denscombe, 2009, s. 378). Inom kvantitativ forskning brukar begreppen 

reliabilitet och validitet användas som kriterier som bör uppfyllas för att studien ska ses som 

tillförlitlig och replikerbar (Bryman & Bell 2013). Att dessa kriterier inte användas lika ofta 

vid kvalitativ forskning är på grund av att kvalitativa forskare har ifrågasatt hur relevanta 

dessa begrepp är ur ett kvalitativt perspektiv. Från detta så har forskare Lincoln och Guba 

(1985) samt Guba och Lincoln (1994) introducerat trovärdighet som ett nytt begrepp som 

innefattar fyra delkriterier som är: Tillförlitlighet, Överförbarhet, Pålitlighet och 

Konfirmering/bekräftelse. Då vi använder oss av kvalitativ forskning har vi tagit det i 

hänsyn. 

 

Tillförlitlighet  

 

Den data vi använt oss av för att göra vår analys kommer från våra respondenter så är det 

viktigt att vi har uppfattat deras svar på ett riktigt sätt. Ett led i detta är att vi har erbjudit 

alla våra respondenter att få deras intervjuer utskickade både den inspelade intervjun och en 

transkribering. Detta för att det ska ha möjlighet att kunna läsa igenom och kunna korrigera 

eller lägga till ny information om de tycker att nåt svar blivit otydligt eller missvisande. Vid 

intervjuerna så deltog båda i alla förutom vid en intervju för att kunna stämma av att vi har 
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tolkat svaren från respondenterna på samma sätt. Vi har även lyssnat igenom intervjuerna 

flera gånger i efterhand för att minimera risken för feltolkningar. 

 

Överförbarhet 

 

Med överförbarhet menas att resultatet kan överföras i en annan omgivning och miljö och 

detta är något som är en viktig del inom kvalitativ forskning för att kunna tolka resultatet 

(Bryman & Bell, 2013, s. 403–404). Detta då det inom kvalitativ forskning kan vara svårt 

att generalisera då urvalet ofta består av en mindre grupp med liknande kunskaper och 

egenskaper. Vi tycker att det resultatet som vi fått inte kan generaliseras till andra miljöer 

då vi har haft så få respondenter som har liknande förutsättningar. Skulle en studie göras 

om med de förutsättningar som vi haft i denna studien så tror vi att det skulle bli ett liknande 

resultat. Även personliga åsikter och kunskaper är något som kan ha påverkat studien och 

som kan ha påverkat när resultatet ska överföras. 

 

Pålitlighet 

 

Pålitlighet i studien innebär att forskarna har haft en granskande och kritisk attityd (Bryman 

och Bell, 2013, s. 405). Alla delar i forskningsprocessen som metodval, förförståelse och 

eventuella omständigheter som kan betraktas som avvikelser från det ordinära för att kunna 

visa att de val som gjorts i studien är passande. Vi har försökt att visa tydligt kring de val vi 

gjort under studiens gång för att kunna visa pålitlighet på ett verklighetstroget sätt. Under 

tiden vi har skrivit studien så har vi fått hjälp av handledare och haft seminarium med 

opponenter där vi mottagit feedback för vår studie. 

 

Konfirmering/Bekräftelse 

 

Det sista delkriteriet som anses stärka trovärdigheten är bekräftelse och det syftar till 

objektiviteten i studien där det ska framgå hur studien kan ha påverkats av personliga 

värderingar och teoretiska kunskaper i slutsatserna (Bryman och Bell, 2013, s. 405). För att 

uppfylla detta så har vi visat på vilka kunskaper vi har inom ämnet i förförståelsen. Detta 

för att visa på hur resultatet kan ha blivit påverkat av våra förkunskaper och erfarenheter 

inom ämnet. 

 

 

  



 

47 
 

Referenser 
 

Ahrne, G. & Svensson, P. (2015). Handbok i kvalitativa metoder. 2:a uppl. Stockholm: 

Liber. 

 

Anthony, R.N., Govindarajan, V., Hartmann, F., Kraus, K. & Nilsson., G. (2014). 

Management control systems. 1:st European ed., Maidenhead, Berkshire: McGraw-Hill 

Education.  

 

Bebbington, J., Unerman, J. & O’Dwyer, B. (2014). Sustainability accounting and 

accountability. 2:a uppl. Abingdon: Routledge. 

 

Botes, V., Low, M. & Chapman, J. (2014). Is accounting education sufficiently sustainable? 

Sustainability Accounting, Management and Policy Journal, 5 (1), 95-124. 

 

Bryman, A. (1997). Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning. Lund: 

Studentlitteratur.  

 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. 2:a uppl. Malmö: Liber. 

 

Byues, K., Donald, D., & Anita, R. (2013). Sustainability Makes Auditors See Green. SAM 

Advanced Management Journal. (07497075), 78(2), 25-63. 

 

Carrington, T. (2015). Revision. 2:a uppl. Stockholm: Liber.  

 

Collis, J. & Hussey, R. (2014). Business Research. 4:e uppl. London: Palgrave Macmillan. 

 

Cuadrado-Ballesteros, B., Martínez-Ferrero, J., & García-Sánchez, I.M. (2017). Mitigating 

information asymmetry through sustainability assurance: The role of accountants and 

levels of assurance. International Business Review, 26(6), 1141-1156.  

 

DeAngelo, L. E. (1981). Auditor size and audit quality. Journal of Accounting and 

Economics 3, (3.), 183–199. 

 

De Silva, D.G. & Pownall, R.A.J. (2014). Going green: does it depend on education, gender 

or income? Applied Economics, 46 (5), 573-586.  

 

Dienes, D., Sassen, R., & Fischer, J. What are the drivers of sustainability reporting? A 

systematic review. (2016). Sustainability Accounting, Management and Policy Journal, 

7(2), 154-189. 

 

DiMaggio, P. & Powell, W. (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism 

and Collective Rationality in Organizational Fields. American Sociological Review, 48 (2), 

147-160.  

 

Dixon, R., Mousa, G. A. & Woodhead, A. D (2004). The necessary characteristics of 

environmental auditors: A review of the contribution of the financial auditing profession. 

Accounting Forum, 28(2), 119-138 

 

Eilifsen, A., Messier, W., Glover, S., & Prawitt, D. (2013). Auditing and assurance services. 

(3.rd ed.). New York: McGraw-Hill 

 



 

48 
 

Ejvegård, R. (2009). Vetenskaplig metod. 4. uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

Elkington, J. (1997). Cannibals with forks : The triple bottom line of 21st century business. 

Oxford: Capstone Publishing Limited 

 

Fagerström, A., & Hartwig, F. (2016). Accounting for a sustainable use of resources and 

capital maintenance: A value-added approach. International Journal Of Sustainability In 

Economic, Social And Cultural Context, 12 (4), 35-43.  

 

Fagerström, A., Hartwig, F., & Cunningham, G. (2017). Accounting and Auditing of 

Sustainability: Sustainable Indicator Accounting (SIA). Sustainability: The Journal of 

Record, 10(1), 45-52. 

 

FAR Föreningen auktoriserade revisorer. FAQ Hållbarhetsredovisning enligt ÅRL. 

[Broschyr]. Stockholm: FAR. https://www.far.se/globalassets/pdf-ovrigt/faq-

hallbarhetsrapportering_slutgiltig.pdf  [Hämtat 2019-03-04].  

 

FAR, Föreningen auktoriserade revisorer. (2017a). Det här är FAR. FAR. [Hemsida]. 

https://www.far.se/far/vision-och-uppdrag/ [Hämtad 2019-03-09].  

 

FAR, Föreningen auktoriserade revisorer. (2017b). Ny rekommendation - RevR 12 

Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten [Publicerat dokument].  

Stockholm: FAR. https://www.far.se/nyheter/2017/december/ny-rekommendation-om-

revisorns-yttrande-om-den-lagstadgade-hallbarhetsrapporten/ [Hämtad 2019-02-24]. 

 

 FAR, Föreningen auktoriserade revisorer. (2017c). Revisorstjänster.  

FAR. [Hemsida]. https://www.far.se/medlemskategorier/revisor/revisonstjanster/. [Hämtad 

2019-02-23]. 

 

 FAR, Föreningen auktoriserade revisorer. (2017d). Samlingsvolymen 2019 - Revision. 

FAR. [Hemsida].https://kompetens.far.se/bok/samlingsvolymen-2019-redovisning/ 

[Hämtad 2019-03-18]. 

 

FAR Förlag (2005). Revision - En praktisk beskrivning. Stockholm: FAR Förlag.  

 

Fejes, A. & Thornberg, R. (2009). Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber 

 

Francis, J. (2011). A Framework for Understanding and Researching Audit Quality. 

AUDITING: A Journal of Practice & Theory, 30 (2), 125-152.  

 

Fransson, N, Gärling, T (1999). Environmental concern: conceptual definitions, 

measurement methods, and research findings, Journal of Enviromental Psychology, 19 (4), 

369-382.  

 

Global Reporting Initiative, (u.å.,a). About GRI. Global Reporting Initiative. [Hemsida]. 

https://www.globalreporting.org/information/about-gri/Pages/default.aspx/. [Hämtad 

2019-02-16].  

 

Global Reporting Initiative, (u.å.,b). The benefits of sustainability reporting. Global 

Reporting Initiative. [Hemsida].  

https://www.globalreporting.org/information/sustainability-reporting/pages/reporting-

benefits.aspx [Hämtad 2019-02-16]. 

https://www.far.se/globalassets/pdf-ovrigt/faq-hallbarhetsrapportering_slutgiltig.pdf
https://www.far.se/globalassets/pdf-ovrigt/faq-hallbarhetsrapportering_slutgiltig.pdf
https://www.far.se/far/vision-och-uppdrag/
https://www.far.se/nyheter/2017/december/ny-rekommendation-om-revisorns-yttrande-om-den-lagstadgade-hallbarhetsrapporten/
https://www.far.se/nyheter/2017/december/ny-rekommendation-om-revisorns-yttrande-om-den-lagstadgade-hallbarhetsrapporten/
https://www.far.se/medlemskategorier/revisor/revisonstjanster/
https://kompetens.far.se/bok/samlingsvolymen-2019-redovisning/
https://www.globalreporting.org/information/about-gri/Pages/default.aspx/
https://www.globalreporting.org/information/sustainability-reporting/pages/reporting-benefits.aspx
https://www.globalreporting.org/information/sustainability-reporting/pages/reporting-benefits.aspx


 

49 
 

 

Guba, E. G. & Lincoln Y. S. (1994), Competing paradigms in qualitative research. 

Handbook of qualitative research, 2(163-194), 105.  

 

Hąbek, P., & Wolniak, R. (2013). European Union Regulatory Requirements Relating to 

Sustainability Reporting. The case of Sweden. Sci. J. Marit. Univ. Szczecin, 34., 40–47. 

 

Hąbek, P., & Wolniak, R. (2016). Assessing the quality of corporate social responsibility 

reports: The case of reporting practices in selected European Union member states. Quality 

& Quantity, 50, 399-420. 

 

Healy, & Palepu. (2001). Information asymmetry, corporate disclosure, and the capital 

markets: A review of the empirical disclosure literature. Journal of Accounting and 

Economics, 31(1), 405-440. 

 

IAASB (2018). IAASB. [Hemsida]. https://www.iaasb.org/. [Hämtad 2019-03-11].  

 

Jensen, K.M. (1995). Kvalitativa metoder för samhälls- och beteendevetare. Lund: 

Studentlitteratur.  

 

Jensen, & Meckling. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and 

ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305-360. 

 

Johansson Lindfors, M. (1993). Att utveckla kunskap. Lund: Studentlitteratur.   

 

Kaplan, S. (2012). The Business Model Innovation Factory: How to stay relevant when the 

world is changing. Hoboken: John Wiley & Sons, Incorporated. 

 

Kempe, M. (2013). Framtidens rådgivning, redovisning och revision - En resa mot år 2025. 

[Rapport]. FAR. https://www.far.se/globalassets/pdf-ovrigt/branschen-2025/framtidens-

radgivning-redovisning-och-revision---kairos-futures-rapport.pdf [Hämtad 2019-02-07].  

 

Knechel, W., Niemi, L., & Sundgren, S. (2008). Determinants of Auditor Choice: Evidence 

from a Small Client Market. International Journal of Auditing, 12(1), 65-88 

 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. 2:a uppl. Lund: 

Studentlitteratur.   

 

Lamberton, G. 2005. “Sustainability Accounting—A Brief History and Conceptual 

Framework.” Accounting Forum, 29 (1): 7–26. 

 

Lennartsson, R. (2016). Hållbarhetslagen - så slår de nya kraven. Tidningen Balans, 

[Online] 23 maj. Tillgänglig via; https://www.tidningenbalans.se/nyheter/hallbarhetslagen-

sa-blir-den/. [2019-03-12]  

 

Lewis, J., & Weigert, A. (1985). Trust as a Social Reality. Social Forces, 63(4), 967-985. 

 

Lincoln, Y.S. &  Guba, E. (1985), Naturalistic inquiry. Beverly Hills, CA: Sage 

 

Lynch, N.C., Lynch, M.F. & Casten, D.B. (2014). The Expanding Use of Sustainability 

Reporting. The CPA Journal, 84 (3), 18-24. 

https://www.iaasb.org/
https://www.far.se/globalassets/pdf-ovrigt/branschen-2025/framtidens-radgivning-redovisning-och-revision---kairos-futures-rapport.pdf
https://www.far.se/globalassets/pdf-ovrigt/branschen-2025/framtidens-radgivning-redovisning-och-revision---kairos-futures-rapport.pdf
https://www.tidningenbalans.se/nyheter/hallbarhetslagen-sa-blir-den/
https://www.tidningenbalans.se/nyheter/hallbarhetslagen-sa-blir-den/


 

50 
 

 

Nilsson, H. (2000). Informationsteknik som drivkraft i granskningsprocessen: En studie av 

fyra revisionsbyråer. Doktorsavhandling. Linköping: Linköpings universitet.  

 

O’Dwyer, B. (2011). The case of sustainability assurance: constructing a new assurance 

service. Contemporary Accounting Research, 28 (4), 1230–1266. doi:10.1111/j.1911- 

3846.2011.01108. [Hämtad 2019-02-16] 

 

PwC PriceWaterhouseCoopers, (2017). Sustainability Reporting. PwC. [Hemsida]. 

https://www.pwc.com/gx/en/services/sustainability/monitoring-and-

reporting.html[Hämtad 2019-02-09].  

 

Proposition 2015/16:193 Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy  

https://www.regeringen.se/49aea4/contentassets/951e5cdee12e439c87828e06c7f268a6/for

etagens-rapportering-om-hallbarhet-och-mangfaldspolicy [Hämtad 2019-02-10]. 

 

Revisorsinspektionen, (u.å.,a) Bli revisor. Revisorsinspektionen. [Hemsida]. 

https://www.revisorsinspektionen.se/bli-revisor/. [Hämtad 2019-02-08]. 

 

Revisorsinspektionen (u.å.b). Historik. Revisorsinspektionen. 

https://www.revisorsinspektionen.se/om-ri/historik/. [Hämtad 2019-02-08]. 

 

Riksrevisionen (2017). Avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag – en reform som 

kostar mer än den smakar. [Rapport]. Stockholm: Riksrevisionen. 

https://www.riksrevisionen.se/download/18.3daa1b3d160c00a26d2c0f3/15184354992 

82/RiR_2017_35_REVISIONSPLIKT_ANPASSAD.pdf. [Hämtad 2019-03-22]. 

 

Scott, W.H. (2003). Financial Accounting Theory. Pearson Education. Third Edition 

 

SFS 1999:1079 Revisionslag. Stockholm: Justitiedepartementet 

 

SOU 2008:32. Avskaffande av revisionsplikten för små företag. Stockholm: 

Justitiedepartementet. 

 

Sinclair, H. (2016). Sveriges revisorer har nyckeln till framtiden. Tidningen Balans, 9. 

https://www.tidningenbalans.se/debatt/sveriges-revisorer-har-nyckeln-till-framtiden/ 

[Hämtad 2019-03-15] 

 

Sundgren, Stefan, Sundgren, Nilsson, Nilsson, Henrik, & Nilsson, Stellan. (2013). 

Internationell redovisning : Teori och praxis (3., [förändrade] uppl. ed.). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Svensk Handel (2017). Svensk Handels hållbarhetsundersökning 2017. [Rapport]. Svensk 

Handel.  https://www.svenskhandel.se/globalassets/dokument/aktuellt-och-

opinion/rapporter-och-foldrar/hallbar-handel/hallbarhetsundersokning-2017.pdf [Hämtad 

2019-02-20] 

 

Svensk Handel (2018). Svensk Handels hållbarhetsundersökning 2018. [Rapport]. Svensk 

Handel. https://www.svenskhandel.se/globalassets/dokument/aktuellt-och-

opinion/rapporter-och-foldrar/hallbar-handel/svensk-handels-hallbarhetsundersokning-

2018.pdf [Hämtad 2019-05-02] 

 

https://www.pwc.com/gx/en/services/sustainability/monitoring-and-reporting.html
https://www.pwc.com/gx/en/services/sustainability/monitoring-and-reporting.html
https://www.regeringen.se/49aea4/contentassets/951e5cdee12e439c87828e06c7f268a6/foretagens-rapportering-om-hallbarhet-och-mangfaldspolicy
https://www.regeringen.se/49aea4/contentassets/951e5cdee12e439c87828e06c7f268a6/foretagens-rapportering-om-hallbarhet-och-mangfaldspolicy
https://www.revisorsinspektionen.se/bli-revisor/
https://www.revisorsinspektionen.se/om-ri/historik/
https://www.riksrevisionen.se/download/18.3daa1b3d160c00a26d2c0f3/15184354992
https://www.riksrevisionen.se/download/18.3daa1b3d160c00a26d2c0f3/15184354992
https://www.tidningenbalans.se/debatt/sveriges-revisorer-har-nyckeln-till-framtiden/
https://www.svenskhandel.se/globalassets/dokument/aktuellt-och-opinion/rapporter-och-foldrar/hallbar-handel/hallbarhetsundersokning-2017.pdf
https://www.svenskhandel.se/globalassets/dokument/aktuellt-och-opinion/rapporter-och-foldrar/hallbar-handel/hallbarhetsundersokning-2017.pdf
https://www.svenskhandel.se/globalassets/dokument/aktuellt-och-opinion/rapporter-och-foldrar/hallbar-handel/svensk-handels-hallbarhetsundersokning-2018.pdf
https://www.svenskhandel.se/globalassets/dokument/aktuellt-och-opinion/rapporter-och-foldrar/hallbar-handel/svensk-handels-hallbarhetsundersokning-2018.pdf
https://www.svenskhandel.se/globalassets/dokument/aktuellt-och-opinion/rapporter-och-foldrar/hallbar-handel/svensk-handels-hallbarhetsundersokning-2018.pdf


 

51 
 

Taylor, D., Sulaiman, M. & Sheahan, M. (2001). Auditing of environmental management 

systems: A legitimacy theory perspective. Managerial Auditing Journal, 16(7), 411-422. 

 

The European Parliament and The Council of The European Union, Directive 2014/95/EU, 

the 22 October 2014, regarding disclosure of non-financial and diversity information by 

certain large undertakings and groups. Tillgänglig via:  

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0095&from=EN  

[Hämtad 2019-02-02] 

 

Thoradeniya, P., Lee, J., Tan, R. & Ferreira, A. (2015). Sustainability reporting and the 

theory of planned behaviour. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 28 (7), 1099-

1137.  

 

Thurén, T. (2013). Källkritik. 3:e uppl. Stockholm: Liber.  

 

UNWCED, United Nations World Council for Environment and Development (1987). 

Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. 

Oxford University Press: Oxford.2016 

 

Widerberg, K. (2002). Kvalitativ forskning i praktiken. Lund: Studentlitteratur. 

 

Wu, Y-C. J., Huang, S., Kuo, L. & Wu, W-H. (2010). Management Education for 

Sustainability: A Web-Based Content Analysis. Academy of Management Learning & 

Education, 9 (3), 520–531. 

 

Öhman, P. & Wallerstedt, E. (2012). Audit regulation and the development of the 

auditing profession: The case of Sweden. Accounting history, 17 (2), 241-257. 

 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0095&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0095&from=EN


 

52 
 

Appendix 1: Intervjuguide  
 

 Inledande information  

 

•  Presentation av oss själva samt studiens syfte.   

•  Fråga om respondenten samtycker till inspelning med bandspelare.  • 

•  Redogörelse för hur respondentens svar kommer att användas och att svaren 

kommer att hanteras och behandlas konfidentiellt.  

•  Information om intervjuens tidsram.  

•  Fråga om respondenten vill vara anonym eller ej samt informera att alla svar är 

frivilliga och att intervjun när som helst kan avslutas.    

 

Bakgrundsfrågor  

1. Vad är din befattning och roll i företaget och hur många års erfarenhet har du inom yrket 

revision?  

2. Hur många anställda revisionsmedarbetare har ni på det kontoret där du jobbar?  

  

3. Hur ser fördelningen mellan tjänsteutbudet ut på ert kontor (Revision, redovisning, 

rådgivning)?    

  

4. Vad har ni för typ av kunder ni arbetar mot, med hänsyn till storlek?  

 

5. På vilket sätt berör ditt arbete hållbarhet idag? Utför du själv någon granskning?  

 

• Om ja på frågan ovan: Är det av någon specifik anledning att du fick jobba med de 

kunderna, dvs om det är för att du har någon speciellt kompetens inom 

hållbarhetsfrågor? 

 

Tema 1:  

Framtidens revision med öppna frågor   

6. Om du skulle jämföra hur revisionsbranschen ser ut idag jämfört med för 10 år sedan, 

vad ser du för skillnader?    

 

7. Om du istället skulle blicka framåt, hur tror du att revisionsbranschen ser ut om 3 år 

jämfört med idag?  

 

8. Om du istället skulle blicka framåt, hur tror du att revisionsbranschen ser ut om 10 år 

jämfört med idag?  

 

9. Vad ser ni för problem, utmaningar och möjligheter med detta. (Digitaliseringens 

påverkan, kommer samhällets påtryckningar räcka eller måste ytterligare lagförslag 

införas? Revisionsarbetet blir mer omfattande i och med utvecklingen) 

 

Tema 2 : Revision mot hållbarhetsrapporteringen 

 

10. Det finns inga tydliga krav på hur granskningen av hållbarhetsredovisningen ska 

genomföras. Vad anser du om att det endast krävs ett godkännande av 

hållbarhetsredovisningen och ingen djupare granskning?  
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• Följdfråga: Hur omfattande tycker du att granskningen av 

hållbarhetsrapporteringen borde vara utformad? 

• En till följdfråga: Tror du att det kommer vara på det sättet om 10år? (sättet som 

personen tycker att granskningen borde vara?) 

• Tror du att det kommer ske fler regleringar/lagar på hållbarhetsrapporteringen i 

framtiden? 

 

11. Har ni några strategier för att anpassa er för förändringar inom 

hållbarhetsrapportering i framtiden? 

 

12. Hur tror du att utvecklingen av hållbarhetsrapportering kommer påverka 

revisionsbranschen om 10 år? 

 

Tema 3: Förändring av kompetensnivå 

 

13.Hur tror du att hållbarhetsrapporteringen kommer att påverka kompetensnivån inom 

revisionsbranschen?  

Ev följdfråga: Kommer denna kompetens inom hållbarhetsrapportering vara så centralt för 

en revisor att alla revisorer kommer behöva kunskap inom detta eller kommer det vara 

några få experter som hantera detta? 

 

14. Har du själv någon specifik utbildning inom området hållbarhet? 

Ev följdfråga: Kom den utbildningen på universitet eller från arbetsgivaren? 

Ev följdfråga: Har ni någon utbildning om hållbarhet för de anställda på ert kontor? 

 

15. Tror du att en specifik utbildning (t.ex. fristående kurs under högskola eller av företaget) 

inom hållbarhet kommer vara ett grundläggande krav för framtida revisorer?  

Ev följdfråga: Kommer den utbildning ske på universitet eller hos arbetsgivaren? 

 

16: På vilket sätt kommer utvecklingen av hållbarhetsfrågor påverka arbetsbelastningen 

för revisorer i framtiden? 

Följdfråga: Hur kommer revisonsbyråerna att lösa denna ökade arbetsbelastning? Är det 

genom att anställa fler medarbetare? 

 

17.  Hur tror du att efterfrågan på revisionstjänster kommer att se ut i framtiden? (kommer 

hållbarhetsutvecklingen kunna ge en uppsving i yrket) 

 

18. Har ni något mer att tillägga kring detta ämne som kan vara intressant för studien? 

(Stämma av om det är något som respondenten har kommit på under tiden, eller något annat 

som personen tror kan vara viktigt för studien?) 

 

 

 

Avslutande frågor och information  

•   Tacka för medverkan.  

• Informera respondenten att vi kommer transkribera intervjun och maila ut det så att 

respondenten har möjlighet att läsa och godkänna.  

•  Kolla om vi kan kontakta respondenten för eventuella förtydliganden.  
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Appendix 2: Mejlmall 
 

Hej! 

 

Vi är två studenter som läser vår sista termin på Handelshögskolan vid Umeå Universitet 

och just nu skriver vi vårt examensarbete som handlar om hur revisionsbranschen kommer 

att påverkas av hållbarhetsrapportering i framtiden. Vi undersöker vilka utmaningar det 

kommer innebära för revisionsbranschen i form av ökad kompetens och ökad arbetsbörda 

med större krav på hållbarhetsrapportering. 

 

I vår studie så ska vi genomföra intervjuer med auktoriserade revisorer för att se vad de tror 

kring denna fråga. Som vi har förstått det så krävs det inget större arbete idag för revisorer 

utan det är mest bara se så att de företag som måste göra en hållbarhetsrapportering har gjort 

det. Det är inget krav på att man jobbar med företag som gör en hållbarhetsrapportering utan 

vi söker revisorer som har erfarenhet inom revisionsbranschen för att undersöka vad det tror 

om framtiden.  

 

Vi undrar om du skulle kunna tänka dig att ställa upp på en intervju kring detta? Vi tror att 

intervjun kommer vara mellan 40-45 minuter. Det hade varit otroligt uppskattat om du hade 

kunnat tänka dig att ställa upp på en intervju, vill du vara anonym i vårt arbete så går det 

bra. Vi skulle gärna träffas för att genomföra intervjun men om det passar bättre att göra 

den över telefon så anpassar vi oss efter dig. 

 

Om du vill veta mer kring något så är det bara att skriva eller höra av dig på 073-8048964 

om du hellre vill ringa. 

 

Med vänliga hälsningar Emil Johansson & Erik Morin 
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