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Sammanfattning 
I Sverige idag ökar kraven alltmer på att företag och organisationer ska bedriva sin 
verksamhet på ett hållbart sätt, det vill säga att beakta miljömässiga och sociala 
aspekter. Företag och organisationer väljer i allt högre utsträckning att visa sitt arbete 
för att leva upp till förväntningarna genom att upprätta en hållbarhetsredovisning. 
 
I september 2014 presenterade EU:s ministerråd direktiv med förändringar gällande 
icke-finansiell information som innebär att det för vissa företag i Sverige blir 
obligatoriskt att upprätta en hållbarhetsredovisning. I hållbarhetsredovisningen ska 
frågor som rör miljön, sociala förhållanden, personal, mänskliga rättigheter och 
motverkande av korruption finnas rapporterade.  
 
Tidigare studier har undersökt varför företag väljer att hållbarhetsredovisa och vilka 
effekter det ger utifrån företagets perspektiv. Tidigare forskning vi tagit del av gällande 
revisorns roll kopplat till hållbarhetsredovisning behandlar bland annat hur intressenters 
inflytande påverkar revisionen av hållbarhetsredovisning. Mot denna bakgrund valde vi 
att studera revisorernas syn på samhällsutvecklingen inom hållbarhet. Revisorerna som 
inriktat sig mot att arbeta med hållbarhetsredovisning besitter kunskaper och 
erfarenheter som kan bidra till en ökad förståelse inom hållbarhetsutveckling. 
 
Syftet med denna studie är att beskriva revisorrollen samt öka förståelsen för 
revisorernas syn på hållbarhetsredovisningens betydelse och utveckling i Sverige. 
 
Studien är en kvalitativ intervjustudie där sex revisorer som inriktat sig mot 
hållbarhetsredovisning valts ut.  Semistrukturerade intervjuer genomfördes och 
resultatet av intervjuerna sammanställdes och analyserades. Studien vilar på de 
teoretiska utgångspunkterna i intressentteorin, legitimitetsteorin och institutionella 
teorin samt kunskapsinhämtning från studier som behandlar revisorns roll och 
organisatoriska förändringar. Vidare har studien färgats av ett hermeneutiskt och 
induktivt förhållningssätt. 
 
Resultatet av studien visar att de intervjuade revisorerna var samstämmiga gällande 
hållbarhetsredovisningens fördelar och utmaningar. De fördelar som huvudsakligen 
framhållits rör företagets egna utveckling. Vidare visar vår studie att revisorernas roll 
har förändrats över tid och rådgivning har fått en alltmer framträdande plats i arbetet.  
Revisorerna själva anser att denna förändring kommer att fortsätta även framöver.  
Resultatet av studien visar även att revisionsyrket kommer att fortsätta att förändras till 
följd av det kommande lagförslaget men även av en ökad hållbarhetstrend. Slutligen 
visar resultatet av vår studie att det kommande lagförslaget snarare fungerar som ett 
svar på den normförändring som redan skett i samhället och därigenom innebär att den 
informell förväntan på hållbarhetsredovisning blir ett formellt krav.   
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1 Inledning 
1.1 Problembakgrund 
Begreppet “Hållbar utveckling” definierades 1987 av världskommissionen för miljö och 
utveckling som 
 
“att tillfredsställa dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter 
att tillfredsställa sina behov” (Brundtland & Hägerhäll, 1988, s.22). 
 
Begreppet hållbar utveckling upplevs ofta svårtolkat på grund av dess brist på 
konkretisering (Westermark, 2013, s.29). Begreppet används framförallt framåtsyftande 
i riktning mot en eftersträvad samhällsutveckling (KTH, 2015). Frostenson et al. (2012, 
s.9) menar att ett tydligt fokus då världskommissionen publicerade begreppet var att 
mana till eftertanke hos mänskligheten. Vidare beskriver författarna att budskapet 
innebär en uppmaning till mänskligheten att lämna planeten till efterlevande i det skick 
man själv vill leva i, en form av rättvisa över tid mellan generationer.  
 
Från och med 1990-talet framstod begreppet hållbar utveckling som ett sätt för 
mänskligheten att finna en jämvikt i de ekonomiska, sociala och miljömässiga 
aspekterna (Frostenson et al., 2012, s.9). En förespråkare för detta var Elkington som 
skapade begreppet “the triple bottom line” vilket tar fasta på just dessa tre aspekter: 
people-profit-planet (Elkington, 1998). Westermark (2013, s.39) menar att Elkington 
var en föregångare till att redovisa dessa tre aspekter.  
 
Globalisering har lett till en ökad omvärldsmedvetenhet och olika organisationers 
agerande synliggörs lättare. Företag och organisationer idag har ökade krav på sig att 
agera utifrån samtidens etiska normer. (Blowfield & Murray, 2011, s.117). Laszlo och 
Zhexembayeva (2011, s.15) menar också att investerare, anställda och framförallt 
kunder, i högre utsträckning än tidigare förväntar sig ett socialt och miljömässigt 
beteende och agerande i enlighet med rådande etiska normer. Författarna menar även att 
samhällets förändring implicerar företag i förändring. Förutom ökade krav finns även 
nya möjligheter för ökad lönsamhet och tillväxt (Laszlo & Zhexembayeva, 2011, s.15). 
 
Begreppet Corporate Social Responsibility (CSR) är starkt kopplat till organisationers 
arbete i deras strävan mot hållbarhet beträffande det sociala och samhälleliga ansvaret. 
(Westermark, 2013, s.29). För att tydliggöra skillnaden mellan CSR och hållbar 
utveckling beskriver Westermark (2013, s.26) att det sistnämnda begreppet fokuserar på 
jordens resurser ur ett globalt perspektiv över tid. 
 
För att redovisa hur man som organisation beaktar hållbarhetsfrågor kan en 
hållbarhetsredovisning upprättas. Denna innefattar företagets strävan och vision för 
hållbar utveckling samt aktiviteter relaterat till hållbarhetsarbetet (Westermark, 2013, 
s.32). Hållbarhetsredovisning sammansvetsar begreppen redovisning med hållbar 
utveckling (Frostenson et al., 2012, s.8). Frostenson et al. (2012, s.14) poängterar att det 
finns många funktioner och syften med att hållbarhetsredovisa. De menar att 
hållbarhetsredovisningen bland annat kan ses som ett instrument till ökad transparens 
för verksamheten. Detta perspektiv baseras på en strävan att göra hållbarhetsarbetet 
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synligt för dess intressenter där hållbarhetsredovisningen då också kan ses som ett 
kommunikationsmedel.  
 
Forskarna Werther och Chandler (2005, s.320-322) tar även upp den affärsmässiga 
vikten av hållbarhetsredovisning där dess roll också kan utgöra ett verktyg för att 
förbättra image och stärka varumärken. Författarna trycker alltså på den strategiska 
vikten av CSR som ett sätt att försvara och förstärka varumärket samt öka 
konkurrenskraften. De menar även att globaliseringens effekter, ökat välstånd och 
förändrade sociala förväntningar gör CSR till ett viktigt område att framhäva i syfte att 
etablera företagets sociala legitimitet. Vidare poängterar Werther och Chandler att 
legitimiteten i sin tur stärker de hållbara konkurrensfördelarna bland nyckelintressenter 
och medvetna konsumenter (2005, s.320-322). 
 
Frostenson et al. (2012, s.15) förklarar att det över tid har skett en stor utveckling inom 
hållbarhetsredovisning och på 2000-talet har hållbarhetsredovisning blivit mer 
kommersiellt motiverat än tidigare. Vidare menar författarna att det affärsmässiga 
perspektivet har fått en ökad roll jämfört med på1990-talet då hållbarhetsredovisningen 
motiverades av idé- och värderingsperspektiv.  
 
Mängden hållbarhetsredovisningar har ökat avsevärt de senaste åren. Den utvecklingen 
har gått snabbare på grund av progressionen av de standarder och ramverk som idag 
utvecklats inom hållbarhetsredovisning (Frostenson et al., 2012, s.16). I en artikel 
skriven av Watts (2015, s. 20-21) framgår att det för drygt ett decennium sedan endast 
fanns ett fåtal företag som CSR- eller hållbarhetsrapporterade men att år 2012 
hållbarhetsrapporterade 95 % av de 250 största bolagen i världen. 
 
En aktuell studie från revisionsbyrån KPMG (2015) visar att företag i Sverige är bland 
de bästa i världen på att hållbarhetsredovisa. Studien visar att Sverige idag ligger på en 
10:e plats av de 45 länder som är inkluderade i undersökningen. 4500 företag har 
studerats där de 100 största företagen per land har ingått i studien. Studien visar att det i 
Sverige har skett en ökning mellan åren 2013 – 2015 med 8 procentenheter. År 2013 
hållbarhetsredovisade 79 % av de 100 största företagen i Sverige. Idag ligger den nivån 
på 87 % (KMPG, 2015). 
 
Hållbarhetsredovisningen i Sverige står just nu eventuellt inför en juridisk förändring. 
Det finns ett lagförslag som EU-parlamentet utfärdat vilket innebär, om lagförslaget 
antas, att vissa företag enligt lag måste lämna en hållbarhetsrapport från och med juli 
2016 (Lennartsson, 2015). Lennartsson (2015) skriver att den nya lagen i så fall 
kommer att omfatta större företag samt företag av samhällsintresse. Hon poängterar att 
lagen ännu inte är fastställd men att justitiedepartementet (JD) har publicerat en 
promemoria med direktiv till hur lagen förväntas se ut i Sverige. 
 
I direktivet från (JD, 2014, s.48) står det att 
 
”Samhällsintresset för rapportering från stora företag och företag av allmänt intresse 
får i allmänhet anses väga tyngre än rapporteringskravets kostnader för dessa företag”.  
 
Lagförslaget från EU avser att påverka samhället och näringsliv i riktning mot en mer 
hållbar utveckling (Lennartsson, 2015). 
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1.2 Problemdiskussion 
Tidigare forskning som berör hållbarhetsredovisning belyser ofta de positiva effekterna 
för hållbarhetsarbetet har för företag. Exempel på forskare är Perry och Towers (2013) 
som tar upp effekter som ökad lönsamhet medan Porter och Kramer (2006, s. 2) betonar 
nya möjligheter, nyskapande och konkurrenskraft. I kontrast till den ökade trenden att 
hållbarhetsredovisa finns det dock exempel på många företag som väljer att inte 
hållbarhetsredovisa. Stubbs et al. (2013) är författarna bakom en studie som syftar till 
att besvara “Why do companies not produce sustainability reports?”. Anledningar till 
att företag inte väljer att hållbarhetsredovisa var flera enligt författarna. Orsaker som 
respondenterna nämner är bland annat att företagets storlek har betydelse, att företagen 
inte kände någon påtryckning från intressenter och att de prioriterade att agera utifrån 
samhällets bästa över att rapportera om det. (Stubbs et al., 2013, s. 464). 
 
I september 2014 kom EU:s ministerråd med direktiv om ändringar gällande icke-
finansiell information (Justitiedepartementet, 2014, s.5). I justitiedepartementets 
promemoria föreslås förändringar gällande svensk lagstiftning. Där föreslås obligatorisk 
hållbarhetsredovisning för stora företag, företag av allmänt intresse samt moderföretag 
i stora koncerner (JD, 2014, s.5). Dessutom föreslås det att vissa noterade bolag ska 
redovisa sin mångfaldspolicy gällande styrelsens medlemmar. Redovisningen ska 
innehålla icke finansiella upplysningar där frågor som rör miljön, sociala förhållanden, 
personal, mänskliga rättigheter och motverkande av korruption finns rapporterade. (JD, 
2014, s.49). Lagförslaget föreslås gälla från och med 1 juli 2016 och ska implementeras 
från och med räkenskapsåret med början 31 december 2016 (JD, 2014, s.5).  
 
Lagförslaget har ännu inte börjat träda i kraft och exakta direktiv för dess eventuella 
implementering är inte fastställda. Lagförslaget i sig tyder på en intressant 
attitydförändring inom hållbarhetsredovisning och gör därför området än mer aktuellt 
att studera. Med tanke på den utveckling som hittills skett finns anledning att tro att 
hållbarhetsredovisning kommer att spela en allt större roll i framtiden. Då denna typ av 
lagstadgad rapportering delvis förändrar de grundläggande incitamenten till varför 
företag väljer att hållbarhetsredovisa uppstår nya forskningsfrågor att besvara. 
 
Utifrån flertalet vetenskapliga artiklar inom området finner vi att många 
forskningsfrågor belyser varför företag väljer att hållbarhetsredovisa och vilka effekter 
det ger utifrån företagets synvinkel. Ett exempel är Boesso & Kumars (2007) studie där 
forskarna tar upp frågan om vilka drivande faktorer som ligger till grund för företagets 
frivilliga hållbarhetsrapportering. Ett annat exempel är Porter och Kramer (2006) samt 
Perry och Towers (2013) som belyser de olika positiva effekter hållbarhetsarbetet leder 
till för olika företag. 
 
Blowfield (2007, s.685) menar att merparten av det vi känner till om CSRs effekter 
kommer från tre huvudsakliga källor. Dessa källor utgörs dels av fallstudier av CSRs 
inverkan på företag dels enskilda CSR-rapporter samt också av betygsättning av olika 
företags hållbarhetsarbete. Denna tidigare forskning om CSRs effekter utgår således 
mestadels utifrån effekter för företaget och ur företagets perspektiv. Den studie vi nu 
gör ämnar belysa revisorernas perspektiv.  
 
FAR (u.å) beskriver att en revisors främsta arbetsuppgift är att granska bolags 
redovisningar samt granska hur styrelsen förvaltar bolaget de verkar i. Förutom att 
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granska en organisations ekonomi kan revisorn även fungera som rådgivare och hjälpa 
till med kommunikation och problemlösning å sina kunders vägnar (PWC, 2015). 
Antalet organisationer som anlitar revisorer inom hållbarhetsredovisning har ökat 
avsevärt det senaste årtiondet (Darnall et al., 2009, s.170).  
 
Den tidigare forskningen vi tagit del av gällande revisorns roll kopplat till 
hållbarhetsredovisning behandlar bland annat hur intressenters inflytande påverkar 
revisionen av hållbarhetsredovisning (Darnall et al., 2009, s.170). Författarna menar att 
trots att användningen av revisorer inom hållbarhetsområdet blir allt vanligare i 
samhället finns det inte mycket forskat kring hur intressenternas inflytande påverkar 
vilken typ av hållbarhetsrevision företag använder sig av. Detta kan exempelvis gälla 
frågor som om företag använder sig av en intern, extern eller en kombinerad revisor. 
Studien av Darnall et al. visar att intressenternas påverkan leder till signifikanta 
skillnader i användningen av revisionen. 
 
Andra studier visar att redovisningsyrket har genomgått en stor förändring. I artikeln ”Is 
the environmental professional an accountant?” menar författarna Clarke och O’Niell 
(2005, s.111) att revisorerna tidigare har arbetat med bokföring men att det nu läggs 
större kunskapskrav på både revisorer och redovisare gällande hållbarhet. Andra studier 
betonar hur företagsledare ser på relationen med sin revisor. Exempelvis har Fontaine 
och Pilote (2012, s.1) genomfört en studie i syfte att undersöka vilket förhållande till 
revisorn som företagsledare föredrar. I studien framkom det att företagsledare antingen 
föredrog ett mer relationsorienterad förhållande eller att man såg revisionen som en ren 
konkurrensstrategi. 
 
FAR (2010) skriver att revisorer har en viktig roll i arbetet med hållbarhet och 
redovisningen av denna. Revisorers roll blir då också att upptäcka vad som går att 
förbättra när det gäller hållbarhetsrapporteringen. Som tidigare nämnts anlitar företag 
revisorer inom hållbarhet i allt högre utsträckning (Darnall et al., 2009, s.170). Man kan 
anta att revisionsbyråerna kommer att spela en allt mer avgörande roll i framtidens 
hållbarhetsrapportering varför vi väljer att undersöka hur revisorer ser på utvecklingen 
inom området. Vi har valt att intervjua revisorer som specialiserat sig inom hållbarhet 
och besitter kunskap som berör frågor gällande hållbarhetsredovisning. 
 
Med tanke på den lagförändring som EU-kommissionen framtagit finner vi även där 
relevans för vår studie. Lagförslaget innebär att det redan från nästa år kommer att ske 
en praktisk förändring för svenskt näringsliv varför vår studie är dagsaktuell inom 
ämnet. I syfte att öka vår förståelse av hur det nya lagförslaget kan kommat att påverka 
svenska företag väljer vi att intervjua revisorer som både har teoretisk kunskap och 
relevant branschvana inom området. Som tidigare nämnts finner vi att det finns 
utrymme att forska om revisorernas syn på samhällsutvecklingen inom hållbarhet. 
Revisorerna besitter kunskaper och erfarenheter som kan bidra till en ökad förståelse 
inom hållbarhetsutveckling utifrån deras professionella synvinkel. En stor del av den 
tidigare forskning som vi tagit del av utgår ifrån företagens perspektiv. Lagförslaget 
genererar nya förutsättningar för företag vilket i sin tur leder till påverkan också på 
revisionsbyråer. Denna studie syftar till att bidra till forskningsområdet ur 
revisionssynpunkt men också för att belysa den förändring inom hållbarhetsredovisning 
som berör företagen. 
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1.3 Syfte, målgrupp och frågeställning 
Syftet med denna studie är att beskriva revisorrollen inom hållbarhetsredovisning samt 
att öka vår förståelse för revisorernas syn på hållbarhetsredovisningens betydelse och 
utveckling i Sverige. Syftet kommer att besvaras genom att empiriskt undersöka 
följande frågeställningar:  
 

1. Hur ser revisorerna på hållbarhetsredovisningens fördelar och utmaningar och 
varför? 

2. Hur ser revisorerna på sin roll som rådgivare och granskare av 
hållbarhetsredovisningar och varför? 

3. Hur ser revisorerna på lagförslaget och utvecklingen inom 
hållbarhetsredovisning och varför? 

 
 
Studien vänder sig i första hand till de företag som idag inte hållbarhetsredovisar men 
som planerar att börja, antingen på grund av företagets policy eller på grund av det 
lagförslag som EU-kommissionen lagt fram. I andra hand vänder sig studien till de som 
idag hållbarhetsredovisar eller är intresserade av att ta del av hur revisorer ser på 
utvecklingen inom hållbarhetsredovisning.  
 

1.4 Avgränsningar 
Vi avgränsar studien till att omfatta svenska revisorer som inriktat sig på att arbeta med 
hållbarhetsfrågor inom de fem största revisionsbyråerna i Sverige. Vi har valt att göra 
ett strategiskt urval av ett fåtal respondenter. I urvalet ingår revisorer på de fem största 
byråerna i Sverige. Detta val har motiverats utifrån bedömningen att de sannolikt har en 
bredare kundportfölj och ett bredare kunskapsspann på byråerna som helhet jämfört 
med små byråer. Vi har valt att intervjua minst en representant från varje byrå. 
 
Det är endast ett begränsat antal revisorer på varje byrå som arbetar med 
hållbarhetsredovisning och alla är verksamma i Stockholmsområdet. Följaktligen är 
samtliga respondenter verksamma i Stockholm. Den geografiska avgränsningen av 
studien till att endast omfatta Sverige beror på att relevansen för vår studie baseras på 
svensk lagstiftning. Sverige ligger i framkant vad gäller hållbarhetsredovisning (KPMG, 
2015) vilket ytterligare motiverar vår avgränsning till Sverige.  
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2 Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen inleds med en beskrivning av vad som avses med 
hållbarhetsredovisning. Vi förklarar de vanligast förekommande begrepp och ramverk 
som används inom området. Vidare beskriver vi det lagförslag som råder Därefter tar 
vi presenterar vi de systemorienterade teorier som används vid förklaring av 
hållbarhetsredovisning. Även tidigare forskning om revisorns roll och 
organisationsförändring presenteras. Avslutningsvis sammanfattas den teoretiska 
referensramen.  
 

2.1 Hållbarhetsredovisning  
Löhman och Steinholtz (2003, s.176-177) förklarar att hållbarhetsredovisning 
ursprungligen härrör från begreppet “the triple bottom line” som grundar sig på tre 
dimensioner; ekonomisk, social och miljömässig dimension. De menar att i praktiken 
innebär hållbarhetsredovisning att företagen beskriver vad de gör inom de olika 
dimensionerna eller aspekterna samt vilka resultat som har uppnåtts inom de olika 
områdena. 
 
Gray (2001, s.9) beskriver att dessa dimensioner har uppmärksammats redan tidigare då 
man på 1970-talet talade om social redovisning och miljöredovisning. Diskussionen 
avtog under 1980-talet men fick ett uppsving under1990-talet då intresset för att 
inkludera miljö- och sociala aspekter i redovisningen ökade. (Frostenson et al., 2012, 
s.10). Frostenson et al. (2012, s.11) förklarar att hållbarhetsredovisning beror på den 
globala utvecklingen där lagar och institutioner inte har varit tillräckligt effektiva i att 
hantera förändringen i dessa frågor. Författarna menar att man kan se utvecklingen som 
en reaktion från samhällets sida för att åstadkomma ett mer helhetsorienterat synsätt där 
begreppen ekonomi, miljö och samhälle ses sammantagna snarare än som från varandra 
isolerade fenomen. 
 
Westermark (2013, s.43-44) menar att hållbarhetsredovisningen till skillnad från den 
finansiella rapporten är mer diffus i sitt innehåll. Han förklarar att 
hållbarhetsredovisningen ofta består av statistiska mätningar som antingen är av 
ekonomisk natur eller består av fysiska mätvärden så som till exempel värden på 
mängden kemiska utsläpp. En annan del av rapporten består av en skriftlig beskrivning 
av vad organisationen ville uppnå och hur man har gått tillväga (Westermark, 2013, 
s.44). 
 
Frostenson et al. (2012, s.14) beskriver att hållbarhetsredovisning har två grundläggande 
funktioner där det ena kan ses som ett instrument för att öka öppenheten hos 
organisationer. Detta instrument grundar sig på ett ökat samhällskrav på transparens och 
hållbarhetsredovisningen kan ses som en lösning på detta. Den andra funktionen handlar 
snarare om hur hållbarhetsprocessen kan mätas och kontrolleras. Då fungerar 
hållbarhetsredovisningen som ett instrument för samhällets styrning. (Frostenson et al., 
2012, s.14). 
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Förutom de två grundläggande funktionerna av hållbarhetsredovisning finns även den 
affärsmässiga synvinkeln där redovisning av hållbarhet genererar nya affärer, ökar 
trovärdighet och bidrar till förstärkande av varumärket (Frostenson et al., 2012, s15). 
En annan positiv effekt är att personalen upplever ökad motivation och känner mer 
stolthet över företaget de arbetar i (Liljefeldt & Co, u.å). 
 
Begreppet CSR används ofta synonym till arbetet med hållbarhet (Frostenson et al., 
2012, s.15) varav begreppet bör tydliggöras för läsaren. Blowfield och Murray (2011, 
s.7) beskriver att ansvarstagande företagsamhet har varit i fokus långt innan begreppet 
Corporate Social Responsibility (CSR) uppstod. Författarna förklarar att huruvida man 
kan förlita sig på marknadens förmåga att sätta ett rättvist pris på produkter, värdera 
arbetsförhållanden och miljöresurser som förbrukas är exempel på frågor som har med 
uppkomsten av begreppet CSR att göra. Vidare beskriver författarna att begreppet CSR 
till en början mest handlade om företagsledarens roll utifrån ett styrningsperspektiv och 
att fokus låg på hur företagsledare beaktar att ge tillbaka värde till samhället. Numera 
ses snarare företaget eller organisationen i sin helhet som en del i samhället (Blowfield 
& Murray, 2011, s. 7).  Blowfield och Murray (2011, s.7) beskriver att begreppet CSR 
handlar om vad företag gör för att generera ett positivt bidrag till samhället utöver 
lagstadgade krav.  
 

2.1.1 General Reporting Initiative (GRI) 
Det finns flera olika ramverk för att hållbarhetsredovisa där vi har valt att avgränsa oss 
till det ramverk som idag är det mest frekvent använda (Frostenson et al., 2012 s.24). 
Resterande ramverk kommer inte att presenteras i studien. GRI:s ramverk innehåller 
omfattande riktlinjer varav en överskådlig bild kommer att presenteras. 
 
GRI (2000-2006, s.3) definierar hållbarhetsredovisning som att 
”mäta, presentera och ta ansvar gentemot intressenter, både inom och utanför 
organisationen, för vad organisationen har uppnått i sitt arbete mot en hållbar 
utveckling”. 
 
GRI, är ett ramverk för hållbarhetsrapportering (GRI, u.å). Ramverket består av ett 
rapporteringssystem som tillhandahåller metoder för att mäta och rapportera 
hållbarhetsrelaterade inverkningar och utföranden. Redovisningen ska enligt GRI 
(2000-2006, s.3) ge en rättvis bild av organisationen där resultatet inkluderar både det 
som är positivt och det som är negativt. Syftet med GRI är dels att underlätta för 
intressenter att fatta beslut baserade på hållbarhetsrapportering dels att tillhandahålla ett 
instrument som företag kan använda sig av vid upprättandet (Frostenson et al., 2012, 
s.24). 
 
GRI kan delas in i två underkategorier där den första delen beskriver de principer som 
avser att verka vägledande för innehållet och kvaliteten i hållbarhetsredovisningen 
(Frostenson et al., 2012 s.26). Den andra delen behandlar standardupplysningar som 
berör verksamheten och de indikatorer som påverkar ekonomi, miljö och sociala 
aspekter (Frostenson et al., 2012 s.26). Det finns en stor mängd indikatorer men väljer 
att presentera en kortfattad beskrivning. Frostenson et al. (2012, s.49-56) tar upp några 
exempel på dessa indikatorer. En ekonomisk indikator kan exempelvis vara hur klimatet 
har påverkat det ekonomiska resultatet. En miljöindikator kan exempelvis vara 
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återvunnet material i verksamheten eller energianvändningen. Slutligen brukar sociala 
indikatorer innefatta arbetsförhållanden och arbetsvillkor. 
 
Den fjärde och senaste versionen av detta ramverk benämns G4 och är tillämpningsbart 
oavsett geografiska, storleksmässiga eller branschmässiga skillnader (GRI, u.å). Det nya 
ramverket fokuserar på att företag ska redovisa det som är väsentligt för verksamheten. 
Materialitets- och väsentlighetsanalys är synonymer för denna process (Allies, u.å). 
”Materialitetsfokus” förklarar GRI (2015, s.3) som ett sätt att skapa mer trovärdiga, 
relevanta och användarvänliga rapporter.   
 
GRI preciserar riktlinjer för hur denna väsentlighetsanalys kan gå till (GRI, 2000-2006, 
s.8) De definierar väsentlighet som att redovisningen ska innefatta de för verksamheten 
betydande ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter. De aspekter som presenteras 
ska vara av betydelse och påverka intressenters bedömning av verksamheten (GRI, 
2000-2006, s.8). Mindre relevant information kan inkluderas i redovisningen men ska 
inte betonas på samma sätt. 
 
Frostenson et al. (2012, s.34) ger exempel på vad olika branscher kan presentera som är 
väsentligt. Författarna förklarar att exempelvis klädindustrin ofta fokuserar på sociala 
frågor gällande barnarbete och korruption medan verksamheter som har en väsentlig 
miljöpåverkan redovisar aspekter kopplat till miljön.  

2.1.2 Lagförslaget 
Lagstiftning gällande hållbarhetsredovisning kan upplevas som något komplicerat. I 
skrivande stund finns det en del lagstiftningar som behandlar hållbarhetsrelaterade 
frågor. Ett exempel är att enligt 1 § kap. 6 tredje stycket i Årsredovisningslagen 
(SFS:1995:1554) ska förvaltningsberättelsen innehålla icke-finansiell information som 
är nödvändig för förståelsen av ”företagets utveckling, ställning eller resultat” . 
Frostenson et al. (2012, s.30) är dock skeptisk till om ens denna föreskrivelse har gett 
några följer till att företag börjat hållbarhetsredovisa. Det som däremot gett effekt är de 
krav på att statliga bolag sedan 2008 ska hållbarhetsredovisa enligt GRI:s riktlinjer 
(Frostenson et al., 2012, s.30). Då vår studie bygger på det nya lagförslaget från EU:s 
direktiv kommer vi avgränsa oss till att diskutera denna lagförändring. 
 
Under hösten 2014 publicerade EUs ministerråd ett direktiv om obligatorisk 
hållbarhetsredovisning eller så kallad “icke finansiell information” (JD, 2014, s.5). I 
direktivet preciseras att detta ska gälla för stora företag, företag av allmänt intresse och 
moderföretag i stora koncerner. Dessutom innefattar direktivet ett förslag om att vissa 
noterade bolag i sin bolagsstyrningsrapport ska redovisa sin mångfaldspolicy gällande 
medlemmar i styrelsen. 
 
I januari 2015 publicerade Justitiedepartementet i Sverige en promemoria där bland 
annat ändringar i Årsredovisningslagen (1995:1554) presenterades (JD, 2014, s.5). I 
promemorian beskrivs vad som föreslås definieras som stora företag, vid balansdagen 
ska företagen då uppvisa: 
 

• medelantalet anställda i företaget uppgår till mer än 250 
• företagets redovisade balansomslutning uppgår till mer än 175 miljoner kronor 
• företagets redovisade nettoomsättning uppgår till mer än 350 miljoner kronor. 

(JD, 2014, s.40-41). 
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För att räknas som ett stort företag ska företaget inte vara av allmänt intresse och minst 
två av ovan nämnda kriterier ska vara uppfyllda (JD, 2014, s.40). 
 
Justitiedepartementet (2014, s.41) skriver i promemorian att definitionen stora 
koncerner föreslås vara en koncern med moderbolag och dotterbolag där en 
koncernredovisning upprättas och man efter sammanslagningen uppvisar mer än ett av 
ovanstående kriterier i koncernbalans och resultaträkningen. De skriver också att dessa 
kriterier ska vara uppfyllda de två senaste räkenskapsåren. 
 
Slutligen är föreslagen att företag av allmänt intresse ska räknas som de företag som 
gemene man kallar noterade bolag men här ska också försäkringsbolag, bankföretag och 
publika aktiebolag inkluderas (JD, 2014, s.63). 
 
Lagen föreslås börja gälla 1 juli 2016 och tillämpas i rapporteringen från och med 
räkenskapsåret efter 31 december 2016 (JD, s.5). I promemorian tydliggörs att förslagen 
för närvarande är under bearbetning då definitionerna av stora företag, företag av 
allmänt intresse och stora koncerner är under betänkande (JD, 2014, s.41). I 
promemorian framgår det att lagförslaget åtminstone kommer att omfatta företag som 
på balansdagen i genomsnitt har haft 500 anställda men att det är upp till 
medlemsstaterna att välja om direktivet ska omfatta fler kriterier (JD, 2014, s.45). 
 
Lagförslaget innebär att hållbarhetsrapporten ska presentera icke-finansiell information 
som bidrar till förståelsen av bland annat företagets utveckling och resultat, dess 
ställning samt de konsekvenser som är till följd av verksamheten (JD, 2014, s.51). De 
minimikrav som ställs på företagen i fråga är att de ska upplysa om förhållanden som 
rör miljö, sociala aspekter, mänskliga rättigheter samt det arbete som sker för att 
motverka korruption (JD, 2014, s. 51). 
 
I de fall där företag inte har några uttalade riktlinjer för det ovan nämnda ska de 
motivera detta (JD, 2014, s.51). Justitiedepartementet (2014, s.54) skriver i 
promemorian att hållbarhetsrapporten ska offentliggöras och det är valfritt om den ska 
ingå i förvaltningsberättelsen eller som ett enskilt dokument. De skriver även att 
rapporten ska granskas av en revisor i den bemärkelsen att det ska fastställas om 
rapporten är framtagen eller inte. Förslaget som publicerats förväntas påverka cirka 
2000 företag i Sverige (JD, 2014, s.63). 
 
I förhållande till den lagstiftning som idag behandlar hållbarhetsrapportering, och 
återfinns i Årsredovisningslagens (SFS 1995:1554) 6 kapitel, menar 
Justitiedepartementet (2014, s.51-52) att det nya lagförslaget går längre i frågan om 
omfattningen av upplysningar som måste anges, samt mer preciserade krav. 
 
Sammanfattningsvis inleds vår teoretiska referensram med de tre huvudsakliga 
begreppen hållbarhetsredovisning, CSR och GRI. Begreppet hållbarhetsredovisning är 
av förklarande karaktär och beskriver att den icke-finansiella redovisningen innefattas 
av ekonomiska, miljömässiga och sociala faktorer. CSR används för att förklara vad 
företag gör för att agera hållbart medan GRI är det mest frekvent förekommande 
ramverk som används inom hållbarhetsredovisning. Vårt syfte är att beskriva 
revisorsrollen samt öka vår förståelse för revisorernas syn på hållbarhetsredovisningens 
betydelse och utveckling i Sverige. Syftet kommer att besvaras genom att undersöka tre 
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frågeställningar där samtliga områden behandlar hållbarhetsredovisning. För att kunna 
öka vår förståelse för ämnet är det därför viktigt givet studiens syfte att förklara och 
redogöra för dessa begrepp och ramverk som används inom hållbarhetsredovisning. 
Vidare presenterade vi de lagförslag som råder. Som tidigare nämnt har lagförslaget 
ännu inte gått igenom och direktiven är inte ännu helt fastställda. Vi bedömde dock att 
detta förslag har satt hållbarhetsredovisning i fokus varav vi finner det intressant att 
studera hur detta kan tänkas påverka framtidens hållbarhetsredovisning. 
 

2.2 Systemorienterade teorier 

2.2.1 Intressentteorin 
Intressentteorin växte fram på 1980-talet då Freeman började utveckla sina tankar kring 
konceptet intressenter (Jamali, 2008, s.217). Freeman (1984, s.91) definierade 
intressenter som 
 
“any identifiable group or individual who can affect the achievement of an 
organizations objectives, or its affected by the achievement of an organizations 
objectives” 
 
Deegan och Unerman (2006, s.286) menar att ovan nämnda definition leder till att en 
bred grupp kan klassificeras som intressenter. För att kategorisera och tydliggöra 
intressenterna förklarar Clarkson (1995, s.106-107) att dessa kan delas upp som primära 
och sekundära intressenter. Clarkson menar att den primära gruppen är de intressenter 
som ett företag är mest beroende av; företagets överlevnad är beroende av dessa. Vidare 
tydliggör han att dessa framförallt är aktieägare, investerare, anställda, kunder och 
leverantörer och att dessa tillsammans med de publika intressenterna bildar de primära 
intressenterna. De publika intressenterna kan exempelvis vara regeringen och samhället 
som bidrar med infrastruktur och den öppna marknaden (Clarkson, 1995, s.106). Vidare 
förklarar Clarkson att de publika intressenterna förser samhället med lagar och regler 
som måste följas av företagen. Då företaget är i stor beroendeställning till sina primära 
intressenter kan missnöje från intressenterna åsamka företaget stor skada och äventyra 
dess förmåga att överleva (Clarkson, 1995, s.106). 
 
Den sekundära gruppen intressenter brukar beskrivas som de intressenter som påverkar 
eller blir påverkade av företagets existens men inte är inkluderade i företagets 
verksamhet och inte heller är avgörande för företagets överlevnad (Clarkson, 1995, 
s.107). Clarkson (1995, s.107) beskriver att dessa intressenter ofta klassificeras som 
media och andra specifika intressentgrupper. Till exempel kan miljöaktivister innefattas 
i kategorin sekundära intressenter. Trots att den sekundära intressentgruppen, i motsats 
till den primära gruppen, inte direkt påverkar företaget kan den ändå ha en signifikant 
inverkan. (Clarkson, 1995, s.107).  
 
Intressentteorin beskriver och analyserar hur en organisation och dess intressenter 
integrerar med varandra och är nutidens främsta teoribildning för att förklara detta 
förhållande (Westermark, 2013, s.23-24). Donaldson & Preston (1995 s.70-74) menar 
att intressentteorin kan ses ur tre olika perspektiv: det normativa, det instrumentella och 
det deskriptiva perspektivet och dessa dimensioner är sammanlänkade i ett intrikat 
samspel. 
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Hasnas (1998, s.32) förklarar att kärnan i den normativa aspekten innebär att ett företag 
ska följa intressenters krav oberoende av hur det påverkar företaget. Hasnas skriver som 
exempel att det kan innebära att alla intressenter har rätten att bli rättvist behandlade. 
Det räcker inte med de ekonomiska kraven från intressenterna på frågan om vilket 
ansvar ett företag tar. Deegan & Unerman (2006, s.286) förklarar att den normativa 
grenen brukar kopplas till det etiska och moraliska synsättet. De ger som exempel på 
detta att anställda på företaget har rätt till en säker arbetsplats eller att andra intressenter 
har rätt att få veta hur verksamheten påverkar dem.  
 
Det mellersta skiktet i intressentmodellen benämns som instrumentell; den aspekten 
berör samhörigheten mellan organisationen och dess intressenter (Donaldson & Preston 
1995, s.77). Donaldson & Preston (1995, s.77) menar att den belyser förhållandet 
mellan hanteringen av intressenter och de traditionella företagsmålen såsom tillväxt och 
lönsamhet. Vidare förklarar de att hänsynstagandet till intressenternas värderingar och 
beteende åstadkommer de sedvanliga verksamhetsmålen lika bra eller bättre än 
alternativa angreppssätt. Den deskriptiva aspekten är en beskrivning av ett specifikt 
beteende hos företaget och är användbar för att förklara på vilket sätt ledningen agerar 
gentemot sina intressenter (Donaldson & Preston, 1995, s. 77). 
 
Intressentteorin bygger i grunden på ett avsteg från den traditionella utgångspunkten om 
företagens strävan att göra så stor vinst som möjligt (Westermark, 2013, s.23). 
Westermark (2013, s.23) menar att intressentteorin är starkt kopplad till arbete med 
CSR då ansvarsfullt företagande belyser den normativa kärnan. GRI använder 
intressentteorin som utgångspunkt för hur ett företag ska beskriva sin integrering med 
intressenterna samt hur intressenterna påverkar företagets hållbarhetsutveckling 
(Westermark, 2013, s.23). 
 
Det finns studier som belyser hur företag agerar i samband med vilken information de 
publicerar för sina intressenter. Författarna Boesso och Kumar (2007, s.271) har 
genomfört en studie på 72 företag i USA och Italien. Författarna avsåg i sin studie att 
identifiera vilka drivande faktorer, utöver behovet av finansiella marknader, som gör att 
företag väljer att rapportera frivillig information. Studien ämnade även kartlägga 
geografiska skillnader mellan USA och Italien. Genom hypotestest kunde författarna 
fastställa att företagets storlek hade större betydelse än vilken bransch de var 
verksamma i. De kunde också se ett visst samband mellan mängden frivillig 
rapportering och investerarnas behov av information. Dock poängterar författarna att 
detta har liten påverkan på själva kvaliteten av innehållet. I studien fann de ett tydligt 
samband mellan mängden rapportering och vilken betoning företaget lade på sin 
intressenthantering. Författarna diskuterar några generella slutsatser och menar att 
frivillig rapportering inte bara används för att tillgodose intressenter med information 
utan även används som ett verktyg för att påverka intressenter (Boesso & Kumar, 2007, 
s.271).  
 
Stubbs et al. (2013) har genomfört en kvalitativ undersökning och intervjuat företag 
som inte redovisar hållbarhetsrapporter för att ta reda på vilka orsaker som ligger bakom 
detta val. Företagen uttrycker att det inte känner någon påtryckning från intressenter och 
upplever att hållbarhetsrapportering mer ses som en lyx än en nödvändighet. Med detta 
sagt menar företagen själva inte att de inte agerar hållbart, utan snarare att de inte anser 
det vara nödvändigt att publicera (Stubbs et al., 2013, s. 464). Respondenterna i denna 
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undersökning menade också att andra företag som hållbarhetsredovisar gör detta för att 
upprätthålla ett gott rykte, positiv image och skapa trovärdighet (Stubbs et al., 2013, 
s.462). Respondenterna i studien menade också att stora företag som rapporterar 
hållbarhet har större resurser och upplever krav från samhället att tillhandahålla denna 
information. De företag som deltog i undersökningen menade att de prioriterade att 
agera utifrån samhällets bästa framför att rapportera om det. (Stubbs et al., 2013, s. 
464). 
 
Intressentteorin är relevant för vår studie då denna teori hjälper oss att förklara vilken 
roll intressenterna har i hållbarhetsredovisningens sammanhang. Denna teori belyser 
förhållandet mellan företag och dess intressenter och är relevant för studien då vi avser 
att redogöra revisorernas syn på hållbarhetsredovisningens fördelar och utmaningar. 
Företagets intressenter är viktiga att beakta vid hållbarhetsrapportering varför vi i detta 
avsnitt beskriver intressentteorin. Vidare utgör intressentteorin en viktig del av den 
teoretiska referensramen som vi använder oss av för att förstå den samhällsförändring 
som ligger bakom lagförslaget. Intressenterna tillsammans representerar samhället i 
stort vilket således gör intressentteorin relevant för vår studie då vi vill öka vår 
förståelse för hållbarhetsredovisningens betydelse och utveckling i Sverige. 

2.2.2 Legitimitetsteorin  
Enligt Gray et al. (1996, s.45-49) är legitimitetsteorin och intressentteorin härledda från 
ett bredare perspektiv som benämns som politisk ekonomisk teori. De menar att 
samhälle, politik och ekonomi är sammankopplade och avhängiga varandra. 
 
Grey et al. (1996, s.46) skriver att trots att intressentteorin kan förklara varför företag 
använder CSR kan legitimitetsteorin ses som ett komplement. Författarna menar att 
legitimitetsteorin belyser en annan vinkel och inkluderar konflikter i sammanhanget. 
Teorin syftar till att förklara hur organisationer måste accepteras av samhället för att 
anses som legitima (Grey et al., 1996, s.46). 
 
Deegan och Unerman (2006, s.271-276) menar att legitimitetsteorin belyser hur 
företaget uppfattas enligt de rådande normer och värderingar som gäller i samhället. Då 
samhällets förväntningar förändras måste också organisationen anpassa sig för att 
fortsätta att upprätthålla legitimitet. Vidare beskriver de att teorin implicerar att ett 
företagsagerande som inte följer samhällets förväntningar och normer leder till sämre 
förutsättningar för företagets överlevnad och lönsamhet.  
 
Deegan och Unerman (2006, s.272) förklarar legitimitetsteorin som en form av “socialt 
kontrakt” mellan företag och samhället de verkar i. Författarna menar att om företaget 
inte agerar enligt det informella avtalet som råder kan det leda till sanktioner från 
samhället. Vidare förklarar de att detta kan innebära en minskad efterfrågan från kunder 
eller att andra intressenter väljer bort företaget i fråga.  
 
Processen för att uppnå kongruens mellan samhällets förväntningar och organisationens 
presentation kallas för organisatorisk legitimitet (Deegan & Unerman, 2006, s.272). 
Dowling & Pfeffer (1975 s.127) preciserar hur företag på olika sätt kan agera för att 
uppnå legitimitet. De menar att organisationen kan anpassa sin produktion och sina 
verksamhetsmål för att försäkra sig om vad som krävs för att anses vara legitim. 
Alternativt kan de genom sin kommunikation förändra definitionen av vad som ska 
anses som socialt legitimt så att förväntningar stämmer överens med verksamhetens 
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nuvarande agerande. Slutligen menar författarna att i ett ytterligare steg kan 
organisationen förtydliga sin kommunikation genom användandet av symboler som är 
starkt förknippade med social legitimitet. Symbolerna syftar till att externt 
kommunicera det arbete som görs (Dowling & Pfeffer, 1975, s.127). 
 
Deegan och Unerman (2006, s.274) menar att många forskare inom CSR bekräftar 
årsredovisningars betydelse i denna typ av strategiarbete. Vidare menar de att företag 
antingen kan ge ut information som motsäger eller förminskar negativa nyheter som är 
publicerade. Företaget kan också publicera positiv information som intressenter inte 
redan kände till.  
 
Legitimitetsteorin är ett komplement till intressentteorin och kan kopplas till vårt syfte 
genom att den beskriver villkoren för företagets överlevnad och legitimitet i samhället. 
Teorin beskriver sambandet mellan företag och samhälle och belyser de förväntningar, 
krav och normer som finns i företagets miljö. Legitimitetsteorin kan hjälpa oss att 
förklara utvecklingen inom hållbarhetsredovisning och hållbarhetsredovisningens 
betydelse. Teorin är tillämpningsbar på vår frågeställning som berör 
hållbarhetsredovisningens fördelar och utmaningar likväl som den berör våra 
frågeställningar som behandlar revisorernas syn på lagförslaget och deras egen roll som 
rådgivare och granskare. Detta för att lagförslaget tyder på att samhällets förväntningar 
och krav är under förändring och att företag kan stärka sin legitimitet genom 
användning av symboler och ageranden som kan kopplas till revisorernas roll i 
sammanhanget. 
 

2.2.3 Institutionell teori 
Deegan och Unerman (2006, s.295-296) beskriver att den institutionella teorin har 
utvecklats från organisationsteorin. De förklarar att förutom att den används inom 
organisation och management kan teorin tillämpas för att förklara och analysera 
företagens frivilliga rapportering av information.  
 
Deegan & Unerman (2006, s.296) förklarar även att den institutionella teorin bygger på 
legitimitets- och intressentteorin och kan ses som ett bredare perspektiv på dessa. 
Författarna tydliggör att teorin fungerar som ett hjälpmedel för att förstå företags 
uppfattning och agerande gentemot sociala och institutionella förändringar och 
förväntningar. Vidare hjälper den också att förklara sambandet mellan 
företagsrapportering och de rådande normer och värderingar som finns i den miljö 
företaget är verksamt i (Deegan & Unerman, 2006, s.296). 
 
Deegan och Unerman (2006, s.296) menar att teorin syftar till att förklara hur de 
mekanismer som företag använder sig av för att skapa eller bibehålla legitimitet blir 
institutionaliserade i en organisation. De beskriver att det finns två huvudsakliga 
dimensioner i denna teori; isomorfism och frikoppling där båda dimensioner kan 
tillämpas vid förklaringen av frivillig hållbarhetsrapportering.  
 
2.2.3.1	  Isomorfism	  
DiMaggio och Powell (1983, s.149-150) beskriver att isomorfism är en process som 
tvingar en enhet i en population att likna andra enheter som möter samma 
förutsättningar i sin omgivning. Författarna konstaterar att det finns två typer av 
isomorfism, konkurrerande och institutionell. Det finns tre mekanismer som orsakar 
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institutionell isomorfism: tvingande, imiterande och normativ (DiMaggio & Powell, 
1983, s.150-153).  
 
Tvingande isomorfism härstammar från politiska influenser och innefattar både formella 
och informella tryck som organisationer står inför (DiMaggio & Powell, 1983, s.150). 
DiMaggio & Powell (1983, s.150) förklarar att detta ofta är formella lagar och 
bestämmelser men också informella krav som organisationer kan uppleva från viktiga 
intressenter.  
 
DiMaggio och Powell (1983, s.151) förklarar att imiterande isomorfism kan beskrivas 
som uppkomsten av något som beror på ovisshet och osäkerhet där just ovissheten 
tenderar att påverka organisationer att efterlikna andra. Författarna förklarar att 
organisationer således försöker efterlikna andra som upplevs som mer framgångsrika. 
 
Den tredje källan till isomorfistisk förändring är den normativa dimensionen. Den 
grundar sig på att organisationer måste anpassa sig efter normer och rådande 
värderingar. Detta sker ofta som en naturlig process i samhället då företagsverksamma 
genom yrke och utbildningar tenderar att ha samma värderingar (DiMaggio och Powell, 
1983, s.152-153). 
 
2.2.3.2	  Frikopplingen	  
Deegan och Unerman (2006, s.298) skriver att den andra dimensionen, frikopplingen, 
kan beskrivas som att organisationen behöver upprätthålla en viss image eller ge skenet 
av att de anammat institutionaliserade processer. De menar att företaget implementerar 
vissa formella processer även om dessa inte ligger i linje med det praktiska utförandet. 
Exempelvis kan hållbarhetsredovisning användas som ett verktyg för att skapa en image 
medan det praktiska hållbarhetsarbetet kan se annorlunda ut. Således är de formella 
processerna frikopplade från de praktiska processerna (Deegan och Unerman, 2006, s. 
298). 
 
Det lagförslag som föranlett vår studie kan ses som en följd av förändringar i samhället 
och påverkar således företags agerande utifrån den isomorfistiska teorin.  Teorin ämnar 
förklara och skapa förståelse för företagets agerande i samhället och de mekanismer 
som ligger till grund för företagens arbete med hållbarhetsrapportering. Teorin utgör 
således en viktig utgångspunkt för denna studie. 
 

2.3 Organisationsförändring 
Jacobsen (2013, s.39-49) beskriver att organisationsförändringar uppstår utifrån fyra 
huvudsakliga perspektiv. Det perspektiv vi väljer att belysa här är ”förändring som 
evolution-konkurrens om knappa resurser som drivkraft” (Jacobsen, 2013, s.42). 
Jacobsen (2013, s.42-46) beskriver att teorin härstammar från Darwins evolutionsteori 
där den huvudsakliga idén är att endast de starkaste eller mest välanpassade överlever 
och bär sina gener vidare och på så vis förändras arter över tid. Jacobsen förklarar att 
utifrån denna teori dras kopplingen till dagens samhälle där omgivningen bestämmer 
vilka organisationer som är bäst anpassade till sitt sociala sammanhang. Vidare menar 
Jacobsen att det därigenom sker ett naturligt urval av vilka företag som överlever. 
Drivkraften till att möta omgivningens förändringar ses då huvudsakligen som 
konkurrenskraft. 
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Jacobsen menar att en huvudsaklig ståndpunkt i detta perspektiv är att samhället och 
marknaden förändras vilket i sin tur förändrar företagen sedda som population. 
Processen liknar därmed evolutionsteorin på det sättet att det sker ett naturligt urval där 
de företag som bäst anpassar sig överlever och fortplantar sig (Jacobsen, 2013, s.46). 
 
Jacobsen (2013, s. 47) beskriver att förändringar som företagen möter från samhället till 
exempel består i ändrade attityder och uppfattningar. Han berättare vidare att 
förändringar också kan ske i företaget genom att idéer, kunskaper och attityder kommer 
från nya generationens studenter som för med sig det nya in i företagen och på så sätt 
uppstår förändringar i organisationen. 
 
Forskarna Shin et al. (2012, s.727) beskriver att nästan hälften av alla 
organisationsförändringar misslyckas med att uppnå det önskade resultat eller mål det 
var tänkt att åstadkomma. Vidare skriver de att de anställda spelar en betydande roll i 
huruvida förändringen lyckas eller inte. De menar att en vanlig orsak till att anställda 
motsätter sig förändringar är att de inkräktar på de rutiner och de sociala sammanhang 
som råder.  
 
Forskarna Shin et al. har (2012, s.727) genomförde en undersökning av drygt 300 
anställda och företagsledare före och efter en organisationsförändring för att belysa 
engagemanget i organisationsförändring utifrån två faktorer; psykologiskt motstånd till 
förändring samt motivation. Studien visar att det finns ett direkt samband mellan 
engagemangsnivå och de två ovan nämnda faktorerna. Författarna konstaterar att 
anställda som fått en hög organisatorisk motivation också är motiverade till att 
genomföra organisationsförändringen. Studien visade även att ett rikt socialt utbyte för 
anställda med ett högt psykologiskt motstånd också blir motiverade till förändringen 
beroende på de positiva emotioner som det sociala utbytet gett.  
 
Shin et al. (2012, s.742-744) ger fyra praktiska slutsatser till företagsledare. Det 
förstnämnda är att beakta vikten av de anställdas engagemang till 
organisationsförändringen. De uppmanar vidare till en öppen kommunikation och en 
nära dialog med de anställda under förändringsprocessen. Författarna pekar som en 
andra implikation till följd av studien på att företagsledaren bör se till att de skapar en 
hög nivå av motivation innan förändringen ska genomföras. Detta kan göras genom 
belöningssystem, genom socialt stöd och ett långsiktigt engagemang. Ett tredje råd som 
författarna ger är att, vid anställning av ny personal, ta hänsyn till psykologiskt 
motstånd som ett kriterium. Att anställa personal som hanterar förändring och stress på 
ett positivt sätt har också en positiv inverkan på resultatet. Författarna skriver att, utöver 
det ovan nämnda, man också kan öka motivationen hos de anställda genom socialt 
utbyte och positiv påverkan. Detta kan göras genom att företagsledaren försöker sprida 
positiv energi och förmedla förändringen i positiva termer (Shin et al., 2012, s.744). 
 
Det rådande lagförslaget innebär att vissa företag möter en organisatorisk förändring på 
ett eller annat sätt. Det är därför relevant för vår studie att presentera tidigare forskning 
som belyser organisationsförändring då detta bland annat kan vara av intresse för 
studiens målgrupp men kan även vara till hjälp i vår förståelse av samhällsutvecklingen 
och de förändringar som berörda parter står inför. Lagförslaget innebär att både företag 
som innefattas av lagförslaget och revisorerna som arbetar med dessa företag kommer 
möta en förändring. De tidigare studierna som presenterats ovan behandlar dels 
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organisationsförändring utifrån ett tidsperspektiv samtidigt lyfter de även fram faktorer 
som bör beaktas för att lyckas med en förändring.  

 

2.4 Revisorns roll  
I artikeln ”Is the environmental professional an accountant?” diskuterar författarna 
Clarke och O’Neill (2005) det faktum att redovisningsyrket har genomgått en stor 
förändring över tid. Clarke och O’Neill (2005, s.114) skriver att från att tidigare ha 
arbetat med bokföring läggs större kunskapskrav på både revisorer och redovisare. 
Dessa kan vara kunskaper inom marknadsföring, finansiering och framtida 
prognostiseringar och är exempel områden som ekonomen förväntas behärska. 
Författarna poängterar att numera tillhandahåller redovisaren/revisorn uppgifter av både 
finansiell såväl som icke-finansiella karaktär vilket kommuniceras såväl internt som 
externt. Tillhandahållandet av information om miljömässiga och sociala faktorer är ett 
växande fenomen där redovisaren/revisorn innehar en viktig roll (Clarke & O’Neill, 
2005, s.117).  
 
GRI:s rekommendationer är att en oberoende part ska granska och styrka 
hållbarhetsredovisningen även om det inte idag finns krav på detta (GRI, u.å). 
Westermark (2013, s.241-242) skriver att finns olika riktlinjer för hur en 
hållbarhetsredovisning ska bestyrkas men vanligtvis används FARS rekommendationer 
för Bestyrkande av hållbarhetsredovisningar, som benämns Revr 6.  
 
Inom hållbarhetsredovisning finns det inget krav på att en auktoriserad revisor ska 
granska rapporten. I regel väljer företag samma revisionsbolag som granskar den 
finansiella rapporten. Syftet med att granska rapporten är att öka tillförlitligheten på det 
som är presenterat genom att peka på möjligheter till förbättringar (Frostenson et al., 
2012, s.80). 
 
Carrington(2014, s.31) skriver att revisorns uppgift är att se till att 
hållbarhetsredovisningen följer de normer och etiska krav som finns i samhället. 
Revisorns uppgift är också att uppmana till förändringar om deras kund inte följer dessa 
normer (Carrington, 2014, s.31). 
 
En revisor kan ses som en förbindelselänk mellan kunden och dess intressenter då 
intressenterna tar del av den rapportering som revisorn granskar där “revisionen är en 
vedertagen kvalitetsstämpel gentemot tredje part” (FAR, u.å). FAR beskriver vidare att 
revisorer måste vara uppdaterade vad gäller ny lagstiftning och praxis. 
 
Förutom att granska kan revisorn även fungera som rådgivare och hjälpa till med att 
diskutera eller lösa problem å sina kunders vägnar (PWC, 2015). Det är viktigt i rollen 
som revisor att inte frångå kraven på att vara opartisk i samband med rådgivningen 
(FAR, u.å). 
 
Fontaine och Pilote (2012, s.1) har genomfört en enkätstudie med drygt 300 
kanadensiska företagsledare i syfte att undersöka vilket förhållande kunderna föredrar 
att ha till sina revisorer. Författarna tar upp två olika förhållningssätt som kan råda 
mellan kunden och revisorn. Den ena baseras på ett relationsorienterat förhållningssätt 
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där man har ett förhållande som bygger på samarbete, förtroende och kommunikation. 
Den andra typen av förhållande är baserat på att det sker ett utbyte mellan kund och 
revisor. Detta förhållande beskriver författarna som mer konkurrensorienterat och utgår 
från egenintresse där förhållandet hålls på en armlängds avstånd.  
 
Fontain och Pilote (2012) tar i sin artikel upp de två teorier som ligger till grund för de 
olika förhållningssätten. Enligt Goldman och Barlev (1974, s. 711) har revisorn till sin 
främsta uppgift att hantera rutinärenden och erbjuder inget direkt mervärde för kunden 
utan det mervärde som skapas används snarare av tredje part. Fontaine och Pilote (2012, 
s.3) menar att denna teori tangerar utbytesförhållandet. I motsats till denna teori 
beskriver forskarna Eilifsen et al. (2001, s.194) att yrket som revisor har förändrats från 
den traditionella rollen till att numera erbjuda ett mervärde till kund. Författarna 
beskriver att revisorn arbetar med företagsanalys och riskstrategier utöver de sedvanliga 
arbetsuppgifterna. De nämner också att en av utmaningarna som revisorerna möter är 
just att kombinera lyftet med kundstrategier, konkurrensfördelar och företagsrisker 
tillsammans med att ge en rättvis bild (Eilifsen et al., 2001, s. 194).   
 
Fontaine och Pilotes (2012, s.3) enkätstudie visade att den generella önskningen är att 
ha ett relationsorienterat förhållande mellan kund och revisor. Författarna förklarar 
vidare att förhållandet mellan kunden och revisorn inte bara innefattar två parter utan 
också den tredje parten, den som tar del av redovisningen är också inblandad. För att 
denna tredje part ska ha förtroende för den genomförda revisionen krävs att revisorn är 
en oberoende part. Svårigheten för revisorn, som författarna belyser, är just 
balansgången mellan att vara opartisk samtidigt som att ett förhållande som är 
relationsorienterat upprätthålls. (Fontaine & Pilote, 2012, s. 3). 
 
Vi har avgränsat oss till revisorns roll för att studera revisorernas relation till sina 
kunder samt hur de upplever sin yrkesroll och medvetet utelämnat hur själva 
revisorprocessen ser ut. Vårt syfte är att beskriva revisorrollen och öka vår förståelse för 
revisorernas syn på hållbarhetsredovisningens betydelse och utveckling i Sverige varför 
de ovanstående forskningsartiklarna är av relevans för studien. Artiklarna beskriver 
revisorernas funktion och roll gentemot kunder och belyser även förändringar som 
revisoryrket möter delvis till följd av ökade kunskapskrav där i takt med att 
hållbarhetsredovisning blir allt vanligare förväntas revisorerna också möta detta. En av 
våra frågeställningar går ut på att undersöka hur revisorerna ser på sin roll som 
rådgivare och granskare och varför det är intressant att studera de artiklar som behandlar 
just revisorsyrket i förändring.  

 

2.5 Sammanfattning av den teoretiska referensramen i 
relation till vårt syfte 
Forskningsfältet inom hållbarhetsredovisning är brett varför en avgränsning beträffande 
den teoretiska referensramen för studiens syfte blev nödvändig. Vi har i huvudsak 
använt oss av tre ledande teoribildningar; intressentteorin, legitimitetsteorin och den 
institutionella teorin (se bilaga). Förutom dessa belyser vi forskning rörande 
organisatoriska förändringar i företag och organisationer då det rådande lagförslaget kan 
innebära förändringar inom branschen. Förståelse för dessa processer är av vikt för vår 
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studie dels i samband med intervjuförfarandet men även i sammanställningen och 
tolkning av data. 
 
Intressentteorin hjälper oss att få syn på och analysera förhållandet mellan företag och 
dess intressenter. Det rådande lagförslaget indikerar inte bara att det kan ske en 
förändring i lagen utan också att det sker en strävan i samhället att företagens agerande 
och beslutfattande ska ske på fler grunder än utifrån ett finansiellt perspektiv. Ett sätt för 
företag att möta de förväntningar och krav som intressenter ställer på dem är att 
kommunicera och framställa hållbarhetsrapporter. Utifrån vår teoretiska referensram 
kan vi se att revisorerna spelar en viktig roll i kommunikationen där de bistår med hjälp 
och rådgivning i processen att ta fram och godkänna innehåll i 
hållbarhetsredovisningen. 
 
Ovanstående resonemang leder oss vidare från intressentteorin till att även revisorns roll 
utgör ett viktigt inslag för studiens grund. Studien ämnar till att undersöka hur 
revisorerna ser på sin yrkesroll som granskare men också som rådgivare. Det 
sistnämnda visar tidigare forskning att detta är ett ökande fenomen där revisorerna 
förväntas ha ett relationsorienterat förhållande med sina kunder och att rollen som 
rådgivare blir alltmer utbredd. I samband med att det ställs nya krav på företag förväntar 
vi oss se att denna trend kommer fortsätta öka i Sverige. Med anledning av detta är 
studier som berör revisorns roll relevanta för ämnesvalet. Vidare innebär lagförslaget, 
utöver en förändring i revisorns roll, även att företagen som organisation möter nya 
krav. Med anledning av det presenteras också studierna som behandlar 
organisationsförändringar då dessa interna processer och kommunikation med de 
anställda kan vara en tänkbar utmaning för företag som omfattas av lagkravet. 
 
Vår studies syfte undersöks bland annat genom att ta del av och förstå revisorernas syn 
på hållbarhetsredovisningens fördelar och utmaningar i en kontext där revisorn framstår 
i relation till kund, företag och omgivande intressenter. Legitimitetsteorin som beskriver 
sambandet mellan företag och samhälle och belyser de förväntningar, krav och normer 
som finns i företagets miljö är högst relevant precis därför. Problematisering av frågor 
rörande hållbarhetsredovisningen satt i sitt samhälleliga sammanhang visade sig vara en 
nödvändig grund för skapandet av intervjufrågorna och kom att utgöra en 
förståelsegrund i analysen av respondenternas svar. Den institutionella teorin ämnar 
förklara företagets agerande i samhället och vad som ligger till grund för företagens 
arbete med hållbarhetsrapportering. I vår strävan att beskriva revisorrollen, öka vår 
förståelse för revisorernas syn på hållbarhetsredovisningens betydelse och utveckling i 
Sverige har den teoretiska referensram vi valt utgjort en stabil grund. 
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3 Teoretisk metod 
I detta avsnitt presenteras de metodologiska utgångspunkter som ligger till grund för 
studiens genomförande. Vår verklighetssyn presenteras följt av vilket vetenskapligt 
förhållningssätt vi valt. I detta avsnitt framgår vilken forskningsansats vi använt oss av 
vid studiens genomförande. Vidare beskriver vi hur vi gått tillväga i vår 
litteratursökning och avslutar med källkritik. 

3.1 Metodologiska utgångspunkter 

3.1.1 Förförståelse 
Vi som är författare till denna studie är två studenter som läser vårt tredje år på 
Civilekonomprogrammet vid Umeå Universitet. Den relevanta teoretiska 
kunskapsbakgrund som vi har är främst inom ämnena företagsekonomi och 
nationalekonomi. Vi har fördjupat oss inom området redovisning och vi har därigenom 
fått en teoretisk förförståelse inom ämnet redovisning. Vi har under utbildningen läst, 
studerat och analyserat hållbarhetsredovisningar och har innan vår forskning påbörjades 
fått en grundläggande förståelse för vårt ämnesval. Inom nationalekonomi berörs också 
detta område där miljö-och social påverkan diskuteras både utifrån samhällets synpunkt 
men också ur företagssynpunkt. Hållbarhetsfrågor är ämnen som också fått medial 
uppmärksamhet varför vi som privatpersoner har en förförståelse av detta ämne. Vi som 
är författare till denna studie har också ett personligt intresse av hållbarhetsfrågor vilket 
också är ett av motiven till varför vi valt att inrikta oss på detta ämne i vår studie.  
 
Att vi har en förförståelse för vårt valda forskningsämne ser vi som en nödvändig 
förutsättning för att kunna tolka och förstå det insamlade empirimaterialet. Att kunna 
genomföra kvalitativa intervjuer kräver också förkunskaper då samtalen bygger på en 
dialog vilket förutsätter att vi förstår vad respondenten svarar och har förmåga att föra 
samtalet vidare. Att vi har en grundläggande förståelse för ämnet redovisning är alltså 
en styrka i detta sammanhang då det under empiriinsamlingen också möjliggör att vi har 
kunnat ställa relevanta följdfrågor under intervjuernas gång.  
 
Att förhålla sig helt objektivt till en fråga eller ett ämne är svårt men genom att vi tar del 
av flera olika teoribildningar och blir medvetna om floran av perspektiv inom 
forskningsfältet ökar vår medvetandegrad och vi kan enklare aktivt motverka ett 
ensidigt tolkande av vårt resultat. Vår avsikt med studien är att utgå ifrån och presentera 
revisorernas syn och inte våra egna uppfattningar. Risken finns att de resultat vi finner 
intressanta och relevanta också är de som också går i linje med våra egna värderingar 
och uppfattningar. Vi ska därför presentera en så bred bild som möjligt av det empiriska 
material som studien är baserad på. Att tolka resultaten baseras med nödvändighet på de 
förkunskaper vi besitter men vi har en aktiv strävan att inkludera alla relevanta resultat 
oavsett om de är i linje med våra förväntningar eller inte.  
 

3.1.2 Verklighetssyn 
Det finns två huvudsakliga ontologiska ståndpunkter gällande forskarens 
verklighetssyn: objektivism och konstruktionism (Bryman, 2011, s.36). Bryman (2011, 
s.27) förklarar att den konstruktionistiska ståndpunkten baseras på att sociala företeelser 
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och aktörer i hög grad kommer att påverka forskningen. Vidare kan detta förklaras som 
att den verklighet vi observerar i hög utsträckning påverkas av den sociala interaktionen 
mellan människor. Forskaren presenterar alltså en egen tolkning av verkligheten och 
den kan därmed inte ses som en slutgiltig version (Bryman, 2011, s.37). 
 
I vår studie vill vi belysa revisorernas subjektiva syn på hållbarhetsredovisning och dess 
utveckling. Därmed ämnar vi inte att på ett objektivt sätt förklara verkligheten som en 
slutgiltig version. Vi är medvetna om att sociala företeelser kan påverka 
respondenternas svar och att de ingår i ett socialt sammanhang i den byrå de arbetar för. 
Vårt syfte är inte att dra generella slutsatser gällande revisorernas syn på 
hållbarhetsredovisning utan snarare att belysa de valda respondenternas infallsvinklar. 
Vi vill även berätta hur de valda revisorerna arbetar med hållbarhetsredovisning utifrån 
respondenternas egna berättelser. Således eftersträvar vi i studien en djupare förståelse 
av ämnet där vi presenterar en specifik version av verkligheten utifrån en 
konstruktionistisk teorimodell snarare än ur ett objektivistiskt perspektiv. 
 

3.1.3 Vetenskapssyn 
När man talar om vetenskapliga förhållningssätt finns två huvudinriktningar: 
positivismen och hermeneutiken (Patel & Davidsson, 2011, s.25). Den positivistiska 
synen förespråkar naturvetenskapliga metoder där bara sådant som kan uppfattas av 
våra sinnen ska definieras som kunskap (Bryman, 2011, s.30). Dessutom anser en 
positivist att sådan kunskap bör gå att pröva och där den kunskapen ska kunna förbättra 
samhället också genom iakttagelser har en mätbar grund (Patel & Davidsson, 2011, 
s.26) Att mäta eller kvantifiera ett resultat lämpar sig inte för vår valda studie. 
 
Patel & Davidson (2011, s.28) förklarar att hermeneutiken syftar till att förstå 
människor genom att tolka dess existens. Vidare beskriver de att metoden syftar till att 
tolka och förstå människor, deras beteende och vad de har att förmedla både muntligt, 
skriftligt och genom andra uttrycksformer. 
 
Då vår studie är av kvalitativ karaktär krävs en tolkande vetenskapssyn. Vi ämnar i vår 
studie att förstå hur revisorer arbetar med hållbarhetsredovisning samt hur de ser på 
framtiden. Vi finner att den hermeneutiska metoden ett lämpligt verktyg i vår studie och 
passar till vårt förhållningsätt. Tolkningen som vi gör baseras på respondenternas egna 
upplevelser och vad de har att förmedla.  
 
Författarna Patel och Davidson beskriver det praktiska tillvägagångssättet i fyra steg 
(2011, s. 33). Dessa grundar sig på att man som forskare försöker skapa en helhetsbild, 
identifiera likheter och olikheter samt strukturera eller kategorisera uppfattningar utifrån 
de svar man fått från respondenterna efter genomförda kvalitativa intervjuer (Patel & 
Davidson, 2011, s. 33). Detta tillvägagångssätt stämmer väl överens med vårt syfte att 
öka vår förståelse för revisorernas syn på hållbarhetsredovisningens betydelse och 
utveckling i Sverige. 
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3.1.4 Forskningsansats 
Konstruktionismen och hermeneutiken är ofta sammankopplade med den induktiva 
forskningsansatsen (Bryman, 2011, s.40). Den induktiva forskningsansatsen syftar till 
att utifrån sin empiriska insamling generera teorier kring det valda forskningsområdet 
där teorin blir resultatet av studien (Bryman, 2011, s.28). I den deduktiva 
forskningsansatsen däremot utgår man ifrån de teorier som finns inom området för att 
sedan härleda ett antal hypoteser som ska förkastas eller accepteras. Teorin styr 
insamlingen av det empiriska materialet och resultatet av denna kopplas tillbaka till de 
teorier som forskningen baserades på (Bryman, 2011, s.26). 
 
Vi har i detta arbete baserat vår empiri utifrån de tidigare teorier vi fann om 
hållbarhetsredovisning, revisorns roll och organisatorisk förändring. Vi har dock inte 
deducerat hypoteser inom vårt valda forskningsområde då detta är främst kopplat till 
kvantitativ metod (Bryman, 2011, s.27). Vi har istället, utifrån de teorier som finns 
inom ämnet, valt att analysera och diskutera den insamlade empirin. 
 
Bryman (2011, s.27) poängterar dock att båda angreppsätten kan användas i 
forskningen. Han förklarar att man sällan använder sig av en renodlad deduktiv eller 
induktiv forskningsansats. Exempelvis kan forskarens få en förändrad syn på de teorier 
eller litteratur som studien är baserad på. I vår studie har vi efter den insamlade empirin 
fått ett nytt förhållningssätt till de teorier som från början användes samt anpassat 
uppsättningen av teorier utefter de svar som vi fått. Detta kan till viss del kopplas till en 
induktiv forskningsansats (Bryman 2011, s.27) där vi till viss del kan dra slutsatsen att 
vår forskningsansats bygger på vissa induktiva inslag. 
 

3.2 Litteratursökning  
Initialt inledde vi vår litteratursökning genom att läsa den kurslitteratur som ingick i 
kursen Extern redovisning och Civilekonomprogrammet, Hållbarhetsredovisning: 
grunder praktik och funktion skriven av Frostenson et al. Vi ville skapa en grundlig 
förståelse för ämnet hållbarhetsredovisning och vi upplever att kurslitteratur ger en 
helhetsbild över ämnet som studeras. Därefter fann vi övrig kurslitteratur i anslutning 
till ämnesindelningen på Universitetsbiblioteket samt genom sökningar via bibliotekets 
databas. 
 
Utifrån kurslitteratur och annan litteratur inom ämnet har vi fått en ökad kunskap om 
vilka forskare som främst ligger till grund för de teorier som vi anser vara relevanta för 
vår studie. Från kurs- och övrig litteratur har vi sökt efter ursprungskällorna och tagit 
del av de studier och vetenskapliga artiklar som litteraturen till stor del baseras på. I de 
fall författarna i kurslitteraturen inte har refererat till andra källor har dessa källor 
kunnat användas eftersom relevant information presenterats i böckerna. 
 
Utöver att utgå från kurslitteratur och annan relevant litteratur har vi sökt efter tidigare 
forskning och vetenskapliga artiklar där samtliga i denna studie är fackgranskade 
tidskrifter. De artiklar som använts har vi hittat via Umeå Universitetsbibliotek 
databaser Business Source Premier och Academic Search Elite. Vi har fokuserat vår 
sökning på hållbarhet, organisatorisk förändring och revisorer. Då vi sökt de 
vetenskapliga artiklarna har ett antal sökord använts (se bilaga 1). Med anledning av att 



 

22 
 

det finns en stor mängd tidigare forskning kring ämnet valdes ett antal sökord för att 
avgränsa träffarna och hitta relevanta artiklar för vår studie. Då vi sökt efter artiklar på 
egen hand har vi i största möjliga mån valt aktuella artiklar producerade senare än år 
2000. 
 
Den metodlitteratur som ingår i uppsatsen har baserats främst på uppsatsmanualen där 
det presenterats förslag på litteratur. Vårt urval av litteratur baseras även på 
tillgängligheten vid Umeå Universitetsbibliotek då viss del av den litteratur vi ämnade 
utgå ifrån var otillgänglig. 
 
De webbsidor och elektroniska källor som har inkluderas i studien är främst från 
Justitiedepartementets promemoria, revisionsbyråers hemsidor, FAR:s hemsida samt 
GRI. Dessa källor har vi funnit genom Google då vi på förhand haft kännedom om att 
dessa sidor troligtvis hade relevant information.  
 

3.2.1 Källkritik 
De vetenskapliga artiklarna som använts i teorikapitlet har varierad aktualitet. De valda 
artiklarna publicerades mellan 1974 och 2012. Anledningen till att många av de 
vetenskapliga artiklarna är från tidigt 1970-tal beror på att de teorier som skapades då 
används än idag för att analysera hållbarhetsredovisning. De forskare som idag skriver 
om ämnet hänvisar ofta till dessa teorier och då vi velat använda oss av originalkällorna 
blir således dessa artiklar ett naturligt val. Då forskare än idag refererar till dessa källor 
bedömer vi dessa artiklar som fortfararande vara relevanta att använda sig av. 
De teorier vi främst använt är intressentteorin, legitimitetsteorin och den institutionella 
teorin. De nyare vetenskapliga artiklar som vi främst använt oss av är när vi skrivit om 
organisatorisk förändring samt revisorns roll.  
 
Vad gäller den litteratur vi använts oss av bedömer vi även dessa som tillförlitliga. 
Den kurslitteratur vi använde oss av i utbildningen anser vi som reliabel då Umeå 
Universitet inkluderat den i utbildningen. Merparten av böckerna är dessutom 
kurslitteratur vid andra lärosäten där dessa också bedöms som relevanta. 
Den metodlitteratur vi använt har Handelshögskolan rekommenderat så vi bedömer att 
även dessa är pålitliga källor. 
 
De elektroniska källorna samt hemsidor vi använt oss av är främst revisionsbyråernas 
hemsidor, Justitiedepartementets promemoria, FAR:s och GRI:s hemsida. Dessa källor 
kommer från erkända organisationer och myndigheter och därför bedömer vi även dessa 
vara trovärdiga. 
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4. Praktisk metod 
I följande avsnitt redogörs för hur studien har utförts. Inledningsvis presenteras den 
kvalitativa metoden som är den forskningsmetod som använts i studien. Här beskrivs 
vilket urval av respondenter som gjorts samt en redogörelse för de förberedelser och 
utföranden som gjorts i samband med insamlandet av data. 
 

4.1 Kvalitativ metod 
Vi har valt kvalitativ metod då vårt syfte är att beskriva revisorrollen och öka vår 
förståelse för revisorernas syn på hållbarhetsredovisningens betydelse och utveckling i 
vårt land. Kvalitativ forskning syftar ofta till att skapa en djupare förståelse av det som 
studeras (Holme et al., 1997, s.92). Det som studeras kan vara respondenters 
uppfattning om omvärlden eller ett visst fenomen (Patel & Davidson, 2011, s.82). Det 
kvalitativa forskningssättet ämnar skapa en bild av respondenters egna uppfattningar 
och egna tolkningar (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 52). Vi söker således utifrån en 
kvalitativ forskningsmetod kunskap och förståelse där revisorernas berättelse utgör det 
praktiska kunskapsbidraget för vår forskning. Revisorerna som deltagit i vår 
intervjustudie är yrkesverksamma inom hållbarhetsredovisning och är experter inom 
detta ämne.  
 
Vi har valt att genomföra intervjuer. Holme et al. (1997, s.104) belyser skillnaden 
mellan respondent- och informantintervjuer. Holme et al. förklarar att en 
respondentintervju är en intervju där forskaren ställer frågor till en person som själv är 
involverad i det fenomen som studeras. Informantintervjuer däremot används när 
intervjun rör ett fenomen intervjupersonen inte är delaktig i men ändå har djup kunskap 
om. De respondenter som inkluderats i vår studie har valts ut utifrån deras 
yrkesinriktning. Samtliga respondenter arbetar som specialister inom 
hållbarhetsredovisning och har därigenom levd erfarenhet av det fenomen vi studerar. 
Utifrån syftesformuleringen till denna studie som efterlyser revisorernas syn på olika 
aspekter inom hållbarhetsredovisningen bedömer vi att respondentintervju är både en 
korrekt benämning av intervjumetod och ett lämpligt val av intervjumetod.  
 
Intervjuerna har konstruerats som semi-strukturerade intervjuer där respondenterna även 
haft möjlighet och också velat informera om kunskaper som faller utanför deras levda 
erfarenhet. Delar av intervjumaterialet skulle även därför kunna rubriceras som 
informantintervjuer eftersom respondenterna berättat om fenomen de har djup kunskap 
om men inte är direkt involverade i. Samtidigt ingår kunskapsinhämtandet i 
respondenternas egna yrkesutövning, varför vi valt att bortse från denna distinktion.  
 
Det finns fler kvalitativa metoder än just den form av intervjuer vi har utfört. Holme et 
al. (1997, s.106) berättar att en intervjuteknik som kan användas är gruppintervjuer eller 
gruppdiskussioner. Författarna förklarar att fokus ligger på det sociala samspelet mellan 
de respondenter som ingår i studien. Då vi är intresserade av revisorernas enskilda 
synvinkel blir således en gruppintervju olämplig för vår studie. Kvalitativ forskning kan 
även baseras på observationer. Här ska forskaren observera vad som sker under en 
kortare eller längre period (Holme et al., 1997, s.110). Vi bedömde inte observation som 
en lämplig metod då vi i vår studie inte ämnar observera hur revisorer arbetar. Syftet 
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avser belysa revisorers egna åsikter och tankar kring sin yrkesroll och 
hållbarhetsredovisningens utveckling och betydelse i Sverige, vilket respondenterna 
rimligtvis är väl rustade att diskutera kring. 
 
 

4.2 Urval och access 
Holme et al., (1997, s.104) lyfter fram olika metoder som kan tillämpas vid urval för att 
få fram ett variationsrikt innehåll med stor spridning. De beskriver ett sätt att öka 
innehållet informationsmässigt genom att välja ut intervjupersoner som antas vara 
kunniga och innehar mycket kunskap inom området. Man kan se till att innehållet blir så 
variationsrikt som möjligt genom att välja ut intervjupersoner med olika demografiska 
skillnader (Holme et al., 1997, s.104). 
 
I enlighet med Holme et al.s metoder har vi valt respondenter som har god kunskap 
inom vårt forskningsområde. För att få så stor spridning som möjligt har vi eftersträvat 
att få minst en representant från de fem största byråerna i Sverige. En av dessa byråer 
hade inte någon revisor som kunde medverka i en intervju. Därför ingår fyra byråer i 
vår studie. 
 
Vi prioriterade respondenter som arbetade med hållbarhetsredovisningar över att de var 
auktoriserade revisorer. Detta med anledning av att studien syftar till att ta del av 
revisorernas syn på hållbarhetsredovisning och sin roll med betoning på 
hållbarhetsarbete och redovisning inom detta område. Vi avser inte att kartlägga 
processer eller arbetssätt som kräver att respondenten är auktoriserad utan eftersträvar 
snarare att ta del av yrkesverksamma specialister inom hållbarhetsrapportering varför 
deras arbetsbeskrivning bedömts viktigare än yrkestitel. Respondenterna i studien har 
skilda yrkestitlar och befattningar men för att förenkla beskrivningen av våra 
respondenter använder vi oss av samlingsbegreppet ”revisor”, för samtliga. 
 
Vi upplevde ett positivt bemötande från revisorerna och de var väl villiga att delta i vår 
studie. Vi upplevde således inga svårigheter att nå vår valda urvalsgrupp. Vi bokade 
telefonintervjuer med en representant från vardera byrå med undantaget från två byråer 
vars antal respondenter var två. Det totala antalet revisorer som ingick i studien uppgick 
således till sex personer. Vi kontaktade respondenterna med god framförhållning och 
anpassade datum och tid för intervju utifrån respondenternas möjlighet till deltagande. 
 
Vi hade för avsikt att intervjua minst en representant från vardera av de fem största 
byråerna i Sverige. Vi uppmärksammade i ett tidigt skede att antalet revisorer som är 
specialister på hållbarhetsredovisning i Sverige är begränsat. Det visade sig att det ofta 
endast fanns ett fåtal representanter på vardera byrå som främst arbetade inom detta 
område. Tyvärr föll en av de byråer vi önskat att intervjua bort men då vi ändå hade 
tillräckligt många respondenter från de andra byråerna anser vi ändå att detta var 
tillräckligt för att göra den kartläggning som studiens syfte krävde. 
 
Våra deltagande respondenter har, förutom att arbeta på skilda byråer, också andra 
viktiga skillnader vilket möjliggör ett resultat utifrån olika synvinklar. De kanske mest 
avgörande skillnaderna avser revisorernas erfarenhet, deras arbetsområden samt de 
kundgrupper revisorerna arbetar med. Andra demografiska skillnader bland 
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respondentgruppen är ålder, kön, yrkestitel och utbildningsinriktning. Vi har dock inte 
medvetet arbetat med ett urval som tar hänsyn till etnicitet, klass, kön och andra 
demografiska skillnader utan vid kontakt med byråerna har vi erbjudits en respektive 
två respondenter. Därför kan vi heller inte göra någon generalisering eller dra allmänna 
slutsatser utöver den rapportering vi gör utifrån våra respondentintervjuer. Vidare är 
intervjuerna är av kvalitativ natur och datamängden och samplet också för litet för att 
det ska finnas underlag för att dra generella slutsatser.  

4.3 Intervjuerna 

4.3.1 Förberedelser 
Patel & Davidson (2011, s.74) poängterar vikten av att informera de deltagande 
respondenterna i vilket syfte studien utförs, vem som utför studien samt på vilket sätt 
deras bidrag är viktigt. Vidare beskriver författarna att denna information med fördel 
kan ges i flera steg inför studiens utförande (2011, s. 74). Vi genomförde den initiala 
kontakten via byråernas växel och hänvisades därifrån vidare till de personer som är 
hållbarhetsansvariga på respektive byrå. Fem av respondenterna fick vi omgående 
telefonkontakt med varpå vi redan i det första skedet beskrev oss själva, varför vi valt 
att utföra studien samt varför vi valt att inkludera dem i studien. Dagarna före 
intervjuerna utfördes, skickades ett informativt mail ut till samtliga respondenter (se 
bilaga 2). Mailet innehöll intervjumallen, information om syftet med vår studie, 
information om hur intervjuerna skulle komma att efterbehandlas samt tid och datum 
för det överenskomna intervjutillfället. Den intervjumall som vi konstruerat ses i bilaga 
3. Respondenterna fick tillgång till de 13 huvudfrågor som är svartmarkerade.  
 
Vårt syfte med intervjuerna var att få ta del av revisorernas synpunkter, erfarenheter och 
kunskaper med utgångspunkt ifrån syftesformuleringen. Vi bedömde att det ökade våra 
möjligheter att få uttömmande svar om respondenterna fick ta del av dessa frågor i 
förväg. De huvudfrågor som vi avsåg att söka svar på skickades därför till samtliga 
respondenter i förväg för att ge respondenterna möjlighet att reflektera över 
frågeställningarna.   
 

4.3.2 Intervjuns struktur 
Kvalitativa intervjuer har oftast en låg grad av struktur där intervjuaren ställer öppna 
frågor som ger respondenten utrymme att tolka frågan, besvara den utifrån sin egen 
tolkning och med sina egna ord (Patel & Davidson, 2011, s. 82). Kylén (2004, s.19) 
väljer att skilja på styrda intervjuer eller öppna intervjuer. Styrda intervjuer brukar 
beskrivas som intervjuer där det finns ett antal frågor som måste bli besvarade medan i 
öppna intervjuer låter man respondenten prata mer fritt (Kylén, 2004, s.19). Vid 
semistrukturerade intervjuer brukar forskaren ha olika ämnen som ska ingå i intervjun 
men själva ordningen spelar mindre roll (Bryman, 2011, s.415). Den intervjumetod vi 
valt är semistrukturerad. Vi bedömde att fördelen med denna intervjumetod var att det 
gav oss friheten att fördjupa oss i frågor när en respondent hade mycket att säga om en 
viss aspekt, samt gav möjlighet att ställa följdfrågor. Syftesformuleringen ringar 
samtidigt in området vi vill utforska, varför det var viktigt för datainsamlingen att 
bärande frågor alltid fanns med.  
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Intervjumallen utarbetades utifrån syftesformuleringen. Vi utgick från den teoretiska 
referensramen och tidigare forskning som ligger till grund för vår studie. Vi diskuterade 
vilka paralleller och samband som finns mellan vår framtagna intervjumall och de 
understödjande teorier vi presenterat i tidigare kapitel. Innehåll och form omprövades 
flertalet gånger under arbetets gång. Vi eftersökte precision i ordval utan att för den 
skull formulera snäva frågor. För att ge ett praktiskt bidrag till företag som 
hållbarhetsredovisar eller står inför att börja med hållbarhetsredovisning formulerades 
frågorna även utifrån detta perspektiv.  
 
Vi förberedde även ett antal följdfrågor som fungerade som stöd i samtalet för att 
säkerställa att vi fick uttömmande svar inom varje fråga (se bilaga 3). Bryman (2011, 
s.415) förklarar att en intervjuguide ofta används i semistrukturerade intervjuer. 
Frågorna som skickades till respondenterna i förväg var områdesfrågor där vi sedan 
ställde anpassade följdfrågor till varje respondent. Våra följdfrågor ställde vi för att i så 
hög utsträckning som möjligt få svar som var ungefärligt jämförbara till innehållet. Då 
mängden stoff som en respondent ger vid en intervju är svår att förutsäga ansåg vi att 
det var viktigt att formulera följdfrågor i förväg för att vara förberedda inför samtalet. 
Vi behövde också en frågebank för egen del för att säkerställa att det blev bra flyt i 
samtalet under intervjuerna. Detta fungerade också som ett stöd i vår egen förberedelse 
inför intervjuerna då vi reflekterade över våra intervjufrågor i flera steg. 
 

4.3.3 Utförandet 
Vi utförde en telefonintervju med vardera respondent och hade i förväg förberett 
personen på en uppskattad tidsåtgång mellan 30 till 45 minuter. De faktiska 
intervjuernas längd blev mellan 37-56 minuter. Kylén (2004, s.18) menar att en intervju 
på 40-60 minuter brukar räcka för att få en fördjupad inblick inom ett ämne. Således är 
längden på intervjusamtalen i enlighet med Kyléns ståndpunkt. 
 
Vid intervjutillfället bör man upprepa den skriftliga information som deltagarna fått på 
förhand (Patel & Davidson, 2011, s. 75). Vi inledde därför samtliga intervjuer med att 
återge den information som tidigare skickats på mail samt bad om samtycke att spela in 
hela intervjun via inspelningsprogrammet Quick Time Player. 
 
Då samtliga respondenter är geografiskt verksamma i Stockholmsregionen valde vi att 
genomföra telefonintervjuer eftersom vi som utför studien befinner oss i Umeå. Bryman 
(2011, s.433) menar att vid en direkt intervju finns fördelar genom att det går att tolka 
respondenternas kroppsspråk och känslor på ett annat sätt än vid telefonintervjuer. 
Däremot menar han på att telefonintervjuer har vissa fördelar som exempelvis lägre 
kostnader. I vårt fall var det inget alternativ att utföra direkta intervjuer på grund av det 
geografiska avståndet. Vi bedömer också att de frågor som vi ställde till respondenterna 
kan återges och tolkas tillfredsställande via telefon.  
 
Vi valde att genomföra intervjuerna så att vi båda två var närvarande. Dock var en av 
oss huvudansvarig för intervjusamtalet och den andra hade möjlighet att ställa 
följdfrågor om hon fann det nödvändigt eller givande. Trost (2010, s. 66-67) beskriver 
hur utförandet av intervjun kan påverkas om det är en respektive två intervjuare. 
Författaren menar att respondenten kan känna sig i underläge gentemot intervjuarna om 
det är fler än en. I detta fall anser vi att den risken mildras genom att respondenterna 
deltar i studien i egenskap av experter inom sitt verksamhetsområde. För att ytterligare 
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undvika att respondenten upplevde ett underläge under intervjun var vi noga med att 
motivera bådas deltagande för den intervjuade.  
 
Vi valde att spela in intervjun då det ger fördelen att man kan lyssna på intervjun 
upprepade gånger, återge exakt vad respondenten svarat och att ingen data riskerar att 
gå förlorad. Nackdelen är att det är tidskrävande att transkribera men vi anser att vi 
uppnådde högre kvalitet med vår studie vid efterbearbetningen av insamlade data på 
detta sätt. Att kunna återge respondenterna sanningsenligt och att kunna återge exakta 
formuleringar av intresse för studien och läsaren motiverade oss till att göra 
transkriberingen. 
 
I empirikapitlet under rubriken som presenterar bakgrund, yrke och ramverk följer en 
sammanfattande tabell över respondenterna och de genomförda intervjuerna. I tabellen 
presenteras bland annat respondenternas yrkestitel och information om intervjuerna 
såsom längden på intervjuerna och vilket samtalsstil som intervjuerna hade. 
 

4.4 Bearbetning 

4.4.1 Transkribering 
Att överföra en intervju från tal till text kan göras på olika sätt beroende på i vilket syfte 
materialet ska användas (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 220). Kvale och Brinkmann 
(2014, s. 223-227) menar att om studien syftar till att göra en språklig analys där den 
sociala interaktionen är central för studien bör man i utskriften, förutom de ord som 
sägs, också inkludera pauser och tonlägen. Det som är av huvudsakligt intresse för vår 
studie är att lyfta det innehåll vi får fram och inte själva interaktionen och stämningen. 
Vi vill ta del av och presentera de intervjuades kunskap och åsikter utifrån sin yrkesroll 
och vi anser därför inte att det medför ett mervärde för studien att beskriva 
utfyllnadsord, pauser och tonläge. Vi vill dock i så hög grad som möjligt återge 
respondenternas svar ordagrant vid transkriberingen av det inspelade materialet och har 
därför använt oss av programmet VLC Mediaplayer för att kunna spela upp 
inspelningen med långsamt tempo.  
 
Att presentera intervjun i textform innebär en tolkning av det som sägs och 
analysprocessen börjar redan vid transkriberingen (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 221). 
Efter transkriberingen gjorde vi ett första urval av det material vi bedömde var mest 
relevant utifrån vår frågeställning. Därefter genomlästes materialet i sin helhet än en 
gång för att säkerställa att ingen väsentlig information utelämnats. 
 

4.4.2. Kodning och kategorisering 
Många kvalitativa forskare använder sig av tematisk analys vid bearbetning av sitt data. 
Det finns många olika tillvägagångsätt för att strukturera tematisk analys där 
grundtanken är att bryta ner det insamlade datat till teman eller koder (Bryman, 2011, s. 
131-132). För att på ett överskådligt sätt kunna presentera vårt insamlade data har vi 
eftersträvat ett kategorisera den utifrån ämnesområden. Vi presenterar således inte 
respondenternas intervjuer var för sig utan tematiserar vårt resultat utifrån de 
huvudområden vi ämnade studera och söka svar på. I ett initialt skede gjordes detta 
genom att sammanställa intervjuerna efter våra huvudfrågområden där vi såg 
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gemensamma drag, skiljelinjer och trender. Genom detta arbetssätt har vi eftersträvat att 
ge en överskådlig bild över intervjuerna i sin helhet. 
 

4.5 Etiska hänsynstaganden 
Trost (2010, s. 123) betonar vikten av de etiska aspekter som forskaren bör beakta under 
hela forskningsprocessen. Han belyser att den intervjuade personen har rätt till sin 
integritet under hela studieförloppet, redan från första kontakt till den empiriska 
presentationen (2010, s. 123). Bryman (2011, s.131-132) presenterar fyra etiska 
riktlinjer: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialkravet och nyttjandekravet. 
 
Vi har uppfyllt informationskravet genom att informera respondenterna om studiens 
syfte och deras frivillighet till medverkan. Vi har avidentifierat respondenterna och 
informerat dem om att de deltar anonymt i studien. Vidare behandlas intervjumaterialet 
konfidentiellt samt raderas efter färdigställd studie. Detta för att uppfylla 
konfidentialkravet, För att efterleva samtyckeskravet har vi också informerat deltagarna 
att deras medverkan är frivillig och att de har rätt att avbryta sin medverkan när som 
helst och utan särskild anledning. Slutligen för att tillgodose informationskravet har 
respondenterna meddelats att materialet från intervjuerna endast kommer att användas i 
studiens syfte. Dessa nämnda riktlinjer ligger också i linje med vad Bryman (2011, 
s.131-132) rekommenderar. 
 
Vidare var vi tydliga med att informera respondenterna att de inte behöver svara på alla 
frågor och kan närsomhelst avbryta intervjun om så önskas. Detta beskriver Trost 
(2010, s. 124) som en självklar förutsättning för intervjun. Vi använder oss av citat i den 
empiriska framställningen för att förstärka och levandegöra texten. Trost (2010, s.129) 
menar att författaren bör vara medveten om hur man presenterar direkta citat då även 
detta är en etisk fråga. Han menar att talspråket ibland innehåller utfyllnadsord och 
avbrutna meningar och att detta i textform ibland med fördel kan förfinas utan att 
förändra vad personen har sagt. Exempel som författaren tar upp är utfyllnadsord som 
”typ” eller ”liksom” (2010, s.129). Vi vill lyfta fram innehållet som sägs snarare än hur 
det sägs varför vi väljer att presentera citat på ett grammatiskt korrekt språk. Vi har 
även valt att skicka empiriunderlaget till respondenterna för att ge möjlighet för 
respondenterna att revidera eller göra tillägg till sina svar.  
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5 Empiri 
I följande kapitel presenteras de resultat som de kvalitativa intervjuerna har genererat. 
För att ge en överskådlig bild över resultatet har vi delat in den i tre kategorier; 
bakgrund och revisorns yrke, hållbarhetsredovisning och lagförslaget. Under varje 
huvudkategori presenteras en närmare beskrivning.  
 

5.1 Bakgrund och revisorns yrke 

I följande avsnitt presenterar vi den beskrivning respondenterna ger av sin 
professionella bakgrund samt den yrkesroll respondenterna uppfattar sig ha. Denna 
första del av temat ”bakgrund och revisorns yrke” återkopplar till den teoribeskrivning 
som återfinns under 2.9 ”Revisorns roll”. 
 

5.1.1 Bakgrund  
Byrå A 
På Byrå A intervjuade vi A1 som är ansvarig för byråns avdelning för 
hållbarhetsrapportering. Hen ingår i ett team som kallas ”icke-finansiella revisorer” som 
är specialiserade på redovisning av hållbarhet och granskning. A1 har varit verksam i 15 
år inom hållbarhetsområdet på olika arbetsplatser och har varit på nuvarande byrå i 5 år. 
Hen har en ekonomimagister med inriktning mot miljöledning och miljörevision utöver 
kurser i geovetenskap, ekologi och miljövård. A1 arbetar både med statliga och privata 
företag och de flesta är revisionskunder och kan vara olika typer av bolag.  
 
Byrå B 
På Byrå B intervjuade vi B1 och B2. B1 är Civilekonom i grunden och har jobbat på 
byrån sedan 2009. B1 påbörjade sin karriär som finansiell revisor men har sedan några 
år tillbaka arbetat med granskning av hållbarhetsredovisningar. B1 uppskattar att cirka 
20 % av arbetstiden fortfarande går till finansiell revision och resterande del till 
hållbarhetsområdet.  
 
Inom hållbarhetsområdet arbetar B1 främst med stora noterade bolag som är på Large 
Cap listan på börsen. B1 berättar att det är en variation av bolag inom 
hållbarhetsområdet men inom den finansiella revisionen arbetar hen främst med bolag 
som står under finansinspektionens tillsyn. B1 berättar att hen inte har någon formell 
utbildning inom hållbarhet utan detta har hen lärt sig på arbetsplatsen.  
 
B2 arbetar också på Byrå B sedan 2010 med fokus på hållbarhetstjänster. B2 är konsult 
och manager inom byråns affärsområde ”hållbart företagande” men arbetar också 
internt med byråns eget hållbarhetsarbete. Som konsult möter B2 främst stora bolag 
som är noterade på Large Cap men även mindre bolag och statliga bolag. I B2s yrke 
ingår bland annat rådgivning och granskning av hållbarhetsredovisningar. B2 har läst 
Civilekonomprogrammet och tog ut en 5-årig master. Parallellt tog hen kurser i 
produktion, mot ingenjörsområdet samt inom miljöarbete. Initialt arbetade B2 främst 
inom det finansiella revisionsområdet men har allt eftersom hållbarhetsredovisningar 
ökat kommit in på det segmentet. 
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Byrå C 
På byrå C intervjuade vi C1 som är auktoriserad revisor och har arbetat på byrån sedan 
1996, samt varit yrkesverksam en kortare period på Naturvårdsverket. C1 sitter i FARs 
arbetsgrupp för hållbar utveckling sedan många år tillbaka och är jurymedlem i FARs 
regi som årligen utser bästa hållbarhetsredovisningen. C1 har i 6 år arbetat uteslutande 
med hållbarhetsredovisning och bestyrkande av dessa, samt närliggande konsultation. 
C1 är ansvarig för den grupp på byrån som arbetar med hållbarhetsverifieringar. Hen 
arbetar främst med statliga bolag men också större börsbolag. 
 
Byrå D 
På byrå D intervjuade vi D1 och D2. D1 har arbetat på revisionsbyrå i lite mer än 20 år 
där och har på senare år inriktat sig mot hållbarhetsområdet. D1 arbetar som revisor, 
konsult, affärsrådgivare och med kvalificerade redovisningsfrågor. På senare år har D1 
framförallt granskat hållbarhetsredovisningar. D1 beskriver att hens kundsegment är 
inom många olika branscher. Granskningen sker av hållbarhetsredovisningar medan 
rådgivning är uteslutande inom det finansiella området. D1 är finansiell revisor i 
grunden och har i efterhand läst kurser inom miljöområdet på grund av sitt personliga 
intresse. D1 berättar att hens arbete är säsongsberoende.  
 
D2 ansvarar för de tjänster byrån erbjuder inom hållbarhetsområdet i Sverige. Dessa 
tjänster innefattar granskning, upprättande och affärsutveckling med avseende på 
hållbarhetsredovisningar. D2 har arbetat 14 år i branschen och är auktoriserad revisor 
inom hållbarhetsområdet. D2 sitter även i FARs arbetsgrupp för hållbar utveckling och 
har bland annat varit med och skrivit de regelverk som används vid granskning av 
hållbarhetsredovisningar. Även det lagstiftningsarbete som har lett till vad som står i 
ÅRL 6:1, om icke finansiell information i förvaltningsberättelsen, har D2 varit 
medförfattare till. D2 möter företag som har mellan 20 till 200 anställda och hen arbetar 
med bland annat granskningsfrågor och affärsrådgivningsfrågor gällande 
hållbarhetsfrågor. D2 arbetar även med finansiell revision och affärsrådgivning.  
 
Sammanfattningsvis har respondenterna erfarenhet både från finansiell revision och 
hållbarhetsredovisning. En del av respondenterna arbetar uteslutande med 
hållbarhetsfrågor och en del arbetar kombinerat med finansiell respektive icke-finansiell 
redovisning. Revisorernas utbildningsbakgrund varierar något i sin utformning där en 
del av respondenterna har en akademisk bakgrund inom hållbarhetsområdet där andra 
har utvecklat detta kompetensområde i sin yrkesroll. Samtliga respondenter menar att 
det är deras personliga intresse för hållbarhetsarbete som har lett dem till att också 
inrikta sig mot detta i sitt yrkesliv.  
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Tabell 1. Sammanfattande tabell över intervjuerna. 
Beteckning Yrkestitel Längd på 

intervjun 
Mängd 
underfrågor 

Samtalsstil  

A1 Konsult 53 minuter   Några Personlig och rättfram   
B1 Auktoriserad 

Revisor 
56 minuter Få Exemplifierande  

B2 Konsult 39 minuter Några Eftertänksam  
C1 Auktoriserad 

Revisor 
42 minuter Många Informativ  

D1 Auktoriserad 
Revisor 

37 minuter Några Saklig och informativ  

D2 Auktoriserad 
Revisor 

51 minuter Få Analytisk  

5.1.2 Revisorns yrke  
Nedan ges en beskrivning över hur respondenterna arbetar tillsammans med sina 
kunder. De beskriver sitt yrke som granskare och rådgivare samt den upplevda balansen 
däremellan. Då syftet med studien är att belysa revisorns roll i hållbarhetsredovisningen 
inkluderades denna fråga i intervjumallen. 
 
Majoriteten av respondenterna arbetar i högre utsträckning med granskning än 
rådgivning. De tydliggör också skillnaden mellan de renodlade rådgivningsuppdrag och 
den revisionsnära rådgivningen. Rådgivningsuppdragen möjliggör att revisorn kan 
fungera som ett bollplank i alla lägen men att granskningsuppdragen är mer begränsade.  
 
A1 förklarar att i sin roll som ”icke-finansiell revisor” ingår det i yrket att ge råd till 
bolag hur de kan gå vidare efter revisionen vilket också är något som B1 är inne på. B1 
förklarar att revision i sin renaste form handlar om att bekräfta något som redan är 
skrivet, men att så fungerar det inte riktigt i praktiken. Kunderna vill veta vilka 
förbättringsområden som finns efter granskningen är utförd. Med anledning av detta 
poängterar B1 att dessa råd är viktiga för att skapa ett mervärde för kunden.  
 
A1 berättar att på grund av att hållbarhetsredovisning idag, till stor del är frivilligt, så 
leder detta till att revisorns roll får en mer konsultativ ”granskningsapproach”. Hen 
tydliggör att det inte upplevs som ”vi och dem” utan snarare att arbetet sker tillsammans 
för att det ska bli bra och rätt. D2 upplever också att många kunder kommer med sina 
problem till sin revisor. D2 berättar att hen får mycket information från sina kunder som 
de inte delar med någon annan, till följd av tystnadsplikten.  
 
Respondenterna upplever att deras kunder uppskattar rådgivning men att det är viktigt 
att sätta en gräns för vilken typ av rådgivning man kan ge till kunderna som granskas. 
Några respondenter är inne på att vilka typer av frågor som ställs är avgörande. D2 
menar på att gränsen går vid att man inte kan lämna råd som om man själv drev 
företaget men att svar på kunskapsfrågor kan lämnas. D1 är också inne på detta och 
förklarar att dessa typer av råd kan ges mer i utbildningssyfte än något annat. D1 
förklarar också att det finns en viss begränsning om vad man kan svara på för frågor 
men att det inte brukar vara några problem på byrån. Det finns klara och tydliga regler 
för vad som gäller och det har även en riskmanagementavdelning som ansvarar för att 
undvika jävsproblematik.  
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B1 exemplifierar med en kund ville ha hjälp med sin omvärlds- och väsentlighetsanalys. 
Denna typ av rådgivning kan man som revisor inte uttala sig om då den ingår i 
granskningen. Däremot kan man svara på frågor som till exempel hur många segment 
som är lämpligt för att dela in sin personal i när man ska mäta exempelvis 
utbildningstimmar. Däremot är det revisorns uppgift att granska hur kunden sedan har 
kommit fram till vilka som ska ingå i varje segment och hur de har mätt 
utbildningstimmarna, säger B1.  
 
Av de respondenter som fick frågan hur de upplevde balansgången mellan att ha en nära 
relation till sina kunder men samtidigt vara oberoende och opartisk svarar alla att det 
inte upplever något problem med det. 
 
A1 svarar att det är någonting man får öva upp och att de oberoenderegler som finns är 
A och O. ”Du tycker som du skulle ha gjort om du inte haft en nära relation och där får 
man säkerställa att man inte går över den gränsen”. A1 förklarar att det ändå går att ha 
en bra relation med sina kunder men att det är viktigt att ha integritet. Detta är också 
något som A1 upplever att kunderna uppskattar. B2 belyser också detta. Hen tycker inte 
att det är svårt att hitta den balansen då det är en professionell relation de har 
sinsemellan. ”Och den förväntningen har dem på oss, att vi ska vara raka mot dom och 
säga hur dom kan förbättra sig och hur det ska vara”. 
 
Generellt upplever respondenterna att deras kunder uppskattar rådgivning för att 
revisionen annars inte skulle bidra till något mervärde. De tycker också att de har nära 
relation med sina kunder men att det inte är några problem med balansgången av en 
nära relation och att vara oberoende, det är något som kunderna förväntar sig. Vilka 
typer av frågor de får svara på tycker de också att det finns tydliga riktlinjer för. Det 
gäller att ha integritet och att inte ge råd som om man själv drev bolaget. 

5.2 Hållbarhetsredovisning 
I följande avsnitt presenteras revisorernas syn på fördelar med att upprätta och granska 
en hållbarhetsredovisning. Vi lyfter även revisorernas syn på vilka utmaningar det finns 
och varför vissa företag väljer att inte hållbarhetsredovisa. Vi presenterar också under 
detta avsnitt om revisorerna tror att hållbarhetsredovisning leder till en ökad miljö- och 
socialmedvetenhet. Avslutningsvis frågade vi revisorerna om de ramverk som används 
vid hållbarhetsredovisning. Detta avsnitt är främst kopplat till se systemorienterade 
teorierna. Detta då dessa teorier ämnar förklara varför företag väljer att 
hållbarhetsredovisa ur ett samhällsperspektiv. 
 

5.2.1 Fördelar med upprättning 
Nedan lyfter vi fram vilka fördelar revisorerna ser med att upprätta en 
hållbarhetsredovisning. En av våra frågeställningar berör vilka fördelar det finns med att 
ta fram en hållbarhetsrapport.  
 
Den generella uppfattningen bland revisorerna är att hållbarhetsrapportering skapar 
underlag för granskning och utvärdering av det egna företaget internt samtidigt som det 
visar på en transparens gentemot intressenterna. Många av revisorerna var inne på 
talesättet att det man mäter också blir genomfört. 
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B1 inleder sitt svar med att citera talesättet ”what gets measured gets done.” Hen 
betonar vikten av att mäta, analysera och presentera information på ett detaljerat sätt för 
att man också rent operativt ska ta tag i frågorna. B1 tar upp ett praktiskt exempel då 
hen arbetade med en kund som ville kartlägga löneskillnader mellan män och kvinnor 
på arbetsplatsen. Genom att undersöka skillnaderna utifrån olika parametrar kunde hen 
tillsammans med kunden också se var i organisationen de stora löneskillnaderna förelåg. 
Hen berättar att management då fick upp ögonen för detta och ”nu vet vi att inom 
affärsområdet A&D, där är de stora skillnaderna.” Hen berättar att det är just det 
citatet ovan handlar om, att innan man sätter finger på vilka problem som finns och 
vilka åtgärder som behöver göras så händer det väldigt lite med frågorna. 
 
B2 berättar att de främsta fördelarna är att bolagen visar en transparens och 
kommunicerar med intressenter i olika led. B2 menar att man utvärderar företag mer 
efter mjuka värden och hållbarhetsredovisning är ett sätt för företag att sätta KPI:er 
(Key Performance Indicator) på mer än finansiella siffror. B2 lyfter också att genom att 
hållbarhetsredovisa genomför företagen riskanalyser inom områden som de kanske 
annars inte hade gjort.  
 
A1 lyfter fördelarna att det visar på bolagets verkliga värde och att man är ett välskött 
bolag ur alla perspektiv. C1 berättar att upprättningen av en hållbarhetsrapport skapar en 
medvetenhet om företagets viktigaste frågor och det skapas också en medvetenhet kring 
dessa frågor. Olika frågor intresserar olika motparter men hållbarhetsrapportering är ett 
sätt att beskriva, positionera och kommunicera sin verksamhet. ”Man får… en mer 
balanserad bild, en mera mångfacetterad bild än vad bara en årsredovisning ger.” 
 
D1 berättar att hållbarhetsrapportering startar en process i företaget att börja arbeta med 
hållbarhet och det belyser också vilka områden som är viktiga för företaget. D1 berättar 
också att det fungerar som ett konkurrensmedel att kunna visa upp en hållbarhetsrapport 
för det är många intressenter som kräver det i någon form. C1 menar på att det finns 
branschspecifika skillnader där man i Sverige kan se att om det är någon i en viss 
bransch som tar fram en hållbarhetsredovisning så tittar alla andra i branschen på den. 
 
D2 menar att fördelarna är tydliga ”Ett av de bästa sätten att driva hållbarhetsarbetet 
framåt och skapa värde i företaget är att hållbarhetsredovisa.” Hen berättar att det 
innebär att man också sätter mål inför framtiden och också förklarar för sig själv och för 
läsaren varför något inte blev som man hade tänkt sig. ”Det tror jag är den stora 
fördelen med att hållbarhetsredovisa, helt enkelt att driva hållbarhetsarbetet framåt och 
skapa förutsättningar för företaget att överleva på lång sikt och skapa värde i 
företaget.” 
 
Revisorerna besvarar vilka fördelar det finns med att hållbarhetsredovisa utifrån 
liknande perspektiv. De pratar om effekten av att kartlägga de viktigaste områdena för 
företaget och att mäta och utvärdera sig själv som det största värdet av upprättningen av 
hållbarhetsredovisning. Samtliga revisorer pratar om vikten av att utvärdera det egna 
företaget och att hållbarhetsredovisning skapar en process internt som leder till 
värdeskapande och utveckling genom operativt agerande. Den sammanfattande bilden 
av de fördelar som finns landar i företagets interna värde och att skapar underlag för 
förbättring av den egna verksamheten snarare än kommunikation med intressenter. 
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5.2.2 Hållbarhetsredovisningens påverkan på agerandet 
Vi frågade revisorerna om de tror att upprättandet av hållbarhetsredovisningar påverkar 
hur man agerar som företag. Vi ville veta om de anser att det bidrar det till en ökad 
social- och miljömedvetenhet. Den kommande lagstiftningen kräver att företag 
redovisar frågor om sociala och miljömässiga påverkan varför det är intressant att 
utreda om det leder till en skillnad och förbättring inom detta område eller om det ses 
som ett sätt att kommunicera något som förblir oförändrat. 
 
A1 hävdar att om man ska ha något att redovisa så är man tvungen att börja jobba med 
frågorna. Det kan också leda till att man får upp ögonen för vad man redan gör och 
pågående saker uppmärksammas menar A1. ”Man kommer inte kunna komma undan 
och säga att man inte jobbar med det här, eller att det inte spelar någon roll, för det gör 
det. För alla.” 
 
C1 tror att det påverkar agerandet, inte kanske på kort sikt, men på längre sikt. C1 
menar att man kan se detta på de statliga bolagen som har arbetat med 
hållbarhetsrapportering ett antal år nu och att redovisningen har börjat mogna. Det kan 
man se genom att det integreras mer i verksamheten berättar C1. Även menar hen att 
integrering och delaktigheten av personalen är en positiv inverkan som börjar så fort 
företag börjar arbeta med hållbarhetsrapportering.  
 
D2 uttrycker att det i de allra flesta fall har någon form av positiv effekt. Men det 
förutsätter att styrelsen har förstått frågan. D2 berättar att passagen som handlar om 
hållbarhetsstyrning är oerhört viktig, särskilt om man arbetar med integrated reporting 
där regelverket fokuserar ännu mer på ledningens hållning till den här frågan. ”Om 
styrelsen inte förstår frågan så betyder det egentligen ingenting att man har en 
hållbarhetsrapport.” 
 
Revisorerna är eniga om att hållbarhetsrapportering ger någon form av positiv effekt. 
De pratar om att tidsperspektivet är en aspekt som bejakas i denna fråga då denna typ av 
redovisning är en process som mognar fram under en lång tid. En annan pratar om att 
det startar en process i organisationen som genererar större delaktighet vilket har en 
positiv påverkan. Denna fråga tangerar revisorernas svar på föregående fråga nämligen 
att de områden som är viktiga att arbeta med också blir mätta. Genom detta vet man 
också var och hur man ska ta tag i dessa. 
 

5.2.3 Fördelar med granskning 
Vi frågade revisorerna vilka fördelar de ser på att få hållbarhetsrapporten granskad av 
en extern revisor. Denna fråga berör hållbarhetsredovisningens fördelar och hjälper till 
att förklara skillnaden mellan att upprätta en hållbarhetsredovisning till att få den 
granskad.  
 
Trovärdighet och kvittens ett centralt område som revisorerna tar upp men de talar 
också om det mervärde som deras rekommendationer ger efter revisorsgranskningen. 
 
A1 berättar att man får en genomgång av hela den interna processen vilken är den 
största fördelen. ”Vi tittar ju [på] hur man får fram informationen, tittar på att 
informationen är fullständig, att avgränsningarna är rätt, att du har kontroller som 
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säkerställer att informationen faktiskt är rätt, att det sker kvalitetssäkring på vägen och 
så.”  
 
B2 menar att genom att granska hållbarhetsredovisningen kan man också verkligen stå 
för det som står i rapporten. A1 tar också upp värdet i att få ett externt bestyrkande 
vilket fungerar som ett kvitto, men menar ändå att det största värdet landar i 
revisorernas rekommendationer och iakttagelser med fokus på de interna processerna 
snarare än det som rapporteras externt. A1 menar att de självklart ger 
rekommendationer rörande det som externt kommuniceras men att genomgången av de 
interna processerna är det största värdet för företag.  
 
Trovärdigheten är central i valet att få hållbarhetsrapporten granskad. C1 menar på att 
hållbarhetsredovisningar som inte är granskade av en revisor håller ofta en medioker 
kvalitet och man gör en selektiv bedömning i vilka områden man väljer att presentera 
vilket minskar trovärdigheten. ”…man ser att redovisningsprinciper inte är så stringent 
tillämpade….Ofta är det lite mer av en marknadskommunikationsprodukt.”. 
 
D1 berättar att genom att en granskning lämnas det en slags bekräftelse på att det som 
står i rapporten också stämmer. D1 säger att historiskt sett så har 
hållbarhetsredovisningar fungerat som marknadsföringsmedel men att det håller på att 
utvecklas för det bättre. ”Jag tror att rapporterna kommer bli bättre och bättre, att man 
vågar visa det man är dålig på också.”. 
 
D2 berättar att hen ser positivt på att få sin hållbarhetsredovisning granskad av en 
revisor. Hen poängterar dock att det är bra om man har arbetat med sitt 
hållbarhetsarbete ett tag innan man utsätter sig för en extern granskning. D2 berättar att 
man ska ha klart för sig att det finns skillnader i vem som granskar och utför 
kvalitetssäkringen. Hen menar på att auktoriserade revisorer har höga krav på sig och är 
kontrollerade av revisorsnämnden och FAR samt har dokumentationskrav vilket medför 
att de måste utföra sitt arbete på ett visst sätt.  
 
Sammanfattningsvis kan vi se en röd tråd där trovärdigheten är den avgörande 
skillnaden mellan att få hållbarhetsredovisningen granskad eller inte. Kvaliteten på 
rapporten upplever revisorerna blir bättre genom granskningen. Granskningen medför 
att företaget får input från en extern part som gör att de kan se vilka 
förbättringsområden som finns.  
 

5.2.4 Utmaningar 
Nedan presenteras de utmaningar som revisorerna ser vid upprättandet av 
hållbarhetsredovisningar. Denna fråga ämnar till att besvara vår frågeställning som 
handlar om att kartlägga revisorernas syn på de utmaningar som finns.  
 
Den röda tråden i sammanhanget är att det handlar om att ta fram rätt information och 
det som är väsentligt för just det företaget. Även intern kommunikation är en fråga som 
beaktas. Det nya inslaget i GRI:s riktlinjer som finns i G4 handlar om 
väsentlighetsanalysen. Det nya ramverket G4 fokuserar på att den information som 
företaget lyfter fram i hållbarhetsredovisningen ska vara relevant för verksamheten och 
görs genom en materialitets- och väsentlighetsanalys (GRI, 2015, s.3). Detta är ett 
område som revisorerna upplever som en svårighet vid hållbarhetsrapportering. 
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A1 berättar att den största utmaningen ligger i att göra en väsentlighetsanalys. Beroende 
på hur moget företaget är inom hållbarhetsarbetet och är man helt ny inom området kan 
det vara svårt att komma fram till vad hållbarhet faktiskt är för någonting. A1 tar upp 
exemplet med skogsbranschen som har varit arbetat med miljöfrågor länge medan för 
andra är detta ett helt nytt område att arbeta med. A1 förklarar att GRI rekommenderar 
att involvera intressenterna när man definierar vad som är väsentligt för företaget, vilket 
hen också håller med om. Dock menar A1 på att man inte kan överlåta allt till 
intressenterna. ”Du måste utgå ifrån vad du som bolag bedriver för typ av verksamhet 
och vilken påverkan du har” säger A1.  
 
B1 menar att det finns ett par områden som är svåra och att man ibland kanske väljer att 
presentera information utifrån vad som är mest lättillgängligt. B1 säger att 
hållbarhetsinformation ska vara relevant för den specifika för organisationen och då ska 
man börja med en omvärldsanalys, föra en dialog med intressenterna men också internt 
ta upp vilka frågor som är viktiga för just den organisationen. B1 berättar att många 
gärna också vill presentera för mycket information och att man då tappar 
väsentlighetstänket. ”… de hållbarhetsredovisningar som jag har jobbat med som har 
blivit allra bäst är de där företag vågat skala bort och verkligen bara presentera, 
diskutera och problematisera ett begränsat antal frågeställningar och aspekter...”. 
 
B1 tar upp ett tredje område som är utmanande men samtidigt roligt att arbeta med. Det 
kan finnas en viss ovilja att presentera information reflekterar negativt på 
organisationen. Så kallad ”greenwashing” innebär att man tenderar att lyfta information 
som får organisationen att framstå som positiv och undviker mindre fördelaktiga men 
väsentliga delar som hade varit intressanta och viktiga att lyfta fram, berättar B1. B1 
berättar att revisorn har en viktig roll när det kommer till just detta. Att våga utmana 
kunden och ifrågasätta varför viss information inte har redovisats är viktigt menar B1. 
Hen beskriver sitt arbete i två steg. Steg ett handlar om att verifiera det som står i 
rapporteringen och steg två är att analysera vad som inte står och identifiera vad som 
borde stå. B1 berättar vidare att om detta genomförs på ett bra sätt möjliggör det också 
att kunden lyfter sin redovisning till en högre nivå. 
 
B2 berättar att det är mycket arbete bakom att ta fram rätt data, få rutiner inom bolaget, 
ta fram policy och så vidare. Att skapa en hållbarhetsrapport ska inte vara en 
sidoverksamhet utan man ska rapportera det som är väsentligt för bolaget. Att lyfta det 
man faktiskt arbetar med och identifiera de områden som är viktiga för sin verksamhet 
är vad väsentlighet handlar om.  
 
C1 trycker på att en hållbarhetsrapport inte är en enmansprodukt utan man tvingar 
avdelningar att prata med varandra. Framtagningen är ett komplext arbete och man 
måste kartlägga vilka kontakter som finns och de är oftast fler än vad man först tänker. 
D1 kompletterar C1:s kommentar med organisationens förmåga att kommunicera internt 
som svar på denna fråga. D1 tar upp barriären att styrelsen inte engagerad på samma 
sätt som ledningen samt att det inte kommuniceras ut till dem anställda. Intern 
kommunikation är ett område som måste fungera för att det ska bli riktigt bra menar D1. 
 
Svaren som gavs av revisorerna centrerade kring att väsentligheten är den stora 
utmaningen för företag. Att presentera det som är väsentligt beskriver revisorerna som 
svårt utifrån olika perspektiv. Att presentera för mycket information är ett 
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problemområde som revisorerna möter och arbetar med. Väsentlighet innebär också att 
lyfta fram rätt information för det specifika företaget. Detta är också en svårighet som 
de pratar om där man ibland tenderar att undvika att presentera viktiga områden vilket 
gör att rapporten ger en ensidig bild av verkligheten. Andra områden som en del av 
revisorerna pratar om är kommunikation som en barriärfaktor till att skapa en 
tillfredsställande hållbarhetsrapport. 
 

5.2.5 Valet att inte hållbarhetsredovisa 
Vi frågade revisorerna vad den bakomliggande orsaken är till att man inte 
hållbarhetsredovisar enligt deras åsikt. Detta är av intresse för studien då lagförslaget 
innebär en tvingande rapportering för berörda företag och det blir således inte längre 
valbart att inte hållbarhetsredovisa. 
 
Valet att inte hållbarhetsredovisa svarar revisorerna att det handlar om bristande 
efterfrågan från intressenter. Andra orsaker som revisorerna tar upp är ekonomiska 
faktorer, att företagen inte ser värdet i det samt att man agerar med en kortsiktig strategi.  
 
B1 lyfter två huvudsakliga faktorer till varför man inte upprättar en 
hållbarhetsredovisning där den ena är okunskap och den andra är den ekonomiska 
aspekten. ”det finns stora och medelstora företag som skulle vara förtjänta av att ha en 
ordentlig hållbarhetsredovisning men dom gör det inte för att dom tycker att det är för 
dyrt. ”B1 berättar vidare att många förknippar hållbarhet med miljöpåverkan men att det 
ligger mycket mer bakom det än så. B1 tar upp valet av leverantörer, förhållningssätt till 
de anställda, engagemang i lokalsamhället, screening av portföljbolag som exempel på 
hållbarhetsfrågor som många inte tänker på är hållbarhetsfrågor. Hen berättar att vid 
kundmöten är det viktigt att ge konkreta exempel på vad hållbarhetsfrågor är för att de 
ska förstå att dessa frågor är applicerbara på deras företag. ”Då ser man hur hjulen 
börjar tugga uppe i huvudet…ofta då får man en till en ganska bra diskussion…” ” 
Man måste vara specifik när man approachar kunderna… annars så försvinner det 
bara i något brus”, säger B1. 
 
A1 har uppfattningen att de flesta större bolagen hållbarhetsredovisar men hen tar upp 
att av de företag som inte gör det har man troligen missat vad det faktiskt handlar om 
och hur konkurrenterna gör. ”…i slutändan så är det ju så att hållbarhet handlar 
egentligen om ”going concern”. Hur ska ditt bolag fortleva de närmsta 50 åren?”. A1 
menar att det inte enbart gäller att ha en stabil tillväxt och lönsamhet utan det handlar 
om att beakta alla faktorer som påverkar lönsamheten och där kommer hållbarhetsfrågor 
också in i bilden. ”hur man beter sig, korruption, barnarbete i leverantörskedjan… allt 
det här måste du ha koll på för i slutändan så påverkar det ditt börsvärde.” 
 
D1 tar upp okunskap, tidsbrist och delvis rädsla som några av orsakerna till att inte 
hållbarhetsredovisa. Rädslan beskriver hen som risken att det kommer fram saker som 
företaget inte kan åtgärda vilket skulle leda till negativa konsekvenser, både 
kostnadsmässigt och marknadsmässigt, för företaget i fråga. ”Ja, det är så stor risk för 
företag att det kan bli sådana konsekvenser för dem och då blundar man hellre.” 
 
C1 berättar att det är intressentperspektivet som styr om man redovisar eller inte. 
”Trycket utifrån gör att man redovisar men sen så är det beroende på vilken bransch du 
är i, vad du är för bolag, vilka frågor som aktualiserats i branschen, vilken medvetenhet 
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som finns i branschen. Det här går ju lite i skov i samhället, vilka branscher som 
uppmärksammas mycket.”. Några exempel på branscher som fått mycket fokus är 
textilindustrin som nu gör mycket granskningar i leverantörsled, berättar C1. B2 är 
också inne på att bolag som inte hållbarhetsredovisar gör så på grund av att intressenter 
inte efterfrågar det. Hen menar också att det tar mycket kraft att skapa en 
hållbarhetsredovisning och finns ingen efterfrågan kommer det kännas mer som en 
pappersprodukt. 
 
D2 väljer att dela in de som inte hållbarhetsredovisar i två kategorier där den första är 
de företag som vill men som inte gör det för de tror att det är för omfattande. Hen menar 
att även små bolag egentligen skulle klara av det om de bara visste hur enkelt det kan 
vara. Sedan finns det den andra kategorin som D2 tar upp som de som vare sig vill eller 
kan och dessa tillhör ofta gruppen som arbetar med en kortsiktig strategi. D2 förklarar 
att de som arbetar med denna kortsiktiga strategi kan antingen vara de som är billigast i 
sin bransch eller att de säljer en produkt som inte är hållbar men att kunderna köper den 
ändå. D2 tar upp mobiltelefonen som exempel på en sådan produkt där framställningen 
inte är hållbar. Framtagningen av de jordartsmetaller som används i produkten resulterar 
i sjukdom och i värsta fall dödsfall för de som arbetar i gruvorna. Trots detta köper vi 
mobiltelefonerna men sedan kommer en tid när det uppstår mer hållbara alternativ, 
berättar D2. D2 ger andra exempel såsom petroleumindustrin som är en bransch i 
förändring. Likaså bilindustrin möter konkurrens från aktörer som skapar mer hållbara 
alternativ där Tesla kanske är den mest framstående elbiltillverkaren berättar D2. Att 
företag strävar efter att arbeta mer hållbart beror på att man blivit utsatt för konkurrens 
menar D2. …om man kan förstå det att alla branscher kommer utsättas för 
hållbarhetsfrågor i framtiden så har man allt att tjäna på att börja vara hållbar redan 
nu även om man har en hopplös produkt för tillfället”. 
 
Revisorerna ger ett brett perspektiv till tänkbara bakomliggande orsaker till att inte 
hållbarhetsredovisa. En del tar upp okunskap som en anledning där man tror att det är 
för omfattande eller helt enkelt inte tror att det är viktigt för verksamheten och man har 
missat hur konkurrenterna gör. Intressentperspektivet är en återkommande anledning till 
detta också. Om inte intressenterna efterfrågar en hållbarhetsredovisning saknas också 
incitament för företagen att lägga ner resurser och tid på detta då de anser att det inte 
värdeskapande, menar en del av revisorerna. Andra anledningar som diskuteras är att 
man arbetar med en kortsiktig strategi som orsak till att inte hållbarhetsredovisa.  
 

5.2.6 GRI 
Nedan presenteras de kommentarer och svar vi fick ifrån revisorerna gällande vilka 
ramverk som används inom hållbarhetsredovisning. Denna fråga inkluderades i 
intervjumallen för att utreda vilket ramverk som används när företag 
hållbarhetsredovisar. Detta då syftet med studien är att se hur utvecklingen inom 
hållbarhetsredovisningen ser ut. 
 
Alla respondenter uppger att det ramverk som används i högst utsträckning är GRI och 
att det är något som underlättar arbetet med hållbarhetsredovisningen.  
C1 säger ” Ja, det är det enda riktigt robusta redovisningsramverk [som finns] när man 
redovisar… Det är absolut det vanligaste använda hållbarhetsredovisningsramverket.” 
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”Eftersom vi är i ekonomiska branschen också, där det finns mycket lagar och regler 
att så här ska det vara, så tror jag att för att många av de här personerna 
överhuvudtaget ska vara mottagbara mot det här så måste det finnas någon slags grund 
att stå på, och i GRI finns det mycket hjälpmedel tycker jag”, säger D1. 
 
A1 tydliggör också att i Sverige är det GRI som gäller. Hen berättar att senaste 
statistiken som hen tog del av var det nästan 90 % av alla företag som 
hållbarhetsredovisar i Sverige idag, som använde GRI. B2 förklarar att de flesta 
använder GRI:s ramverk så att de kan jämföra sig med branschkollegor, för att se hur de 
ligger till. Revisorerna nämner även andra ramverk som exempelvis Integreted 
Reporting och UN Global Compact, men alla anser att än så länge är GRI det mest 
frekventa ramverket.  
 

5.3 Lagförslaget 
I detta avsnitt presenterar vi vad revisorerna anser om lagförslaget. Vidare presenteras 
vilka effekter revisorerna ser att lagförslaget kommer generera utifrån byråns 
perspektiv men också för företagen och samhället. Vi ställde dessa frågor på grund av 
att en av våra frågeställningar är hur revisorer ser på lagförslaget som råder. Denna 
del kommer främst att kopplas till teoridelen organisatorisk förändring.  
 

5.3.1 Vad revisorerna anser om lagförslaget 
Nedan beskrivs hur revisorerna ser på det kommande lagförslaget. Viktigt att observera 
är att alla respondenter anger spekulativa tankar då lagförslaget ännu inte gått igenom. 
 
Respondenterna har många olika tankar och åsikter kring lagförslaget. Exempelvis 
menar C1 på att den lagstiftning som kommer nu inte skiljer sig mycket åt från det som 
står i Årsredovisningslagen om vad som ska anges i förvaltningsberättelsen. Där enligt 
6 kap. 1 § tredje stycket i Årsredovisningslagen (SFS:1995:1554) ska 
förvaltningsberättelsen innehålla icke-finansiell information som är nödvändig för 
förståelsen av ”företagets utveckling, ställning eller resultat”.  
 
”…problemet har varit att detta inte har efterlevts…man gör det till en väldigt stor 
lagförändring men faktum är att det inte är en stor lagförändring utan [snarare] EUs 
direktiv tydliggör dom tidigare bestämda kraven” berättar C1. 
 
C1 är ändå positiv till lagförslaget och tycker det är bra att man sätter fokus på väldigt 
viktiga frågor. D2 håller med om detta och ser också positivt på lagförslaget. 
Förhoppningen är att det kommer att leda till samma sak som när staten införde 
ägardirektiv 2007 då alla statliga bolag blev tvungna att hållbarhetsredovisa. Det lyfte 
hela hållbarhetsfrågan menar D2. 
 
D2 poängterar att lagförslaget inte är fastställt men tycker ändå att det som står i 
promemorian är bra saker. ”Det är bra saker den tar upp, men det är inte på något sätt 
tillräckligt för vad ett företag kommer behöva göra i framtiden. Men då pratar vi inte 
om lagkrav utan om intressenternas krav, alltså kunder, anställda, allt möjligt. Deras 
krav kommer vara mycket högre….[Lagkravet] kommer man kunna bryta mot utan att 
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det blir några sanktioner, men bryter man mot intressenternas krav då förlorar man ju 
sin licence to operate och då går man ju i konkurs.” 
 
D1 är också positiv till lagförslaget. Hen menar på att då lagförslag kommer tar företag 
tag i saker och det blir något av det. D1 har också läst en undersökning där 73 % av de 
tillfrågade företagen är positiva till förslaget. Å andra sidan påpekar D1 att det inte alltid 
är bra att man måste införa lagar men att i vissa fall kan det krävas, vilket också B1 
instämmer i. ”Jag tycker att det är synd att det ska krävas reglering från statligt håll. 
Jag tycker att man borde kunna förvänta sig att bolagen är så pass upplysta att det 
hade kommit genom självreglering istället. Men nu har det inte gjort det och då är det 
bra att det kommer” säger B1. 
 
B2 är också positiv till lagförslaget och att det är roligt att Sverige har satt ribban 
ganska högt i jämförelse med EU:s direktiv. Hen förklarar att de saker som företag ska 
rapportera om egentligen inte är några konstigheter. Även den mångfaldspolicy som 
bolagen ska uppvisa är B2 positiv till. Detta är något som intressenter efterfrågar och att 
det är en medvetenhet i samhället som har lett till dessa direktiv. 
 
”Jag kan ju själv säga att jag vill veta när jag köper kläder på H&M eller vilket märke 
som helst, så vill man ju jättegärna veta att de har bra processer. Att man känner att de 
kläder man köper är bra.”, B2. 
 
Några av respondenterna diskuterar kring den kritik lagförslaget har fått, gällande höga 
administrativa kostnader för bolagen. D2 menar på att tanken med hållbarhetsarbetet 
inte är att det ska kosta utan att det ska ge avkastning. Det ska ge högre omsättning, 
bättre anställda, bättre kunder, mer stabila ägare osv. D2 exemplifierar med då Stora 
Enso som fick betala 23 miljoner för att avskeda sin VD på grund av barnarbete i 
leverantörsledet. ”Där kan vi ju verkligen prata om en kostnad på riktigt. Hade de haft 
ett strukturerat och strategiskt hållbarhetsarbete i Stora Enso…då hade man ju inte 
råkat ut för det som hände när man köpte ett dotterbolag i Pakistan som hade 
barnarbete hos sina underleverantörer” säger D2. 
 
C1 upplever inte att hen har hört särskilt mycket protester om att det ska kosta mycket 
utan snarare positiva reaktioner. C1 poängterar att det kommer att krävas mycket arbete 
för att tillägna sig ny kunskap och kompetens men att detta är något som kontinuerligt 
krävs i näringslivet.  
 
Generellt är respondenterna positiva till lagförslaget då det kommer att sätta 
hållbarhetsfrågor i fokus. Däremot finns vissa tankar som att det är synd att det ska 
krävas reglering från statligt håll och att inte utvecklingen skett genom självreglering. 
Den kritik som finns mot att det ska bli höga administrativa kostnader ser några av 
respondenterna ur ett annat perspektiv. Att hållbarhetsredovisning snarare ska leda till 
ett mervärde och ge avkastning än att det ska kosta. 
 

5.3.2 Promemorians förslag om granskning 
Nedan sammanfattar vi respondenternas åsikter om promemorians förslag om att 
hållbarhetsredovisningen inte behöver granskas utan valideras att den innehåller det den 
ska. 
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De flesta respondenterna är positiva till att hållbarhetsrapporterna inte behöver granskas 
och tycker att företagen själva borde fatta det beslutet. Vidare belyser respondenterna 
problematiken kring balansen mellan den ekonomiska redovisningen kontra 
hållbarhetsredovisningens olika bestyrkandegrad. De menar också att granskning kräver 
mycket av ett företag och att det är bra att inte för hårda krav ställs från början. ”Att 
sätta att något ska bli granskat, det är ganska höga krav på ett bolag, när en revisor 
ska komma in och ge ett bestyrkande. Då behöver man verkligen ha processer och 
system på plats”, berättar B2. 
 
D2 säger exempelvis att ”Jag tillhör den kategorin som tycker att revision inte skulle 
vara lagstadgat någon gång egentligen. Jag tycker att det är en klar och tydlig 
indikator att företag som skulle välja att inte ha revision, att det är ett värdelöst företag 
och ett företag som man inte ska investera i och ett företag som är förknippat med 
betydligt högre risk. ”  
 
A1 förklarar att kravet på revisorns uppgift i lagförslaget är precis som för 
bolagsstyrningsrapporten idag, att de ska intyga om den finns och att den är upprättad 
efter riktlinjer. Hen tror att vissa bolag kommer att tycka att detta räcker men de bolag 
som idag har en granskning har förstått det interna värdet med detta. ”Om man tänker 
vissa investerare som faktiskt vill se att det finns information som är granskad och 
kvalitetssäkrad, så kommer den inte att räcka.”  
 

5.3.3 Konsekvenser av lagförslaget 
Nedan presenterar vi hur revisorer ser på konsekvenser av lagförslaget. Då vi frågar oss 
hur revisorerna ser på lagförslaget blir också konsekvenser av denna en naturlig del av 
frågeställningen.  
 
Respondenterna tror och hoppas att det kommer bli mer arbete för revisionsbyråerna 
efter att lagförslaget gått igenom. D2 tror att den omedelbara effekten kommer bli att 
företag som berörs av lagförslaget kommer höra av sig till byrån. Det är då viktigt att 
byrån kan möta upp detta, enligt D2. Vidare menar hen att företag, på längre sikt, 
kommer att vilja jobba mer med hållbarhetsfrågor för att finnas kvar som verksamhet 
och att detta kommer att leda till mer jobb för byrån.  
 
”Sen innebär det ju naturligtvis att vi som byrå överhuvudtaget måste kunna hantera 
den här frågan för att kunna attrahera nya kunder framöver. För att vara en viktig 
spelare på revisionsmarknaden måste vi ha de kunskaperna som krävs i det här 
avseendet.” D2 
 
C1 förklarar att som revisor måste man hela tiden ta till sig utvecklingen inom olika 
områden och idag är hållbarhet ett hett område. C1 drar en parallell till när IT kom in 
samhället och redovisningen blev allt mer styrd av IT, så fick revisorer anpassa sig efter 
det. C1 förklarar hållbarhet som ett liknande fenomen ”…nu är ju IT en strategisk fråga 
för de flesta bolag och på motsvarande sätt är det lite med hållbarhetsfrågor, att det 
håller på att tugga sig in i bolagen”. 
 
D1 förklarar att rent praktiskt kommer det krävas mycket utbildningar inom det här 
området, både inom byrån men även ute hos företagen. D1 menar också på att om 
företag börjar inkludera sin hållbarhetsredovisning i sin årsredovisning så kommer 
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också kraven att öka och att det behövs utbildningar i alla led. D1 berättar att det är 
stora företag som berörs av lagförslaget. De har långa beslutskedjor vilket resulterar i 
långa beslutsprocesser också och det är därför viktigt att vara ute i god tid med 
förberedelser. 
 
Respondenter berättar att byråerna idag utbildar sig internt inom området. Detta för att 
kunna möta kundens behov efter lagförslaget träder i kraft. I nuläget informeras också 
kunder för att se vad eller om de behöver hjälp. 
 
Vi frågade också vad respondenterna tror om den framtida fördelningen av rådgivning 
och granskning. Majoriteten av respondenterna tror att efterfrågan på rådgivningen 
eventuellt kan komma att öka. Exempelvis tror både D1 och D2 detta. D2 är övertygad 
om detta men menar också på att det inte bara beror på lagförslaget utan även på den 
digitalisering som sker i samhället. ”Om jag tar 25 stycken stickprov när jag är ute och 
granskar så kan datorn ta alla stickprov och kolla allt. Så att tekniken kommer ju vinna 
i längden. Men vad datorn inte kan göra, det är att vara en bra kreativ rådgivare.” 
B2 tror, utifrån vad hen har sett tidigare när nya lagar har kommit, att rådgivningsdelen 
kommer öka. Man behöver hjälp att få dessa processer på plats och när företagen känner 
att de har tillförlitliga siffror så kommer rapporteringen. Sen kommer bestyrkandet i 
andra hand. B2 tydliggör att det ser väldigt olika ut från företag till företag. Vissa ser 
hållbarhetsrevision lika självklar som finansiell revision, vissa väljer att bara granska 
vissa delar medan andra inte alls.  
 
Utöver den ökning som lagen kan ge tror också D1 att andra aktörer som inte blir 
tvungna att hållbarhetsredovisa möjligtvis börjar med det, då de ser att det blir mer 
fokus på området. A1 svarar att i Sverige är vi duktiga på att hållbarhetsredovisa och för 
de bolag som redan idag hållbarhetsredovisar tror hen inte att det blir någon större sak 
av det. Hen avslutar frågan med ett kort och gott ”Vi är bra på det här, är min 
uppfattning”.  
 
Under intervjun belyser D2 konsekvenser av hållbarhet ur ett samhällsperspektiv och 
menar på att det är näringslivet som kommer bidra till att samhället blir mer hållbart, 
möjligtvis tillsammans med den akademiska världen. ”Lagstiftarna däremot...kommer 
inte vara de som gör samhället hållbart. De ligger alldeles för långt efter och det är en 
alldeles för känslig fråga för politiker att hantera. Så vad de svenska politikerna hoppas 
på nu är att den här lagen går igenom och att man slipper ta i den frågan på något sätt. 
Och blir man beskylld för att man inte gör något kan man ju alltid peka på den här 
lagen.”. 
 
Vidare pratar D2 om företagets roll i samhället och beskriver det som att man tidigare 
kunde vara verksam på marknaden utan att ta hänsyn till miljöpåverkan. …vad som 
hände med produkterna när dom var slutanvända, om dom hamnar på soptippen, det 
struntade man fullständigt i… Men så är det ju inte längre... som företag måste man ha 
en klar och tydlig uppfattning om vilken funktion man fyller i samhället. Och det där är 
jätteviktigt. Och de som inte förstår det dom kommer gå i konkurs allihopa på lång 
sikt.” 
 
Sammanfattningsvis tror och hoppas byråerna att lagförslaget kommer leda till mer 
affärer. Redan nu har de börjat med utbildningar, information och stöd till alla parter 
som är involverad, både deras kunder och deras egen personal. Majoriteten tror att 
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rådgivningsdelen eventuellt kommer att öka. För företagen blir den omedelbara effekten 
att företag som omfattas av lagen kommer att påverkas men också på sikt tror 
majoriteten av revisorerna att detta leder till att allt fler börjar hållbarhetsredovisa. Det 
finns också tankar kring att detta inte kommer att ge någon större effekt då vi i Sverige 
redan är bra på detta. Slutligen belyser också en revisor den samhällsaspekt som finns. 
Att företag måste fundera på vilken funktion man fyller i samhället utöver vad som är 
lagstadgat, att det här den stora skillnaden ligger gentemot tidigare. 
 

5.3.4 Revisorernas råd  
Avslutningsvis frågade vi respondenterna vad deras främsta råd var att ge till de företag 
som står inför att börja hållbarhetsredovisa, antingen på grund av lagförslaget eller av 
egen vilja. Samtliga respondenter belyste väsentligheten av rapporteringen. Att företag 
måste välja ut vad som de kan påverka när det gäller hållbarhet samt utreda vilka som är 
deras viktigaste intressenter. När man då har valt dessa områden ska man vara helt 
transparent inom de områdena. Majoriteten belyser också vikten av att ta tid på sig och 
ta en fråga i taget. De menar på att hållbarhet är ett så pass stort område och ett 
evighetsprojekt. Därför är de viktigt att ta en sak i sänder. 
D2: ”…idag är företagen så dåliga på att jobba med hållbarhetsfrågor så att om man 
bara kan göra nånting så har man blivit bättre än sina konkurrenter och det är det som 
räknas idag. Och sen när konkurrenterna kommer ifatt då håller man redan på med 
nästa del.”. 
 
A1: ”Jobba med de för er viktiga frågorna och säkerställa att intressenterna inte har en 
helt avvikande uppfattning. Men utgå från den egna verksamheten och fokusera på era 
frågor. ” 
 
C1: ”Ta god tid på sig… Det är en av de mest komplexa redovisningsuppgifterna man 
står inför i och med att det är hela bolaget som berörs…man måste fundera över 
organisatoriska ansvaret och det är en strategisk funktion.” 
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6 Analys  
I följande avsnitt presenteras en analys av studiens resultat. Vi presenterar och 
sammanfattar de viktigaste delarna av empirin och diskuterar dessa i relation till de 
bakomliggande teorierna som vår studie är baserad på. Detta avsnitt är liksom empirin 
strukturerat utifrån de övergripande kategorierna revisorns yrke, 
hållbarhetsredovisning och lagförslaget. 
 

6.1 Revisorns yrke och roll 
Resultatet av vår studie visar att revisorer upplever en förändring av sin roll. Detta 
framgår genom respondenternas beskrivning av sin bakgrund. Respondenterna berättar 
att de tidigare har arbetat med finansiell revision men i samband med att 
hållbarhetsredovisning har ökat har de i allt större utsträckning börjat arbeta med detta. 
Några respondenter arbetar uteslutande med hållbarhetsinriktade frågor medan andra 
kombinerar hållbarhetstjänster med finansiell revision och konsultation då de inte har 
tillräckligt med arbetsunderlag för att enbart fokusera på hållbarhet.  
 
Att redovisarens respektive revisorns kompetenskrav har förändrats diskuterar Clarke 
och O’Neill (2005) i sin artikel ”Is the environmental professional an accountant?”. 
Artikeln belyser att allt högre krav ställs på redovisare och revisorer däribland att även 
behärska icke-finansiell information. Dock verkar våra respondenter ha valt denna 
inriktning på grund av sitt personliga intresse snarare än på grund av yttre krav. 
Studiens resultat visar att det inte nödvändigtvis är en ökad efterfrågan på 
hållbarhetstjänster som ligger till grund för respondenternas val av yrkesinriktning utan 
att det till stor del beror på ett personligt engagemang. Clarke och O’Neill (2005) 
belyser att revisorn har en viktig roll i kommunikationen av icke-finansiell information 
vilket också denna studie tyder på. Kanske kommer hållbarhetsredovisning på sikt bli 
ett givet inslag i de flesta revisorers yrkesbeskrivning men vår studie visar att 
revisorerna aktivt har strävat efter att inkludera hållbarhetsarbete i sin yrkesutövning. 
 
Resultatet av vår studie visar att revisorerna upplever den rådgivande funktionen som 
allt viktigare i arbetet. Denna utveckling beskrivs även i andra studier. Forskarna 
Elifsen et al. (2001, s.194) visar att yrket har förändrats genom att revisorerna numera 
erbjuder ett mervärde till kund jämfört med tidigare då revisorns uppgifter centrerades 
kring hantering av rutinärenden (Goldman & Barley, 1974, s.711). Detta 
överensstämmer med vårt resultat där respondenterna menade att om revisionen inte 
leder till någon förbättring ger det inget mervärde för kunden. Respondenterna berättar 
att revisionen är värdeskapande genom att kunder lämnas med förslag till förbättringar 
och inte bara en bekräftelse på redan framställd information. Detta värdeskapande lyfter 
en del av respondenterna som det viktigaste inslaget i sitt arbete.   
 
Att under granskningsarbetet upptäcka vad som behöver åtgärdas är en viktig del i 
revisorns roll menar Carrington (2014, s.31). Vidare ligger kärnan i revisorns arbete att 
se till att företag följer rådande normer och uppmana företag att genomföra möjliga 
förbättringsåtgärder. Carrington (2014, s.31) beskriver att revisorn ska se till att deras 
kunder följer normer och etiska krav i samhället.  
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En av respondenterna förklarade också att många kunder ber sin revisor om hjälp och 
litar på sin revisor. Detta är något som också bekräftas i Fontaine och Pilotes (2012) 
studie som visade att kunder tenderar att vilja ha ett relationsorienterat förhållande med 
sina revisorer. Tidigare forskning visar att detta kan vara problematiskt att upprätthålla 
en nära relation med sina kunder och samtidigt vara opartisk (Fontain & Pilote, 2012, 
s.3). Till skillnad från studien av Fontain och Pilote (2012) svarade samtliga av våra 
respondenter att det inte upplevde detta som en svårighet. Revisorerna menade att detta 
är integrerat i deras yrkesroll och förväntas också från kundernas håll. Detta innebär en 
intressant diskrepans mellan vår teoretiska referensram och vårt resultat. Det är tänkbart 
att detta beror på studiens upplägg och att utfallet hade varit annorlunda med 
exempelvis en anonym enkätstudie eller en studie med fler respondenter. Det finns 
ingenting i empirin som tyder på en missuppfattning av frågan men detta kan givetvis 
inte helt uteslutas. 
 
Utifrån resultatet av vår studie kan dock detta förhållande främst förklaras med ett aktivt 
arbete med tydliga riktlinjer för att förhindra upplevelsen av rollkonflikt. Det framgår av 
respondenterna att samtliga byråer har riktlinjer för hur de ska hantera eventuella 
svårigheter med att vara oberoende och samtidigt opartisk. Studien visar att 
respondenterna är väl medvetna om denna fråga och arbetar aktivt med att motverka en 
beroendeställning vilket också kan vara en tänkbar orsak till att de svarar att de inte 
upplever det som problematiskt. Genom att det finns en medvetenhet och riktlinjer för 
hur detta ska hanteras kan det också av den anledningen upplevas som ett område som 
inte är förknippat med svårigheter. Vidare kan respondenternas yrkeserfarenhet spegla 
deras svar då de under sin karriär arbetat med att vara oberoende samtidigt som de 
upprättat nära relationer med sina kunder. 
 
Resultatet av vår studie visar att revisorer, även om de inte upplever en direkt 
rollkonflikt, upplever en fin balansgång mellan rollen som rådgivare och rollen som 
granskare. En del av respondenterna förklarar att i rollen som opartisk granskare är 
karaktären på kundernas frågor avgörande. Med detta menar revisorerna att de inte i alla 
lägen kan agera som rådgivare beroende på frågornas karaktär. Rena kunskapsfrågor 
ligger inom ramen för vad som anses vara legitimt att svara på medan om det berör 
frågor som sedan ska granskas bör det undvikas om revisorn ska kunna vara en 
oberoende part. Återigen beskriver respondenterna att byråerna själva utarbetat tydliga 
riktlinjer som stöd i denna avvägning.  
 
Sammanfattningsvis visar resultatet av vår studie att revisorernas arbete med 
hållbarhetsredovisning har ökat över tid och detta är en trend som vi, utifrån 
respondenternas svar, förväntar oss ska fortsätta framöver. Resultatet av vår studie visar 
även att revisorerna inte anser det vara problematiskt att upprätthålla en nära relation 
med sina kunder samtidigt som de bibehåller sin roll som oberoende granskare. Även 
detta är en förändring i yrket, vad vi kan se, samtidigt som det är en så pass etablerad 
förändring att kunderna förväntar sig det idag, enligt respondenterna. 

 

6.2 Fördelar med upprättning av hållbarhetsredovisning 

En av de frågor vi ställde i denna studie var vilka fördelar revisorer ser på att upprätta 
en hållbarhetsredovisning.  
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Utifrån vår teoretiska bakgrund förväntade vi oss att revisorerna skulle lyfta 
tillgodoseendet av intressenternas krav som en av de främsta fördelarna med 
hållbarhetsredovisning. Intressentteorin belyser den inverkan som intressenter har på ett 
företag eller organisation. Företagen är beroende av intressenterna på ett eller annat sätt 
vilket resulterar i att företaget måste leva upp till intressenternas krav (Clarkson, 1995, 
s.106). Vidare resonerade vi att en bakomliggande motivering till hållbarhetsarbete 
skulle vara intressenternas efterfrågan på information och att hållbarhetsredovisningen 
skulle fungera som ett kommunikationsmedel för att tillfredsställa detta behov. 
 
De fördelar som tidigare studier har kartlagt är att hållbarhetsredovisning bland annat 
det tillgodoser intressenternas behov av information (Boesso och Kumar (2007, s.271). 
Den tidigare forskning som vi tagit del av visar också att skapandet av en god image är 
en faktor som gör att man väljer att hållbarhetsredovisa (Stubbs et al., 2013, s.462). 
Deegan och Unerman (2006, s.274) förklarar att tidigare forskning konstaterat att 
hållbarhetsredovisning fungerar som ett strategiskt arbete och ett sätt att förtydliga 
kommunikation gentemot intressenter. Våra respondenter besvarade denna fråga ur ett 
annat perspektiv där fokus ligger på företagets egna utvecklingsmöjligheter. 
 
Resultatet av vår studie visar att fördelarna med hållbarhetsredovisningen är av en 
annan karaktär. Kärnan i respondenternas resonemang handlade om att 
hållbarhetsredovisning utvecklar det egna företaget samt att de interna processerna 
utvecklas och förbättras. Shin et al. (2012, s.742-744) uppmanar till en öppen 
kommunikation och nära dialog internt på företaget då detta ses som en förutsättning att 
lyckas med organisatoriska förändringar. Samtliga respondenter berättade att genom att 
kartlägga de områden som är viktiga för företaget börjar man också arbeta med dem och 
möjliggör också en utvärdering av dessa områden. Genom att sammanföra revisorernas 
resonemang med den tidigare forskningen kan vi se ett samband där en av fördelarna 
med att hållbarhetsredovisa är att det utvecklar företag och de interna processerna. 
Enligt resultatet förefaller det som om hållbarhetsredovisning i sig skapar den 
kommunikation som krävs för organisationsförändring.  

 
Resultatet av vår studie visar även att hållbarhetsredovisning är en viktig 
överlevnadsstrategi för företag. Revisorerna framhåller att genom att 
hållbarhetsredovisa skapar man förutsättningar för att överleva på lång sikt. 
Hållbarhetsredovisning kan genom denna framhållning ses som en 
evolutionskonkurrens som beskrivs av Jacobsen (2013, s. 39-49). Jacobsens 
resonemang styrks av revisorernas syn i det avseende att samhällets förändringar kräver 
en anpassning från företagen där de mest väl adapterade överlever på sikt. Vidare stöds 
detta resonemang också av intressentteorin. Med detta menar vi att intressenternas 
behov och förväntningar behöver mötas och sett ur revisorernas perspektiv sker detta 
initialt genom att företaget utvecklar sin egen verksamhet och strävar efter långsiktig 
överlevnad vilket i sin tur resulterar i att intressenternas krav också blir uppfyllda.  
 

6.3 Hållbarhetsredovisningens påverkan på agerandet 
Aktualiteten i vår uppsats grundar sig i det kommande lagförslaget som föreslår att den 
tidigare frivilliga hållbarhetsrapporteringen nu ska bli lagstadgad för vissa företag. Med 
anledning av detta ville vi ta reda på om hållbarhetsredovisning också påverkar 
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företagens ageranden. Ramverket GRI syftar till att tillhandahålla metoder för att 
rapportera och mäta de faktiska inverkningar företagets verksamhet har på det sociala 
och miljömässiga området utöver finansiell information. Westermark (2013, s. 23) 
beskriver att GRI utgår från intressentteorin genom att intressenterna påverkar 
företagets arbete och utveckling inom hållbarhet. 
 
Legitimitetsteorin förklarar att företag och organisationer måste accepteras av samhället 
för att ha rätt att existera (Grey et al., 1996, s.46). Vidare belyser teorin hur de normer 
och värderingar som råder i samhället påverkar hur företaget uppfattas (Deegan och 
Unerman, 2006, s.271-276). Frikopplad isomorfism behandlar att företag anammar 
formella processer för att uppnå legitimitet utan att det baseras på det praktiska 
utförandet. I detta sammanhang skulle frikopplad isomorfism innebära att man upprättar 
en hållbarhetsredovisning utan att för den skull arbeta praktiskt med hållbarhetsfrågor i 
verksamheten. Detta kan liknas med ”greenwashing” som två av respondenterna 
förklarar som ett sätt att presentera information där företaget framstår som positivt utan 
att man presenterar den hela bilden. 
 
I vår studie framkommer att revisorerna är eniga om att hållbarhetsrapportering ger 
någon form av positiv effekt men att det blir påtagligt först på lång sikt. Det största 
värdet som genereras vid hållbarhetsarbete enligt revisorerna är just att företaget 
utvecklar sitt eget arbete och processer inom miljö- och sociala frågor. Revisorernas 
tyngdpunkt ligger i att företaget skapar mål, utvärderar och utvecklar sitt 
hållbarhetsarbete. En grundläggande förutsättning för detta är att man också har något 
att visa upp.  
 
Legitimitetsteorin och intressentteorin presenterar intressenter, samhälle och rådande 
normer som den huvudsakliga drivkraften bakom hållbarhetsrapportering. Den slutsats 
vi drar i detta sammanhang är att revisorernas syn är något mer mikroorienterad i den 
bemärkelsen att de ser kunderna, det vill säga företagen själva som drivkraft och deras 
vilja att utvecklas. Detta kan kopplas till revisorns roll där tidigare forskning och 
revisorerna själva visar att de i större utsträckning agerar som rådgivare. Att revisorerna 
arbetar i nära samarbete med företagen och agerar bland annat som rådgivare kan göra 
att deras synsätt centrerar sig kring företaget och att det är detta perspektiv som är av 
intresse för revisorn. Tillsammans med kund utvecklas områden och möjliga 
förbättringsområden blir också synliga på sikt då revisorerna också anser att 
hållbarhetsarbete är en pågående fråga som aldrig blir färdig. Att hållbarhetsredovisning 
är ett fortlöpande arbete kan kopplas till organisationsförändring och Darwins 
evolutionsteori (Jacobsen, 2013, s.42-46) där arter, eller i detta fall, företag anpassar sig 
och ständigt förändras för att bibehålla sin plats i samhället. 
 

6.4 Fördelar med granskning 
Frågan om vilka fördelar revisorerna ser av att få hållbarhetsredovisningen granskad 
ställde vi då vi ville utreda vilka bakomliggande orsaker det kan finnas till detta. Detta 
är av intresse för vår studie då lagförslaget inte ställer krav på detta och det är ett 
frivilligt åtagande även idag. Revisorerna svarar på denna fråga ur två huvudsakliga 
perspektiv. Den ena tangerar hur hållbarhetsrapporteringen uppfattas utåt av intressenter 
som ska ta del av innehållet. Revisorerna framhåller att trovärdigheten påverkas positivt 
av att en extern part har granskat och validerat innehållet. Detta resonemang går i linje 
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med de tidigare teorier som presenterats i vår studie som behandlar intressenternas 
påverkan och företagets legitimitet. Till skillnad från tidigare frågor som centrerats 
kring företagets egna processer och utveckling svarar denna fråga mer mot det externa 
perspektivet nämligen att det ökar trovärdigheten hos läsaren som ska ta del av den 
presenterade informationen. Revisorn spelar således en viktig roll för att stärka 
företagets legitimitet. Att låta sin hållbarhetsredovisning granskas av en revisor är 
därmed, förutom att företaget lämnas med förslag till förbättringar, också viktig i 
kommunikationsprocessen med externa parter 
 
Att använda sig av symboler för att förtydliga sin kommunikation är ett inslag i 
legitimitetsteorin där symbolerna används för att förstärka sin legitimitet i samhället 
(Dowling & Pfeffer, 1975, s.127). Själva granskningen av hållbarhetsredovisningen kan 
ses som användandet av symboler då det syftar till att öka trovärdigheten och används i 
kommunikationssyfte. Företag idag agerar på en marknad av förändring där de ständigt 
måste bevisa att de uppfyller de krav och förväntningar som råder. Under studiens gång 
har vi kunnat se på ett mer teoretiskt plan att det är normer, värderingar och 
förväntningar som påverkar hur företagen agerar på marknaden idag. Även revisorernas 
respons på denna fråga bekräftar detta.  
 
Som tidigare nämnts besvarade respondenterna frågan om fördelar med att granska 
hållbarhetsredovisningen utifrån två perspektiv där det ena betonade vikten av 
trovärdighet och legitimitet. Det andra perspektivet går i linje med revisorernas tidigare 
resonemang nämligen det mervärde som skapas för företaget och att även en granskning 
öppnar dörrar för förbättring och utveckling av interna processer. Revisorerna berättar 
att den största fördelen är att företaget får en genomgång av processerna som ligger 
bakom den presenterade informationen och att företagen lämnas med 
rekommendationer för förbättringar. Resultatet av vår studie visar återigen att det 
interna värdet för företaget som revisorerna lyfter som den huvudsakliga fördelen vilket 
ger oss ett annat perspektiv än det intressentperspektiv vi förväntade oss att möta. Detta 
bekräftar att revisorerna till stor del agerar som rådgivare då respondenterna fokuserar 
mycket på förbättrings- och utvecklingsområden hos kunderna. Rollen att agera som 
rådgivare och samtidigt vara oberoende kan därmed ses som en växande utmaning i 
revisorns yrke. 
 

6.5 Utmaningar 
Att undersöka vilka huvudsakliga utmaningar som revisorerna möter vid 
hållbarhetsrapportering hjälper oss att förklara en del frågor som uppkommit under vår 
studie. Att förstå de bakomliggande svårigheter som finns kan förklara vilken 
information som inkluderas eller exkluderas samt vilka val som görs vid framtagandet 
av en hållbarhetsredovisning. Företag som omfattas av det kommande lagförslaget 
kommer behöva upprätta en hållbarhetsredovisning varför det är relevant för vår studie 
att också analysera de tänkbara svårigheter som kan uppstå.  
 
GRI’s nya riktlinjer som presenteras i G4 fokuserar på väsentlighetsanalysen där det är 
viktigt att presentera rätt information som är intressant för just det specifika företag som 
tar fram hållbarhetsrapporten. Väsentlighetsanalysen grundar sig i intressentteorin där 
intressenternas behov av information utgör en del i processen. Revisorerna menar att 
man bör involvera intressenterna och göra en omvärldsanalys för att definiera vad som 
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är viktigt och väsentligt för verksamheten. Det är just detta som revisorerna beskriver 
som den största utmaningen, nämligen väsentligheten. Revisorerna berättar om ett 
flertal olika konkreta exempel som handlar om väsentligheten. Däribland nämns 
problemet att vilja presentera för mycket information, att man presenterar det som finns 
lättillgängligt samt att man tenderar att enbart lyfta positiv information.  
 
I den teoretiska referensramen presenteras GRIs definition av väsentlighet som 
information som ska vara av betydelse och påverka intressenters bedömning av 
verksamheten (GRI, 2000-2006, s. 8). Revisorerna framhåller att man bör nå ut till de 
viktigaste intressenterna och säkerställa att de aspekter som företaget lyfter som mest 
väsentliga för verksamheten också överensstämmer med intressenternas syn. Dock visar 
vår studie på att man inte bör stirra sig blind på intressentperspektivet utan att det är den 
egna verksamheten som framför allt bör styra vilka val som görs. Exempelvis om 
företaget identifierat att de har stor miljöpåverkan genom till exempel utsläpp bör detta 
också presenteras. Ett annat företag kanske identifierar att anti-korruption och 
motverkande av barnarbete är ett centralt område för deras verksamhet, då bör detta 
presenteras även om intressenterna kanske inte observerat detta. 
 
Tidsperspektivet nämner respondenterna där den mognadsfas företaget befinner sig i 
påverkar kvaliteten av hållbarhetsrapporten. Att väsentlighetsanalysen är den mest 
återkommande svårigheten kan bero på att det också är den senaste förändringen i GRIs 
riktlinjer. Detta är kanske ett något nyare koncept för företag att arbeta med varför det 
också kräver övning inom området innan det blir fulländat. 
 
Sammanfattningsvis visar resultatet av vår studie att ta fram och presentera rätt 
information i hållbarhetsredovisningen är ett återkommande utvecklingsområde för 
många. I takt med att alltfler företag kommer att börja hållbarhetsredovisa ökar också 
kraven från intressenter. Den normativa aspekten i intressentteorin behandlar det etiska 
och moraliska synsättet (Deegan & Unerman, 2006, s.286). Att intressenterna ställer 
högre krav på etiskt och moraliskt agerande gör att det blir en nödvändighet för 
företagen att möta dessa förväntningar. Genom att upprätta en hållbarhetsredovisning 
kan företag uppnå legitimitet och stärker sin rätt att få vara verksam i samhället. Vikten 
av att presentera väsentlig information kan också tänkas bli alltmer viktigt ju fler som 
hållbarhetsredovisar. I förlängningen räcker det inte med att uppfylla ett lagkrav eller ett 
formalia utan det är rimligt att förvänta sig att för att rapporten ska fungera till fördel för 
verksamheten kommer det också ställas höga krav på kvalitet och innehåll. 
 
Att upprätta en hållbarhetsredovisning kommer över tid att ses som allmänt vedertaget 
där det för att det ska ge ett mervärde krävs att man som företag lyckas identifiera och 
förmedla väsentlig information. Detta för att företagets förmåga att överleva är 
beroende av intressenterna där de primära intressenterna är de som företaget är mest 
beroende av (Clarkson, 1995, s.106-107).  
 

6.6 Valet bakom att inte hållbarhetsredovisa 
Att kartlägga de huvudsakliga faktorer som ligger till grund för valet att inte 
hållbarhetsredovisa hjälper oss att analysera vilken effekt det nya lagförslaget har. 
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Vi har tagit del av tidigare studier som belyser valet bakom att hållbarhetsredovisa och 
vilka orsaker som ligger till grund för detta. Studien utförd av Boesso & Kumar visar att 
faktorer som företagsstorlek och intressenternas efterfrågan var av betydelse (2007, 
s.271). Även studien genomförd av Stubbs et al. (2013, s. 464) betonar intressenternas 
påtryckningar som en avgörande faktor i valet av att hållbarhetsredovisa eller inte. 
Tidigare studier ligger i linje med vad merparten av våra respondenter ser som den 
huvudsakliga orsaken till att inte hållbarhetsrapportera nämligen avsaknad av 
intressentkrav. 
 
Andra orsaker som revisorerna uppgav till att företag väljer att inte hållbarhetsredovisa 
var ekonomiska skäl, okunskap och vilken typ av strategi företaget har. Resultatet av 
vår studie visar att den huvudsakliga orsaken enligt revisorerna är intressenternas 
frånvaro av påtryckningar där om det inte finns någon efterfrågan för en 
hållbarhetsrapport saknar företaget incitament till att upprätta detta. Detta resultat är 
intressant ur det perspektivet att de fördelar som respondenterna i vår studie har 
framhållit orienterar sig kring företagets egna drivkrafter och utvecklingsprocesser 
snarare än som ett svar på intressenternas förväntningar. Det är tänkbart att detta resultat 
beror på att revisorerna är duktiga på att internalisera intressenternas förväntningar så 
att dessa omvandlas till inre drivkrafter i företaget. Resultatet leder oss således till 
tolkningen att företagets egna drivkrafter till viss del är en reflektion av intressenternas 
förväntningar. Att företagets överlevnad beror på uppfyllelsen av intressenternas krav 
och önskemål tillsammans med dess förmåga att agera utifrån ett synsätt som ligger i 
framkant bekräftas av detta resonemang 
 
En del av revisorerna anser att många företag skulle gynnas av att arbeta med 
hållbarhetsrapportering men gör det inte i dagsläget på grund av att företagen bedömer 
att det är ett mycket omfattande arbete samt att de inte riktigt har kännedom om vad 
hållbarhetsrapportering innebär. Lagförslaget som råder innebär att det för vissa företag 
inte längre kommer vara valbart att inte hållbarhetsredovisa. Vilka bakomliggande 
drivkrafter man har till att hållbarhetsredovisa kommer troligtvis att påverka kvaliteten 
på innehållet i hållbarhetsredovisningen baserat på de resultat vår studie har genererat. 
Denna tolkning grundar sig bland annat i den tidigare forskning som behandlar 
förutsättningarna för en lyckad organisatorisk förändring. Studien genomförd av Shin et 
al. (2012, s.742-744) visar att en lyckad förändring kräver god kommunikation och 
engagemang hos de anställda. Detta indikerar att om motivet till att hållbarhetsredovisa 
enbart är att följa en lagförordning är det sannolikt att det ger sämre förutsättningar för 
att lyckas med uppdraget. Vi ser att revisorerna stor betydelse i sammanhanget där deras 
rådgivande roll kommer bli allt viktigare. Det är centralt för företagen själva att se, 
förstå och uppmana organisationen att anamma förändringen för att det också ska leda 
till en konkurrensfördel genom att inte bara möta lagkravet utan även förväntningarna 
från intressenterna. 
 
Slutligen visar resultatet av vår studie att revisorerna anser att hållbarhetsredovisning 
genererar positiva effekter på företagets egna processer och utveckling utöver att det 
fungerar som ett sätt att kommunicera till intressenter. Att granska rapporten ökar 
trovärdigheten och ger också företaget konkreta förslag till förbättring. På sikt är det 
tänkbart eller till och med sannolikt att hållbarhetsrapportering ses som en självklarhet 
vilket i sin tur kan förändra synen på hållbarhetsredovisningar. Ju starkare etablerad 
hållbarhetsrapportering blir i samhället desto högre blir också kraven vilket kan leda till 
att granskning av hållbarhetsredovisningen kan bli informellt nödvändigt. Upprättning 
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och granskning av hållbarhetsredovisning kan bli ett allt viktigare verktyg för att 
utveckla verksamheten och fungera som ett strategiskt verktyg för att skapa långsiktig 
konkurrenskraft. 
 
Vår studie visar att inte hållbarhetsredovisa främst beror på avsaknad av intressenttryck 
utifrån. Vilket innehåll man presenterar beror till viss del på vilken information 
intressenterna anser vara relevant och viktig att ta del av. Detta implicerar att de 
hållbarhetsredovisningar som tagits fram till följd av lagförslaget kommer att se 
annorlunda ut än om företagen själva upplevt behovet från intressenter. Detta för att 
identifiering av nyckelområden att presentera och genomförandet av omvärldsanalysen 
kan vara svårare att genomföra om företaget saknar intressenttryck. Detta kan å andra 
sidan medföra att intressenterna börjar ta del av hållbarhetsrapporter i allt större 
utsträckning där det tidigare inte fanns några att tillgå vilket kan skapa nya 
behovsunderlag för denna typ av rapportering. På så sätt kan lagförslaget vara 
trendskapande i branscher där det tidigare inte fokuserats på eller funnits intresse för 
hållbarhetsredovisningar. 
 

6.7 Revisorernas syn på lagförslaget 
Vår studie visar att samtliga respondenter är positiva till lagförslaget med bakgrunden 
att hållbarhet är en viktig fråga att lyfta fram i samhället. Dock menar en del av 
respondenterna att det hade varit fördelaktigare om denna process fått växa fram 
spontant från företagen och inte till följd av en lagstiftning. En tänkbar modell som kan 
tillämpas för att förklara uppkomsten av lagförslaget är den del i intressentteorin som 
behandlar den normativa kärnan. En förklaring är att den normativa kärnan inte är 
uppfylld idag och därför har det uppkommit ett lagförslag för att tvinga fram ett 
beteende som uppfyller de normativa kraven. Vidare ser vi förändringen som ett uttryck 
för att det är det etiska synsättet som ska påverka vilket ansvar ett företag tar snarare än 
det affärsmässiga synsättet (Hasnas, 1998, s.32). En tänkbar slutsats är således att 
många företag idag agerar efter det affärsmässiga synsättet där den normativa 
dimensionen behöver stärkas enligt samhällsnormen. Med andra ord kan lagförslaget 
ses som en indikation på att ett lönsamt företag behöver kunna uppvisa lönsamhet 
utifrån fler faktorer än det finansiella. För att kunna vara verksam på lång sikt behöver 
företag kunna bevisa för intressenter att verksamheten är hållbar på lång sikt utifrån ett 
etiskt och moraliskt perspektiv också. 
 
Ett intressant perspektiv som en av respondenterna delade med sig av är att lagförslaget 
inte innebär någon egentlig praktisk skillnad jämfört med de krav som idag finns 
specificerade i Årsredovisningslagen. Hen menade att det snarare är ett sätt för EU-
kommissionen att kommunicera att de tidigare framtagna kraven inte följs i tillräckligt 
stor utsträckning och att lagförslaget snarare handlar om ett förtydligande av något 
befintligt än framtagning av nya regler. En annan respondent anser heller inte att 
lagförslaget har den största genomslagskraften utan att den stora påtryckningen till 
förändring kommer från intressenter såsom kunder och anställda. Dock poängterar 
samtliga respondenter att de ställer sig positiva till lagförslaget men att det inte ligger i 
nivå med de trender och förväntningar som företag kommer att möta i framtiden.  
 
Intressentteorin beskriver att de publika intressenterna förser samhället med lagar och 
regler (Clarkson, 1995, s.106). Regeringen klassificeras som en publik intressent och 
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utgör tillsammans med till exempel aktieägare, leverantörer och investerare, de primära 
intressenterna som också påverkar företag i hög utsträckning. Intressant i 
sammanhanget är att vi efter genomförda intervjuer kan se att lagstiftning ändå inte 
påverkar företag i lika stor utsträckning som övriga intressenter gör. Trots att icke 
uppfyllda lagar och regler leder till sanktioner för företag menar några av 
respondenterna att det viktigaste för företagen är vad kunder, anställda och andra 
intressenter tycker. I förlängningen är det dessa intressenter som påverkar om man kan 
fortleva som företag.  
 
Frostenson (2012, s.11) förklarar också att hållbarhetsredovisning grundar sig på en 
global utveckling där lagar och institutioner inte har hållit samma takt som 
samhällsutvecklingen i övrigt vilket också samtycks av en av de intervjuade revisorerna. 
Hen menade att lagförslaget ligger långt under de egentliga kraven som kommer att 
ställas på företag i framtiden. 
 
Avslutningsvis tyder resultatet av vår studie på att lagförslaget i sig inte kommer 
innebära någon större praktisk förändring för de flesta företag. Revisorerna menar att 
många företag redan idag hållbarhetsredovisar och att de företag som gör det i någon 
form uppfyller lagförslagets krav. För revisionsbyråerna innebär det en viss praktisk 
förberedelse då presenterar information om lagförslagets innebörd internt men når också 
ut till berörda kunder. 
 
Den största förändringen möter självklart de företag som idag inte hållbarhetsredovisar. 
För dessa företag innebär det en organisatorisk förändring där tidigare studier visar att 
den interna kommunikationen är viktig. Att hållbarhetsredovisa är en process där det är 
rimligt att anta att kompetens är en förutsättning som behövs för att lyckas med arbetet. 
Revisorerna har lyft väsentlighetsanalysen som en kärnfråga och detta stöds också av 
GRIs nya riktlinjer. Att presentera väsentlig information på ett begripligt och 
transparant sätt är en förutsättning för att budskapet ska nå fram till intressenterna. Det 
är troligt att revisorernas roll som rådgivare kommer få alltmer utrymme i ett tidigt 
skede när företagen befinner sig i den organisatoriska förändringen som lagförslaget 
innebär. I ett senare skede torde vi även se att granskningen av hållbarhetsredovisningar 
kommer bli allt vanligare när företagen har kommit en bit i hållbarhetsprocessen och 
vill stärka sin legitimitet. Vidare kan man diskutera att det på sikt också påverkar de 
företag som redan nu hållbarhetsredovisar då de kvalitetskrav som ställs på rapporterna 
ökar i takt med att intressenterna blir mer medvetna. 
 

6.8 Promemorians förslag om frivillig granskning av 
hållbarhetsrapporten 
Flertalet av revisorerna menar att en frivillig hållbarhetsrapportering vore att föredra 
förutsatt att tillräckligt många företag väljer att hållbarhetsredovisa. Detta resonemang 
förekommer också i frågan som berör huruvida revisorsgranskning bör vara frivilligt 
eller inte. Revisorerna delar den uppfattningen att det är fördelaktigt att företagen själva 
får fatta beslut om att låta sin hållbarhetsredovisning granskas. En av respondenterna 
drar en parallell till den finansiella redovisningen och anser att även den bör vara fri 
från revisionsplikt. Vidare menar hen att de val företagen gör i sin tur ger en indikation 
på huruvida det är ett hållbart företag eller inte. 
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Ovanstående resonemang kan kopplas till legitimitetsteorin genom att företag ska 
anpassa sig efter de normer och värderingar som finns i samhället snarare än det som är 
lagstadgat. Att agera efter rådande normer och värderingar i samhället kan ses som ett 
socialt avtal mellan företag och dess intressenter. Att uppnå legitimitet kan göras på 
flera sätt där det i detta sammanhang kan vara att få sin redovisning granskad av en 
extern part. Legitimitet uppnås således inte för att lagen uttrycker det utan genom att 
granskningen utförs för att skapa trovärdighet gentemot intressenterna.  
 
Respondenterna redogjorde för att företag är av olika karaktär och att det därigenom 
finns skillnader i vilka beslut och aktivitetsåtgärder som bäst lämpar sig för respektive 
företag. Vidare nämner de i intervjuerna att om företagen förstår och tycker att en 
revisorsgranskning är värdeskapande kommer de också att välja att granska sin 
hållbarhetsredovisning även om inte lagen kräver det fullt ut. Detta implicerar att 
lagförslagets genomslagskraft är sekundärt i förhållande till de val och motiv som ligger 
till grund för företagens agerande.  
 
Att inte ställa för höga krav på företagen i ett tidigt skede är ett område som diskuterats 
under intervjuerna. Vilken mognadsfas företagen befinner sig i är avgörande då 
hållbarhetsredovisning kan ses som en pågående process. Att lagstadga en 
revisorsgranskning kräver i förlängningen att samtliga processer finns på plats vilket 
skulle vara olämpligt för de företag som befinner sig i ett tidigt skede i sitt 
hållbarhetsarbete. Detta resonemang bestyrks av fler än en revisor där de menar att man 
bör ha arbetat med sin redovisning under en längre period innan man utsätter sig för en 
extern granskning. Att hållbarhetsredovisa är en process där nyttan för företaget mognar 
fram. I ett tidigt skede är det rimligt att anta att företaget fokuserar på intern 
kommunikation och etablera fungerande rutiner och processer. Revisorns roll blir 
således att vara till stöd och ge råd till företaget. För att företaget i ett senare skede ska 
utvecklas och lyfta sitt arbete till en högre nivå blir granskning aktuell. 
 
Sammanfattningsvis visar vårt resultat att respondenterna anser att det är positivt att 
granskningen förblir valfri. Vi drar slutsatsen att det sociala kontraktet mellan företag 
och dess intressenter således ligger till grund för vilka val som företagen gör vilket har 
högre genomslagskraft än en lagförändring. Vidare resonerar vi utifrån vårt resultat att 
detta tyder på att det är fördelaktigt att inte ställa omfattande lagkrav utan att det 
samspel som råder mellan företag och dess intressenter bör ligga till grund för de val 
som företag gör. Att det uppstår ett lagförslag av denna karaktär kan ses som en respons 
på de redan rådande informella krav och förväntningar som företag möter från kunder, 
anställda, investerare, leverantörer och så vidare. Företagen agerar således redan idag i 
ett samhälle som kräver adaptering och anpassning efter dessa sociala kontrakt för att de 
ska kunna överleva på en konkurrensutsatt marknad. 
 

6.9 Revisorernas syn på effekterna av lagförslaget 
Revisorerna förväntar sig ett ökat behov av hållbarhetstjänster framöver vilket är den 
största förändringen som de tror sig möta. Kunskapsmässigt anser de sig vara 
förberedda då lagförslaget ligger inom ramen för det arbete de utför i redan idag. Dock 
har revisionsbyråerna ägnat sig åt en del förberedelser genom att bland annat ge 
utbildning, information och stöd till anställda samt hålla sig uppdaterad om 
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lagförslagets innebörd. Detta tar forskare upp som en viktig process för att 
implementera förändring. Forskarna Shin et al. (2012, s.744) understryker vikten av att, 
när man står inför en organisationsförändring, kommunicera och ge socialt stöd. Shin et 
al.s (2012) studie visar att i en företagsvärld i ständig förändring finns behovet av att 
kontinuerligt utveckla personalen. Forskningen visar att en motiverad personal som 
besitter spetskompetens inom olika områden är en viktig faktor för att hantera 
förändring på ett bra sätt. Respondenterna berättar att det är ett naturligt inslag i deras 
yrke som revisor att fortlöpande hålla sig uppdaterad och anpassa sig till marknadens 
efterfrågan. 
 
Revisorerna arbetar förutom internt också med extern kommunikation och informerar 
kunder om de förändringar som de står inför gällande lagförslagets innebörd. Det är 
tänkbart att vissa företag kommer att motsätta sig denna lagförändring till exempel på 
grund av att de inte anser att det skapar mervärde för företaget. Där tror vi att 
revisorernas kommunikation och förmåga att motivera dessa företag utgör en viktig del 
i processen. Att revisorernas arbete har gått från att vara av rutinmässig karaktär till att 
numera också fungera som affärsrådgivare stärker detta resonemang. Shin et al. (2012, 
s.742) förklarar att socialt utbyte och interaktion genererar positiva känslor förknippade 
med organisatorisk förändring. 
 
De flesta revisorer tror att behovet av rådgivning kan komma att öka då företagens 
behov av stöd blir mer påtagligt efter lagförslagets ikraftträdande. Revisorernas roll i 
denna förändring blir således att både kommunicera och motivera företag till denna 
förändring men också bidra med kunskap. Om kunder efterfrågar mer rådgivning kan 
det tänkas att revisorn fördelning mellan rådgivning och granskning förändras där vi 
kan förvänta oss en ökad rådgivningsroll. Tidigare forskning visar att allt fler kunder 
önskar en relationsorienterad relation med sin revisor och den trenden kan vi också se 
att vår studie pekar på. 
 
Studiens resultat visar diskussionsunderlag förändringens omfattning till följd av 
lagförändringen. Medan en respondent beskriver den omedelbara effekten att kunderna 
som innefattas av lagen kommer kontakta revisorerna och allt fler kommer börja 
hållbarhetsredovisa belyser en annan att det är först på lång sikt som detta blir påtagligt. 
En del av revisorerna menar att lagförslaget i ett tidigt skede inte kommer innebära 
någon större förändring medan andra menar att det kommer bli påtagligt redan vid ett 
initialt skede. Dessa meningsskiljaktigheter kan bero på att revisorerna möter något 
olika kundgrupper och ser därför på lagförslaget utifrån olika perspektiv. En del av 
revisorerna arbetar med stora företag på koncernnivå medan andra representerar mindre 
företag som inte kommit lika långt i sitt hållbarhetsarbete. Gemensamt för 
respondenternas svar är att det mest troligt kommer leda till en ökad mängd 
hållbarhetsrapportering men bland annat tidsaspekten skiljer svaren åt. Detta kan knytas 
till den imiterande isomorfismen där företag tenderar att efterlikna andra företag 
(DiMaggio och Powell, 1983, s.151) Som författarna beskriver kan uppkomsten och 
ovissheten leda till att företag tenderar att efterlikna varandra. Detta är något som en del 
av respondenterna tror kommer att ske framöver. Utifrån vårt syfte implicerar studiens 
resultat att hållbarhetsredovisning kommer ta mer plats i framtiden och att det tyder på 
en positiv utveckling inom området. 
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En av respondenterna menar att vi i Sverige redan idag är bra på att hållbarhetsredovisa 
och ser därför inte att detta lagförslag kommer medföra någon stor skillnad. Idag 
hållbarhetsredovisar redan 87 % av de 100 största bolagen i Sverige (KPMG). 
 
Den effekten som respondenterna ser är att det på lång sikt kommer bli fler och fler som 
hållbarhetsredovisare mer på grund av konkurrensfaktorer än grund av lagförslaget. 
Respondenterna framhäver att detta lagförslag att inte kommer räcka i framtiden men att 
det är en bra början. 
 
Sammanfattningsvis visar resultatet av vår studie att det verkar finnas en konflikt 
mellan hållbarhetsredovisningens etiska och normativa kärna som grundar sig i vad 
företag själva vill presentera. Samtidigt som lagförslag kommer för att bidra till 
samhällets bästa. Utifrån vad revisorerna har betonat drar vi slutsatsen att det viktigaste 
inte är en lagstiftning i det här avseendet utan det är vad andra intressenter begär och 
den konkurrens som råder som är avgörande. Istället visar vår studie att revisorerna ser 
marknaden som den viktigaste driverkraften till att föra utvecklingen framåt. 
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7 Slutsatser 
Följande avsnitt innehåller studies slutsats. Vidare presenterar vi rekommendationer 
till företag som står inför att hållbarhetsredovisa. Vi avslutar vår slutsats med att lämna 
förslag till vidare forskning.  
 

7.1 Slutsatser av studiens resultat 
Syftet med denna studie var att beskriva revisorrollen inom hållbarhetstjänster och öka 
vår förståelse för revisorernas syn på hållbarhetsredovisningens betydelse och 
utveckling i Sverige. 
 
Vi har definierat följande frågeställningar: 

1. Hur ser revisorerna på hållbarhetsredovisningens fördelar och utmaningar och 
varför? 

2. Hur ser revisorerna på sin roll som rådgivare och granskare av 
hållbarhetsredovisningar och varför? 

3. Hur ser revisorerna på lagförslaget och utvecklingen inom 
hållbarhetsredovisning och varför? 

 
Ämnesvalet till denna studie grundar sig på lagförslaget, som tidigare specificerats, att 
en del företag kommer att behöva lämna obligatorisk hållbarhetsredovisning. 
Lagförslaget väckte frågan hos oss skribenter att undersöka vilken innebörd denna 
lagförändring har på svenskt näringsliv. Vi ville undersöka effekten av lagförslaget och 
har fokuserat på revisorernas roll och syn på utvecklingen av hållbarhetsredovisning i 
Sverige. Vi ansåg att revisorerna vara bäst lämpade för att ge oss ökad inblick i den 
kommande lagförändringen då dessa yrkespersoner möter många företag av varierande 
karaktär. Detta har ökat vår förståelse för revisorernas syn på hållbarhetsredovisning i 
och med att revisorerna har delat sin syn på förändringen utifrån de företag de arbetar 
med och sin egen roll som yrkesverksam inom hållbarhetsarbete. Vi har således fått svar 
på vår forskningsfråga om en beskrivning av revisorns roll samt fått en ökad förståelse 
för revisorernas syn på Sveriges utveckling inom hållbarhetsredovisning genom att 
revisorerna har delat med sig av sin kunskap och framtidssyn. 
 

7.1.1 Hur ser revisorerna på hållbarhetsredovisningens fördelar 
och utmaningar och varför? 
Revisorernas åsikter har varit samstämmiga gällande hållbarhetsredovisningens fördelar 
och utmaningar. De fördelar som huvudsakligen framhållits har centrerat kring 
företagets egen utveckling. Vi förväntade oss att respondenternas svar skulle orienteras 
kring den externa kommunikationen och intressentperspektivet. Intressentteorin belyser 
den inverkan intressenter har på ett företags agerande där tidigare forskning påvisat att 
hållbarhetsredovisning fungerar som ett sätt att tillgodose intressenternas behov och 
som ett medel att förmedla och kommunicera information externt. Vår studie genererar 
således ett teoretiskt bidrag till forskningen inom hållbarhetsredovisning då denna 
studie belyser en annan aspekt nämligen företagets egna möjligheter till utveckling 
genom hållbarhetsarbete. 
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Däremot när företagen inte hållbarhetsredovisar framhålls intressentperspektivet ur den 
aspekten att företagen inte ser något mervärde i hållbarhetsredovisning. De utmaningar 
som revisorerna fokuserade på handlar om att lyfta det som är väsentligt för den 
verksamhet och företag som upprättar hållbarhetsredovisningen vilket innefattas av 
väsentlighetsanalysen. Att detta är den stora utmaningen idag faller sig naturligt då det 
även är det senaste inslaget i GRIs riktlinjer. Intressenternas krav på ett moraliskt och 
etiskt agerande kan ses som ett svar på lagförslaget. Legitimitetsteorin har i denna 
studie hjälpt att förklara sambandet mellan intressenternas krav och 
hållbarhetsrapportering som ett svar på att möta dessa krav. Vi drar den slutsatsen att 
upprättandet av en hållbarhetsrapport i sig inte kommer räcka för att uppnå legitimitet 
utan att det också kommer krävas från företagen att de presenterar väsentlig information 
på ett transparant sätt som ger en representativ bild över verksamhetens arbete med 
miljömässiga och sociala frågor. Detta resonemang stödjer vi genom GRIs riktlinjer 
samt ser detta som en viktig fråga för företag att arbeta med idag och i framtiden. 
 

7.1.2 Hur ser revisorerna på sin roll som rådgivare och granskare 
av hållbarhetsredovisningar och varför? 
Vi har utifrån studiens resultat dragit slutsatsen att revisorernas roll har och kommer 
fortsätta förändras framöver. Från att tidigare ha arbetat mestadels med finansiell 
revision har rådgivning och granskning av hållbarhetsredovisningar tagit allt mer 
utrymme. Vidare drar vi slutsatsen att revisionsyrket också kommer fortsätta möta en 
del ändringar på den svenska marknaden dels till följd av lagförslaget men till huvudsak 
till följd av en ökad hållbarhetstrend på marknaden. Den största förändring vi kan se är 
att rådgivning som ju också tidigare är det som förändrat mest fortsättningsvis kommer 
utvecklas till att vara en viktig roll för de yrkesverksamma inom området. Detta ser vi 
som en indikator då företag möter en förändring i samhället där lagförslaget ger uttryck 
för det ökade intresset för hållbarhetsredovisning. 
 
Vidare har vår studie implicerat att balansgången mellan att agera som rådgivare och 
granskare upplever inte revisorerna som en svårighet i sin yrkesroll. Vi drar den 
slutsatsen att behovet av att revisorn ska agera som en affärsrådgivare har varit en del av 
deras yrkesbeskrivning länge. Detta kan vara anledningen till att revisorerna själva inte 
upplever detta som en svårighet då det finns upprättade tydliga direktiv och riktlinjer för 
hur de ska agera gentemot kunderna. Dock visar tidigare studier på att detta är en 
svårighet och ett område som kan upplevas som problematiskt. Vår tolkning är att det i 
framtiden, vare sig det beror på en fastställd lag eller ökad trend, kommer läggas större 
fokus och resurser på hållbarhetsrapportering. Detta innebär, enligt tidigare 
resonemang, vidare att revisorernas roll kommer fortsätta i den riktning den gått tidigare 
nämligen ett ökat fokus på rådgivning. Genom att företag dels kommer att söka mer 
rådgivning och så småningom också granskningstjänster är det rimligt att anta att detta 
är ett område som kan vara förknippat med vissa svårigheter som tidigare studier också 
visat. 
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7.1.3 Hur ser revisorerna på lagförslaget och utvecklingen inom 
hållbarhetsredovisning och varför? 
Vår slutsats efter den genomförda studien är att trots att en del berörda företag som 
innefattas av lagförslaget ännu idag inte hållbarhetsredovisar så är det ändå inte 
lagkravet som har den största genomslagskraften. Vi ser att studiens resultat tyder på att 
det kommande lagkravet snarare fungerar som ett svar på den utveckling som redan sker 
i samhället ur ett normperspektiv och att lagförslaget utgör en formell förväntning på 
företag som tidigare varit informell. 
 
Lagförslaget kan ses som en bekräftelse på de förväntningar som redan idag finns i 
samhället. Denna lagförändring ser revisorerna inte som någon stor förändring utan att 
det mera fungerar som en förstärkning av de informella krav som företag möter redan 
nu. Detta kan kopplas till intressentteorin som behandlar den normativa kärnan samt den 
institutionella teorin där lagförslaget, genom institutionalisering, skapar ytterligare 
påtryckningar för företag att uppfylla de redan rådande normativa krav som 
intressenterna ställer. Samtliga revisorer är eniga om att detta lagförslag är ett steg i rätt 
riktning men att dess krav inte nödvändigtvis kommer generera någon större praktisk 
förändring. Det finns således en koppling mellan revisorernas syn på lagförslaget och 
Deegan och Unermans förklaring där legitimitetsteorin ses som ett socialt kontrakt 
(2006, s.272). Detta genom att det inte är de lagstadgade krav som främst ligger till 
grund för företagens agerande utan att sanktionerna från intressenter såsom kunder, 
leverantörer etcetera har större genomslagskraft i praktiken. 
 

7.2 Teoretiskt bidrag 

7.2.1 Systemorienterade teorier 
Tidigare studier som kartlagt motiven till hållbarhetsredovisning har fokuserat på 
intressenternas krav och förväntningar där denna typ av rapportering har fungerat som 
ett kommunikationsmedel att möta intressenternas behov av information. Vår studie 
visar att intressentperspektivet är ett centralt område att beakta vid 
hållbarhetsredovisning men att, sett ur revisorernas perspektiv, sker detta initialt genom 
att företaget utvecklar sin egen verksamhet och strävar efter långsiktig överlevnad vilket 
i sin tur resulterar i att intressenternas krav också blir uppfyllda. Legitimitetsteorin och 
intressentteorin presenterar intressenter, samhälle och rådande normer som den 
huvudsakliga drivkraften bakom hållbarhetsrapportering. Vår studie visar att revisorerna 
istället fokuserar på företagens egna drivkraft och vilja att utvecklas. 
 
Legitimitetsteorin har bland annat applicerats vid tolkningen och förståelsen av 
revisorsgranskning. Vår studie bekräftar legitimitetsteorins antagande att företag 
ständigt strävar efter att ses som legitima aktörer. Vår studie visar även att revisorer 
spelar en viktig roll i denna strävan. Revisorerna framhåller att hållbarhetsredovisningen 
upplevs som mer trovärdig när en revisor har granskat innehållet. Vår studie visar att 
revisorerna själva ser sig som en viktig aktör i företagens strävan att uppnå legitimitet.  
 
Vår studie bekräftar även den institutionella teorins antagande om att företags agerande 
vad gäller förändringar kan förklaras och förstås utifrån både institutionella aspekter och 
sociala aspekter. De intervjuade revisorerna beskriver att intressenternas krav såväl som 



 

59 
 

lagförändringar påverkar företagens agerande. Vidare tyder vår studie på att ur 
revisorernas perspektiv är intressenternas krav en viktigare faktor i företags 
förändringsprocesser än lagkrav. Samtidigt är det intressenterna som sätter igång 
institutionalisering av beteende hos företag och dessa perspektiv fungerar i växelverkan 
med varandra. Vår studie har således ytterligare konsoliderat synen på att 
intressentteorin och den institutionella teorin fungerar i samverkan med varandra.   
 

7.2.2 Organisationsförändring och revisorns roll 
Tidigare studier visar att en öppen kommunikation och dialog är en förutsättning för att 
lyckas med en organisatorisk förändring. Vår studie kompletterar den forskningen 
genom att förtydliga revisorernas synsätt i denna fråga. Vår studie visar att revisorerna 
anser att den organisatoriska förändringen till följd av ett påbörjat 
hållbarhetsredovisningsarbete kommer att skapa en kommunikation och dialog internt. 
Vår studie visar således att förändringen i sig skapar möjligheter till kommunikation 
och delaktighet bland medarbetare medan tidigare studier visar att dialogen och 
kommunikationsperspektivet kommer först. 
 
Vidare bekräftar vår studie att revisoryrket har förändrats till att inneha en alltmer 
rådgivande funktion vilket också är en utveckling som kan förväntas tilltaga i framtiden.  
Att revisorerna fokuserar på kundutveckling och värdeskapande kan antas bli alltmer 
tydligt i takt med att fler företag börjar hållbarhetsredovisa och rimligen då eftersöker 
mer rådgivning. Denna trend ställer också högre krav på revisorerna i sin roll som en 
oberoende granskare. Till skillnad från tidigare forskning visar vår studie att revisorerna 
inte upplever en rollkonflikt mellan att agera oberoende granskare och att skapa en nära 
relation till kunderna. Således ger vår studie ett viktigt bidrag till synen på revisorns 
yrkesroll. Viktigt att beakta i sammanhanget är dock att denna studie medvetet endast 
inkluderat revisorer som är inriktade mot hållbarhetsredovisning vilka kan ha en 
annorlunda tolkning av den egna yrkesutövningen jämfört med revisorer generellt. 
Tolkningen av den egna yrkesrollen framstår således som mer mångfacetterad än den 
tidigare forskning som vi tagit del av visar.  
 

7.3 Praktiskt bidrag och rekommendationer till företag 
Det praktiska bidraget vår studie har genererat är de inblickar och utlåtanden vi fått från 
revisorerna som ju är experter inom hållbarhetsredovisning. Deras bidrag till studien har 
gett oss en ökad förståelse över vilka svårigheter, fördelar och effekter som företag 
möter när de börjar med hållbarhetsredovisning. Tillsammans med resultatet från 
genomförda intervjuer och tidigare forskning har vi kunnat dra slutsatser som kan vara 
till nytta för företag som ska inleda sitt hållbarhetsarbete. Denna studie kan således ge 
vägledning inför denna typ av redovisning vare sig det handlar om att följa ett 
kommande lagförslag eller möta samhällets och marknadens förväntningar.   
 
De sammanfattande rekommendationer vi vill lämna till företag utifrån vårt resultat av 
studien är att arbeta med att lyfta det som är väsentligt för verksamheten vilket samtliga 
revisorer har lyft fram under intervjuerna. Väsentlighets- och materialitetsanalysen 
presenterar GRI i G4 som är det ramverk och hjälpmedel som med fördel kan tillämpas 
under hållbarhetsrapporteringens process. Vi vill belysa att vilka frågor som är 
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väsentliga beror på vilken verksamhet som bedrivs.  För en del företag är miljöpåverkan 
en stor fråga medan det för andra är viktigt att lyfta fram sociala frågor som till exempel 
personalfrågor och mänskliga rättigheter.  
 
Vi rekommenderar också företagen att arbeta med intern kommunikation och lyfta fram 
spetskompetens inom företaget. Vidare ser vi att hållbarhetsredovisning potentiellt 
genererar fördelar till företag som driver detta arbete inte bara för rapporteringens skull 
utan som en möjlighet att mäta och utvärdera den egna verksamheten. Slutligen drar vi 
slutsatsen att det rådande lagförslaget i sig inte bör vara det största motivet till att 
upprätta en hållbarhetsredovisning utan att företag kan se det som en implikation över 
vad som förväntas av samhället. Genom detta resonemang kan man se lagförslaget som 
en fingervisning om vart vinden blåser.  
 
Under studien har revisorerna framhållit tre huvudsakliga råd de skulle vilja lämna till 
företag som ska börja hållbarhetsredovisa och dessa avslutar vi med att presentera 
nedan tillsammans med våra viktigaste råd utöver det revisorerna lyft fram.  
 
Revisorernas främsta råd: 
 

• Arbeta med väsentlighetsanalysen och lyft fram de kärnområden som är viktigt 
för just er verksamhet och var transparant inom dessa områden. 

• Utred vilka som är era viktigaste intressenter och säkerställ att det ni anser är era 
viktigaste frågor också intressenterna håller med om. 

• Ta god tid på er och arbeta med en fråga i taget. 
 
Våra främsta råd: 
 

• Arbeta med att upprätta en god kommunikation internt och lyft fram och nyttja 
den spetskompetens som finns inom organisationen.  

• Ta hjälp av GRIs ramverk då det är ett värdefullt hjälpmedel vid 
hållbarhetsredovisning 

• Se hållbarhetsredovisningen som ett verktyg för att förbättra er verksamhet och 
som ett medel för att skapa konkurrenskraft på lång sikt.  

 

7.4 Reflektioner 
Det syfte vi formulerat, de metodologiska och teoretiska avvägningar som gjorts under 
arbetets gång samt de resultat vi erhållit manar till eftertanke och ifrågasättande av våra 
val. 
 
En första reflektion gäller själva problemformuleringen, där vi inledningsvis uppfattade 
den kommande lagförändringen som en potentiellt omvälvande händelse inom 
hållbarhetsredovisning. Lagförslaget som väntas antas i juli 2016 kommer påverka ett 
stort antal företag i Sverige. Vår studie visar att lagförslaget i sig kan tänkas ha mycket 
ringa effekt i praktiken. De respondenter som ingick i vårt strategiska urval menar att 
förändringen bakom hållbarhetsredovisning drivs av delvis andra krafter än lagstiftning. 
Samtidigt har våra respondenter aktivt och av eget intresse valt att arbeta med 
hållbarhetsredovisning. Utfallet av studien kunde ha sett mycket annorlunda om vi valt 
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respondenter utifrån annorlunda kriterier.  För företag som i nuläget väljer att inte 
hållbarhetsredovisa och för revisorer som inte är inriktade mot hållbarhetsredovisning 
kan tolkningen av lagförslagets innebörd vara en helt annan.  
 
 
Denna tanke fanns med i utformandet av både syftet och studiens genomförande men vi 
bedömde att studien skulle riskera att bli alltför spekulativ i bästa fall och direkt 
konfrontativ i sämsta fall. Vi resonerade att företag idag kan ha svårt att bedöma hur de 
påverkas av en lag som ännu inte trätt i kraft eller uppleva sig kritiserade av 
frågeställningar kring valet att inte hållbarhetsredovisa.  
 
Valet att istället intervjua revisorer som idag redan arbetar med hållbarhetsredovisning 
bedömdes ge ett mer fruktbart kunskapssökande och låg också väl i linje med vårt syfte 
att öka förståelsen för hållbarhetsredovisningens betydelse och utveckling i Sverige.  
 
Vad gäller teoretiska utgångspunkter har en utmaning i arbetet varit att sovra. 
Hållbarhetsredovisning är ett oerhört omfattande ämne och tolkas och beskrivs utifrån 
många olika perspektiv, där utgångspunkterna är alltifrån den globala påverkan av 
hållbarhetsarbete till integrering av hållbarhetsarbete i utbildning. Vår strävan att 
avgränsa och definiera begrepp och därefter identifiera relevanta teoretiska 
utgångspunkter samt att därefter hitta studier inom ramen för våra avgränsningar har 
varit mödosamt. Den tid och ansträngning som investerades i denna del av arbetet 
bedömer vi dock som en förutsättning för att vi på ett tillfredsställande sätt lyckats nå 
vår målsättning: att öka vår förståelse för hållbarhetsredovisningens betydelse och 
utveckling i Sverige. 
 

7.5. Sanningskriterier 
Vi har genom nedanstående kriterier uppfyllt den tillförlitlighet som krävs för kvalitativ 
studie. Tillförlitlighet inom kvalitativ forskning kan delas in i trovärdighet, 
överförbarhet, pålitlighet och möjligheten att styrka och konfirmera (Bryman, 2011, 
s.354) 
 

7.5.1 Överförbarhet 
En studies överförbarhet kan beskrivas som vilken utsträckning studiens resultat är 
generaliserbart (Bryman, 2011, s.355). Då vi har utfört en kvalitativ studie med ett fåtal 
respondenter ämnar vi inte att dra generella slutsatser som kan överföras utöver 
undersökningskontexten. I vår studie fokuserar vi istället på det unika för att ge en 
beskrivning av respondenternas sociala verklighet. Som tidigare nämnt är det dock ett 
fåtal personer på de stora revisionsbyråerna som är specialiserade inom 
hållbarhetsredovisning, där de flesta arbetar i Stockholm. Därför anser vi att de 
respondenter som inkluderats i studien är många i förhållande till populationen. Vi 
menar därför att vår studie med viss försiktighet kan generalisera 
hållbarhetsrevisorernas svar i förhållande till den givna populationen.  
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7.5.2 Pålitlighet 
Inom kvalitativ forskning innebär pålitlighet att skribenten ska presentera en noggrann 
och fullständig redogörelse av hela forskningsprocessen (Bryman, 2011, s.355). Under 
arbetets gång har vi noggrant antecknat de steg och beslut som gjorts under 
forskningsprocessen för att säkerställa att relevant information också finns presenterat i 
bland annat metodkapitlet. Detta tillvägagångssätt har vi använt oss av för att återge en 
så tydlig bild som möjligt över vår process och generera en pålitlig studie. Vår 
förhoppning och avsikt är att vi på ett tydligt sätt har presenterat de forskningsprocesser 
som är av relevans för vår studie och gett en så utförlig bild som möjligt. 
 

7.5.3 Trovärdighet 
Hur trovärdig en studie är, baseras på att de slutsatser som presenteras, är troliga och har 
uppfattas på rätt sätt (Bryman, 2011, s. 354). För att uppnå detta kriterium har vi 
skribenter kontaktat de deltagande respondenter i studien för att de ska få godkänna de 
material som presenteras. Detta presenterar Bryman (2011, s.354) som ett sätt att skapa 
denna trovärdighet vilket också benämns som respondentvalidering. 
 
Samtliga respondenter har gett sitt utlåtande till huruvida de anser att den presenterade 
empirin låg i enlighet med vad de förmedlat under intervjuerna. Detta har medfört ett 
fåtal korrigeringar genom bland annat vissa förtydliganden av uttalanden från 
respondenterna. Att samtliga respondenterna tagit del av och godkänt empiridelen ökar 
därmed trovärdigheten med studien.  

7.5.4 Möjlighet att styrka och konfirmera 
Att en studie ska kunna konfirmeras innebär att forskarens värderingar inte påverkat 
studien på ett avgörande sätt (Bryman, 2011, s.355). Att vi är två författare till denna 
studie har underlättat denna process.  Vi har kontinuerligt och gemensamt arbetat aktivt 
för att inte låta våra personliga värderingar påverka studiens resultat. Som författare har 
vi haft förväntningar och uppfattningar över vad respondenterna förväntades svara på de 
frågor som ställdes under intervjuerna. Dock visar vår studie ett annat resultat än 
förväntat i många avseenden vilket också ger stöd för att vi inte försökt påverka studien 
i någon riktning. 
 

7.6 Samhälleliga och etiska aspekter 
Att hållbarhetsredovisning är ett område som fått allt större fokus i Sverige och i EU 
framgår genom att det uppstått ett lagförslag på obligatorisk hållbarhetsredovisning. Det 
framgår också av resultatet av vår studie att detta är ett område som uppmärksammas 
kanske inte till följd av ett lagförslag utan snarare på grund av ökade behov och krav 
från intressenter. Oavsett om det är till följd av ett lagförslag eller ökat intressenttryck 
så är hållbarhetsredovisningen förknippat med vissa utmaningar. Vår studie visar att det 
är en utmaning för företag som ska börja med hållbarhetsredovisning särskilt om detta 
sedan tidigare varit ett helt främmande område. Sett ur ett större perspektiv ställer det 
även högre krav på branschorganisationer och kontrollorgan som indirekt blir påverkade 
genom krav på uppföljningar och implementering av nya rutiner. Andra aspekter som 
lagförändringen kan medföra på kort sikt är att branscherna som innefattas av lagen 
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kanske inte kommer ha en samsyn på lagens innebörd eller hur hållbarhetsrapporterna 
ska utformas.  

Man kan också diskutera effekten av att hållbarhetsredovisning blir en integrerad 
funktion i den finansiella redovisningen. Det ställer nya kompetenskrav på revisorer 
som idag fokuserar på finansiell redovisning. Många som idag arbetar med finansiell 
redovisning påverkas således av att Integrated Reporting blir allt vanligare vilket är ett 
sannolikt scenario i framtidens redovisning. Lagförslaget i kombination med den 
ökande trenden inom hållbarhetsredovisning är förenat med många möjligheter utöver 
målsättning att påverka miljömässiga och sociala faktorer i en positiv riktning. Genom 
att fler företag börjar hållbarhetsredovisa skapas också en högre mognad i samhället och 
läsarens förståelse och tolkning av innehåll utvecklas också i en positiv riktning. Det 
skapas således en högre transparens i företagsvärlden vilket möjliggör att till exempel 
konsumenter och andra intressenter kan fatta mer välgrundade beslut vad gäller 
miljömässiga och sociala effekter av företagets verksamhet.  

Utöver dessa möjliga positiva effekter av lagförslaget visar resultatet av vår studie att 
det i nuläget finns anledning att diskutera även risken för uteblivna effekter. 
Revisorerna vi intervjuat lyfter fram att lagförslaget kan tänkas ha mycket liten 
genomslagskraft i praktiken, eftersom att syftet med lagförslaget är att skapa en 
redovisningskultur som företag i stort redan anammat. Revisorerna menar vidare att de 
företag som väljer att inte hållbarhetsredovisa ändå inte har goda framtidsutsikter på 
grund av intressenternas förväntningar på hållbart företagande. Lagförslaget riskerar 
därmed att bli tandlöst. Samhällsnyttan blir utifrån detta resonemang inte nödvändigtvis 
märkbar. Utifrån vår studie finns det anledning att ifrågasätta huruvida lagförslaget går 
tillräckligt långt. 

En skönjbar utmaning inom redovisning framöver kan vara att ta ställning till etiska 
aspekter i kombination med att väga ekonomiska intressen. Vår studie pekar på ett 
paradigmskifte där man tidigare betraktat etiska aspekter som skilda från och ibland i 
motsättning till ekonomiska intressen. Resultatet av vår studie tecknar bilden av en 
utveckling mot att alltmer betrakta lönsamt företagande och hållbart företagande som 
integrerade. Detta synsätt kan medföra att upplevda motsättningar mellan exempelvis 
etiskt agerande och vinstskapande agerande minskar. Samtidigt medför utvecklingen 
krav på att finansiella revisorer granskar, bedömer och ger utlåtanden om icke-finansiell 
information. I begreppet hållbarhet inryms det som kan betecknas ”mjuka värden” och 
häri ligger därför svårigheten att mäta subjektiva företeelser med objektiva mått. 

7.7 Förslag till vidare forskning 
Vår studie baseras till viss del på den promemoria som råder om tvingande 
hållbarhetsredovisning som förväntas träda i kraft under år 2016. Studien har gett en 
inblick i framtida förändringar och revisorernas förväntningar på lagförslaget samt 
utvecklingen inom hållbarhetsredovisning. Vi ser ett behov av att i ett senare skede 
utvärdera effekterna av lagförändringen när den har trätt i kraft. Det skulle vara 
intressant att få veta hur förändringen har upplevts av företagen själva som innefattats 
av kravet. I synnerhet vore det givande att studera de företag som inlett ett 
hållbarhetsarbete till följd av lagförändringen. Det kan förslagsvis vara av intresse att, 
genom en kvantitativ enkätundersökning, undersöka hur företag som påbörjat 
hållbarhetsredovisning till följd av lagförslaget har upplevt sitt arbete med 
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redovisningen.  Likaså att undersöka vilka positiva effekter respektive utmaningar som 
har uppstått efter lagens ikraftträdande ser vi som ett möjligt forskningsområde.  
 
Vidare finns utrymme att undersöka hur revisorerna har upplevt förändringen när lagen 
trätt i kraft. Det vore således intressant att genomföra en studie om de förväntningar 
som presenterats i denna rapport ligger i linje med det faktiska utfallet. Här kan ännu en 
kvalitativ metod vara lämplig genom att göra en liknande studie som vi presenterat men 
där revisorerna får belysa det faktiska utfallet. Det vore således givande att ta del av en 
studie som belyser liknande frågeställningar som denna studie men utifrån ett perspektiv 
som lyfter fram förändringar som skett till följd av lagförändringen.  
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Bilaga 2 - Mail till intervjupersonerna 
Syftet med denna studie är att studera hur revisionsbyråer idag, i samspel med företag, arbetar med 
hållbarhetsredovisning samt hur de ser på den framtida utvecklingen. I och med att riksdagen har 
publicerat ett lagförslag om obligatorisk hållbarhetsredovisning vill vi belysa revisorernas syn på 
förslaget samt hur det kan komma att påverka utvecklingen av hållbarhetsredovisning.  
 
Med “arbete med hållbarhetsredovisning” menar vi de tjänster byråerna erbjuder till sina kunder, inte 
byråns egna hållbarhetsredovisning. Med “arbete” menar vi byråns granskning, upprättande och 
rådgivning gällande kundernas hållbarhetsredovisningar. 
 
Intervjun kommer ske via telefon och konversationen kommer att spelas in. Inspelningen kommer sedan 
att transkriberas för att underlätta bearbetningen av intervjuerna. Du kommer att vara anonym i studien. 
 
Du kommer att få ta del av transkriptionen och studien i sin helhet innan publicering och har även 
möjlighet att göra ändringar eller tillägg i dina svar om så önskas. 
  
   Tack för din medverkan! 
 
Inför intervjun:  
Konversationen kommer att spelas in 
Du kommer att vara anonym i studien 
Du får ta del av studien i sin helhet och även transkriberingen om du önskar det 
Du har möjlighet att i efterhand göra ändringar eller tillägg i dina svar  
Om det är någon fråga du inte vill svara på så säg till så hoppar vi över den 
Du får avbryta under intervjuns gång om du önskar det 
  



 

 
 

Bilaga 3 - Intervjumall 

 
1. Berätta om dig själv och din arbetsbeskrivning. 
Vilken utbildning har du?  
karriärbakgrund -Hur har du tagit dig dit där du är idag?  
Vad har du för roll idag? 
Hur ser en vanlig vecka ut för dig? 
Vilka typer av företag arbetar du med? 
Statliga vs privata? 
Typer av branscher? 
Storlek? 
Geografiskt verksamma 
 
2.Vilka tjänster inom hållbarhet erbjuder ni på byrån? 
Hur ser fördelningen ut på byrån? 
 
3.I din yrkesroll – hur ser fördelningen ut mellan rådgivning/ granskning av 
hållbarhetsredovisningar? 
Vilken typ av förhållande har du med dina kunder? Har du ett nära samarbete? 
Hur upplever du balansgången mellan att ha ett nära samarbete och samtidigt vara 
oberoende (opartisk)? 
Upplever du att de flesta kunder vill ha ett nära samarbete? 
 
 
4.I hur stor utsträckning använder företag som ni konsulterar GRI? 
Underlättar GRI arbetet med hållbarhetsredovisning? 
 
5.Vad ser du för fördelar med att upprätta en hållbarhetsredovisning? (utifrån 
företags synpunkt) 
 
6Vilka brukar vara de största utmaningarna vid upprättandet av 
hållbarhetsredovisningar? 
Hur vet man vilken information man ska lyfta i redovisningen? 
Är det tydligt vilken information intressenter vill ha? 
 
7. De företag som idag väljer att inte hållbarhetsredovisa, vad tror du att det beror 
på? 
 
8. Tror du att upprättandet av hållbarhetsredovisningar påverkar hur man agerar 
som företag? Bidrar det till en ökad social- och miljömedvetenhet? 
 
9. Vad anser du om lagförslaget på obligatorisk hållbarhetsredovisning för stora 
företag och företag av allmänt intresse? 
 
10. Vilka möjliga konsekvenser tror du lagförslaget får? 
För er? 
För företag och samhälle? 
I lagförslaget framgår det att hållbarhetsrapporten inte behöver granskas utan enbart 
valideras att den innehåller det den ska. Hur ser du på det?  



 

 
 

Tror du att företag kommer vilja ha den granskat ändå och gå över vad lagen kräver?  
 
11. Hur förbereder ni er för lagförslaget (praktiskt och kunskapsmässigt)? 
Utbildning? 
Rekrytering? 
Kundkontakt? 
 
12. Tror du att era framtida tjänster kommer att förändras efter lagen träder i 
kraft?  
Upprättande/rådgivning/granskning?  
Någon del som kommer att öka? 
 
13. Vilka är de viktigaste råden ni har till företag som står inför att börja 
hållbarhetsredovisa? 
 


