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Sammanfattning 

Bakgrund - Denna studie har utifrån Corporate Sustainability Reporting Directive 

(CSRD) undersökt hur svenska revisionsprofessionen mottar de nya kraven 

gemensamma redovisningsstandarder och bestyrkande av hållbarhetsrapporter. 

CSRD-regleringen förklaras på två nivåer, makro och mikro-nivå, där makronivån 

har förklarats med hjälp av institutionell teori och mikronivån med hjälp av 

professionsteorin för att se vilka strategier revisionsprofessionen använder i 

mottagandet av de nya kraven.  

Syfte - Syftet är att förstå svenska revisionsprofessionens påverkan av CSRD och 

varför de använder strategier i mottagandet av direktivet. 

Metod - Studiens metod är kvalitativ med empiri från blandad datainsamling som 

bestått av 33 stycken dokumentära datakällor, mellan åren 2019 - 2022, från 

debattartiklar, dokument från revisionsbyråers hemsidor, RIs strategiska plan, 

remissvar och ett debattseminarium, och internetbaserade intervjuer med fyra 

auktoriserade revisorer och en hållbarhetsexpert. 

Resultat - Resultatet i denna studie visar att revisionsprofessionen använt två av 

Powers (1997) strategier, och en ny strategi har kunnat identifierats där 

professionen använder expertkompetensen i det finansiella området för att 

legitimera åsikter i mottagandet av kraven i CSRD. Ett av de utmärkande resultaten 

är att revisionsprofessionen kommer behöva utbildning inom hållbarhet för att 

kunna bestyrka hållbarhetsrapporter, men det finns inga indikationer på att en sådan 

utbildning har påbörjats.  
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Implikationer - Implikationer i studien har varit att resultatet inte går att 

generalisera. En annan begränsning är att endast revisionsprofessionens åsikter 

utforskats. 

 

Bidrag - Ett bidrag är att revisionsprofessionen behöver börja 

kompetensutökningen inom hållbarhetsbestyrkande redan idag. Ett annat bidrag är 

att små revisionsbyråer kommer att behöva förbereda sig med 

hållbarhetsbestyrkande-uppdrag för att attrahera blivande revisorer som kommer 

behöva den praktiska utbildningen. 
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Abstract  

Background - Based on the Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), 

this study has examined how the Swedish audit-profession receives the new 

requirements for common accounting standards and certification of sustainability-

reports. CSRD-regulation is explained on two levels, macro- and microlevels, 

where the macrolevel has been explained using institutional theory and the 

microlevel using professional theory to see which strategies the audit-profession 

uses in receiving the new requirements. 

Purpose - The purpose is to understand the Swedish audit-profession's impact of 

CSRD and why they use strategies in receiving the Directive. 

Method - The method is qualitative with empirical data from mixed data collection 

consisting of 33 documentary data sources, between the years 2019 - 2022, from 

debate articles, documents from audit firms' websites, RI's strategic plan, 

consultation responses and a debate-seminar, and internet-based interviews with 

four authorized auditors and a sustainability expert. 

Results - The results show that the audit-profession has used two of Power's (1997) 

strategies, and a new strategy has been identified where professionals use the 

expertise in the financial field to legitimize opinions in receiving the requirements 

of the CSRD. One of the distinctive results is that the audit- profession will need 

sustainability-training to be able to certify sustainability-reports, but there are no 

indications that such training has begun. 

Limitation - Limitation have been that the results can not be generalized. Another 

limitation is that only the opinions of the audit-profession have been explored. 

Contribution - Contribution is that the audit-profession needs to start expanding 

its competence in sustainability-certification already today. Another contribution is 
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that small auditing firms will need to prepare with sustainability-strengthening 

assignments in order to attract future auditors who will need the practical training. 
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1. Inledning 
År 2021 introducerades Europeiska Unionens (EU) nya direktiv gällande 

hållbarhetsrapportering 1 , Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). EU-

Kommissionens önskan med CSRD är ökad jämförbarhet och trovärdighet till 

hållbarhetsrapporterna (European Commission, 2021). CSRD ska träda i kraft år 2023 och de 

fyra viktigaste ändringarna från det tidigare direktivet Non-Financial Reporting Directive 

(NFRD)2, är följande. Det första kravet är ett ökat hållbarhetsrapporteringskrav för företag och 

kommer även att omfatta fler. Det andra kravet är att främja digitaliseringen i 

hållbarhetsrapporterna, med digitala taggar. Det tredje kravet är att en specialistgrupp, 

European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), är tillsatt för att utveckla 

gemensamma redovisningsstandarder för hållbarhetsrapportering. Det sista kravet är att 

hållbarhetsrapporterna ska bestyrkas av extern part från år 2024. Idag krävs endast ett yttrande 

från företagets revisor, om företag har upprättat en hållbarhetsrapport eller inte. Del Giudice 

och Silvia (2020) menade att ansträngningar med att införa bestyrkande av hållbarhetsrapporter 

hjälper till att göra informationen trovärdig. För att trovärdigheten ska öka måste den som ska 

bestyrka hållbarhetsrapporterna därför ha rätt kompetenser.  

Kravet gällande bestyrkande av hållbarhetsrapporter innebär ändringar och tillägg i revisorns 

utbildningskrav. (European Commission 2021). EU-Kommissionens förslag är att 

hållbarhetsrapporten ska bestyrkas av företagets revisor eller av en annan extern part (European 

Commission, 2021). Förändringarna i nuvarande direktivet innebär nya utmaningar för flera 

aktörer i samhället. Först och främst berörs företag som får ökat rapporteringskrav, statliga 

aktörer berörs när de ska implementera CSRD i svensk lagstiftning och till sist berörs 

revisionsprofessionen eftersom hållbarhetsbestyrkande är ett nytt område. 

Revisionsprofessionen har expertkompetens3 i finansiell revision men det finns utmaningar i 

 

1 Genom hela rapporten används denna term för att beteckna företags arbete med bland annat miljö och mänskliga rättigheter 

(Bolagsverket, 2021). Andra termer kan exempelvis vara CSR-rapportering, ESG-rapportering, icke-finansiell-rapportering, 

miljörapportering. 

2 Direktivet (2014/95/EU) antogs 2014 och det är implementerat i svensk lagstiftning. Företag ålades att rapportera enligt 

NFRD första gången 2018 (European Commission, 2014). 

3 Expertkompetens är den legitimerade kompetens revisorer har inom det finansiella området (Power, 1997; Quack, 2013). 
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hållbarhetskompetens. Power (1997) skrev att revisionsprofessionen är måna om att behålla 

hierarkin i expertkompetensen. 

1.1 Problematisering 

Litteratur som handlar om hållbarhetsrapportering har de senaste åren ökat dramatiskt (Wolniak 

& Hąbek, 2013; Murphy & Hogan, 2016; Christensen et. al, 2019; Boiral et. al, 2017; Del 

Giudice & Silvia, 2020; Fiandrino & Tonelli, 2021; Hategan et. al, 2021; Brühl, 2021; La Torre 

et. al, 2018). Det finns både tvingande och frivillig hållbarhetsrapportering (Wolniak & Hąbek, 

2013). I svensk lagstiftning (SFS 1995:1554, u.å) är det tvingande för stora och små företag 

enligt nuvarande direktivet, men en reglering av direktivet kommer att utöka lagstiftningen. 

Reglering kan ses på olika nivåer, exempelvis internationell, makro och mikro (Durocher et. al, 

2016). De Villiers et. al (2014) analyserade utveckling av reglering av hållbarhetsrapportering 

på makro- och mikronivåer, med hjälp av institutionell teori, för att förstå hur olika nivåer 

hänger samma och därmed kunna analysera mottagandet i en ny reglering. De Villiers et. al 

(2014) bidrag var att ge tillsynsmyndigheter och rapporterande företag insikter för att hjälpa till 

att informera vidareutveckling av riktlinjer och praxis. Öhman och Wallerstedt (2012) kunde 

genom sitt teoretiska val studera regelstiftande organ för att fokusera på revisionsprofessionens 

utveckling och de avgörande förändringarna inom branschen.  

Reglering av hållbarhetsrapportering hänger samman med bland annat att intressenter vill att 

informationen som avslöjas ska vara trovärdig (Boiral et. al, 2017; Murphy & Hogan, 2016). 

Boiral et. al (2017) analyserade hållbarhetsrapporter och kom fram till att en avsaknad av 

bestyrkande var en av anledningarna till att kvaliteten begränsades i NFRD. EU-

Kommissionens önskan med CSRD är ökad jämförbarhet och trovärdighet till 

hållbarhetsrapporterna och kommer därför med kravet om bestyrkande (European Commission, 

2021). Den som ska bestyrka hållbarhetsrapporter behöver ha kompetens inom hållbarhet för 

att trovärdighet ska uppnås.  

I forskning inom revision finns en debatt om vilken som är mest lämpad att utföra bestyrkande 

av hållbarhetsrapporter (Power, 1997; Dixon et. al, 2004; Martinez et. al, 2021; Abbott, 1988; 

Carter et. al, 2015; Quack, 2013; Malsch, 2013; Boiral et. al, 2017; Suddaby et. al, 2015). Carter 

et. al (2015) poängterade att nya revisionsområden, såsom hållbarhet, är viktiga tillväxtområden 

inom revisionsyrket. Dixon et. al (2004) ifrågasatte revisorers förmåga att delta i bestyrkande 
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av hållbarhetsrapporter eftersom det är svårt att definiera revisorers hållbarhetskompetens. 

Martinez et. al (2021) hävdade att revisorer inte var specialiserade inom hållbarhetsfrågor 

eftersom de hade brister i utbildning och kompetens och kom fram till att en kvalitativ forskning 

om revisorers uppfattningar krävs för att få en djupare förståelse om deras kompetens om 

bestyrkande av hållbarhetsrapporter.  

För att förstå förhållandet mellan reglering av hållbarhetsrapportering och 

revisionsprofessionen, så skrev Power (1997) en artikel redan på 90-talet med titeln “Expertise 

and the construction of relevance: Accountants and environmental audit”. Power (1997) utgick 

från professionsteorin för att beskriva hur revisionsprofessionen använde strategier för att 

försöka representera sig själva som relevanta experter inom hållbarhetsbestyrkande. Power 

(1997) menade att revisionsprofessionen använt sig av tre strategier. Första strategin är att de 

försöker skapa tillräcklig likhet mellan den finansiella kompetensen och 

hållbarhetskompetensen för att kunna göra anspråk i regleringen. Andra strategin är att 

positionera finansiell kompetens som den främsta förutsättningen för att kunna bestyrka 

hållbarhetsrapporter och därmed behålla hierarkin av expertkompetens. Den sista strategin är 

att stärka med vetenskapliga påstående för att ta rollen som expert inom hållbarhet (Power, 

1997). Revisorer vill behålla sin hierarki i expertkompetens inom revision och därmed vara den 

som bestyrker hållbarhetsrapporter av kommersiella skäl (Power, 1997; Carter et. al, 2015). 

Enligt denna studie har inte någon tidigare forskning förekommit om svenska 

revisionsprofessionen använder strategier för att behålla expertkompetensen. 

Quack (2013) menade att den ökade betydelsen av professioner som kunde göra anspråk i 

lagstiftningen gynnade dem ytterligare och att osäkerheten i lagstiftningen ökade professioners 

makt i en ny reglering. Precis som Malsch (2013) skrev är det inte förvånande att revisorer 

engagerat sig i att göra anspråk i regleringen av hållbarhetsbestyrkande, men menade däremot 

att det är politiskt tveksamt med tanke på att revisorer är icke-statliga aktörer. Suddaby et. al 

(2015:53) belyser också det som en kritisk fråga “hur anspråk på expertkompetens kan göras 

och vem som har auktoritet att göra det”. Öhman och Wallerstedt (2012) förklarade att 

professionsutvecklingen kunde betraktas som en institutionaliseringsprocess där olika sociala 

aktörer, även Regeringen, över tiden skapar gemensamma uppfattningar om hur professionen 

agerar. Power (1997) menade att det inte gick att skilja på staten och icke-statliga aktörer som 

gör anspråk i överstatliga beslut och syftade på den utvecklade revisionsprofessionen. 
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Ett kommersiellt intresse är inte tillräckligt för att etablera trovärdighet och att legitimera 

revisionsprofessionens anspråk (Power, 1997). Power (1997) menade också att revisorns 

oberoende spelar roll för att organisera och legitimisera maktförhållande till samhället. Boiral 

et. al (2018) skrev att hållbarhetsfrågor är komplexa och kräver kompetenser som kan ta lång 

tid att utveckla. Han kom även fram till att revisorer bidrar till sökning av legitimitet av 

samhället för att främja sitt kommersiella intresse. Boiral et. al (2019) kom fram till att 

hållbarhetskompetens hos bestyrkare inte fanns men att revisorer kompenserade bristen i 

kompetens med experter i revisionsteamen. Boiral et. al (2019) kom även fram till att revisorns 

självklara roll som bestyrkare undergrävs eftersom de saknar utbildning och praktisk erfarenhet 

av bestyrkande av hållbarhetsrapporter.  

1.1.1 Forskningsgap 

Det har identifierats att hållbarhetsrapportering är en bred och växande litteratur som grenar ut 

sig i olika områden. Hållbarhetsområde är under ökad utveckling och behöver därmed fler 

studier. La Torre et. al (2018) undersökte tvingande hållbarhetsrapportering inom det nuvarande 

direktivet NFRD som enligt denna studies vetskap är den enda litteratur som fokuserat på 

tvingande rapportering. Införandet av CSRD öppnar upp för intressanta studier inom reglering 

samt utvecklingen av revisionsprofessionen. Eftersom CSRD-förslaget är att bestyrkandet av 

hållbarhetsrapporter kan utföras av revisorn eller annan extern part medför detta utmaningar för 

revisionsprofessionen. Tidigare litteratur efterfrågar ökad forskning om hållbarhetsbestyrkande 

(Hummel et. al, 2017; Ruiz-Barbadillo & Martínez-Ferrero, 2022); Fernandez-Feijoo et. al, 

2017). Marknaden för bestyrkande av hållbarhetsrapporter utvecklas snabbt men är fortfarande 

i ett utvecklande skede (Ruiz-Barbadillo & Martínez-Ferrero, 2022) 

Hummel et. al (2017) menade att det finns många möjligheter att undersöka vilken som är mest 

lämpad att bestyrka, eftersom hållbarhetsområdet är ett nytt och osäkert område. Fernandez-

Feijoo et. al (2017) menade att det behövs forskning om relationer mellan aktörer på 

revisionsmarknaden för hållbarhetsrapportering. Boiral et. al (2019) uttryckte att det behövs 

framtida studier om uppfattningar från tillsynsmyndigheter och icke-statliga aktörer inom 

hållbarhetsbestyrkande. Martinez et. al (2021) menade att framtida forskning skulle kunna 

baseras på intervjuer för att identifiera revisorernas nuvarande vilja att bestyrka 

hållbarhetsrapporter. Al-Shaer och Zaman (2018) föreslog att framtida forskning kunde 

undersöka interaktionen mellan aktörer som involverar sig i hållbarhetsfrågor, särskilt mellan 

professioner och revisorer, samt konsekvenserna av interaktionen och deras ansvar mot 
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samhället. Carter et. al (2015) föreslog att framtida forskning kunde undersöka experters roll 

för att bättre förstå deras position i samhället. Quack (2013) kom fram till att i framtida 

forskning bör mer uppmärksamhet ägnas till hur mindre kraftfulla aktörer använder kompetens 

i processer (makt med) för att öka deras inflytande i överstatliga beslut. De Villiers et. al (2014) 

framtida forskningsförslag var, vilken roll revisorer och revisionsprofessionen tar för att skapa 

nya standarder och säkerställa ytterligare arbete för medlemmar i deras organisationer i 

samband med utvecklingen av hållbarhetsrapportering. 

Det primära forskningsgapet som identifierats är att det ännu inte finns studier som uttryckligen 

fokuserat på att förstå påverkan av tvingande reglering och de strategier svenska 

revisionsprofessionen använder för att öka bestyrkanderollen och behålla hierarkin i 

expertkompetens. Quack (2013) skrev att expertkompetens gör att professioner har makt att 

göra anspråk i osäker reglering. Öhman och Wallerstedt (2012) menade att svenska 

revisionsprofessionen har en betydande position i ny reglering. Det är därför relevant med 

ytterligare studier kring ny hållbarhetsreglering och en möjlig teoretisk väg är att studera dess 

påverkan på revisionsprofessionen på makro- och mikronivå. (De Villers et. al, 2014; Power, 

1997). 

1.2 Syfte 

Syftet är att förstå svenska revisionsprofessionens påverkan av CSRD och varför de använder 

strategier i mottagandet av direktivet. 

1.3 Forskningsfråga 

Vilka strategier använder revisionsprofessionen i mottagande av de nya kraven i CSRD? 

1.4 Avgränsning 

Uppsatsen fokuserar på revisionsprofessionen i Sverige och CSRDs förslag och kravet om 

bestyrkande av hållbarhetsrapporter. 

1.5 Disposition 

Studien är uppbyggd enligt följande: i kapitel två presenteras en institutionalia, där 

hållbarhetsreglering på internationell, makro- och mikronivå förklaras. I det tredje kapitlet 

redogörs den teoretiska referensramen för att förstå analysen av empirin. Det börjar med en 

litteraturanalys för att sedan presentera teorierna, institutionell teori och professionsteori. I det 
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fjärde kapitlet motiveras det kvalitativa metodvalet. I det femte kapitlet presenteras empirin 

från de relevanta aktörernas åsikter. I det sjätte kapitlet analyseras resultatet av empirin. I 

studiens avslutande kapitel besvaras syftet och forskningsfrågan i en diskussion med slutsats. 

Slutligen behandlas även de praktiska och teoretiska bidragen, begränsningar och förslag till 

framtida forskning. 
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2. Institutionalia 
I detta kapitel presenteras reglering inom hållbarhetsrapportering. Först kommer en 

beskrivning av det internationella hållbarhetsarbetet, sedan följer reglering på makronivå med 

i EU i navet, och en definition av CSRD. Slutligen reglering i Sverige på mikronivå. 

2.1 Internationell hållbarhetsrapportering 

Hållbar utveckling har stått på den internationella agendan sedan slutet av 1980-talet. Varför 

hållbarhetsmål och krav är så viktiga är de extrema väderförhållanden som för med sig 

översvämningar, torka och svält (Världsnaturfonden WWF, 2019). På Förenta nationernas (FN) 

toppmöte, 2015, antog medlemsländerna de 17 globala mål för hållbar utveckling. Vid FNs 

klimattoppmöte samma år slöts även Parisavtalet, vilket främst innebar att begränsa 

temperaturhöjningen till 1,5 grader (Förenta Nationerna, u.å).  

Inom internationella revisionsområdet bevittnar International Auditing and Assurance 

Standards Board (IAASB) att det finns en växande, brådskande uppmaning att överväga dess 

internationella redovisningsstandarder i förhållande till bestyrkande av hållbarhetsrapporter. 

Det finns krav på omedelbara åtgärder på hållbarhetsområdet, eftersom det finns över 150 olika 

redovisningsstandarder för frivillig hållbarhetsrapportering. International Sustainability 

Standards Board är därför tillsatta av International Accounting Standards Board för att 

utveckla internationella hållbarhetsredovisningsstandarder för att uppnå internationell 

jämförbarhet. Det är en av anledningarna varför EU också tagit initiativet att utveckla 

obligatoriska gemensamma redovisningsstandarder i CSRD-förslaget (IAASB, u.å; IAASB, 

2021). 

2.2 Reglering av hållbarhetsrapportering på makronivå 

Som ett led i implementeringen av Agenda 2030, vill EU bryta trenden att tillväxt i företag 

hänger ihop med miljöförstöringar (European Commission, u.å a). Det ska inte längre enbart 

handla om vinstmaximering, utan även om ansvarsfullt företagande (Johnson, 1971). EU-

Kommissionen har efter Parisavtalet och FNs globala mål infört ett gemensamt mål om att vara 

världens första klimatneutrala kontinent år 2050 (European Commission, u.å b). EU har genom 

åren kommit med direktiv inom hållbarhet. Nuvarande direktivet, NFRD, implementerades 

2018 och ålades företag att rapportera sitt hållbarhetsarbete enligt direktivets föreskrifter 

(European Commission, 2014). De nuvarande utbildningskrav som gäller för revisorns 
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bestyrkande av de finansiella rapporterna, gäller även för yttrandet av hållbarhetsrapporter och 

presenterades i EUs direktiv 2006/43/EG (European Commission, 2006). Utbildningskraven 

omfattar tio ämnesområden och dessa är allmän redovisningsteori och redovisningsprinciper, 

rättsliga krav och standarder rörande upprättande av årsbokslut och sammanställd redovisning, 

internationella redovisningsstandarder, räkenskapsanalys, kostnadsbokföring och 

internredovisning, riskhantering och intern kontroll, räkenskapsrevision och yrkeskunnande, 

rättsliga krav och yrkesregler rörande lagstadgad revision och lagstadgade revisorer, 

internationella revisionsstandarder och yrkesetik och oberoende (European Commission, 2006) 

(Tabell 1).  

Kort efter implementeringen av NFRD efterlyste EU-Kommissionen en översyn av dess 

riktlinjer. Det framkom att riktlinjerna inte förbättrade kvaliteten i tillräcklig utsträckning på 

den information som företag offentliggjorde. Därför skickade EU-Kommissionen ut enkäter till 

företag som omfattades av NFRD för att kunna inleda en konsekvensbedömning, som kunde 

leda till ett nytt direktivförslag. För att styra investeringar mot hållbara verksamheter har EU 

kommit med ett nytt direktivförslag, CSRD (European Commission, 2021) (Bilaga 1).  

2.2.1 Vad är CSRD? 

EU-Kommissionen antog CSRD-förslaget den 21 april 2021. Direktivet innebär framför allt de 

fyra nya krav gällande hållbarhetsrapportering som nämnts i inledningen. I denna studie är 

fokus på det fjärde kravet gällande bestyrkande av hållbarhetsrapporterna (European 

Commission, 2021). 

Hållbarhetsrapporterna kan bestyrkas med begränsad säkerhet och rimlig säkerhet. CSRD-

förslaget är att hållbarhetsrapporter ska bestyrkas med en begränsad säkerhet, samtidigt som 

EU-Kommissionen flaggar för att i framtiden kommer hållbarhetsrapportering ske med rimlig 

säkerhet (European Commission, 2021). Kravet på bestyrkande av hållbarhetsrapport kommer 

innebära att revisorns nuvarande utbildningskrav enligt direktivet 2006/43/EG kommer att 

ändras. Införandet av CSRD medför att fem tillägg och en ersättning kommer ske i 

utbildningskraven, då hållbarhetsrapporter kräver ett bestyrkande. Det första tillägget är att 

rättsliga krav och standarder rörande upprättande av årsredovisning och konsoliderad 

hållbarhetsrapportering införs. Det andra tillägget är att standarder för hållbarhetsrapportering 

införs. Det tredje tillägget som ska införas är hållbarhetsanalys. Det fjärde tillägget är den due 

diligence process som genomförs med avseende på hållbarhetsfrågor ska införas. Det femte 
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tillägget är de standarder för hållbarhetsrevision som ska införas. Den ersättningen som kommer 

ske är av det åttonde ämnesområdet och kommer i stället innefatta: Rättsliga krav och 

yrkesregler rörande lagstadgad revision, bestyrkande som avser hållbarhetsrapportering och 

lagstadgade revisorer (European Commission, 2021). I tabell 1 nedan illustreras dessa fem 

tillägg och den ersättningen som kommer ske gällande revisorns utbildningskrav.  

Tabell 1  

Ämnesområdena i det teoretiska kunskapsprovet 

Nuvarande utbildningskrav Tillägg och ändring enligt CSRD-

förslaget 

Allmän redovisningsteori och 

redovisningsprinciper. 

 

Rättsliga krav och standarder rörande 

upprättande av årsbokslut och sammanställd 

redovisning. 

Rättsliga krav och standarder rörande 

upprättande av årsredovisning och konsoliderad 

hållbarhetsrapportering 

Internationella redovisningsstandarder. Standarder för hållbarhetsrapportering. 

Räkenskapsanalys. Hållbarhetsanalys 

Kostnadsbokföring och internredovisning.  

Riskhantering och intern kontroll. Den due diligence-process som genomförs med 

avseende på hållbarhetsfrågor 

Räkenskapsrevision och yrkeskunnande.  

Rättsliga krav och yrkesregler rörande 

lagstadgad revision och lagstadgade revisorer. 

Ändring: Rättsliga krav och yrkesregler rörande 

lagstadgad revision, bestyrkande som avser 

hållbarhetsrapportering och lagstadgade 

revisorer 

Internationella revisionsstandarder. De standarder för hållbarhetssäkring som avses i 

artikel 26a 

Yrkesetik och oberoende.  

Kommentar. Nuvarande utbildningskrav enligt EUs direktiv 2006/43/EG (European Commission, 2006) och 

utbildningskraven enligt CSRD-förslaget (European Commission, 2021). 
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2.3 Reglering av hållbarhetsrapportering på mikronivå 

Sverige anslöt sig till EU 1995 (Sveriges Riksdag, 2021) och idag finns kraven från EUs 

direktiv, NFRD, att börsnoterade företag och företag som uppfyller kraven i 6 kap. 10§ i 

Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) ska upprätta en hållbarhetsrapport. I svensk lag är det 

implementerat i 6 kap. 14§ i Årsredovisningslagen att den finansiella revisorn ska göra ett 

yttrande om företaget har upprättat en hållbarhetsrapport eller inte (SFS 1995:1554). Enligt 

Bolagsverket (2019) ska företagets hållbarhetsrapport ge läsaren förståelse om företagets arbete 

kring bland annat miljö, sociala förhållanden, personal, mänskliga rättigheter och motverkande 

av korruption.  

När CSRD träder i kraft kommer det att ersätta nuvarande lagstiftning med att innefatta 

bestyrkande av hållbarhetsrapporterna av antingen företagets revisorer eller annan extern part 

(European Commission, 2021). När EU-Kommissionen antog CSRD-förslaget 21 april 2021 

fick olika aktörer i medlemsländerna lämna synpunkter. Regeringen i Sverige gav bland annat 

aktörer inom revisionsprofessionen möjlighet att lämna synpunkter på förslaget, i form av 

remissvar. Dessa aktörer innefattade bland annat Revisorsinspektionen (RI) och Föreningen 

Auktoriserade Revisorer (FAR) (Regeringskansliet, 2021b). RI är tillsynsmyndighet för 

revisorer, men samarbetar med branschorganisationen FAR i utvecklandet av revisionsyrket. 
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3. Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras relevant litteratur och dess tillämpbarhet inom 

hållbarhetsrapportering, vilket resulterar i en teoretisk ram som består av institutionell teori, 

som förklarar regleringen på makronivå och professionsteori som förklarar regleringen på 

mikronivå. 

3.1 Litteraturanalys 

Pimentel och Boulianne (2021) uttryckte att institutionell teori ofta har använts i 

revisionslitteratur för att beskriva hur aktörerna i yrket drar nytta av sin sociala betydelse. Judge 

et. al (2010) använde institutionell teori för att förklara processen av nya internationella 

redovisningsstandarder, även Jansson (2020) använde sig av samma men hans studie berör även 

professionernas roll. De Villiers et. al (2014) studerade hållbarhetsrapportering med hjälp av 

institutionell teori. Power (1997) använde professionsteori för att studera konstruktionen av den 

kompetens, utöver finansiell, som krävs för hållbarhetsbestyrkande. Öhman och Wallerstedt 

(2012) använde professionsteorin för att analysera svenska revisionsregleringsprocessen och 

professionens utveckling. Quack (2013) studerade hur kompetens ger icke-statliga aktörer 

inflytande i överstatlig styrning. Eftersom Quack (2013) diskuterade expertkompetensen en 

grupp aktörer besitter som makt till inflytande, antas att teoretiska ramverket i studien är 

professionsteorin.  

Teorivalen har härletts utifrån litteraturen. Institutionell teori används för att förstå regleringen 

och professionsteorin har använts för att förklara revisionsprofessionens strategier i 

mottagandet av CSRD. Reglering av CSRD analyseras på makro- och mikronivå med hjälp av 

en teoretisk modell (De Villiers et. al, 2014; Durocher et. al, 2016; Sonnerfeldt & Aggestam 

Pontoppidan, 2022). Modellen består av en makronivå där EUs reglering av CSRD och de två 

nya kraven gemensamma redovisningsstandarder och bestyrkande av hållbarhetsrapporter 

förklaras med institutionell teori. Mikronivån består av Sveriges reglering av CSRD och 

mottagandet av kraven med hjälp av professionsteorin, även revisionsprofessionens strategier 

förklaras med professionsteorin (figur 1). 
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Figur 1  
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________________________________________________   
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Kommentar. Modellen förklarar organiseringen av CSRD på makro- och mikronivå, där Makrionivå studeras 

utifrån institutionell teori och mikronivån och revisionsprofessionens strategier utifrån professionesteorin och är 

inspirerad av De Villiers et. al, (2014), Durocher et. al (2016) och Sonnerfeldt & Aggestam Pontoppidan, (2022). 

3.2 Institutionell teori  

Institutionell teori innebär att organisationer står inför institutionella påtryckningar och som ett 

resultat av dessa påtryckningar tenderar organisationer inom ett stabilt område att bli lika i sina 

strukturer (Deegan & Unerman, 2011; DiMaggio och Powell, 1983). Det finns olika kraftfulla 

organisationer i samhället som påverkar företag att strukturera på ett visst sätt (DiMaggio & 

Powell, 1983), kallade institutioner. Enligt Deegan och Unerman (2011) är en institution socialt 

strukturerad och förser stabilitet. North (1990) hävdade utifrån ett ekonomiskt perspektiv att 

institutioner är "spelets regler" som definierar incitamenten för organisationerna i samhället att 

engagera sig i ekonomiska aktiviteter, som antingen är tillväxtfrämjande eller omfördelande.  

DiMaggio och Powell (1983) menade att organisationers förändringar kan ses utifrån tre 

isomorfismer, coercive, mimetic och normative. Coercive betyder att organisationer ändrar sina 

strukturer på grund av påtryckningar från de intressenter som har mest makt över 

organisationen. Mimetic betyder att organisationer avsiktligt vill imitera andra organisationer 

på grund av konkurrensfördelar. DiMaggio och Powell (1983) menade även att isomorfismen 

kan kopplas till osäkerheter i samhället och att detta leder till att organisationer efterliknar 

varandra. Normative betyder att organisationer utstår påtryckningar från gruppnormer vid 

införandet av nya strukturer (DiMaggio & Powell, 1983). Dessa gruppnormer kan vara den 

professionella förväntningen att redovisare kommer att följa redovisningsstandarder vid 
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upprättande av årsredovisningen (Deegan & Unerman, 2011). Avslutningsvis menade dock 

DiMaggio och Powell (1983) att det kan vara svårt att skilja på dessa tre isomorfismer. Två 

isomorfismer kan fungera samtidigt, vilket gör det svårt att skilja på vilken isomorfism som är 

starkast i sammanhanget (DiMaggio & Powell, 1983). 

3.2.1 Utveckling av reglering på makronivå 

För att förstå EUs process med utvecklingen av CSRD på makronivå används institutionell teori 

som ramverk. EU-Kommissionens önskan med CSRD är ökad jämförbarhet och trovärdighet 

till hållbarhetsrapporterna (European Commission, 2021). Forskare i tidigare studier har använt 

sig av institutionell teori när de undersökt olika regleringar (Judge et. al, 2010; Jansson, 2020; 

Pimental & Boulianne, 2021; De Villers et. al, 2014). Samtliga av dessa forskare har liknande 

undersökning som i denna studie, således kan teorin användas för att förstå den nya regleringen, 

CSRD. 

EU kan ses som en institution som inger stabilitet med sina 27 medlemsländer, dessa tar 

gemensamma beslut och står därmed starka i förändringar (Sveriges Riksdag, 2021). Jansson 

(2020) skrev att institutioner genom stabiliteten är motståndskraftiga mot förändring. CSRD är 

en förändring som kommer att påverka många organisationer. Enligt DiMaggio och Powell 

(1983) ses institutioner som kraftfulla organisationer i samhället som påverkar organisationer 

att strukturera på ett visst sätt. CSRD medför att organisationer kommer bland annat behöva 

ändra sina processer kring hållbarhetsrapportering.  

DiMaggios och Powells (1983) tre isomorfismer kan identifieras i EUs CSRD-förslag. 

Eftersom CSRD kommer med ett direktiv blir medlemsländer tvingade (coercive) att införa det 

i den lokala lagstiftningen. Ett av de tvingande kraven är att revisorn eller extern part ska 

bestyrka hållbarhetsrapporterna (European Commission, 2021). Ett annat krav är att företag 

som åläggs att rapportera enligt direktivet ska hållbarhetsrapportera enligt gemensamma 

redovisningsstandarder. EU vill med CSRD uppnå jämförbarhet, i företags hållbarhetsrapporter 

därför är de gemensamma redovisningsstandarderna viktiga, eftersom det finns en osäkerhet 

kring hållbarhetsrapportering idag (mimetic). Denna osäkerhet kan kopplas till att 

hållbarhetsrapporterna inte anses tillräckligt trovärdiga av intressenterna. Boiral et. al (2017) 

menade att en avsaknad av ett bestyrkande av hållbarhetsrapporterna var en av anledningarna 

till att kvaliteten begränsades i NFRD. Slutligen kommer EU behöva synpunkter i remissvar 

från samtliga medlemsländer för att utveckla CSRD och göra det normativt (normative). Det är 
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viktigt att få experter i medlemsländernas åsikter, eftersom lokal lagstiftning kommer att skilja 

sig åt. CSRD kommer beröra många aktörer och det finns olika experter som kan uttala sig.  I 

Sverige har bland annat revisorer genom FAR fått lämna synpunkter i remissvar och detta 

medför att det blir normativt då de professionella förväntningarna tas i beaktandet av 

utformningen av CSRD. Jansson (2020) kom fram till att de internationella 

redovisningsstandarderna i hans studie blev normativa för att revisionsprofessionen med sin 

expertkompetens legitimerade dem i samhället. Den institutionella teorin betonar 

professionernas centrala roll i spridningen av institutionella normer (DiMaggio och Powell, 

1983), därför kan professionsteorin vara ytterligare en lämplig teori att studera regleringen av 

CSRD med. 

3.3 Professionsteorin 

Professioner kännetecknas av public interest, vilket syftar på allmännyttan för yrkets utövande. 

Begreppet profession kan användas för att förstå samhällsutveckling och samhällsdynamik på 

organisationsnivå (Brante, 2009). Professioner är enligt Brante (2009) spjutspetsar mot 

framtiden och är därför viktiga för samhällets välfärd. Gemensamt för professioner är att de 

bygger sin auktoritet på vetenskaplig kunskap och grunden i professionen är 

universitetsutbildning med examensbevis som inträdesbiljett. Expertkompetens är endast 

möjlig att erhålla inom professionen, därför legitimeras ofta professionen med rättigheten att 

avgöra vad som är bäst för allmänheten. Professioner utvecklar sina egna standarder och kan 

därför ge råd åt staten genom sin kunskapsmakt (Brante, 2009). Precis som Power (1997) skrev 

har kunskapssystem som blivit institutionaliserade i samhället skapats av professioner.  

Professionsyrken har egenintresse i yrkesområdet, vilket kan kopplas till den “stängning” 

professioner har. “Stängning” innebär att andra grupper utesluts från professionen, vilket 

resulterar i att professionen innehar makt i yrkesområdet (Brante, 2009). Brante (2009) menade 

att begränsning av tillgång till makten används för att maximera egna belöningar. Abbott (1988) 

skrev att olika professioner konkurrerade om att monopolisera sina yrkesområden. Dagens 

moderna samhälle är inte bara ett kunskapssamhälle utan också ett risksamhälle där det råder 

osäkerhet. Brante (2009) menade att osäkerheten kan minskas genom anlitandet av 

professionella. Den professionelle kan då framträda som en hjälte då den förmedlar säkerhet 

(Brante, 2009). För att professioner ska kunna förmedla säkerhet måste de ha ett starkt 

förtroende som är baserat på allmän uppfattning om yrkets betydelse och svårighet. ”När 
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utövaren kan förmedla en känsla av säkerhet gällande det okända kommer han/hon att vara i 

den starkaste positionen” (Collins, 1975:343). 

3.3.1 Utveckling av reglering på mikronivå 

För att förstå Sveriges process med utvecklingen av CSRD på mikronivå används 

professionsteorin som ramverk, med utgångspunkt i Powers strategier. Power (1997) använde 

professionsteorin för att beskriva strategier som revisionsprofessionen använt för att beskriva 

sig själva som experter inom hållbarhet. Det är inte klart hur EUs direktiv, CSRD, kommer att 

införas i svensk lagstiftning, därför har medlemsländer lämnat synpunkter i remissvar 

(Regeringskansliet, 2021b). Quack (2013) studerade den ökande betydelsen av aktörer med 

expertkompetens som gör anspråk i osäkra processer.  

Power (1997) skrev att revisionsbyråer är mäktiga organisationer som bygger sina mål och 

rutiner direkt in i samhället. Power (1997) menade att revisionsprofessionen använde sig av tre 

strategier för att förespråka sig själva som experter inom hållbarhetsområdet. Den första strategi 

som Power (1997) nämner är att de använder likheten mellan finansiell- och 

hållbarhetsrevision. Den andra strategi han nämner är att särskilt vädja till relevansen av 

finansiella kompetens och att revisorer hänvisar till deras etablerade ställning, i hierarkin av 

expertkompetens (Power, 1997). Den sista strategin är att de stärker sin ställning med 

vetenskapliga argument. Quack (2013) skrev att professioner anses “veta väl” och har rätt 

kompetenser och idéer och får därför inflytande i överstatliga förslag. Detta medför att icke-

statliga aktörer har makt att göra auktoritära anspråk i överstatliga förslag, förändringar, beslut, 

debatter osv. Quack (2013) menade att makten påverkar överstatliga förslag genom att 

professioner delegeras att styra, eftersom de har gemensamma riktlinjer och samma 

uppfattningar i yrkesområdet. Dixon et. al (2004) menade däremot att revisorer behöver en 

mängd olika färdigheter för att bestyrka hållbarhetsrapporter. Christensen et. al (2019) hävdade 

att hållbarhetskompetens är en betydande investering för att målet med bestyrkande av 

hållbarhetsrapporter ska kunna uppnås. 

Larson (1977) förklarade att professioner utvecklas genom att olika sociala aktörer över tiden 

skapar gemensamma uppfattningar om professionens innehåll och funktion. Professioner anses 

ha expertkompetens som bidrar till makt (Quack, 2013; Power, 1997). Quack (2013) förklarade 

sambandet mellan expertkunskap och makt till inflytande, med kombinationerna av makt över, 

makt att och makt med. Med makt över menas att, i detta fall, revisorer använder 
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expertkompetens för att påverka överstatliga förslag, beslut, debatter osv. Makt att förklaras 

med den expertkompetens aktören måste ha för att få vara med i professionen. Makt med 

förklaras genom relationen aktören har med professionen. Suddaby et. al (2015) sa att 

förändringar i kompetens inte vanligtvis sker som en radikal och strategisk förändring, utan 

snarare stegvis. 
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4. Metod 
I detta kapitel presenteras studiens vetenskapliga- och empiriska metod. I första delen 

presenteras forskningsansats och forskningsmetod och metod för litteratursökning. I empiriska 

delen presenteras datainsamling och dokumentanalys. Trovärdigheten och validiteten 

diskuteras i den vetenskapliga respektive empiriska delen. Avslutningsvis presenteras en 

operationalisering, samt en modell. 

4.1 Vetenskaplig metod 

I detta avsnitt presenteras forskningsansats som är abduktiv i studien och forskningsmetod som 

är kvalitativ. Slutligen presenteras metoden för litteratursökningen. 

4.1.1 Forskningsansats 

Denna studie förklaras av utifrån abduktiv forskningsansats, eftersom intresset startade i det 

empiriska materialet som ledde vidare in på institutionell teori och professionsteori, och sen 

tillbaka till empirin igen. En utveckling av detta görs i studiens operationalisering. Abduktiv 

ansats är en blandning mellan induktiv och deduktiv ansats. Bryman och Bell (2017) skriver att 

det på senare tid blivit vanligt inom företagsekonomisk forskning att använda sig av abduktiv 

ansats, framför allt i kvalitativa forskningar. Abduktivt tänkande innebär att forskaren väljer ut 

den bästa teorin för att analysera empirin, men erkänner samtidigt att tolkandet inte är rationellt 

(Bryman & Bell, 2017). 

4.1.2 Forskningsmetod 

I denna studie har en kvalitativ forskningsmetod använts med blandad datainsamlingsmetod, i 

form av dokumentära datakällor och internetbaserade intervjuer, för att komplettera och 

validera varandras trovärdighet. Studiens datainsamlingsmetod stöds av vetenskapliga artiklar 

inom liknande ämne som använt blandad datainsamlingsmetod. Pimentel och Boulianne (2021) 

använde en kombination av intervjuer och dokumentära källor för att undersöka utvecklingen 

inom det professionella redovisningsyrket. I denna studie har dokumentära datakällor och 

internetbaserade intervjuer analyserats med dokumentanalys. Coetzee och Du Plessis (2020) 

använde dokumentanalys för att undersöka internrevisorns kompetenskrav och kompletterade 

med en webbaserad undersökning på valda revisorer.  I denna studie har en kvalitativ metod 

använts, eftersom syftet är att förstå revisionsprofessionens strategier i mottagandet av CSRD 

snarare är att mäta samband mellan variabler (Boiral et. al, 2018). I denna studie finns dock 
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inslag av kvantitativ metod, eftersom dokumentanalysen genom kodning av olika teman gjorts 

och därefter en mindre kvantifiering av hur frekvent de olika teman uttalats. Enligt Gephart 

(2004) kan studien ändå anses vara kvalitativ. Studiens undersökning görs med fallstudie som 

tillvägagångssätt, för att få djupgående empiriska insikter (Sonnerfeldt & Aggestam 

Pontoppidan, 2022) av revisionsprofessionens strategier.  

Boiral et. al (2019) använde kvalitativ metod för att undersöka revisorers expertkompetens 

inom bestyrkande av hållbarhetsrapporter, baserat på deras uppfattningar och erfarenheter. 

Samtidigt uppmuntrar Boiral et. al (2019) till framtida studier om mer empiriskt material från 

exempelvis tillsynsmyndigheter, icke-statliga aktörer och hållbarhetsexperter. Ruiz-Barbadillo 

och Martínez-Ferrero (2022) menade att det skulle vara intressant att få en kvalitativ, fördjupad 

förståelse av revisionsprofessionens uppfattningar angående kompetensbehovet. Tidigare 

forskning inom liknande område har även använt sig av kvalitativ forskning, till exempel 

studerade Jansson (2020) genom en kvalitativ metod hur revisionsprofessionen agerade och 

debatterade kring införande av internationella redovisningsstandarder i Sverige. Kvalitativ 

metod lämpar sig bättre än kvantitativ, eftersom kvantitativ metod främst används vid studier 

som baseras på stora populationer och studier som vill generalisera (Boiral et. al, 2019). 

Området för revision och bestyrkande av hållbarhetsrapporter betonar kvalitativ metod 

eftersom syftet är att förstå revisionsprofessionens mottagande och påverkan av CSRD (Boiral 

et. al, 2018). Men det finns två nackdelar med kvalitativ forskning som bör lyftas fram. Den 

första nackdelen är svårigheten med att generalisera fynden till andra liknande fall, på grund av 

att studien är begränsad och djupgående. Den andra nackdelen är att fynden i analysen baseras 

på forskarens bakgrund och egna övertygelser (Denscombe, 2018). 

4.1.3 Metod för litteratursökning 

Artikelsökningen gjordes i två faser på Högskolan Kristianstads internetbaserade söktjänst, 

Summon. I den första fasen söktes dessa nyckelord tillsammans: “revision, hållbarhet och 

EU”, där nyckelordet hållbarhet byttes ut mot liknande betydelser, såsom ESG, CSR och icke-

finansiell men som tillslut specificerades till direktivet CSRD. Att hitta relevanta och 

intressanta artiklar var i början svårt, men några fåtal artiklar hittades. I en andra fas söktes 

dessa nyckelord tillsammans: ”bestyrkande, utmaningar och kompetens”. Därefter uppkom en 

slags ”snöbollseffekt” av dessa artiklar. Källor som forskarna använt sig av ledde till andra 

artiklar, som i sin tur ledde till ännu fler artiklar (Trost, 2010). Det som började med få artiklar 

om hållbarhet och revision blev till sist ett flertal artiklar som var intressanta för studien. Ett 
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fortsatt arbete med att fördjupa sig i ämnet hållbarhet kopplat till revision fortsatte i 

kombination med teorier som institutionell teori och professionsteorin. Detta gav ytterligare 

några artiklar och syftet i studien växte fram. Kunskap om direktivet behövdes och kunde inte 

hittas i Summon. Eftersom det är EU som tagit fram direktivet började sökningen efter CSRD 

på EUs hemsida, där förslaget till direktivet hittades. På samma sida hittades även 

informationen om det tidigare direktivet NFRD och information om EUs reglering av 

direktiven. EUs hemsida har varit en viktig källa i studien för att få en fördjupning i ämnet. 

4.2 Empirisk metod 

I detta avsnitt presenteras datainsamlingen i studien, där en genomgång av hur insamlingen av 

empirin har skett, som behandlar dokumentära datakällor och internetbaserade intervjuer. 

Vidare hur dokumentanalysen av empirin har skett. Slutligen en presentation av en 

operationalisering. 

4.2.1 Datainsamling 

Data har samlats in på ett strukturerat vis genom dokumentära datakällor och internetbaserade 

intervjuer. Datainsamlingen av dokumentära datakällor har skett genom urval av tillgängliga 

dokument som behandlat CSRD. De har bestått av debattartiklar från FARs facktidning Balans, 

dokument från affärsnyhetstidningen Revisionsvärlden, dokument på revisionsbyråers 

hemsidor, remissvar från olika aktörer, RIs strategiska plan, samt ett debattseminarium som 

diskuterade den senaste utvecklingen av CSRD.  

Debattartiklar från Balans valdes för att facktidningen är den största inom finansiell 

rapportering i Sverige och för att innehållet i den både produceras och konsumeras av den 

svenska revisionsbranschen (Jansson, 2020). Sammantaget landade urvalet i denna studie på 18 

debattartiklar som handlar om CSRD. Ett dokument från Revisionsvärlden valdes för att 

tidningen är revisions- och redovisningsbranschens oberoende nyhetskälla (Revisionsvärlden, 

u.å). Dokumenten från revisionsbyråers hemsida kommer från PwC och KPMG och valdes för 

att få en inblick i hur några av Big4-revisionsbyråerna mottager CSRD. Remissvaren kommer 

från Regeringen och är offentliga dokument. Regeringen skickade ut till ett antal svenska 

företag om att lämna synpunkter på CSRD-förslaget, därefter har ett urval av remissvaren gjorts 

och resulterade i tio styck. RIs strategiska plan för 2022-2026 valdes för att förstå deras arbete 

som tillsynsmyndighet och hur de arbetar med mottagandet av CSRD, framförallt de nya 

kompetenserna kring hållbarhetsbestyrkande. Debattseminariet var ett online-event som hölls i 



      Bagler & Sunesson 

 

20 

 

Bryssel den 30 mars 2022 och varade i 1,5 timme. I detta seminarium har organisationen 

Accountancy Europe, som består av 50 professionella organisationer från 35 länder 

(Accountancy Europe, u.å), samlat ett antal olika talare för att diskutera den senaste 

utvecklingen av CSRD. Talarna kom från bland annat EU, EFRAG, revisorsyrket och 

näringslivet (Accountancy Europe, 2022). Valet av att använda debattseminariet som 

dokumentär datakälla i studien har gjorts för att det diskuterades bestyrkandet av 

hållbarhetsrapporter och de gemensamma redovisningsstandarderna. De dokumentära 

datakällorna i studien resulterade i 33 dokument inom perioden 2019 - 2022.  Dokumenten 

skapade en databas i Excel och sorterades utifrån typ av aktör, debattör, befattning, datum, 

ursprungskälla och innehåll (Bilaga 2). Sonnerfeldt och Aggestam Pontoppidan (2022) gjorde 

liknande i sin studie. 

Eftersom dokumentära datakällor används i studien måste trovärdigheten och validiteten i 

dokumenten fastställas. Jansson (2020) använde sig av dokumentära datakällor i form av 

debattartiklar från Balans. Datakällorna i denna studie kommer också delvis från Balans, men 

även från Regeringen, seriösa branschorganisationer, och Big4-revisionsbyråers hemsidor, 

därför kan trovärdigheten i dokumenten anses vara höga.  Dokumentära datakällor är 

sekundärdata och fördelar kan vara att de redan finns och inte är skapade utifrån 

forskningssyftet, vilket gör att påverkanseffekter kan bortses. En annan fördel är att tillgången 

är enkel och att det finns stora mängder information. Nackdelar kan vara dokumentära 

datakällors trovärdighet då det inte finns någon egentlig kontroll över vad som publiceras på 

internet (Bryman & Bell, 2017). 

De dokumentära datakällorna kompletterades med internetbaserade intervjuer, för att utöka 

empirin och validera de dokumentära datakällorna. Datainsamlingen av dessa har skett genom 

fyra intervjuer i form av enkätfrågor och en intervju. På grund av den geografiska spridningen 

av respondenterna och deras begränsade tillgänglighet genomfördes de fyra enkät-baserade 

intervjuerna via mejl och den andra intervjun genomfördes via kommunikationsplattformen 

Teams. Intervjuerna behövdes för att insikter kring aktörernas uppfattningar om kompetens att 

bestyrka hållbarhetsrapporter saknades. Boiral et. al (2019) använde internetbaserade intervjuer 

när de undersökte professionaliseringen av hållbarhetsbestyrkare baserat på erfarenheter och 

uppfattningar från revisorer som är involverade i bestyrkandet. Enkäten mailades till 

slumpmässigt utvalda revisorer inom Big4- och övriga revisionsbyråer i Sverige som söktes 

upp på FARs hemsida. Den skickades till 65 revisorer i Sverige och gav fyra svar. Enkäten 
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gjordes med hjälp av programmet “Evasys” via Högskolan Kristianstad. Den tog mindre än fem 

minuter att besvara och började med bakgrundsfrågor om respondenten för att sedan komma in 

på de kvalitativa öppna frågorna som var fem styck (Bilaga 3). Teams-intervjun gjordes med 

en hållbarhetsexpert inom CSRD-området. Intervjun tog en timme och bestod av tre 

bakgrundsfrågor och sju kvalitativa öppna frågor (Bilaga 4).  

Internetbaserade intervjuer är primärdata, vilket betyder att de är specifikt skapade för 

undersökningen (Lind, 2019). Enligt Denscombe (2018) har internetbaserade intervjuer främst 

två fördelar. Den första fördelen är att den effekt som interaktionen kan ha på olika kulturer och 

kön kan ha reducerats. Den andra fördelen är att obehaget i att besvara känsliga frågor kan 

övervinnas. Denscombe (2018) belyser en nackdel med internetbaserade intervjuer. Den är att 

det är svårt att validera intervjupersonens identitet och verifiera svarens trovärdighet. Men i 

tidigare studier har det observerats att det inte har varit någon signifikant inverkan på kvaliteten 

på insamlad data vid internetbaserade intervjuer (Heras-Saizarbitoria et. al, 2013; Holt, 2010; 

Stephens, 2007). 

4.2.2 Dokumentanalys 

Analysen av det empiriska materialet gjordes manuellt i Excel och har bestått av en 

dokumentanalys av de dokumentära datakällorna och de internetbaserade intervjuerna. Jansson 

(2020) studerade professionens inverkan i beslut kring införande av internationella 

redovisningsstandarder med dokumentanalys av Balans-artiklar. Analysen av dokumenten i 

denna studie har bestått av två huvudfaser enligt Minutiello och Tettamanzi (2021). Första fasen 

bestod av två skeden. I ett första skede lästes alla dokument på ett tolkande sätt utifrån vilken 

uppfattning aktörerna hade, för att identifiera möjliga teman. I ett andra skede gjordes 

kategorisering av de sju olika aktörerna som bestod av EU, RI, FAR, Big4 revisionsbyråer, 

övriga revisionsbyråer, andra aktörer inom revisionsprofessionen och aktörer utanför 

revisionsprofessionen. Dessa delades sedan in i tre mindre grupper, EU, aktörer inom 

revisionsprofessionen och aktörer utanför revisionsprofessionen.  

I den andra fasen kategoriserades dokumenten i fyra steg för att kunna besvara forskningsfrågan 

och syftet i studien. Kategoriseringen har utförts av två personer som var för sig har tolkat de 

olika teman, för att bekräfta varandra tolkningar och stärka trovärdigheten i analysen. Teman 

valdes ut med hänsyn till bakgrunden av CSRD-förslaget och utifrån institutionell teori och 

professionsteorin. I första steget var fokus på två teman: uppfattning om att revisorer skulle 
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vara de självklara att bestyrka hållbarhetsrapporterna och uppfattning om att någon annan än 

revisorn skulle bestyrka. I ett andra steg kategoriserades citat av följande ämne: examination, 

granskningskvalité, gemensamma redovisningsstandarder, nuvarande kompetenser och 

saknade kompetenser. I ett tredje steg valdes tre huvudteman ut för analys; “kraven 

gemensamma redovisningsstandarder och bestyrkande av hållbarhetsrapporter”, “vem som 

bör bestyrka” och “kompetenser”. Det första temat valdes ut för att få revisionsprofessionens 

uppfattningar om kraven i CSRD. Det andra temat valdes ut för att aktörerna debatterade 

frekvent om att revisorn är den som bör bestyrka hållbarhetsrapporterna. Det tredje temat valdes 

ut för att det framkom att det var delade meningar om revisorns kompetenser inom hållbarhet. 

I ett sista steg har en mindre kvantifiering gjorts utifrån hur många av de sju aktörer som nämnt 

varje tema. Sonnerfeldt och Aggestam Pontoppidan (2022) har också använt sig av tematisk 

kodning när de analyserat dokument. 

För att komplettera analysen av de dokumentära datakällorna med revisorns mottagande om 

kompetenser, gjordes en dokumentanalys av de internetbaserade intervjuerna. Martinez et. al 

(2021) hävdade att ny kvalitativ empirisk data behövs från revisorers uppfattningar om 

kompetens.  För att ta hänsyn till trovärdigheten i analysen har beaktning tagits till att 

respondenten via Teams-intervjun kan ha påverkats av opponenterna. Analysen i denna studie 

har gjorts i tre steg. I ett första steg klassificerades intervjuerna i vilka aktörer som sagt vad. I 

ett andra steg kategoriserades intervjuerna utifrån två teman: vem som bör bestyrka och 

kompetenser. I ett sista steg kategoriserades intervjuerna efter temat: ”kravet på gemensamma 

redovisningsstandarder och bestyrkande av hållbarhetsrapporter”. Sonnerfeldt och Aggestam 

Pontoppidan (2022) använde dokumentanalys för att sätta intervjusvar i ett sammanhang och 

sedan koda utifrån teman. 

4.2.2.1 Operationalisering 

Intresset för studiens syfte startade i empiriskt material som ledde in på två teorier som sedan 

kopplade tillbaka till empirin, uppsatsen har därmed ett abduktivt tillvägagångssätt (Bryman & 

Bell, 2017). Institutionell teori och professionsteorin har använts för att få en förståelse av 

verkligheten (Lynham, 2002). För att besvara forskningsfrågan måste bakgrunden med 

regleringen av CSRD förklaras, detta görs på makronivå med hjälp av institutionell teori. På 

makronivå analyseras införandet av de nya kraven gemensamma redovisningsstandarder och 

bestyrkande av hållbarhetsrapporter för att förstå mottagandet av kraven på mikronivå. En 

förutsättning för att kunna bestyrka hållbarhetsrapporter och uppnå jämförbarhet är att förstå 
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kravet gemensamma redovisningsstandarder. I studien används professionsteorin på 

mikronivå. Power (1997) utgick från professionsteorin när han studerade olika strategier 

revisionsprofessionen använt för att beskriva sig själva som experter inom hållbarhet, redan på 

90-talet.  

Teorierna har använts som grund i utformningen av teman i studiens dokumentära datakällor 

och internetbaserade intervjuerna. I dokumentanalysen analyserades de tre utvalda teman som 

alla kopplades tillbaka till Power (1997) strategier och till studiens forskningsfråga. Tema ett 

”gemensamma redovisningsstandarder och bestyrkande av hållbarhetsrapporter” som är 

kopplade till makronivån. Tema två och tre vem som bör bestyrka och kompetenser är kopplade 

till mikronivån. Avslutningsvis illustreras operationaliseringen i en bilaga (Bilaga 5). 
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5. Empiri 
I detta kapitel presenteras först de svenska aktörer som utgör svenska revisionsprofessionen. 

Vidare är det indelat i vilka sju aktörer som sagt vad (Bilaga 6). De sju aktörerna är indelade 

i tre mindre grupper: EU, aktörer inom professionen och aktörer utanför professionen. Empirin 

från samtliga tre grupper har analyserats med tre teman. På makronivå har citaten om det 

första temat kraven gemensamma redovisningsstandarder och bestyrkande av 

hållbarhetsrapporter, där indelningen av citaten har utgått från institutionell teori. På 

mikronivå har det andra och tredje temat vem som bör bestyrka och kompetenser där citaten 

har delats in och utgått från professionsteorin. 

5.1 Aktörer som utgör svenska revisionsprofessionen 

RI är en statlig aktör som sköter tillsynen av revisionsyrket. RI är regeringens expertmyndighet 

i frågor om revisorer och revision. RIs uppdrag är att tillgodose samhällets behov av 

kvalificerade och oberoende externa revisorer och att ansvara för att god revisorssed och god 

revisionssed utvecklas på ett ändamålsenligt sätt. Genom att bland annat anordna examination 

för revisorsexamen och handlägga frågor om auktorisation av revisorer fullgörs uppgiften. 

Därtill bedriver RI tillsyn av auktoriserade revisorer och registrerade revisionsbolag. I 

uppdraget ingår även att ingripa mot revisorer som medverkar till eller som underlättar för 

ekonomisk brottslighet (Revisorsinspektionen, u.å. b). Företagens årsredovisningar fungerar 

idag som informationsbärare och är ett viktigt beslutsunderlag för ägare, investerare, analytiker 

och samhället. Revisorn fyller en central roll genom sin granskning av inte enbart den 

finansiella informationen i årsredovisningens Balans- och resultatrapporter utan även 

bolagsledningens förvaltning, så kallad förvaltningsrevision. Det finns ett ökat behov och 

förväntningar på att revisorer inte bara bestyrker finansiell rapportering utan även annan 

hållbarhetsinformation. För att intressenter ska kunna lita på informationen behöver den bli mer 

trovärdig (Revisorsinspektionen, u.å. a). 

FAR är en icke-statlig aktör som har bred kompetens, eftersom de utbildar ekonomi-Sverige. 

FAR bereds möjlighet att svara med synpunkter i remissvar eftersom de besitter 

expertkompetens. FAR utvecklar ekonomi-Sverige och ger näringsliv och samhälle tydliga 

spelregler, rätt kompetens och tillförlitlig information. FAR är en branschorganisation inom 

redovisning, revision och rådgivning, och är ett av Sveriges största privata utbildningsföretag 

inom ekonomiområdet. De utfärdar uttalanden och rekommendationer om hur exempelvis nya 
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lagar och regler ska tolkas ur ett redovisnings- och revisionsperspektiv. Organisationen 

samverkar också med internationella branschföreträdare i utveckling av regelverk. FAR 

erbjuder även rådgivning till medlemmarna i komplexa yrkesfrågor samt annat stöd såsom 

kvalitetssäkrad information och praktiska hjälpmedel. De bedriver påverkansarbete för 

utformning av lagstiftning och annan reglering för branschen som kan inverka på förtroendet 

och effektiviteten i näringsliv och samhälle. Att svara på remisser är en viktig del i det 

opinionsbildande arbetet, liksom att vara proaktiv och identifiera kommande nyckelområden 

som påverkar branschens utveckling. FAR deltar bland annat i debatten kring CSRD, genom 

exempelvis debattartiklar och rapporter (FAR, u.å.). 

Revisorer är också icke-statliga aktörer och är genom medlemskap i FAR involverade i den 

lokala regleringen. Big4-revisionsbyråer har genom sin storlek och breda kompetens enklare 

för att uttala sig i debatter och ge synpunkter i statliga förändringar, än övriga revisionsbyråer. 

Andra aktörer såsom Nordiska revisorsförbundet, Rådet för finansiell redovisning och 

Bokföringsnämnden bereds också lämna synpunkter i statliga förändringar. Det finns även 

aktörer utanför professionen som får lämna synpunkter, eftersom de kan anses ha nödvändiga 

åsikter, såsom Finansinspektionen, Svensk Värdepappershandel och lärare i Företagsekonomi 

(Figur 2). 

Figur 2  

Aktörer inom och utanför revisionsprofessionen 
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Kommentar. I denna figur visas en överblick över aktörer som benämns i studien (källa egen). 
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5.2 EU 

I gruppen EU finns aktörer som verkar på EU-nivå. Empirin kommer från ett debattseminarium 

den 30 mars 2022 som diskuterar CSRD-förslaget. Uttalanden från Erik Van Deer Plaats - 

senior expert från EU-Kommissionen och Filip Gregor - EFRAG, har använts som empiri i 

studien. 

5.2.1 Dokumentär datakälla  

I debattseminariet pratas det om första temat ”gemensamma redovisningsstandarder och 

bestyrkande av hållbarhetsrapporter”. Gregor säger att bestyrkande av hållbarhetsrapporter 

endast är möjlig om de gemensamma redovisningsstandarderna är bra och tydliga, medan Van 

Deer Plaats säger att de måste vara enkla och mätbara för att kunna revideras. Det som nämns 

om andra temat, vem som bör bestyrka, i debattseminariet är från Van Deer Plaats som säger 

att bestyrkande av hållbarhetsrapporter kan ske av finansiella revisorer eller av annan part, men 

att finansiella revisorer har ett enklare arbete att göra, än vad en annan part behöver göra för att 

bestyrka. I debattseminariet pratar de också om tredje temat, kompetens. Gregor säger att 

hållbarhetskompetensen finns i specialiserade företag, men även hos Big4-revisionsbyråer. Han 

säger att marknaden är stor och att bestyrkande av hållbarhetsrapporter behöver öppnas upp till 

en större marknad där kompetens finns. Van Deer Plaats avslutar med att en exakt formulering 

på bestyrkandesuttalande behövs för att bedöma mängden arbete en bestyrkare får. Det är ingen 

som har uttryckt sig om behov av kompetenser. 

5.3 Aktörer inom revisionsprofessionen 

I gruppen aktörer inom professionen ingår; RI, FAR, Big4- och övriga revisionsbyråer samt 

andra aktörer inom professionen. Empirin kommer från fem olika källor. Den första är från 

debattartiklar i Balans och en artikel i Revisionsvärlden. Den andra är från remissvar om CSRD-

förslaget. Den tredje är från RIs strategiska plan. Den fjärde är från internetbaserade intervjuer 

och den sista källan är debattseminariet som berör CSRD. 

5.3.1 RI 

Inom Revisorsinspektionen har endast RIs chef uttalat sig via en debattartikel i Balans. Empirin 

består också av RIs remissvar till Regeringskansliet och i RIs strategiska plan. 
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5.3.1.1 Dokumentära datakällor  

I den strategiska planen klargör RI att tillsynen bedrivs för att kunskap och lärande ska återföras 

för att höja revisionskvalitén och stärka efterlevandet av de etiska kraven. För att RI ska kunna 

bedriva tillsyn är det viktigt att myndigheten följer lagar och regler och bibehåller samhällets 

förtroende. I strategiska planen uttalas även att revisorn förväntas att få en större roll i att 

bestyrka hållbarhetsrapporter och att myndigheten verkar för hållbarhet genom att medverka i 

genomförandet av utvecklingen av hållbarhetsrapportering och revision av hållbarhet i 

samhället. I strategiska planen skriver myndigheten att en utmaning är revisionsbranschens 

förmåga att anpassa sig till de förväntningar som det innebär med nya tekniska lösningar och 

förväntningar på nya revisionstjänster. Men det poängteras att RI arbetar snabbt och utvecklar 

kompetenser ständigt. Det nämns att examinationen ska ändras för att möta revisorns framtida 

kompetenskrav, men vilka dessa kompetenser är beskrivs inte vidare. Små revisionsbyråers 

framtida kompetensförsörjning belyses som en utmaning att lägga fokus vid, eftersom RI främst 

har riktat in sig på Big4- och medelstora revisionsbyråer i regleringen. 

I remissvaret uttalar sig RI om det första temat ”gemensamma redovisningsstandarder och 

bestyrkande av hållbarhetsrapporter” när de skriver att de gemensamma 

redovisningsstandarderna som ska antas bör utvecklas internationellt. I remissvaret uttalade de 

även att myndigheten ser positivt på förslaget att hållbarhetsrapporter ska bestyrkas och 

poängterar att det ska utföras av kvalificerade revisorer.  

I debattartikeln uttalar sig chefen om temat ”gemensamma redovisningsstandarder och 

bestyrkande av hållbarhetsrapporter”. Chefen skriver att det behövs harmonisering av 

redovisningen och hållbarhetsrapporteringen, som bör upprättas efter gemensamma 

redovisningsstandarder. Chefen säger att det skulle göra nytta för samhället för att få en 

helhetsbild över Sveriges hållbarhetsarbete. Det som funnits i debattartikeln om temat vem som 

bör bestyrka är att chefen skriver att revisorn har en central roll att bestyrka hållbarhetsrapporter 

och att det bidrar till ökad relevans och nytta för ägare, användare och allmänhet och gör 

revisorsyrket än mer viktigt och attraktivt. 

5.3.2 FAR 

Empirin från FAR kommer från medlemmar som uttalat sig i debatter i Balans och från 

remissvaret till Regeringskansliet. I debattartiklarna har följande uttryckt åsikter: FARs VD, en 

ledamot i specialistgruppen Hållbarhet, Redovisningskonsult, Auktoriserad revisor, 
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Redovisningsspecialist, ordförande i Strategigruppen Revision och ordförande i 

specialistgruppen Hållbarhet. Remissvaret är det enbart VDn som undertecknat. I från FAR har 

empirin endast kommit från remissvaret och Balans-artiklar. Följande teman har analyserats i 

samtliga debatter och remissvaret. Det första temat de nya kraven ”gemensamma 

redovisningsstandarder och bestyrkande av hållbarhetsrapporter”. Det andra är vem som bör 

bestyrka och det tredje är kompetenser. 

5.3.2.1 Dokumentära datakällor  

Utifrån det remissvar och de debattartiklar som analyserats har VDn, redovisningskonsulten, 

auktoriserade revisorn, ordföranden i specialistgruppen Hållbarhet och ledamoten i 

specialistgruppen Hållbarhet, varit eniga om att behovet av gemensamma 

redovisningsstandarder är avgörande för att ett jämförbart bestyrkande av hållbarhetsrapporter 

ska kunna genomföras. Ordföranden i specialistgruppen Hållbarhet poängterar också att det är 

en stor förändring som kommer att uppta mycket av hållbarhetsgruppens tid för att vara med 

och påverka utvecklingen av redovisningsstandarderna och bestyrkandeprocessen i rätt 

riktning. 

På det andra temat, vem som bör bestyrka, har ingen nämnt att det borde vara någon annan än 

revisorn som bestyrker hållbarhetsrapporter. Snarare finns återkommande åsikter om att 

revisorn är den självklara att bestyrka hållbarhetsrapporter och argument emot att någon annan 

än revisorn ska bestyrka. VDn menar att revisorn redan har de verktyg och processer som bäst 

lämpar sig för att bestyrka hållbarhetsrapportering och trycker även på att revisorer redan är väl 

insatta i företaget. Vidare anser VDn också att bestyrkandet ligger inom ramen för revisorns 

uppdrag, eftersom hållbarhetsinformationen ska utgöra en del av förvaltningsberättelsen. Ett 

annat argument som VDn har är att revisorn står under tillsyn av RI och om en extern part skulle 

bestyrka hållbarhetsrapporten skulle man således vara i behov av en tillsynsmyndighet även för 

denna part.  

På det tredje temat, kompetenser, har VDn, ledamoten i specialistgruppen, Hållbarhet, och 

Ordförande i specialistgruppen, Hållbarhet, uttryckt att kompetenser spelar in vid bestyrkandet 

av hållbarhet. Ledamoten poängterar särskilt vikten av grundläggande kompetenser i det 

finansiella området, medan Ordföranden i specialistgruppen Hållbarhet förtydligar att behovet 

av praktisk erfarenhet och utbildning i hållbarhetsbestyrkandet behövs. Ordföranden i 

specialistgruppen Hållbarhet säger också att revisorer kommer behöva ha en utökad 
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kunskapsbas och förståelse för hållbarhet för att möta framtida förväntningar och krav. Det är 

ingen av debattartiklarna som nämner någon specifik saknad kompetens. Däremot tar 

redovisningskonsulten upp att en vanlig fråga är hur omfattande revisorns yttrande om 

hållbarhetsrapporten ska vara och vad som krävs för att kunna uttala sig. Det är inte någon som 

uttalar sig om utmaningar vid de nya utbildningskravens införande. 

5.3.3 Big4-revisionsbyråer 

Big4-revisionsbyråer består av PwC, EY, Deloitte och KPMG. Empirin kommer från 

debattartiklar i Balans, debattseminariet och från en internetbaserad intervju. De som uttalat sig 

är partners, auktoriserade revisorer, HR-ansvariga, hållbarhetsexperter och 

redovisningsspecialister. 

5.3.3.1 Dokumentära datakällor  

I debattseminariet diskuteras kraven ”gemensamma redovisningsstandarder och bestyrkande 

av hållbarhetsrapporter”. En partner uttrycker i debattseminariet att en kombination av 

färdigheter inom bestyrkande, revision och hållbarhet behövs för att kunna bestyrka 

hållbarhetsrapporter och betonar att revisorer redan besitter denna kombination av färdigheter. 

Samma partner säger också att det inte spelar någon roll om de inte har tid eftersom revisorns 

samhällsnytta, alltså vad samhället förväntar sig av revisorn, gör att revisorer måste anpassa 

tiden till att fixa detta. Om kompetenser nämner partnern också att kompetens-kombinationen 

av bestyrkande, revision och hållbarhet gör det enklare för revisorer att bygga vidare på ett 

bestyrkande av hållbarhetsrapporter, än för någon annan part att börja om från början. Partnern 

säger också att en integration mellan finansiella- och hållbarhetsrapporter är nödvändigt för att 

allt ska fungera.  

I en debattartikel nämns från revisorer i Big4-revisionsbyråer om kraven ”gemensamma 

redovisningsstandarder och bestyrkande av hållbarhetsrapporter”. En hållbarhetsexpert säger 

att det kommer vara ett jobb att möta de nya gemensamma redovisningsstandarderna, men 

förtydligar att de behövs för att uppnå jämförbarhet. I debattartiklarna diskuteras också vem 

som bör bestyrka. Det är ingen som säger att någon annan än revisorn bör bestyrka 

hållbarhetsrapporterna, snarare finns flera förtydligande om varför revisorn är mest lämpad att 

bestyrka. På en Big4-revisionsbyrås hemsida kan man exempelvis läsa information om CSRD 

och att byrån uppmanar företag att redan nu börja utveckla hållbarhetsarbetet och välkomnar 

företagen att ta hjälp av byrån. Om kompetenser nämner en HR-ansvarig att branschen 
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genomgår en omställning i arbetssätt och kompetenser och därför behöver rekrytera andra typer 

av kompetenser än tidigare. En auktoriserad revisor skriver att de är i behov av mer löpande 

uppdatering som är kravet för revisorns nivå. En redovisningsspecialist säger att ny kompetens 

kommer behöva introduceras redan i kurser vid Universitet och Högskolor, samtidigt som den 

finansiella kompetensen inte får trängas undan. Redovisningsspecialisten nämner också att 

hållbarhetsbestyrkandet kommer att behöva tillsyn som likställs med den finansiella revisionen. 

Även en annan redovisningsspecialist säger i en debattartikel i Balans att hållbarhetsfrågor 

aldrig varit så nära kopplat till finansiella redovisningen och att hållbarhetsinformation kommer 

likställas med den finansiella informationen. En auktoriserad revisor säger att “Vårt 

förtroendeingivande yrke ställs mer än någonsin på sin spets och vi behöver därför ta 

forskningsfrågan på ytterst fulla allvar”. Det är ingen som pratar om någon saknad kompetens 

eller någon utmaning inför utbildningskravens införande. 

5.3.3.2 Internetbaserad intervju 

På frågan om vem som bör bestyrka hållbarhetsrapporter säger en auktoriserad revisor vid Big4-

revisionsbyrå att det är naturligt att revisorn är med och bestyrker hållbarhetsrapporter och 

menar att alla revisorer behöver få en större förståelse för hållbarhet. Revisorn medger samtidigt 

att interna specialister på Big4-revisionsbyråer kommer vara de som sitter på 

expertkompetensen. Samtidigt öppnar respondenten upp för att hjälp av andra parter kan 

behövas om det blir för tekniskt, men betonar att kopplingen till finansiell information är stark 

och därför är det naturligt att revisorn bestyrker. 

5.3.4 Övriga revisionsbyråer 

Empirin från övriga revisionsbyråer kommer från tre internetbaserade intervjuer och samtliga 

respondenter är auktoriserade revisorer. 

5.3.4.1 Internetbaserade intervjuer 

Ingen av respondenterna har uttalat sig om kraven ”gemensamma redovisningsstandarder och 

bestyrkande av hållbarhetsrapporter”, eftersom inga frågor ställdes om detta tema.  

Intervjuerna var endast fokuserade på revisorers uppfattningar om kompetenser och vem som 

bör bestyrka. På frågan om hur de ser på att en annan än revisorn bestyrker hållbarhetsrapporter, 

svarar alla tre att de är positivt inställda till det. De skriver att det är bra att ha en expert inom 

hållbarhet om parten som ska bestyrka är trovärdig och vidare att vanliga revisorer inte kan 

uppdatera sig i området. På frågan om vilka kompetenser som saknas för att bestyrka erkänner 
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respondenterna att de inte är specialiserade på hållbarhet och inte kan reglerna. Respondenterna 

medger också att det blir en utmaning att ge sig in i området eftersom de säger att det är bolagets 

siffror de är specialiserade på. En av respondenterna skriver att det är bra om någon annan part 

bestyrker om omfattningen av hållbarhetsbestyrkandet blir stort. En annan respondent håller 

med och skriver att det redan ställs väldigt höga krav på revisorer med förväntningar om mycket 

kompetens i ett brett område och medger att det känns tufft att lägga till 

hållbarhetsbestyrkandet. En av respondenterna skriver även att de uppdaterade 

utbildningskraven som följer med CSRD är en förutsättning för att kunna uttala sig i ett 

bestyrkande av hållbarhetsrapporter. Samma respondent tror att bestyrkande av 

hållbarhetsrapporter blir en nischprodukt, med en expert i revisionsteamet. 

5.3.5 Andra aktörer inom revisionsprofessionen 

Andra aktörer som kan anses tillhöra professionen och som uttalat sig är Nordiska 

Revisorsförbundet, Nämnden för Svensk Redovisningstillsyn och Bokföringsnämnden. 

Empirin kommer från en artikel i Revisionsvärlden och från två remissvar till 

Regeringskansliet. De som uttalat sig är generalsekreteraren i Nordiska Revisorsförbundet, 

Helene Agélii och i remissvaren från Bokföringsnämnden och Nämnden för Svensk 

Redovisningstillsyn är det respektive chef som undertecknar. 

5.3.5.1 Dokumentära datakällor  

I remissvaren skrivs det om kraven ”gemensamma redovisningsstandarder och bestyrkande av 

hållbarhetsrapporter”. I remissvaret från Bokföringsnämnden skriver de att eftersom företag 

redan behövt börja arbeta med hållbarhetsredovisningen men påpekar att de gemensamma 

redovisningsstandardernas innehåll fortfarande inte är klara, behöver medlemsstater därför få 

möjlighet att påverka utformningen av innehållet. I remissvaret från Nämnden för Svensk 

Redovisningstillsyn skriver de att det är viktigt att hållbarhetsrapporter blir föremål för revision 

för att säkerställa tillförlitligheten, men nämner inte vidare vilken som bör bestyrka. 

I artikeln från Revisionsvärlden pratar Nordiska Revisorsförbundet om vem som bör bestyrka 

hållbarhetsrapporter. Generalsekreteraren säger att revisorn är väl lämpad för att bestyrka 

hållbarhetsrapporter. Men säger även att blivande revisorer måste arbeta med 

hållbarhetsbestyrkande inför examinationen och framför att detta kan bli ett problem för små 

revisionsbyråer eftersom de kanske inte kan erbjuda dessa uppdrag och därför riskerar att inte 

vara attraktiva arbetsgivare för nyutbildade ekonomer. 
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5.4 Aktörer utanför revisionsprofessionen 

I den sista gruppen, aktörer utanför professionen, har följande uttalat sig; Svensk 

Värdepappershandel, Svenskt Näringsliv, Finansinspektionen, företaget Euronavs ordförande 

för revisions och riskkommittén, lärare i Företagsekonomi och en hållbarhetsexpert inom 

CSRD-området. Empirin från denna grupp kommer från fyra olika källor. Den första är 

remissvar, den andra är debattseminariet, den tredje är debattartiklar i Balans och den sista är 

en internetbaserad intervju med en hållbarhetsexpert inom CSRD-området. 

5.4.1 Dokumentära datakällor 

De som uttalat sig via remissvar till Regeringskansliet är Svensk Värdepappershandel, Svenskt 

Näringsliv och Finansinspektionen. De som uttalar sig om det första temat kraven 

”gemensamma redovisningsstandarder och bestyrkande av hållbarhetsrapporter”, är Svensk 

Värdepappershandel och Finansinspektionen. Svensk Värdepappershandel betonar vikten av att 

EFRAG involverar revisorer, investerare, företag och akademiker i utvecklingen, samt att det 

är viktigt med finansiell kunskap i utvecklandet av redovisningsstandarderna. 

Finansinspektionen skriver i remissvaret att de vill betona att EFRAG ska anpassa standarderna 

till den internationella utformningen av redovisningsstandarder. Om de andra två teman vem 

som bör bestyrka och kompetenser uttalar sig enbart Finansinspektionen. De skriver att 

revisorers krav på kompetens bör tydliggöras för att de ska kunna bestyrka hållbarhetsrapporter. 

Svenskt Näringslivs skriver visserligen att de anser att bestyrkande av hållbarhetsrapporten 

även fortsättningsvis bör vara en tjänst som företag själva har möjlighet att välja, men nämner 

inget om vilka kompetenser som behövs i bestyrkandet eller vilken som bör bestyrka.  

I debattseminariet uttalar sig företaget Euronavs ordförande i revisions och riskkommittén. Om 

det första temat kraven ”gemensamma redovisningsstandarderna och bestyrkande av 

hållbarhetsrapporter” säger Euronavs ordförande att företag borde ha rätt att välja den 

finansiella revisorn för att även bestyrka hållbarhetsrapporten. Euronavs ordförande menar att 

detta skulle förbättra kvaliteten på den finansiella revisionen och att en begränsning för detta 

val absolut inte borde göras. Däremot nämner Euronavs ordförande ingenting om vilka 

kompetenser som behövs för att bestyrka.  

De som uttalat sig i debattartiklar från Balans är två lärare i Företagsekonomi via en 

forskningsartikel. Enligt lärarnas forskning har 73% av deras svarande företag angett att 

revisorer är mindre engagerade i hållbarhetsredovisning jämfört med den finansiella 
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redovisningen, men antyder att engagemanget bör öka när CSRD får genomslag i lagstiftningen. 

Lärarna skriver i forskningsartikeln att de kan se att revisionsprofessionen har ett ökat intresse 

i hållbarhetsfrågor i debattartiklarna från Balans. 

5.4.2 Internetbaserad intervju 

Intervjun var med en hållbarhetsexpert inom CSRD. Om det första temat ”gemensamma 

redovisningsstandarder och bestyrkande av hållbarhetsrapporter”, nämner respondenten att 

grunden i de gemensamma redovisningsstandarderna måste vara densamma som de 

internationella hållbarhets-redovisningsstandarderna för att få den jämförbarheten man vill 

uppnå och att alla bolag i lika storlek använder samma standarder. Hållbarhetsexperten menar 

däremot att det kan finnas fördelar i att ha redovisningsstandarder på EU-nivå, med tanke på de 

kulturella skillnaderna i regioner. Det som också tas upp om standarderna är att det blir 

komplicerat. Hållbarhetsredovisning är ett område som inte revisorer har hanterat tidigare och 

för att kunna bestyrka någonting måste man ha god förståelse för redovisningen. 

På temat vem som bör bestyrka uttalar sig hållbarhetsexperten att det i dagsläget inte finns en 

tradition i Sverige, att någon annan än revisorn bestyrker hållbarhetsrapporter. Hur det blir 

framöver menar hållbarhetsexperten att det kan bero på vart hållbarhetsrapporten ska placeras, 

om den ska vara i årsredovisningen eller som en helt fristående rapport. Blir den en del i 

årsredovisningen är det naturligt att ansvaret hamnar på revisorn, om en annan part ska bestyrka 

den blir det komplicerat med vart ansvarsgränsen går. Respondenten menar också att det är 

svårt att uttala sig om vem som bör bestyrka eftersom CSRD-förslaget inte är helt 

färdigförhandlat. Men utifrån ursprungsförslaget av CSRD och den nuvarande regleringen av 

hållbarhet i Årsredovisningslagen, landar hållbarhetsexperten i att reviorn är lämplig part att 

bestyrka hållbarhetsrapporter. Samtidigt betonar hållbarhetsexperten att CSRD-förslaget 

innebär utmaningar med förändrade kompetenskrav och i examineringen av revisorer.  

Respondenten säger också att det främst är en utmaning för Regeringen att implementera det 

färdigställda förslaget i svensk lagstiftning.  

Hållbarhetsexperten besvarar också en del frågor om temat kompetenser. På frågan om vilka 

kompetenser revisorer saknar för att bestyrka hållbarhetsrapporter, svarade respondenten kort 

och gott att det generellt är hela hållbarhetskompetensen som saknas, men poängterar att den 

enskilda revisorn inte nödvändigtvis behöver kunna allt, eftersom de arbetar i team och vid 

behov kan ta in experter. Däremot påpekas att revisorn ändå bör ha en väldigt god nivå av eget 
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kunnande på området. Respondenten nämner också att om examinering kommer att ändras i 

framtiden, enligt CSRD-förslaget, kommer de som vill bli auktoriserade revisorer behöva få 

hållbarhetskompetens både praktiskt och teoretisk. Hållbarhetsexperten identifierar därför en 

utmaning för små revisionsbyråer när det gäller den praktiska erfarenheten som ska 

tillhandahållas. Eftersom de små revisionsbyråerna sällan har revisionsuppdrag där bestyrkande 

av hållbarhet kan bli aktuellt, blir det svårt att attrahera potentiella revisorer.  

På frågan om det är viktigt med revisorernas synpunkter i CSRD-förslaget säger respondenten 

att de absolut kommer beröras av CSRD och därför är det intressant med deras synpunkter. 

Respondenten betonar samtidigt att man inte får glömma att revisorer arbetar i revisionsbolag, 

vilka är bolag som alla andra, som drivs av vinstintressen snarare än att i första hand utveckla 

revisionsbranschen. Därmed kan de ha andra perspektiv och intressen när de tittar på 

lagstiftningen. Respondenten säger att revisorer verkar i branschen och det är därför viktigt att 

de får ge sina synpunkter, men menar också att de har möjlighet att framföra sina synpunkter 

till FAR i de olika expertgrupper de verkar i. 
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6. Analys 
I detta kapitel presenteras analysen av det empiriska materialet med utgångspunkt i den 

teoretiska referensramen. Den första delen presenteras utifrån institutionell teori på 

makronivå, de båda kraven gemensamma redovisningsstandarder och bestyrkande av 

hållbarhetsrapporter. Den andra delen presenteras utifrån professionsteorin på mikronivå, 

revisionsprofessionens uppfattningar om kompetens och vem som ska bestyrkas. I sista delen 

presenteras analysen av revisionsprofessionens strategier i mottagandet av CSRD. 

6.1 Gemensamma redovisningsstandarder och 
bestyrkande av hållbarhetsrapporter på makronivå 

På makronivå används institutionell teori för att förklara bakgrunden med de nya kraven 

”gemensamma redovisningsstandarder och bestyrkande av hållbarhetsrapporter”. Jansson 

(2020) menade att revisionsprofessionen ser gemensamma standarder som ett strategiskt 

projekt på grund av dess egenintresse av förändring. I denna studie visar detta på att 

revisionsprofessionen har fått delta i remissvar. Samtidigt tyder åsikter på att både aktörer inom 

och utanför revisionsprofessionen anser att de gemensamma redovisningsstandarderna borde 

utvecklas internationellt. Boiral et. al (2017) menade att revisorer har blivit kritiserade gällande 

trovärdigheten på rapporterna men trots det förväntas de ha information och kunna bestyrka 

dem. Boiral et. al (2017) ansåg också att ett bestyrkande av hållbarhetsrapporter generellt anses 

vara nödvändigt för att behålla trovärdigheten i rapporterna. Resultatet i denna studie pekar på 

att revisionsprofessionen anser att gemensamma redovisningsstandarder är en förutsättning för 

ett trovärdigt bestyrkande av hållbarhetsrapporterna. Boiral et. al (2017) hävdade för att 

trovärdighet ska uppnås krävs att informationen i rapporterna bland annat följer tydliga regler 

och kom fram till att gemensamma redovisningsstandarder skulle förbättra kvaliteten på 

hållbarhetsrapporterna. EUs önskan med CSRD är att jämförbarhet ska uppnås mellan 

hållbarhetsrapporter när alla organisationer i EU använder gemensamma 

redovisningsstandarder. Big4-revisionsbyråer tror att en gemensam redovisningsstandard 

skulle göra rapporterna mer jämförbara och poängterar vidare att standarderna behöver vara 

enkla och mätbara. FAR säger att gemensamma redovisningsstandarder för 

hållbarhetsrapportering är precis vad som efterfrågas.  

I EU ska EFRAG ta fram gemensamma redovisningsstandarder för hållbarhetsrapportering och 

Gregor från EFRAG säger att standarderna behöver vara bra och tydliga för att bestyrkande av 
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rapporterna ska vara möjlig. Boiral et. al (2017) poängterade att rapporterna behöver följa 

tydliga regler för att trovärdighet ska uppnås. CSRD kommer innebära att de 

redovisningsstandarder som EFRAG utvecklar kommer bli obligatoriska för medlemsstaterna 

och därför poängterar aktörer inom revisionsprofessionen att samtliga medlemsstater bör få 

medverka vid utformningen. Enligt institutionell teori krävs detta för att regleringen ska bli 

normativ. Jansson (2020) hävdade att internationella redovisningsstandarder formas av bland 

annat lokala eliters intressen där de har inflytande. I Sverige kan denna elit vara aktörer inom 

revisionsprofessionen som finns på mikronivå. Jansson (2020) sa även att denna lokala och den 

regionala nivån formar en institutionell förändring. Enligt Boiral et. al (2017) blir organisationer 

som rapporterar enligt gemensamma redovisningsstandarder som är baserade på ett 

institutionellt initiativ, där revisionsprocessen deltagit, normativa och kan bättre svara på 

samhällets förväntningar. Resultaten i denna studie pekar på att revisionsprofessionen 

legitimerar gemensamma redovisningsstandarder och hävdar att de är en förutsättning för att 

kunna bestyrka.  

Arbetet med att få fram gemensamma redovisningsstandarder för hållbarhetsrapporter påverkar 

inte bara de inom revisionsprofessionen som bestyrker rapporterna, utan även aktörer utanför. 

Aktör utanför revisionsprofessionen nämner att EFRAG borde involvera bland annat revisorer 

eftersom utvecklande av standarder kommer att kräva finansiell kompetens. FARs VD 

poängterar att redovisningsstandarderna borde utformas i linje med en kommande internationell 

redovisningsstandard och även Big4-revisionsbyråer och aktörer utanför revisionsprofessionen 

hade hellre sett att standarderna utformades internationellt. Detta visar på utifrån institutionell 

teori att EUs utformning av gemensamma standarder i EU kanske inte kommer vara tillräckliga 

för att eftersträva jämförbarhet (mimetic) internationellt, som empirin i denna studie visar är 

efterfrågat. Dessa uttalande följer Janssons (2020) resonemang att revisionsprofessionen har ett 

strategiskt skäl till att ha intresse av gemensamma redovisningsstandarder. Pimentel och 

Boulianne (2021) beskrev hur aktörer i revisionsyrket drar nytta av sin sociala betydelse. Kravet 

att hållbarhetsrapporter ska bestyrkas blir normativt, av både aktörer utanför 

revisionsprofessionen och aktörer inom, för att revisorn anser det. Resultatet i denna studie kan 

visa på liknande eftersom framförallt aktörer inom revisionsprofessionen sprider vikten av de 

gemensamma redovisningsstandarderna. 
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6.2 Kompetenser och vem som bör bestyrka på mikronivå 

På mikronivå används professionsteori för att koppla empirin med revisionsprofessionens 

mottagande om kompetens och vem som bör bestyrka. Revisionsprofessionen uttalar sig i 

debattartiklar och har fått möjlighet av Regeringen att lämna synpunkter på CSRD-förslaget 

genom remissvar. Nedan följer revisionsprofessionens uppfattningar om kompetens inför att 

bestyrka hållbarhetsrapporter och en redogörelse för vem som bör bestyrka 

hållbarhetsrapporter. 

6.2.1 Kompetenser 

Det finns en debatt inom revisionsprofessionen om revisorers kompetenser kring bestyrkande 

av hållbarhetsrapporter, och även tidigare forskning studerar uppfattning om kompetenser inom 

hållbarhetsområdet (Power, 1997: Dixon et. al, 2004). Martinez et. al (2021) menade att 

revisorer hade brister i hållbarhetskompetens. Power (1997) menade å andra sidan att eftersom 

hållbarhet varit ett osäkert område har de funnits utrymme för revisorer med sin 

expertkompetens att göra anspråk i regleringen om hållbarhet. Christensen et. al (2019) hävdade 

att det kommer krävas betydande investeringar i bland annat mänsklig kompetens för att uppnå 

målet med bestyrkande av hållbarhetsrapporter. 

Några resultat i denna studie går i linje med Quacks (2013) teori om att professioner anses “veta 

väl” med sin expertkompetens och därför har makt att vara med i regleringen. Quack (2013) 

poängterade att osäkerheten i regleringen av hållbarhet har ökat revisionsprofessionens roll i 

samhället. Quack (2013) förklarade relationen mellan kompetens och makt med tre 

kombinationer, kan denna studie också förklaras på liknande vis. De tre kombinationerna är 

makt att, makt över och makt med. Den första kombinationen makt att stämmer väl överens med 

delegering av remissvar. I Sverige har Regeringen delegerat olika aktörer, även icke-statliga 

aktörer, som anses besitta expertkompetens inom hållbarhetsrapportering möjlighet att yttra sig 

i remissvar om CSRD-förslaget. Eftersom RI är regeringens expertmyndighet inom revision 

och ansvarar för tillsynen av revisionsbyråer, är ett remissvar från RI inte oväntat. Utifrån 

Quacks (2013) teori är det inte heller förvånande att några av de utvalda aktörerna var FAR och 

andra icke-statliga aktörer som fick yttra sig i remissvar. FAR ger ut rekommendationer och 

ansvarar för tolkning av lagar och utbildning av revisor och anses därför besitta 

expertkompetens.  
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Den andra kombinationen makt över kan förklara den icke-statliga aktören, revisionsbyråers, 

sätt att påverka i statliga förslag. Revisionsbyråer var inte en av de aktörer som fick möjlighet 

att yttra sig i remissvaren, men revisionsbyråer kan ändå anses tillhöra revisionsprofessionen 

och få inflytande i regleringen, genom expertkompetenser. Hållbarhetsexperten inom CSRD-

området menar också att revisorer har inflytande genom medlemskapet i FAR och att de framför 

synpunkter i de olika expertgrupper och får därigenom indirekt inflytande i regleringen.  

Den tredje kombinationen makt med kan förklaras av den relation revisorer har till 

revisionsprofessionen. Revisorer har ett kommersiellt intresse i att bestyrka 

hållbarhetsrapporter, men kan ändå framföra åsikter om att bestyrka hållbarhetsrapporter via 

FAR. Hållbarhetsexperten inom CSRD-området menar att det är viktigt att revisorer får ge sina 

synpunkter, eftersom de är verksamma i branschen, även om de betonar vikten av att filtrera 

bort åsikter som är av kommersiell karaktär. RI menar att revisionsbranschen står inför 

utmaningar för att kunna möta de nya förväntningarna som kommer med CSRD, men samtidigt 

att det inte är nödvändigt för den enskilde revisorn att kunna allt eftersom de reviderar i team. 

Martinez et. al (2021) kom fram till att revisorn hade brister i kompetens och saknade utbildning 

inom hållbarhetsområdet. Resultatet av denna studie håller både med och är emot Martinez et. 

al (2021). En revisor på Big4-revisionsbyrå menar att behovet av praktisk erfarenhet och 

utbildning i hållbarhetsbestyrkande kommer att krävas. En auktoriserad revisor på övriga 

revisionsbyråer skriver att utbildningskraven är en förutsättning för att kunna bestyrka 

hållbarhetsrapporter. Medan en partner på Big4-revisionsbyrå säger att det är enklare för 

revisorer att bygga vidare på bestyrkande av hållbarhetsrapporter eftersom de har en 

kompetens-kombination av hållbarhet, revision och bestyrkande och att integrationen mellan 

hållbarhet och det finansiella är en viktig funktion. Det är ingen inom revisionsprofessionen 

som belyser någon saknad kompetens, däremot är de positiva till kommande utbildningar och 

lägger en betoning på vikten av grundläggande kompetenser i det finansiella området. Boiral 

et. al (2019) konstaterade att hållbarhetskompetenser kan ta lång tid att utveckla men att 

revisorer kompenserade bristen i kompetens med experter i revisionsteamen. I denna studie 

verkar resultaten peka åt samma håll. Revisionsbyråerna säger att de behöver rekrytera andra 

typer av kompetenser än de traditionella, eftersom branschen genomgår en omställning när det 

gäller arbetssätt, verktyg och kompetenser. Branschomställningen och kompetensbristen i 

hållbarhet tyder på att revisorer kommer behöva utöka sina kompetensområden och vidga 
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utbildningen. Men i denna studies resultat finns inga indikationer på att en sådan utökning har 

påbörjats.  

Ett resultat som är i linje med Christensen et. al (2019) poäng, om att investera i mänsklig 

kompetens, är att aktörer utanför professionen menar att Universitet och Högskolor behöver 

införa nya kurser för att tillgodose kompetens som behövs vid bestyrkande av 

hållbarhetsrapporter. Ett annat argument i denna studie som talar för nödvändiga investeringar 

är att aktörer inom revisionsprofessionen poängterar att yngre revisionsmedarbetare måste inför 

examinationen arbeta praktiskt med bestyrkande av hållbarhetsrapportering. En utmaning som 

också är värt att nämna i detta sammanhang är att RI och en aktör inom revisionsprofessionen 

identifierat en utmaning med just kompetensförsörjningen hos de mindre revisionsbyråerna, 

eftersom de oftast inte reviderar företag som åläggs att rapportera enligt nuvarande eller 

framtida direktivet.  

Sammanfattningsvis är resultaten i denna del av studien i likhet med vad tidigare forskning 

kommit fram till. Martinez et. al (2021) kom fram till att revisorer hade brist i 

hållbarhetskompetens och även om revisionsprofessionen inte uttalar någon specifik saknad 

kompetens, erkänner några att hållbarhetsbestyrkande blir en utmaning. Christensen et. al 

(2019) menade att investeringar i mänsklig kompetens behövs och i denna studie finns där 

indikationer på att revisionsprofessionen hänvisar till utbildning i hållbarhet för revisorer. 

Revisorns finansiella expertkompetens lyfts fram och används precis som Quack (2013) 

menade som makt över, makt att och makt med för att få inflytande i regleringen.  

6.2.2 Vem som bör bestyrka 

Dixon et. al (2004) ifrågasatte revisorers förmåga att delta i bestyrkandet av 

hållbarhetsrapporter på grund av bristen på viktiga egenskaper och misslyckandet att ta itu med 

frågorna genom att utveckla principer och riktlinjer. Kritiken från Dixon et. al (2004) kan 

besvaras med framtagandet av EUs gemensamma redovisningsstandarder. RI uttrycker i en 

debattartikel att när EFRAGs gemensamma redovisningsstandarder finns på plats, har revisorn 

en central roll vid bestyrkandet av hållbarhetsrapporter för att ge samhället en mer tillförlitlig 

bild och ökad relevans av hållbarhetsarbetet i Sverige. 

Resultaten i denna studie visar att majoriteten av revisionsprofessionen uttrycker att revisorn 

bör vara den självklara att bestyrka hållbarhetsrapporter, vilket kan styrka tidigare forskning 

om att revisionsprofessionen har ett kommersiellt intresse i nya affärsområde (Carter et. al, 
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2015). En hållbarhetsetsexpert inom CSRD-området konstaterar också att revisionsbyråer är ett 

bolag som drivs av vinstintresse.  Power (1997) hävdade att revisorer är angelägna om att 

behålla sin plats i hierarkin om expertkompetens. En auktoriserad revisor på Big4-revisionsbyrå 

skrev att revisorers förtroendeingivande yrke ställs på sin spets och därför behöver ta 

hållbarhetsfrågan på yttersta allvar. Big4-revisionsbyråer hänvisar också till deras 

samhällsnytta för att legitimera sig som självklara att bestyrka. Enligt denna studie har 

expertkompetens en central roll i att påverka i samhället.  

Power (1997) menade att revisionsprofessionen själva förespråkat en expertkompetens och att 

de använt sig av olika strategier för att anta rollen som bestyrkare. Quack (2013) menade också 

att osäkerheten i lagstiftningen var en annan anledning som ökade professionens roll. FARs VD 

säger att bestyrkandet ligger inom ramen för revisorns uppdrag eftersom hållbarhetsrapporten 

ska utgöra en del av förvaltningsberättelsen. Hållbarhetsexperten inom CSRD-området säger 

också att det blir svårt vart ansvarsgränsen ska gå om det är någon annan än revisorn som 

bestyrker hållbarhetsrapporten, men betonar att åsikten gäller för det liggande CSRD-förslaget.  

Finansinspektionen skriver att revisorers krav på kompetens bör tydliggöras för att de ska kunna 

bestyrka. Svenskt Näringslivs tycker att bestyrkande av hållbarhetsrapporter bör vara en tjänst 

som företag fortsättningsvis själva kan välja, men ingenting om vem som bör bestyrka. De enda 

i denna studie som inte håller med om att revisorn är den självklara att bestyrka 

hållbarhetsrapporter är övriga revisionsbyråer, de är tysta i de debattartiklar som analyserats i 

studien. Det har genom de internetbaserade intervjuerna konstaterats att de är eniga om att 

bestyrka hållbarhetsrapporter inte är något de är särskilt insatta i eller intresserade av att göra. 

De medger att det blir en utmaning att ge sig in i området eftersom de säger att det är bolagets 

siffror de är specialiserade på. Enligt Nordiska Revisorsförbundet och Hållbarhetsexperten 

inom CSRD kan en anledning vara att små revisionsbyråer inte arbetar med hållbarhetsområdet 

i samma grad som Big4-revisionsbyråer. Andra aktörer inom revisionsprofessionen uttrycker 

också att det kan bli en överlevnadsfråga för små revisionsbyråer, eftersom de inte har 

kompetensen att bestyrka hållbarhetsrapporter. De blir inte attraktiva för blivande revisorer och 

kommer därför vara i behov av att utföra bestyrkande av hållbarhetsrapporter.  

Sammanfattningsvis är resultaten i denna del av studien att små revisionsbyråer inte är särskilt 

intresserade av att bestyrka hållbarhetsrapporter, medan Big4-revisionsbyråer är engagerade i 

att få detta uppdrag. Big4-revisionsbyråerna nämner inte någon saknad kompetens för att 
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revisorn ska kunna bestyrka rapporterna, men erkänner att det blir en utmaning. Resultaten 

antyder på att lösningen är enkel, nämligen att tillsätta utbildning och experter i 

revisionsteamen. 

6.3 Revisionsprofessionens strategier i mottagandet av 
CSRD 

Power (1997) sa att revisionsprofessionen använde sig av tre olika strategier för att legitimera 

sig som experter. En av strategierna är att revisorer hävdar likheten i kompetens inom finansiell 

och hållbarhets bestyrkande. Ett uttalande som påvisar en sådan strategi som Power (1997) 

nämner, är att revisor på Big4-revisionsbyrå nämner att hållbarhetsinformationen alltmer 

kommer att jämställas med den finansiella informationen och att hållbarhetsfrågor aldrig varit 

så kopplade till den finansiella redovisningen som de är nu. En auktoriserad revisor vid Big4-

revisionsbyrå betonar att kopplingen mellan finansiell information och hållbarhetsinformation 

är stark och därför är det naturligt att revisorn bestyrker. En redovisningsspecialist på Big4-

revisionsbyrå säger också att bestyrkande av hållbarhetsrapporter kommer likställas med 

bestyrkande av finansiella rapporter. En partner på Big4-revisionsbyrå säger att en integration 

mellan finansiella och hållbarhetsrapporter är nödvändig för att allt ska fungera. 

Den andra strategin som Power (1997) nämner är förmågan att särskilt vädja till relevansen av 

den finansiella revisionskompetens för att behålla sin plats i hierarkin av expertkompetens. Ett 

uttalande som är i linje med strategin kommer från en hållbarhetsexpert på FAR som säger att 

revisorns grundläggande kompetens på det finansiella området är otroligt värdefullt när 

hållbarhetsbestyrkande ska utvecklas. FARs VD säger också att “hållbarhetsbestyrkandet ligger 

inom ramen för revisorns uppdrag eftersom informationen ska utgöra en plats i 

förvaltningsberättelsen”. Ett annat uttalande som kan passa in under denna strategi är att VDn 

hänvisar till revisorernas tillsyn och påpekar avsaknaden av likartad tillsynsmyndighet för en 

eventuell extern bestyrkare.  

Den sista strategin är att revisorer stärker sin ställning med vetenskapliga argument (Power, 

1997). I denna studie har inga argument som kan styrka denna strategi uttryckts. Däremot kan 

studiens resultat ge indikationer på en ny strategi som svenska revisionsprofessionen använder, 

men som inte ingår i Power (1997) strategier. Den nyfunna strategin är revisionsprofessionens 

återkommande uttalande om revisorns nuvarande kompetens. Ett uttalande som kan likställas 

med den nya strategin, är att de flesta revisorer på Big4-revisionsbyråer pratar om kraften i 
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revisorns nuvarande kompetenser. FARs VD säger att revisorn redan har 

hållbarhetskompetensen, även de verktyg och processer som bäst lämpar sig för att bestyrka, 

vilket också kan likställas med den nya strategin. RI säger däremot att det finns en utmaning i 

kompetensförsörjningen och förändringen av examineringen. Flera uttalande och företeelser 

kan passa in i den nya strategin. Ett annat uttalande är när FARs VD säger att revisorer är väl 

insatta i företagen. En företeelse är informationen Big4-revisionsbyråerna anger på respektive 

hemsidor. I informationen beskriver de förändringar för företag vid införandet av CSRD och 

uppmanar företag att redan nu börja utveckla hållbarhetsarbetet och välkomnar att ta kontakt 

med dem. Denna information kan tyckas inge en känsla av säkerhet i hållbarhetsrapportering 

och att kompetensen redan finns.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att expertkompetensen i finansiell revision bidrar till det 

legitima inflytande i regleringen på makro- och mikronivå. Den finansiella kompetensen är 

anledningen till makt att framföra synpunkter. Power (1997) menade att strategierna först och 

främst fokuserade på revisorns förmåga att kunna ha inflytande i reglering av 

hållbarhetsrapportering. Den nyfunna strategin är att revisionsprofessionen använder sin 

självutnämnda expertkompetens i hållbarhet för att legitimera utökandet av monopolet på 

revisionsområdet. Quack (2013) menade att expertkompetens bidrog till de tre 

kombinationerna, makt att, makt över och makt med. I denna studies resultat förklaras makt-

kombinationen genom remissvar, expertkompetens och relationen icke-statliga aktörer har med 

professionen kan de framföra synpunkter i CSRD-förslaget. Kopplingen mellan makro- och 

mikronivån i denna studie är revisionsprofessionens strategier och utifrån makronivån är det 

nödvändigt att professionen med sin expertkompetens accepterar lagändringen. För att 

professionen ska acceptera behöver de lämna synpunkter, först då uppstår spridning och därmed 

jämförbarheten. 
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7. Diskussion och Slutsats 
I studiens sista kapitel uppnås syftet och forskningsfrågan besvaras med hjälp av de mest 

utmärkande resultaten från analysen. Vidare presenteras studiens praktiska och empiriska 

bidrag. Därefter förklaras studiens begränsningar följt av förslag på framtida forskning. 

7.1 Vilka strategier använder revisionsprofessionen i 
mottagandet av CSRD 

Studiens syfte var att förstå svenska revisionsprofessionens påverkan av CSRD och varför de 

använder strategier i mottagandet av direktivet. Forskningsfrågan var vilka strategier 

revisionsprofessionen använder i mottagandet av CSRD. Syftet uppnås genom att förklara 

regleringen av kraven och sedan besvara forskningsfrågan genom Powers (1997) strategier. I 

studien identifieras en länk mellan makro- och mikronivåerna, hur revisionsprofessionen 

använder sig av strategier i mottagandet av CSRD. Kravet bestyrkande av hållbarhetsrapporter 

har varit fokus i denna studie och det är där forskningsfrågan kan besvaras, men för att förstå 

revisionsprofessionens mottagande av CSRD behövs även en förståelse för kravet, 

gemensamma redovisningsstandarder. 

I spridningen av EFRAGS gemensamma redovisningsstandarder är det nödvändigt att få 

acceptans av revisionsprofessionen för att EU ska uppnå önskan om jämförbarhet. Jansson 

(2020) menade att revisorers antagande av gemensamma redovisningsstandarder normaliserade 

standarderna in i samhället. Revisionsprofessionen är eniga om att gemensamma 

redovisningsstandarder är en förutsättning för att hållbarhetsrapporter ska kunna bestyrkas, men 

vissa aktörer hävdar att standarderna borde utformas internationellt. International 

Sustainability Standards Boards arbete med att utveckla internationella 

hållbarhetsredovisningsstandarder görs för att få internationell jämförbarhet och högre 

trovärdighet. Hållbarhetsexperten inom CSRD-området tydliggjorde däremot att det finns 

skillnader i kultur, därför behöver inte EUs gemensamma redovisningsstandarder vara en 

nackdel i förhållande till jämförbarhet och trovärdighet inom EU.  

Revisionsprofessionen är positiva till att hållbarhetsrapporter ska bestyrkas. Carter et. al (2015) 

menade att revisorer har egenintresse i ett utökat arbetsområde. Malsch (2013) menade därför 

att det är en väntad åsikt från professionen. I denna studie har det observerats att 

revisionsprofessionen har inflytande på grund av sin expertkompetens i det finansiella området. 

Men samtidigt visar resultaten också att vid bestyrkande av hållbarhetsrapporterna kommer det 
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att krävas kompetenser inom hållbarhetsområdet. Christensen et. al (2019) hävdade också att 

det behövdes investeras i mänsklig kompetens. Denna studies resultat kom även fram till att 

utbildning inom hållbarhet behövs, samtidigt som Big4-revisionsbyråer förlitar sig på 

experternas kompetens i revisionsteamet. Boiral et. al (2019) skrev att revisorns naturliga roll i 

hållbarhetsbestyrkande undergrävs i brist på utbildning inom hållbarhet. Resultatet visar att det 

inte räcker med att förlita sig på sitt team, utan att revisorer kommer behöva ha en hög nivå på 

sitt eget kunnande inom hållbarhet. Martinez et. al (2021) kom också fram till att det krävs 

utbildning för revisorer i ett nytt område. Resultaten i denna studie visar också att utbildning 

kommer att krävas, men revisorer är vana att utbilda sig och ser inte det som ett problem med 

att utbilda sig inom hållbarhet utan är något som ingår i revisorns dagliga rutiner. 

Revisionsprofessionen har den finansiella kompetensen och makt att lämna synpunkter i statliga 

förändringar, även revisorer och FAR som är icke-statliga aktörer.  Men resultaten i denna 

studie visar att revisorer inte har tillräcklig kompetens i hållbarhetsområdet, trots detta kan 

revisorer inneha makt att göra inflytande i CSRDs krav om bestyrkande. Quack (2013) hävdade 

att osäkerheten i lagstiftningen var en anledning som ökade professioners roll. Studiens resultat 

visar att revisorer har makt över när de har indirekt inflytande, genom medlemskapet i FAR, i 

att lämna synpunkter om CSRD-förslaget.  Medlemskapet i FAR och inflytandet är grundat i 

deras expertkompetens. En slutsats som kan identifieras utav makt att och makt över är att 

revisorer har inflytande på grund av expertkompetensen, vilket är anmärkningsvärt eftersom i 

studien har resultatet visat att de inte har expertkompetens inom hållbarhet. Studiens resultat 

tyder också på att det är legitimt att revisionsprofessionen uttrycker sig i reglering av 

odefinierade område, detta ska läsas tillsammans med att en begränsning i denna studie har varit 

att debatter från samhället och investerare inte har sökts upp i denna studie. Malsch (2013) har 

också ifrågasatt det legitima anspråket revisorer har på grund av expertkompetensen i det 

finansiella. Ett resultat i studien följer Quacks (2013) resonemang med att makt med kan 

innehas i frågor om hållbarhetsbestyrkande via expertkompetens eftersom det finns en naturlig 

relation mellan revisorn och revisionsprofessionen.  

Länken mellan makro- och mikronivåerna i studien är revisionsprofessionens strategier i 

mottagandet av CSRD. Studiens forskningsfråga har besvarats utifrån Powers (1997) tre 

strategier. Powers (1997) första strategi är att revisionsprofessionen hävdar likheten i 

kompetens inom finansiell och hållbarhets bestyrkande. Big4-revisionsbyrå uttrycker att 

hållbarhet aldrig varit så kopplat med det finansiella och resultaten i studien visar även att 



      Bagler & Sunesson 

 

45 

 

integrationen mellan dessa två är nödvändig. Vidare har resultat i denna studie också visat att 

utbildning inom hållbarhet kommer behövas men det är inte påbörjat ännu. Andra resultat i 

studien visar också att hållbarhetskompetensen är en viktig grund för att revisorn ska kunna 

hävda fördelar av integrationen mellan hållbarhet och revision. En annan strategi som används 

för att revisorn ska bestyrka är att de har den grundläggande kompetensen i det finansiella och 

därmed kan utveckla hållbarhetskompetenser enklare än en extern part. Resultaten i denna 

studie visar att Big4-revisionsbyråer är måna om att vilja bestyrka, men små revisionsbyråer är 

inte lika intresserade. Revisionsprofessionen är också väldigt framåt med att revisorer är den 

naturliga bestyrkaren med tanke på deras vana i den finansiella revisionen. Power (1997) skrev 

att revisionsprofessionen använder en liknande strategi för att behålla sin plats i hierarkin av 

expertkompetens.  

Powers (1997) tredje strategi om att revisionsprofessionen stärker sin ställning med 

vetenskapliga argument kan inte identifieras i denna studies resultat. Däremot har en ny strategi 

utvecklats från studiens resultat som svenska revisionsprofessionen använder sig av vid 

mottagandet av CSRD. Denna strategi är att revisionsprofessionen inger en känsla av revisorers 

säkerhet i hållbarhetskompetens, för att utöka monopolet inom revision. De anser att de redan 

innehar kompetensen och har rätt verktyg för att bestyrka rapporterna. Revisionsprofessionen 

förespråkar sig själva som bestyrkare av hållbarhetsrapporter i debatter som analyserats i denna 

studie. De hävdar att de är väl insatta i företagens processer och därmed ska vara de som 

företagen lutar sig mot i detta osäkra och nya område. Studiens resultat antyder att Big4-

revisionsbyråer är lugna och väntar på färdigställandet av CSRD-förslaget. Pimentel och 

Boulianne (2021) beskrev hur professioner kan anpassa sin yrkesidentitet för att svara på yttre 

hot. Resonemanget kan kopplas till att revisionsprofessionen använder sig av expertkompetens 

för att utöka monopolet i revisionsområdet och även få inflytande i synpunkter på CSRD-

förslaget. Det som tyder på att det enbart är en strategi är att det går emot andra resultat i denna 

studie, som däremot visar att revisorer inte har hållbarhetskompetens för att kunna bestyrka 

hållbarhetsrapporterna.  

Studiens resultat visar att det finns blandade åsikter från revisorer om vem som bör bestyrka 

hållbarhetsrapporterna. Det kan bli en utmaning för små revisionsbyråer, eftersom de har 

svårare att ge den praktiska kompetensen, kring hållbarhetsrapportering, till blivande revisorer. 

Studien visade att revisionsbyråer, som inte är Big4, inte är intresserade av att bestyrka 

hållbarhetsrapporter. De anser att de har fullt upp med den finansiella revisionen, därför tycker 
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de att en extern part kan var den som bestyrker. Dixon et. al (2004) menade att revisorer kan 

spela en stor roll i bestyrkande av hållbarhetsrapporter men poängterade att de endast besitter 

en del av de kompetenser och erfarenheter som krävs för att utföra bestyrkandet. Trots att 

revisionsbyråer verkar ha blandade uppfattningar om vem som ska bestyrka 

hållbarhetsrapporter visar studiens resultat på att revisorer har en central roll i 

hållbarhetsområdet. Resultat i studien visar att om det skulle bli en extern part som bestyrker 

hållbarhetsrapporterna kan det bli svårt med vart ansvarsgränsen ska gå, detta leder till att 

kraven på revisorn bör tydliggöras. Det måste också tillsättas en tillsynsmyndighet, likt RI som 

har tillsyn över revisorer i det finansiella bestyrkandet.  

Avslutningsvis verkar revisionsprofessionen vara säkra på att det är revisorn som ska bestyrka 

hållbarhetsrapporterna, men att utbildning kommer behövas. Revisionsprofessionen är också 

medvetna om att det blir en utmaning för små revisionsbyråer eftersom de inte har uppdrag 

inom hållbarhetsbestyrkande i den utsträckning som Big4-revisionsbyråer har. Däremot antyder 

denna studies resultat att det finns en oro hos revisionsprofessionen att bestyrkandet av 

hållbarhetsrapporter kan delegeras till en extern part. Professionen förespråkar revisorns 

naturliga kompetens i hållbarhet genom att uttrycka ett lugn och hävda säkerhet inom 

hållbarhetsområdet, vilket har identifierats som en ny strategi utöver Powers (1997) tre 

strategier. Enligt denna studies resultat använder revisorer denna “nya” strategi och de andra 

två strategierna, för att få ett utökat monopol i revisionsområdet. 

7.2 Bidrag 

Studiens syfte var att förstå svenska revisionsprofessionens påverkan av CSRD och varför de 

använder strategier i mottagandet av direktivet. CSRD är fortfarande ett förslag därför är det ett 

relativt outforskat ämne, ett bidrag är att med denna studie utöka förståelsen av påverkan i 

tvingande reglering och specifika strategier som revisionsprofessionen använder för att behålla 

sin hierarki i expertkompetens. På makronivån i studien har det konstaterats att 

revisionsprofessionen är eniga om att gemensamma redovisningsstandarder är en förutsättning 

för att bestyrkande ska kunna göras. På mikronivån kan denna studie påvisa vilka utmärkande 

strategier revisionsprofessionen använt sig av i mottagandet av CSRD-förslaget. Förståelsen 

kan bidra med insikter till förbättringar inför implementeringen i svensk lagstiftning. Studien 

bidrar både praktiskt och teoretiskt till den framväxande litteraturen kring bestyrkande av 

hållbarhetsrapportering då det är ett nytt och osäkert område och för att marknaden för 
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bestyrkande av hållbarhetsrapporter utvecklas snabbt (Ruiz-Barbadillo & Martínez-Ferrero, 

2022). 

Det främsta praktiska bidraget är den nya strategin som identifierats, där revisorn 

återkommande förespråkar expertkompetensen inom hållbarhet för att behålla sitt monopol i 

revisionsområdet. Revisorer tenderar att uttrycka sig som självklara att bestyrka i stället för att 

se problem eller betona begränsningar inför bestyrkandet av hållbarhetsrapporterna. Boiral et. 

al (2019) skrev att det inte räcker med att aktörer inom revisionsprofessionen anser sig besitta 

kompetens i det finansiella för att hävda relevans i bestyrkande av hållbarhetsrapporter, utan de 

behöver hållbarhetsutbildning. Resultaten i denna studie visar på samma sätt att 

revisionsprofessionen anser att de ska bestyrka eftersom de har naturlig kompetens, men det 

finns ändå indikationer på att utökad utbildning kommer att behövas. Martinez et. al (2021) 

kom fram till liknande resultat i deras studie att revisorer har brister i utbildning på 

hållbarhetsområdet. I denna studie har det framkommit att revisorer inte påbörjat utbildningen 

av hållbarhetskompetenser, eftersom implementeringen av kraven i CSRD inte är färdigställda. 

En förbättring som kan identifieras i denna studie är att de behöver vara förberedda och börja 

kompetensutökningen redan idag.   

Ett annat praktiskt bidrag är att små revisionsbyråer kommer att behöva förbereda sig för att 

överleva. Små revisionsbyråer arbetar inte med hållbarhetsrapportering i samma utsträckning 

som Big4-revisionsbyråer. Det kan bli ett problem att attrahera nyutbildade ekonomer, eftersom 

utbildningskraven kommer förändras i takt med implementeringen av CSRD. Nyutbildade 

ekonomer som vill bli auktoriserade revisorer kommer behöva den praktiska erfarenheten av 

hållbarhetsrapportering inför examineringen. Problemet kan bli så pass långtgående att 

nyutbildade endast kommer söka sig till Big4-revisionsbyråer, eftersom där finns uppdragen 

kring hållbarhetsrapportering. Vidare framkom även att den teoretiska kompetensen kring 

hållbarhet kommer att behövas redan från Högskolan.  

Ett teoretiskt bidrag kan vara att studien undersökt en ny reglering på makro- och mikronivå 

utifrån institutionell teori och professionsteori. Metoden i studien kan ge nya insikter i hur 

revisionsprofessionen mottar reglering. Det mest framhävande bidraget utifrån makro- och 

mikromodellen är att se länken som är revisionsprofessionens strategier i mottagandet av 

CSRD. Studien kan därför bidra till litteraturen inom reglering av hållbarhetsrapportering. 
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7.3 Begränsningar och förslag på framtida forskning 

Begränsningar i studien som indikerats har medfört till förslag för framtida forskning. 

Resultaten i studien kan inte generaliseras och på grund av studiens begränsade omfattning kan 

resultatet tolkas missvisande. Studien är skriven i revisorernas mest hektiska period därför är 

den främsta begränsningen de få antalet intervjuer. En annan begränsning är att endast 

revisionsprofessionen utforskats, åsikter från samhället och investerare har inte sökts upp i 

denna studie.  

Framtida forskning kan bestå av en metodkombination av kvalitativ med fler intervjuer och 

komplettera med en större kvantitativ metod, för att kunna generalisera resultatet. En annan 

möjlig framtida forskning skulle kunna vara att undersöka investerares åsikter om vem som bör 

bestyrka hållbarhetsrapporterna. Det skulle också vara intressant att få en inblick av intressenter 

och andra aktörers uppfattningar om revisionsprofessionens inflytande i reglering, eftersom 

denna studie antyder att synpunkterna från revisionsprofessionen anses vara legitima från andra 

aktörer. En annan möjlig framtida forskning är om revisionsprofessionens strategier även är 

återkommande i andra EU-länder. Samtidigt skulle en jämförelse av länderna kunna göras, om 

de är mer förberedda än Sverige. Slutligen indikerar resultaten i denna studie på att mer framtida 

forskning behövs om utbildningskraven och vilken specifik kompetens bestyrkare av 

hållbarhetsrapporter bör besitta. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Tidslinje NFRD till CSRD 
Tabell 2  

Tidslinje NFRD till CSRD 

Datum Händelse 

2014 (-2017) Företag som omfattades av NFRD ålades att rapportera i enlighet med direktivets 

bestämmelser första gången 2018 (för budgetåret 2017). 

Mars-juli 2018 Öppet offentligt samråd på nätet för att förbereda kontrollen av ändamålsenligheten i 

NFRD 

 

29 maj 2018 Europaparlamentet efterlyste en vidareutveckling av rapporteringskraven inom ramen för 

NFRD. 

Februari-mars 

2019 

Riktat samråd på nätet för att hjälpa till att ta fram riktlinjer för klimatrelaterad 

rapportering. 

Under 2019 EU-Kommissionen offentliggjorde ytterligare riktlinjer om rapportering av 

klimatrelaterad information. Dessa riktlinjer har inte i tillräcklig utsträckning förbättrat 

kvaliteten på den information som företag offentliggör i enlighet med NFRD. Europeiska 

kommissionen åtog sig att föreslå en översyn av NFRD i den europeiska gröna given och 

dess arbetsprogram för 2020. 

December 2019-

mars 2020 

Riktat samråd på nätet med företag som omfattas av NFRD, som genomfördes för 

kommissionens räkning av externa konsulter. 

Januari-februari 

2020 

Återkoppling på nätet för kommissionens inledande konsekvensbedömning inför 

översynen av NFRD. 

 

Februari-juni 

2020 

Öppet offentligt samråd på nätet om översynen av NFRD. 

Mars-maj 2020 Riktad webbenkät för små och medelstora företag om hållbarhetsrapportering. 
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17 december 

2020 

Europaparlamentets välkomnade kommissionens åtagande att se över NFRD. De 

efterlyste en utvidgning av tillämpningsområdet för NFRD till ytterligare kategorier av 

företag och välkomnade kommissionens åtagande att utveckla EU-standarder för 

hållbarhetsrapportering. Europaparlamentet ansåg också att hållbarhetsinformation som 

offentliggörs av företag i enlighet med direktivet om hållbarhetsrapportering bör bli 

föremål för en obligatorisk revision. 

April 2021 EU-Kommissionen offentliggjorde en kontroll av ändamålsenligheten i EU:s regelverk 

för finansiell och hållbar företagsrapportering, tillsammans med en obligatorisk översyn 

av vissa aspekter av NFRD. 

21 april 2021 Förslaget till CSRD presenterades. 

23 april 2021 Regeringskansliet skickade ut till svenska företag att lämna in synpunkter som de sedan 

tog vidare med EU. 

7 maj 2021 FAR skickade anförande om deras yttrande till Justitiedepartementet, Regeringskansliet. 

Juni 2022 CSRD ska börja första halvan av 2022. 

2023 Företag som omfattas av CSRD ska börja rapportera i enlighet med direktivets 

bestämmelser. 

2024 Revisor eller annan granskare ska granska företags hållbarhetsrapporter (budgetåret 

2023). 

Kommentar. Tidslinjen är strukturerad utifrån datum och kort beskrivning av händelse (European Commission, 

2021). 
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Bilaga 2 - Förteckning över analyserade dokument 
Tabell 3  

Förteckning över analyserade dokument 

Aktör Debattör Källa Innehåll 

Andra aktörer inom 

revisionsprofessionen 

Helene Agélii, 

Generalsekreterare. 

Nordiska 

Revisorsförbundet 

Revisionsvärlden 2021-11-21 

"Nytt EU-förslag hot mot små 

revisionsbyråer" 

CSRD medför hållbarhetsarbete, något 

som revisionsbyråer inte har gjort 

tidigare.  

 https://revisionsvarlden.se/nytt-eu-forslag-hot-mot-sma-revisionsbyraer/ 

FAR Charlotte Söderlund, 

Auktoriserad 

hållbarhetsrevisor på EY 

och ledamot i FAR:s 

Specialistgrupp Hållbarhet 

Balans 2021-10-07 "Hållbarhet 

i rampljuset" 

Intervju med Charlotte om hållbarhet 

 https://tidningenbalans.se/artikel/hallbarhet-i-rampljuset 

Aktörer utanför 

revisionsprofessionen 

Klas Sundberg & Asif M 

Huq, Verksamma lärare i 

företagsekonomi på 

Högskolan Dalarna och 

Gävle 

Balans 2021-11-02 

"Hållbarhetambitioner i 

svenska stora företag" 

Ökat intresse av hållbarhet från bland 

annat revisionsprofessionen  

 https://tidningenbalans.se/artikel/hallbarhetsambitioner-i-svenska-stora-foretag 

Revisorer Big4 

revisionsbyråer 

Sven-Arne Nilsson, 

Verksam vid Deloitte 

Balans 2022-02-08 "Elva teser 

om framtiden för extern-

redovisning – mer gröna och 

mer digitala rapporter" 

Vikten av hållbarhetsrapportering 

https://tidningenbalans.se/artikel/elva-teser-om-framtiden-for-externredovisning-mer-grona-och-mer-digitala-rapporter 

RI Per Johansson, Chef för 

Revisorsinspektionen 

Balans 2019-02-18 

"Hållbarhetsrapportering – 

något vi måste kunna lita på" 

Hållbarhet blir en allt viktigare del i 

rapporteringen men systemet uppvisar i 

dag stora brister. 

 https://tidningenbalans.se/artikel/hallbarhetsrapportering-nagot-vi-maste-kunna-lita-pa 

Revisorer Big4 

revisionsbyråer 

Fredrik Ljungdahl, PwC 

Sustainability & Climate 

Change. 

Balans 2019-02-28 "Stora 

brister i lagstadgade 

hållbarhetsrapporter" 

Brister i hållbarhetsrapporter från år 2018 

(NFRD) 

https://tidningenbalans.se/artikel/stora-brister-i-lagstadgade-hallbarhetsrapporter 
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FAR Yvonne Jansson, 

Auktoriserad 

Redovisningskonsult FAR, 

kvalitet och hållbarhet 

Balans 2020-06-08 "8 frågor 

och svar om hållbarhet i 

coronatider" 

Revisorns ansvar för hållbarhetsrapporten  

https://tidningenbalans.se/artikel/8-fragor-och-svar-om-hallbarhet-i-coronatider 

FAR Charlotte Söderlund, 

Hållbarhetsrevisor och 

ledamot i FAR:s 

Specialistgrupp Hållbarhet 

& Torbjörn Westman, 

Ordförande i FAR:s 

Specialistgrupp Hållbarhet 

och till vardags ansvarig 

för granskningstjänster på 

KPMG. 

Balans 2022-01-18 "Förändrad 

revisorsroll med ny hållbarhets-

rapportering" 

CSRD är en stor och komplex 

omställning som påverkar revisorsyrket 

från grunden 

https://tidningenbalans.se/artikel/forandrad-revisorsroll-med-ny-hallbarhetsrapportering 

Revisorer Big4 

revisionsbyråer 

Johan Rippe, revisor och 

delägare i PwC & Pernilla 

Lundqvist, 

redovisningsspecialist på 

EY & Stefan Pärlhem, chef 

för Bokföringsnämnden 

Balans 2021-09-13 "Historiskt 

skifte för årsredovisningar" 

Storföretagens årsredovisning är på väg 

att förändras i grunden pga. CSRD. 

https://tidningenbalans.se/artikel/historiskt-skifte-for-arsredovisningar 

FAR Karin Apelman, VD FAR Balans 2021-05-26 "Grön 

rapprtering behöver också 

granskas" 

Karin på FAR skriver om CSRD  och att 

revisorn självklart ska granska. Det är 

naturligt och effektivt att det är bolagets 

valda revisor som utför denna 

granskning. 

https://www.tidningenbalans.se/artikel/gron-rapportering-behover-ocksa-granskas?_ga=2.57125674.1260201228.1646731770-

1334630915.1646731770 

FAR Yvonne Jansson, 

Auktoriserad 

Redovisningskonsult FAR, 

kvalitet och hållbarhet 

Balans 2021-09-06 "7 frågor 

och svar om hållbart arbete på 

egna byrån" 

Frågor och svar om hållbarhetsarbete på 

revisionsbyrå. 

https://www.tidningenbalans.se/artikel/7-fragor-och-svar-om-hallbart-arbete-pa-egna-byran 

FAR Johan Rippe, Ordförande 

FAR:s Strategigrupp 

Revision & Peter 

Lindstrand, Ordförande 

FAR strategigrupp Skatt & 

Balans 2022-01-10 "Heta 

branschfrågor 2022 – det här 

säger experterna" 

De viktigaste frågorna inom revision, 

redovisning, skatt och lön under första 

halvåret 2022 
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Sara Uhlén, Ordförande 

FARs strategigrupp med 

redovisning och 

lönekonsulter & Pernilla 

Lundqkvist, 

Redovisningsspecialist 

https://www.tidningenbalans.se/artikel/heta-branschfragor-2022-det-har-sager-experterna 

Revisorer Big4 

revisionsbyråer 

Deloitte, KPMG, GT, 

PWC, BDO, Mazars, 

Aspia, EY 

Balans 2022-02-07 "Enkät: Så 

rekryterar storbyråerna 2022" 

Hur kompentensbehovet är förändrat 

https://tidningenbalans.se/artikel/enkat-sa-rekryterar-storbyraerna-2022 

FAR Sara Lissdaniels, 

Auktoriserad revisor FAR 

Balans 2022-01-21 

"Uppdatering av RevR 12 med 

anledning av EU:s gröna 

taxonomiförordning" 

Ändringen är en anpassning till CSRD, 

där förslaget är att 

hållbarhetsupplysningarna ska redovisas i 

förvaltningsberättelsen och ska granskas 

precis som övriga årsredovisningen. Det 

föreslås att granskningen till en början 

ska ske översiktligt men sedan på samma 

nivå som den finansiella rapporteringen. 

https://www.far.se/aktuellt/nyheter/2022/januari/uppdatering-av-revr12/ 

FAR Sara Lissdaniels, 

Auktoriserad revisor FAR 

Balans 2021-12-02 

"Revisorsgranskad 

hållbarhetsinformation på 

investerarnas önskelista" 

Klara och tydliga definitioner krävs innan 

kraven på rapportering och granskning 

införs i lag. 

https://www.far.se/aktuellt/far-bloggen/2021/december/revisorsgranskad-hallbarhetsinformation-pa-investerarnas-onskelista/ 

FAR Charlotte Söderlund, 

Auktoriserad revisor på EY 

och ledamot i FAR:s 

Specialistgrupp Hållbarhet 

Balans 2022-03-21 "Ska skapa 

världens bästa 

rapporteringsstandarder" 

EFRAG 

https://www.tidningenbalans.se/artikel/ska-skapa-varldens-basta-rapporteringsstandarder 

Revisorer Big4 

revisionsbyråer 

Josef Daoud, Auktoriserad 

revisor på EY 

Balans 2022-04-14 "Revisorer – 

vad vore världen utan oss?" 

Revisorns roll i samhället 

https://www.tidningenbalans.se/artikel/revisorer-vad-vore-varlden-utan-oss 

FAR Sara Lissdaniels, 

Auktoriserad revisor FAR 

& Yvonne Jansson, 

Auktoriserad 

Redovisningskonsult FAR 

Balans 2022-04-11 "CSRD och 

EU:s taxonomi är aktuella 

hållbarhetsfrågor" 

Information om CSRD 
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https://www.far.se/aktuellt/nyheter/2022/april/CSRD-och-eu-taxonomi-aktuella-hallbarhetsfragor/ 

Revisorer Big4 

revisionsbyråer 

Heidi Nestlén, Auktoriserd 

revisor 

Balans 2021-05-07 "Vår 

professionella bedömning 

riskerar att komma i 

skymundan" 

I samband med de ökade regel- och 

dokumentationskrav som genomsyrar 

branschen blir det ett allt större fokus på 

standardiserade mallar, checklistor och 

stickprovsmatriser. 

https://www.tidningenbalans.se/artikel/var-professionella-bedomning-riskerar-att-komma-i-skymundan 

Revisorer Big4 

revisionsbyråer 

Torbjörn Westman, 

Partner KPMG Sverige 

KPMG 2021 "NFRD blir CSRD 

– nya förändringar av direktivet 

i EU" 

De främsta uppdateringarna av CSRD: 

Fler bolag kommer att lyda under kravet 

för hållbarhetsrapportering inom EU. 

Krav på tredjepartsgranskning. 

Gemensamma standarder. Så vad händer 

nu? 

https://home.kpmg/se/sv/home/nyheter-rapporter/2021/04/nfrd-blir-csrd-nya-forandringar-av-direktivet-i-eu.html 

Revisorer Big4 

revisionsbyråer 

Karin Juslin & Isabelle 

Hammarström, Director, 

Sustainability & Climate 

Change, PwC Sverige 

PwC 2021-06-22 "Ökad 

förväntan på information ger 

ökade rapporteringskrav inom 

hållbarhet" 

PWC om ökade rapporteringskravet 

https://www.pwc.se/sv/finansiell-rapportering/rapporteringskrav-hallbarhet.html 

RI Revisorsinspektionen Strategiska plan RIs strategiska plan 2022-2026 

https://www.revisorsinspektionen.se/globalassets/webbplatsen/om-oss/strategisk-plan-2022-2026.pdf 

Aktörer utanför 

revisionsprofessionen 

Svensk 

värdepappershandel 

2021-05-10 Remissvar 

Andra aktörer inom 

revisionsprofessionen 

Nämnden för svensk 

redovisningstillsyn 

2021-05-10 Remissvar 

RI Revisorsinspektionen 2021-05-10 Remissvar 

Aktörer utanför 

revisionsprofessionen 

Finansinspektionen 2021-05-10 Remissvar 

Andra aktörer inom 

revisionsprofessionen 

Bokföringsnämnden 2021-05-10 Remissvar 

Aktörer utanför 

revisionsprofessionen 

Rådet för finansiell 

rapportering 

2021-05-10 Remissvar 

Aktörer utanför 

revisionsprofessionen 

Svenskt näringsliv Remissvar Remissvar 
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Aktörer utanför 

revisionsprofessionen 

Regeringskansliet 2021-06-23 Mötesanteckningar Remissvar 

Aktörer utanför 

revisionsprofessionen 

Naturvårdsverket Remissvar Remissvar 

FAR FAR 2021-05-07 Remissvar 

https://www.far.se/contentassets/5e464037aefc407094bff6e77cfb4039/far-remissvar-eu-kommissionens-forslag-om-

hallbarhetsrapportering-ju2021-01682.pdf 

EU, revisorer Big4 

revisionsbyråer och andra 

aktörer utanför 

revisionsprofessionen 

Online-event  

2022-03-30 

Debattseminarium om CSRD   

https://www.accountancyeurope.eu/events/csrd-state-of-play-before-the-final-eu-negotiations/ 

Revisorer övriga 

revisionsbyråer 

Små revisionsbyråer, 

Auktoriserad revisor 

Internetbaserad intervju 2022-

05-03 

 

Revisorer övriga 

revisionsbyråer 

Små revisionsbyråer, 

Auktoriserad revisor 

Internetbaserad intervju 2022-

05-03 

 

Revisorer Big4 

revisionsbyråer 

Big4, Auktoriserad revisor Internetbaserad intervju 2022-

05-03 

 

Revisorer övriga 

revisionsbyråer 

Mazars/BDO/GT, 

Auktoriserad revisor 

Internetbaserad intervju 2022-

05-03 

 

RI Hållbarhetsexpert inom 

CSRD-området och 

anställd hos RI 

Teams-intervju 2022-05-16  

Kommentar. Förteckning över analyserade dokument som består av 1 styck från Revsisionsvärlden, 18 stycken 

från Balans, 1 styck från KPMG, 1 styck från PwC, 2 stycken från EU, 1 styck från RI, 10 stycken remissvar, 1 

styck debattseminarium, 4 stycken Internetbaserade intervjuer och 1 styck Teams-intervju. Totalt 39 dokument. 
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Bilaga 3 - Kvalitativ enkät 

Till revisorer 

Vi heter Julia Bagler och Lisa Sunesson och studerar på Högskolan Kristianstad och skriver 

just nu vårt examensarbete. Vi intresserar oss för EUs direktiv, Corporate Sustainability 

Reporting Directive (CSRD), och hur direktivet mottas av revisorer. Införandet av CSRD 

kommer att innebära att hållbarhetsrapporterna nu ska bestyrkas och som en följd införs nya 

utbildningskrav. Frågan som intresserar oss mest är vilka utmaningar revisorer ser i att 

bestyrka hållbarhetsrapporterna. Frågorna tar max 5 minuter! 

OBS! Ni behöver inte känna till CSRD för att kunna svara på frågorna. Det är inget krav att 

svara på alla frågor. Det kommer givetvis att vara anonymt.  

Tack för att du har tagit dig tid till att svara på våra frågor och därmed hjälpt till att kunna 

bidra med kunskap inom uppfattningarna om utbildningskraven i CSRD. Vi önskar er en 

fortsatt trevlig dag! Med vänlig hälsning Julia Bagler och Lisa Sunesson  

 

1 Hur gammal är du? 

20-30 år 

31-40 år 

41-60 år 

60+ 

 

2 Vart arbetar du? 

PwC/EY/KPMG/Deloitte 

Mazars/BDO/GT 

Övriga 

 

3 Är du auktoriserad revisor? 

JA 

NEJ 

ANNAT 
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4 Har du erfarenhet av hållbarhetsrapportering? 

5 Vet du att det kommer nya utbildningskrav?  

(Dessa är de nya utbildningskraven: - Rättsliga krav och standarder rörande upprättande av 

årsredovisning och konsoliderad hållbarhetsrapportering. - Standarder för hållbarhetsrapportering. - 

Hållbarhetsanalys. - Den due diligence process som genomförs med avseende på hållbarhetsfrågor. - 

Rättsliga krav och yrkesregler rörande lagstadgad revision, bestyrkande som avser 

hållbarhetsrapportering och lagstadgade revisorer. - Standarder för hållbarhetssäkring.  

6 Vilka kompetenser saknar du för att bestyrka hållbarhetsrapportering?  

7 CSRD öppnar upp för att det kan vara en annan än revisorn som kan bestyrka 

hållbarhetsrapporterna, hur ser du på det?  

8 Vad är dina tankar om kravet att revisorn ska bestyrka hållbarhetsrapportering i framtiden? 

Vad ser du för fördelar och utmaningar med utbildningskraven och bestyrkandet? 
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Bilaga 4 - Intervju med Hållbarhetsexpert inom CSRD 

 

1 Hur länge har du arbetet på din arbetsplats?  

2 Vilka är dina uppgifter? 

3 Är du involverad i utformningen av examineringsfrågorna? 

4 Vilka kompetenser tycker du saknas inom revisionen för att kunna bestyrka 

hållbarhetsrapporter?  

5 CSRD öppnar upp för att det kan vara en annan än revisorn som kan bestyrka 

hållbarhetsrapporterna, hur ser du på det?  

6 Vem tycker du ska bestyrka hållbarhetsrapporterna? 

7 Vad tror du kommer förändras i examineringen av auktoriserade revisorer, i och med 

införandet av CSRDs nya utbildningskrav?  

8 Hur viktigt tycker du att det är med revisorns synpunkter om hållbarhetsbestyrkan? 

9 Vad ser du för fördelar och utmaningar med utbildningskraven och bestyrkande? 

10 Känner ni att RI har den kompetensen att bedriva tillsyn av bestyrkan av 

hållbarhetsrapporter? 
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Bilaga 5 - Operationalisering 
Figur 3  

Operationalisering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Kommentar. Modellen är en övergripande bild av hur forskningsfrågan besvaras med hjälp av teorier, teman, 

metoder och Powers (1997) tre strategier som revisionsprofessioner använder sig av. 

 

 

 

 

 

Vilka strategier använder revisionsprofessionen i mottagandet av 

CSRD? 

 

Powers (1997) 

strategier 

Dokumentära 

datakällor 

Internetbaserade 

intervjuer 

Mikronivå: 

Kompetenser 

Mikronivå: 

Vem som bör 

bestyrka 

Makronivå: Kraven 

-Gemensamma 

redovisningsstandarder 

-Bestyrka 

hållbarhetsrapporter 

Bakgrund 

CSRD 

Institutionell teori Professionsteorin 

Dokumentanalys 
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Bilaga 6 - Förteckning över citat 
Tabell 4  

Förteckning över citat 

 
Gemensamma redovisningsstandarder och 

bestyrkande av hållbarhetsrapporter 

Vem som bör bestyrka Kompetens 

EU “redovisningsstandarderna måste vara 

tydliga, mätbara och enkla” 

“fördelar och nackdelar som 

föreslås: Europaparlamentet 

är att uppnå 

en mindre 

marknadskoncentration då 

kan vi naturligtvis förstå det 

men du måste fråga dig själv 

om det är rätt verktyg för att 

uppnå det eftersom det kan 

finnas nackdelar med 

ineffektivitet 

förmodligen det stegvisa 

arbete som den befintliga 

revisorn av de finansiella 

rapporterna måste göra för 

att 

ge en försäkran om 

hållbarhetsrapporten, 

kommer sannolikt att vara 

mindre och enklare jämfört 

med när det skulle vara en 

annan leverantör av 

försäkringstjänsterna” 

 

RI “Här spelar revisionen en central roll 

genom sin granskande funktion men det 

behövs främst en harmonisering av 

redovisningen och en 

hållbarhetsrapportering som sker utifrån 

gemensamma och enhetliga principer och 

strukturer.” “Enligt Revisorsinspektionens 

mening  vore  en  bättre  lösning  att 

låta  den  globala  standardsättaren IAASB 

ta  fram  standarder  för  att hantera  detta, 

i den 

utsträckning  inte  den  existerande  standa

rden  för  bestyrkande  med  begränsad  sä

kerhet.” 

“Revisorer förväntas få en 

allt större roll i att granska 

företagens redovisning och 

rapportering av hållbarhet.” 

Utifrån myndighetens 

ansvarsområde ska särskilt 

framhållas det 

positiva i att 

hållbarhetsinformationen 

ska omfattas av ett 

bestyrkande och att detta ska 

utföras  av  kvalificerade  re

visorer.” 

“Samråda med 

branschorganisationen FAR 

och med 

revisionsföretagen.” 

“Samarbeta strategiskt med 

bl.a. Finansinspektionen, 

Ekobrottsmyndigheten, 

Skatteverket, 

Bokföringsnämnden och 

Bolagsverket.” 

"Avgörande för att 

Revisorsinspektione

n ska kunna utföra 

sitt uppdrag är att 

myndigheten har 

samhällets 

förtroende och 

följer gällande 

lagar och regler. " 

“Revisorsinspektion

en har till uppgift 

att genom sin tillsyn 

av revisorer verka 

för att samhälle och 

näringsliv har 

tillgång till 

trovärdig finansiell 

och strategisk 

information för sitt 

beslutsfattande.”“R

I vill även se över 

revisorsexamens 

innehåll och 

utformning så att 

det anpassas till 
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framtidens 

kompetenskrav” 

"Nya tekniska 

lösningar och 

förväntningar på 

vilka tjänster som 

revisorerna ska 

leverera 

utmanar 

revisionsbranschens 

förmåga att både 

omhänderta och 

anpassa sig till de 

nya förutsättningar 

och förväntningar 

som detta innebär." 

“I vår omvärld ser 

vi en koncentration 

till några få stora 

marknadsaktörer. 

De mindre 

revisionsföretagen 

ställs inför 

särskilda 

utmaningar i att 

investera i kunskap, 

metodik och teknik. 

Revisorsinspektione

n har i sin 

verksamhet och 

genom EU-

regleringen haft en 

särskild inriktning 

mot de stora och 

medelstora 

revisionsföretagen 

som har uppdrag i 

företag av allmänt 

intresse. Ett ökat 

fokus behöver dock 

även riktas mot de 

mindre 

revisionsföretagen 

och deras 

utmaningar Detta 

gäller särskilt 

frågor om 

kompetensförsörjni

ng och kvalitet i 

revisionsverksamhet

en. “ 

“Vi arbetar snabbt, 

med hög kvalitet 

och vi utvecklar 

ständigt vår 

kompetens, 

verksamhet och 

metoder.” 
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FAR "Behovet av enhetliga och globala 

standarder är stort och vi ser nu hur krav 

och nya enhetliga regelverk är på väg att 

utvecklas". När hållbarhetsrapporteringen 

kodifieras och fler företag redovisar på ett 

likartat sätt ökar jämförbarheten.."  

"Jämförbarhet är det primära motivet till 

en standard. Sen kan man invända att den 

borde vara global". “Förändringen upptar 

mycket tid för hållbarhetsgruppen, som 

under året kommer att arbeta för att 

påverka utvecklingen i rätt riktning både 

vad gäller rapporteringsstandarden och 

den efterföljande granskningen.” “De 

gemensamma regelverk som nu arbetas 

fram både på global nivå och på EU-nivå 

är alltså verkligen efterlängtade. 

“Eftersom 

hållbarhetsinformationen 

ska utgöra en del av 

förvaltningsberättelsen 

kommer den att ingå i den 

information som ligger inom 

ramen för den valda 

revisorns 

granskningsuppdrag. Det är 

naturligt och effektivt att det 

är bolagets valda revisor 

som utför denna 

granskning.” “Vi upplever 

allt oftare att trovärdigheten 

i de 

hållbarhetsredovisningar 

som upprättas ifrågasätts av 

intressenter och läsare av 

informationen och då är en 

översiktlig granskning en 

bra kvalitetssäkring som 

stärker trovärdigheten i 

hållbarhetsredovisningen.” 

“Däremot är det 

otroligt värdefullt 

att ha den 

grundläggande 

kompetensen med 

sig från det 

finansiella området 

när man ska 

utveckla 

hållbarhetsgranskni

ng.” "Man 

(revisorer) måste 

lära sig granska 

den här typen av 

information, annars 

riskerar yrkeskåren 

att inte möta 

framtida 

förväntningar och 

krav". "Praktisk 

erfarenhet och 

utbildning lär 

krävas för att 

revisorn ska kunna 

anpassa sig till de 

allt fler bolag som 

berörs av ett 

framtida 

granskningskrav, 

precis som att 

yrkesgruppen i dag 

tillskansar sig olika 

typer av 

branschkunskap”.  

Övriga 

revisions

byråer 

 
“Om omfattningen är stor är 

det bra. Vanliga revisorer 

kan inte uppdatera sig på 

detta område eftersom 

kraven gäller ett begränsat 

antal företag.” 

”Är positivt inställd till det 

så länge det är en trovärdig 

part.” 

“bra med någon som är 

expert på just den biten” 

“Vet ej. Det blir en 

nischprodukt likt all 

annan certifiering. 

Revisorer granskar 

inte ISO t ex.” 

“Har ingen specifik 

utbildning för 

granskning av 

hållbarhetsrapporte

ring. 

“Utbildningskraven 

är ett måste om vi 

ska kunna uttala 

oss. Utmaningen är 

att ge sig in i ett 

område som vi 

revisorer inte är 

specialicerade 

inom. Vi kan 

bolagets siffror men 

kan i nuläget inget 

om att räkna på 

hållbarhet." 



      Bagler & Sunesson 

 

71 

 

“kunskap om 

reglerna” 

Big4-

revisions

byråer 

“Vi tror också att det kommer vara arbete 

att möta den nya standarden, en standard 

vi ännu inte sett förslag på. Vi bedömer att 

den nya standarden kommer göra 

rapporteringarna ännu mer jämförbara 

vilket kommer ställa ännu högre krav på 

kvalitet och transparens” 

“kopplingen till finansiell 

data är väldigt stark så 

känner det naturligt att 

revisorn är en part som 

kvalitetssäkrar även 

hållbarhetsrapporten, dock 

om det blir för tekniskt så 

kan det finnas behov av att 

andra parter är 

involverade.” 

“kombination av färdigheter 

inom bestyrkande, revision 

och hållbarhet behövs för att 

kunna bestyrka 

hållbarhetsrapporter och 

revisorer besitter denna 

kombination av färdigheter.” 

“spelar ingen roll om de inte 

har tid eftersom revisorers 

samhällsnytta, alltså vad 

samhället förväntar sig av 

revisorn, gör att revisorer 

måste anpassa tiden till att 

fixa detta.”Vårt 

förtroendeingivande yrke 

ställs mer än någonsin på sin 

spets och vi behöver därför 

ta frågeställningen på ytterst 

fulla allvar.” 

“mer löpande 

uppdatering som är 

kravet för min nivå” 

och på sikt 

viktigare, påverkas 

universitet och 

högskolor, ännu 

mer ska rymmas i 

kurserna, och 

behoven av 

färdigheter i den 

traditionella 

redovisningen, och i 

den dubbla 

bokföringen, 

minskar inte. Det 

gäller att se upp så 

att dessa 

färdigheter inte 

trängs undan av allt 

det nya.” 

“Branschen 

genomgår en 

omställning när det 

gäller arbetssätt, 

verktyg och 

kompetenser. Det 

gör att även vi 

behöver rekrytera 

andra typer av 

kompetenser än de 

traditionella och 

som är basen i vår 

verksamhet.” 

“som konsekvens 

kommer för 

revisionen och 

övervakningen av 

hållbarhetsrapporte

ringen samma krav 

att gälla som för 

revisionen och 

övervakningen av 

den traditionella 

finansiella 

rapporteringen.” 

“Det är alltså av 

yttersta vikt att vi 

upprätthåller vår 

etik och moral, 

oavsett 

ambitionskrav, för 

att fortsätta vara 

superhjältar.” 
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“Faktum är att 

hållbarhetsinformat

ionen alltmer 

kommer att 

jämställas med den 

finansiella 

informationen. 

"Hållbarhetsfrågor

na har aldrig varit 

så kopplade till den 

finansiella 

redovisningen som 

de är nu.” 

Andra 

aktörer 

inom 

revisions

professio

nen 

“En utmaning med förslaget är att 

direktivet anger vilka företag som ska 

redovisa hållbarhetsinformation medan 

reglernas sakliga innehåll till stor del 

kommer att beslutas i ett annat 

sammanhang genom förslag på standarder 

från EFRAG till kommissionen. Det 

innebär att medlemsstaterna antingen 

behöver fatta beslut om 

tillämpningsområdet utan att kunna förutse 

effekterna av det eller säkerställa att 

medlemsstaterna i ett senare skede har 

möjlighet att påverka utformningen av 

standarderna med utgångspunkt i det 

beslutade tillämpningsområdet.”  

“Ja, revisorerna är ju väl 

lämpade för dessa uppdrag” 

“Det är viktigt att 

hållbarhetsinformationen 

blir föremål för revision på 

någon nivå för att 

säkerställa tillförlitligheten. 

“...och yngre 

revisionsmedarbeta

re måste inför sin 

examen även arbeta 

med bestyrkande av 

hållbarhetsrapporte

ring.” 

“Om en liten byrå 

vill anställa någon 

direkt från 

högskolan måste 

den ha 

bestyrkandeuppdra

g som rör 

hållbarhetsrapporte

ring bland 

uppdragen…..." 

"Att utbilda sig i 

och börja arbeta 

med hållbarhet är 

alltså inte längre 

bara ett framtida 

alternativ för 

revisionsbranschen, 

för mindre 

revisionsbyråer kan 

det vara en 

överlevnadsfråga” 

"För en mindre 

byrå kan det bli ett 

sorts moment 22. 

Byrån har i 

dagsläget kanske 

ingen kompetens att 

utföra 

hållbarhetsrevision. 

Samtidigt måste 

man ha 

hållbarhetsuppdrag 

för att vara en 

attraktiv 

arbetsgivare för 

nyexaminerade. 

Konsekvensen: 
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Dörren stängs för 

att utbilda nya 

revisorer internt." 

Aktörer 

utanför 

revisions

professio

nen 

“Det kan dock konstateras att innehållet i 

standarderna blir avgörande för 

genomförbarheten av direktivet.” "FI vill 

särskilt lyfta vikten av att, i linje med 

förslagets innehåll, EFRAG tillämpar och 

anpassar standarder för 

hållbarhetsrapportering med utformningen 

av den internationella standard som är 

under utveckling.” "Svenskt Näringsliv 

välkomnar standarder men hade hellre sett 

standarder på internationell nivå.” “Vid 

sidan av detta bör även investerare, bolag 

som ska rapportera, revisorer, akademiker 

och företrädare för NGOs bli involverade i 

arbetet.” “men det är ju viktigt att grunden 

är desamma så att man får den här 

jämförbarheten” “och det viktiga är ju då 

att man använder samma standarder på 

alla bolagen som är av lika storlek så att 

det går att jämföra dem“ 

 
 

“revisorns engagemang i 

fråga om 

hållbarhetsredovisning bör 

rimligen öka i framtiden 

genom nya regleringar, 

bland annat när CSRD får 

genomslag i lagstiftningen." 

“företag borde ha rätt att 

välja den finansiella revisorn 

för att även bestyrka 

hållbarhetsrapporten för att 

förbättra kvaliteten på den 

finansiella revisionen och att 

en begränsning för detta val 

absolut inte borde göras.” 

“bestyrkande av 

hållbarhetsrapporten även 

fortsättningsvis bör vara en 

tjänst som företag själva har 

möjlighet att välja.” 

“Vi ser också ett ökat 

intresse från många håll, 

inte minst från 

revisionsprofessionen, som 

helt genomsyrades av 

hållbarhetsfrågor.” “alltså 

vi har ju inte den traditionen 

i Sverige i dag alltså för det 

är som komplicerar är ju 

också vad man kommer att 

bestämma var den här 

hållbarhetsrapporten ska 

befinna sig. “ 

“är den en del av 

årsredovisningen så hamnar 

det ju i revisorns ansvar 

alltså ansvarssfär och då 

blir det ju komplicerat alltså 

är det revisionsberättelse 

eller var ska det här 

yttrandet som den här annan 

personen hamna.” ”så som 

ursprungsförslaget såg ut så 

var jag nog av åsikten att det 

var bolagets revisor som var 

lämplig men jag tyckte att 

det fanns väldigt mycket 

utmaningar när det gällde 

själva kompetenskraven hur 

de ser ut då i och hur det 

påverkar yrkesexamen” 

“revisorerna blir ju absolut 

berörda ju, så att det är väl 

intressant med deras 

“FI anser att 

kraven på 

revisorernas 

kompetens bör 

tydliggöras för att 

möjliggöra effektiv 

och korrekt 

bedömning.” 

“kunna förstå 

redovisningen 

ganska eller att man 

måste förstå den 

väldigt bra det är ju 

ett område som inte 

revisorer har 

hanterat till alltså 

tidigare” 

“så att det är inte 

alltid så att den 

enskilda revisorn 

behöver kunna allt, 

men här behövs det 

ju ändå väldigt bra 

nivå av eget 

kunnande som 

revisor” “det är 

egentligen liksom 

hela hållbarhet det 

är ju den 

kompetensen som 

saknas” “ 

identifierat att 

såsom kravet ser ut 

för examen så borde 

man ju behöver man 

ju ha både då 

praktisk erfarenhet 

alltså den 

teoretiska” “blir ett 

problem då för 

mindre byråer om 

de vill kunna 

attrahera alltså nya 

potentiella revisorer 

om de är 

intresserade av 

hållbarhet för de 

kanske inte har den 

typen av uppdrag”  
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synpunkter men jag skulle 

säga att de täcks in ganska 

mycket av FAR” 

“de är ju där och ger sin 

punkter till FAR i olika 

arbetsgrupper och så att det 

är tex väl in att de får ge 

sina egna synpunkter och det 

är ändå viktigt liksom att de 

får tycka de som ändå är i 

branschen”  

Kommentar. Citaten från de 7 aktörerna är uppdelade på de tre teman ”gemensamma redovisningsstandarder och 

bestyrkande av hållbarhetsrapporter”, vem som bör bestyrka och kompetens. 

 

 


