
 

 

 Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 
 

 

 

 

Examensarbete, 15 hp, för Kandidatexamen i företagsekonomi: Redovisning och 

revision 

VT 2022 

Fakulteten för ekonomi 

Påverkan av Corporate 
Sustainability Reporting 
Directive på revisorns 
profession och legitimitet 

Revisionsbranschens 
uppfattningar 

  
Mikaela Eriksson och Jennifer Grankvist 

Högskolan Kristianstad 

291 88 Kristianstad 

044-250 30 00 

www.hkr.se 

 



 

 

 

Författare  

Mikaela Eriksson & Jennifer Grankvist 

Titel 

Påverkan av Corporate Sustainability Reporting Directive på revisorns profession 

och legitimitet  

Revisionsbranschens uppfattningar 

Engelsk titel 

Impact of the Corporate Sustainability Reporting Directive on the auditor's 

profession and legitimacy 

The auditing industry's perceptions 

Handledare 

Caroline Pontoppidan 

Bedömande lärare 

Elias Bengtsson 

Examinator 

Heléne Tjärnemo  

Sammanfattning (högst 250 ord) 

Studiens problematisering visar på att tidigare forskningsstudier undersökt 

revisorers profession och legitimitet kopplat till hållbarhetsrapportering. Revisorns 

profession och legitimitet har tidigare undersökts genom uppfattningar från 

revisorer och intressenter. Ett forskningsgap har identifierats, med det nya 

direktivet, CSRD. Även tidigare forskningsstudier har föreslagit att genomföra en 

kvalitativ studie inom yrken som arbetar med hållbarhetsrapportering. Därför är 

studiens syfte att undersöka och analysera det nya hållbarhetsdirektivet CSRDs 

påverkan på revisorn. Den teoretiska referensramen består av professionsteori och 

legitimitetsteori för att besvara syftet. Studien utgår från en kvalitativ 

forskningsansats och är baserad på fyra intervjuer samt en dokumentanalys av arton 

dokument. Resultatet visar på att revisorns profession och legitimitet kommer 

förändras. CSRD kommer stärka revisorns profession och legitimitet genom 
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Abstract  

The problematization in this study shows that previous research studies have 

examined the auditors' profession and legitimacy linked to sustainability reporting. 

The auditor's profession and legitimacy have previously been examined through 

perceptions from auditors and stakeholders. A research-gap has been identified with 

the new directive, CSRD. Previous research studies have also suggested conducting 

a qualitative study in professions that work with sustainability reporting. Therefore, 

the purpose of the study is to investigate and analyze the new sustainability directive 

CSRD's impact on the auditor. The theoretical framework consists of profession 

theory and legitimacy theory, to answer the purpose of this study. The study is based 

on a qualitative research approach and is based on four interviews and a document 

analysis of eighteen documents. The results show that the auditor's profession and 

legitimacy will change. CSRD will strengthen the auditor's profession and 

legitimacy through entry barrier, knowledge and status. The results also suggest that 

the lack of a monopoly in the area may diminish the auditor's profession. 

Furthermore, the results show that the auditing industry believed that there could 

be a financial auditor and a sustainability auditor in the future. The auditing industry 

also believed that the auditor's independence will remain unchanged with the 

introduction of the CSRD. 
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Begreppsförklaring 

Försäkringsgivare:  En person som lämnar försäkran. 

Försäkringsgivaren kan vara 

exempelvis en revisor (Boiral et al., 

2020). 

Hållbarhetsrapport: I studien kommer begreppen 

hållbarhetsrapportering eller 

hållbarhetsrapport att användas 

löpande.  

Hållbarhetsförsäkran: När revisorn lämnar en försäkran av 

att hållbarhetsinformationen stämmer i 

förvaltningsberättelsen. I studien 

används begreppet löpande. I den 

engelska litteraturen används 

begreppet assurance, vilket är ett känt 

begrepp inom revision (Martinez et 

al., 2021).  

Lagstadgad hållbarhetsrapport: Kallas ibland för tvingande eller 

obligatorisk hållbarhetsrapport. I 

studien används begreppet lagstadgad 

hållbarhetsrapport.  

Revison: Revisorn genomför en oberoende 

granskning som visar hur bolagets 

rutiner fungerar, att intäkterna 

redovisas samt att bolagets utgifter 

stämmer (PwC, u.d.). 

Bestyrkandeuppdrag:  Ett uppdrag där revisorn uttalar sig 

med en viss säkerhet om objekt som är 

föremål för granskning (Irle, 2021). 
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1. Bakgrund 
Bland intressenter har efterfrågan på hållbarhetsinformation ökat betydligt under de 

senaste åren, eftersom de blir mer medvetna om bolagens risker samt riskernas 

konsekvenser. Riskerna är främst hållbarhetsrelaterade och berör miljö, 

arbetsförhållanden samt affärsetik. Efterfrågan har även ökat på grund av en ökad 

strävan efter att uppfylla hållbarhetsstandarder och hållbarhetsmål. Däremot har 

utbudet på hållbarhetsinformationen inte mött intressenternas efterfrågan. Den 

växande klyftan mellan den hållbarhetsinformation som bolagen rapporterar om 

och intressenternas behov av hållbarhetsinformation. Det är en del som har medfört 

framtagandet av Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) (Europeiska 

kommissionen, 2021). 

Vad är då hållbarhet? Begreppet hållbarhet introducerades 1981 av Lester R. Brown 

och fick en global spridning när Världskommissionen för miljö och utveckling 

lanserade rapporten ”Vår gemensamma framtid”. Begreppet hållbar utveckling 

definieras som en utveckling som tillfredsställer dagens behov, utan att äventyra 

framtida generationers behov (Globalamålen, 2017). Det finns många olika begrepp 

som används i samband med hållbart företagande, vilka är bland annat 

Environmental, Social and Governance (ESG) och Corporate Social Responsibility 

(CSR) (FAR, u.d.a). Begreppen kan nämnas i relation till ett bolags 

hållbarhetsarbete som exempelvis hållbarhetsrapport, ESG-rapport eller CSR-

rapport. Innebörden är liknande, vilket är anledningen till att enbart begreppen 

hållbarhet och hållbarhetsrapport har använts i studien. 

EU arbetar med hållbart företagande och 2014 kom EUs hållbarhetsdirektiv Non 

Financial Reporting Directive (NFRD). NFRD togs fram för bolag som ska 

redovisa hållbarhetsinformation i en hållbarhetsrapport och har implementerats i 

svensk lagstiftning (Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/95/EU, 2014). 

EU-kommissionen kom år 2021 med ett nytt förslag på ett hållbarhetsdirektiv som 

heter Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). CSRD utvecklar 

kraven för hållbarhetsrapporteringen samt kommer att ersätta NFRD. 

Europaparlamentet och rådet har antagit CSRD, vilket har medfört att 

medlemsstaterna ska införliva direktivet i den nationella lagstiftning senast 
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december 2022.1 Stora bolag och bolag av allmänt intresse2  ska från och med 

räkenskapsåret 2023 upprätta en hållbarhetsrapport enligt direktivets bestämmelser. 

Införandet av CSRD kommer i huvudsak att förändra fyra huvudområden, vilka är: 

utökat rapporteringskrav, utveckling av hållbarhetsstandarder, nytt revisionskrav 

och nytt kompetenskrav (Europeiska kommissionen, 2021). Förändringen i de fyra 

huvudområdena kommer att påverka revisorn samt den svenska 

revisionsbranschen. Revisorns profession och legitimitet kommer möta utmaningar 

när professionen ska legitimera sig inom en ny praxis i form av CSRD.  

1.1 Problematisering  

Det finns en stor och växande mängd forskning om hållbarhetsrapportering 

(Christensen et al., 2019). Litteraturen inom området grenar ut sig i olika 

frågeställningar och problematiker (se bilaga 1). För att finna ett forskningsgap har 

tidigare forskningsstudiers resultat diskuterats, inom områden relaterade till CSRD. 

Områdena var: revision av hållbarhetsrapporter, reglering av hållbarhetsrapporter, 

hållbarhetsförsäkran och revisionsbranschens utmaningar. Vidare presenterades en 

argumentation för studiens relevans.  

1.1.1 Revision av hållbarhetsrapporter 

Tidigare forskningsstudier har analyserat olika hållbarhetsstandarder (La Torre et 

al., 2018; Tschopp & Huefner, 2015). De olika hållbarhetsstandarderna ställer olika 

krav på innehållet i hållbarhetsrapporten, vilket leder till forskning om bland annat 

problematiken till harmonisering (Christensen et al., 2019). Olika standarder har 

även lett till olika frågor i litteraturen om kvaliteten av hållbarhetsrapportens 

innehåll (Diouf & Boiral, 2017). Det har i sin tur lett till en debatt, både i den 

akademiska literaturen och inom de reglerande organen om rollen av 

hållbarhetsrevision. Boiral et al. (2019a) undersökte utifrån legitimitetsteorin 

bestyrkandeuttalanden av hållbarhetsrapporten och dess begränsningar samt 

möjligheter till förbättringar ur revisorns perspektiv. Vidare har Manetti och 

Toccafondi (2012) studerat hur intressenter konsulteras av försäkringsgivare inom 

hållbarhetsrapporter och deras bestyrkande. Införandet av CSRD kommer påverka 

 
1 Datumet har diskuterats av EU-kommissionen och kan ändras till ett senare datum (Hawker, 2022) 
2 Läs mer om kriterier i tabell 1 under kapitel 2.1 
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revision av hållbarhetsrapporter genom de nya rapporterings- och revisionskraven 

(Europeiska kommissionen, 2021). 

1.1.2 Reglering av hållbarhetsrapporter 

Det finns studier som har analyserat regleringen av hållbarhetsrapporter. 

Hållbarhetsrapportering kan vara antingen lagstadgad eller frivillig (Wolniak & 

Hąbek, 2013). I tidigare forskningsstudier har endast två i vår vetskap studerat 

NFRD (Fiandrino & Tonelli, 2021; La Torre et al., 2018) och därmed fokuserat på 

reglering kopplat till hållbarhetsrapportering. Fiandrin och Tonelli (2021) 

undersökte exempelvis förbättringsmöjligheterna i NFRD. 

Förbättringsmöjligheterna har även EU-kommission konstaterat, vilket är en del 

som har medfört upprättandet av CSRD (Europeiska kommissionen, 2021). La 

Torre et al. (2018) analyserade NFRD och påvisade att lagstadgad 

hållbarhetsrapportering inte nödvändigtvis innebär förbättrad information eller 

ansvarsskyldighet. Lagstadgade krav om säkerhet ansågs saknas i 

hållbarhetsrapporterna, vilket medförde att trovärdigheten i rapporternas 

information minskade (La Torre, et al., 2018). CSRD bestämmelser kommer vara 

lagstadgade för bolag som är stora och av allmänt intresse. Syftet med CSRD är att 

öka säkerheten och trovärdigheten i hållbarhetsrapporterna. Detta ska genomföras 

genom att hållbarhetsrapportens ska granskas av exempelvis revisorn, men även att 

granskaren ska uppfylla ett visst kompetenskrav (Europeiska kommissionen, 2021). 

Tidigare forskningsstudier har även studerat frivillig hållbarhetsrapportering. 

Christensen et al. (2019) konstaterade att i de flesta fall är hållbarhetsrapproteringen 

frivillig, med undantag för kraven för bolag på en reglerad marknad. Många bolag 

hållbarhets rapporterar frivilligt på grund av att de anser att informationen är 

väsentlig för investerare. Det bevisades även att hållbarhetsrapporteringen påverkas 

av externa påtryckningar från intressenter (Christensen, et al., 2019). Wolniak och 

Hąbek (2013) menade att intressenter har växande förväntningar på transparens och 

ansvarsfullhet, vilket återspeglas i bolagens arbete med hållbarhet. Intressenterna 

förväntar sig även att bolag rapporterar tillförlitlig hålbarhetsinformation (Wolniak 

& Hąbek, 2013). 
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Christensen et al. (2019) gjorde en ekonomisk analys av motiv och konsekvenser 

av hållbarhatsrapportering. Författarna påpekade att det inte fanns någon tydlig 

definition av hållbarhet och menade därför att relevanta ämnen, aktiviteter och 

policyer skiljer sig åt mellan bolag, industrier och länder. Hållbarhetsrapporteringen 

blir då flerdimensionell, vilket leder till svårigheter gällande harmonisering 

(Christensen et al., 2019). Ett syfte med CSRD är att öka harmoniseringen genom 

direktivets rapporteringskrav, hållbarhetsstandarder, revisionskrav och 

kompetenskrav (Europeiska kommissionen, 2021).  

1.1.3 Hållbarhetsförsäkran och revisionsbranschens utmaningar 

Att använda professionsteori i redovisningsforskning för att förstå olika 

frågeställningar är inte ovanligt (Cooper & Robson, 2006; Anderson-Gough et al., 

2002). Bland annat har Cooper och Robson (2006) hävdat att det är vanligt att 

undersöka redovisnings- och revisonsreglering inom professionsföreningar och 

närstående organisationer.  

Nyare forskningsstudier har i stor omfattning studerat hållbarhetsförsäkran och 

revisionsbranschens utmaningar utifrån professionsteori samt legitimitetsteori. 

Boiral et al. (2020) menade utifrån professionsteorin att revisorns professionalism 

kopplat till hållbarhetsförsäkran verkar osäker och nämner tre osäkerhetsfaktorer. 

Den första osäkerhetsfaktorn handlade om diskussionen vem som är mest lämplig 

att lämna hållbarhetsförsäkran, revisorer eller andra försäkringsgivare (Boiral et al., 

2020). I CSRD framgår att denna diskussion överlämnas till varje medlemsland. 

Medlemslandet får bestämma om granskningen ska genomföras av enbart revisorer 

eller av både revisorer och oberoende leverantörer av kvalitetssäkringstjänster 

(Europeiska kommissionen, 2021). Den andra osäkerhetsfaktorn var 

hållbarhetsstandarder för hållbarhetsförsäkran. Den tredje osäkerhetsfaktorn var om 

försäkringsgivare har de kvalifikationer som krävs för att kunna genomföra en 

hållbarhetsförsäkran (Boiral et al., 2020). I CSRD krävs praktisk erfarenhet och 

kompetens för att genomföra en hållbarhetsförsäkran (Europeiska kommissionen, 

2021). Boiral et al. (2020) menade även att försäkringsgivarnas professionalism och 

professionalisering undergrävs, då erkänd och betydande utbildning saknas. 

Martinez et al. (2021) undersökte utifrån legitimitetsteori och signalteori 
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auktoriserade revisorers uppfattningar kring hållbarhetsförsäkran. I 

forskningsstudien presenterades att revisorer medger att de saknar erfarenhet av 

hållbarhetsförsäkran samt att de inte känner sig som experter på området. Vidare 

redogjorde Martinez et al. (2021) för att revisorn inte har tillräcklig kompetens, 

kunskap och utbildning inom hållbarhetsförsäkran. Genom CSRD kommer revisorn 

få ytterligare krav om att granska hållbarhetsrapporter likt de finansiella och ett 

kompetenskrav som revisorn ska nå upp till (Europeiska kommissionen, 2021). 

Boiral et al. (2019b) undersökte utifrån legitimitetsteorin etiska frågor kopplat till 

hållbarhetsrapportering. Författarna diskuterade exempelvis revisorns oberoende 

och professionella skepticism gällande konsultering. Trots att revisorn inte får 

erbjuda konsulttjänster menade Boiral et al. (2019b) att bolag frågar om rådgivning 

under revisionen, särskilt om de inte är bekanta med området. För många bolag är 

hållbarhetsrapportering nytt, eftersom kunskap samt resurser saknas (Boiral et al., 

2019b). 

1.1.4 Studiens relevans 

Revisorn har redan en roll inom hållbarhetsrapportering som har påvisat av bland 

annat Boiral et al. (2019b) och Boiral et al. (2020). När det nya direktivet, CSRD, 

implementeras kommer revisorns roll att utvidgas och förändras. Därav är det 

relevant att undersöka förändringen av revisorns roll i det nya hållbarhetsdirektivet. 

Tidigare forskningsstudier har undersökt uppfattningar 3  från revisorer och 

intressenter, för att fånga revisorns profession och legitimitet (Boiral et al., 2019b; 

Boiral et al., 2020; Diouf & Boiral, 2017; Martinez et al., 2021). Det är därför även 

relevant att undersöka uppfattningar för att fånga CSRDs påverkan på revisorns 

profession och legitimitet. Även tidigare forskningsstudier har lämnat förslag om 

att genomföra kvalitativ forskningen med personer som arbetar med 

hållbarhetsrapportering (Fiandrino & Tonelli, 2021). Eftersom inte bara revisorer 

har påverkan på sin yrkesroll kommer revisionsbranschens uppfattningar att 

undersökas. Revisionsbranschen består bland annat av Revisorsinspektionen (RI) 

och Föreningen auktoriserade revisorer (FAR). RI påverkar revisorns yrkesroll 

genom tillsyn och examinationer (Revisorsinspektionen [RI], u.d.). FAR påverkar 

 
3 Valet av begreppet uppfattningar är inspirerat av tidigare forskningsstudier av bland annat Boiral et al. 

(2019b), Boiral et al. (2020), Diouf och Boiral (2017), samt Martinez et al. (2021). 
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revisorns yrkesroll genom utbildning och uttalanden samt rekommendationer om 

hur exempelvis nya lagar ska tolkas ur ett revisionsperspektiv (FAR, u.d.c). 

Avslutningsvis har två forskningsgap identifierats. För det första finns det få studier 

som berör reglering av lagstadgad hållbarhetsrapportering. För det andra behövs det 

forskning om hur den nya regleringen, i form av CSRD, kommer påverka revisorns 

profession och legitimitet. Det behövs för att få en förståelse för vilka utmaningar 

revisionsbranschen står inför. Det öppnar upp intressanta analytiska frågor om hur 

revisorns profession ska ta sig an det nya hållbarhetsområdet och behålla 

legitimiteten i en tid av förändring.  

1.2 Syfte 

Studiens syfte är att undersöka och analysera det nya hållbarhetsdirektivet CSRDs 

påverkan på revisorn.  

1.3 Problemformulering 

Vilka är revisionsbranschens uppfattningar om hur CSRD kommer påverka 

revisorns profession och legitimitet?  

1.4 Avgränsning 

Studien avgränsas till att endast undersöka direktivet CSRD och inte andra 

regleringar i The European Green Deal. Studien kommer även att avgränsas att 

enbart undersöka revisionsbranschens uppfattningar i Sverige.  

1.5 Disposition 

Resterande kapitel i studien kommer att ha följande disposition (se figur 2). I det 

andra kapitlet beskrivs studiens institutionalia, som innehåller revisionsbranschen i 

Sverige, NFRD, CSRD, svensk hållbarhetslagstiftning och Föreningen 

Auktoriserade Revisorers rekommendationer. I det tredje kapitlet presenteras 

studiens teoretiska referensram, som innehåller professionsteori och 

legitimitetsteori samt teoriernas koppling till revisorns yrke. I det fjärde kapitlet 

motiveras studiens val av metod. I den första delen av metodkapitlet presenteras 

den vetenskaplig metoden som innehåller forskningsparadigm, forskningsmetod, 
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forskningsansats och litteratursökning. I den andra delen av metodkapitlet 

presenteras den empiriska metoden som består av urval, datainsamling, analys av 

empiriska data och operationalisering. I det femte kapitlet presenteras studiens 

empiriska data uppdelat efter CSRDs fyra huvudområden. I det sjätte kapitlet 

presenteras först en jämförelse mellan direktiven NFRD och CSRD. Därefter 

analyseras och diskuteras studiens empiriska data med professionsteorin och 

legitimitetsteorin. I det sjunde kapitlet behandlas studiens slutsatser, där studiens 

syfte och problemformulering besvaras. Vidare presenteras studiens bidrag, 

begränsningar samt framtida forskningsförslag. 

Figur 1  

Studiens disposition 

 

Kommentar: Figuren illustrerar studiens disposition. 

2. Institutionalia  

Studiens syfte är att undersöka och analysera det nya hållbarhetsdirektivet CSRDs 

påverkan på revisorn. Först presenteras aktörer som utgör revisionsbranschen i 

Sverige. Därefter kommer både nutida och framtida hållbarhetsregleringar att 

presenteras för att ge en förståelse för regleringens förändring som kan påverka 

revisorn. Vidare presenteras regleringen på regional nivå med det aktuella 

direktivet NFRD och kommande direktivet CSRD. Avslutningsvis presenteras 

regleringen på lokal nivå genom den svenska hållbarhetslagstiftningen och 

Föreningen Auktoriserade Revisorers rekommendationer. 

2. Institutionalia
3. Teoretisk 
referensram

4. Metod

5. Empiri 6. Analys 7. Slutsatser
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2.1 Revisionsbranschen i Sverige  

I Sverige utgörs revisionsbranschen bland annat av: Föreningen Auktoriserade 

Revisorer (FAR), Revisorsinspektionen (RI), Nordiska revisorsförbundet (NRF), 

Sveriges revisionsbyråer och experter samt konsulter inom hållbarhet.  

FAR är en branschorganisation i Sverige inom redovisning, revision och rådgivning 

med cirka 5 000 medlemmar. Medlemmarna är auktoriserade samt godkända 

revisorer, auktoriserade skatterådgivare, auktoriserade redovisningskonsulter, 

auktoriserade lönekonsulter och specialister. Medlemmarna utgörs även av små och 

stora företag inom redovisning, revision och rådgivning. FAR ansvarar för att 

auktorisera alla yrken ovan förutom revisorer samt att göra kvalitetskontroller över 

yrkena. Vidare är FAR Sveriges största privata utbildningsföretag inom ekonomi 

med bas-, vidare- och fördjupningsutbildningar. FAR tillhandahåller även tjänsten 

FAR Online, som är ett digitalt informationsverktyg över de ekonomiska 

regelverken. Uttalanden och rekommendationer om tolkning av lagar och regler 

utfärdas av FAR. Vidare är FAR även internationell branschföreträdare i utveckling 

av regelverken (FAR, u.d.c). 

RI är regeringens expertmyndighet gällande revisorer och revision. RI har som 

uppdrag att uppfylla samhällets behov av oberoende och kvalificerade externa 

revisorer. Utöver det utgörs uppdraget av att ansvara för utveckling av god 

revisorssed och god revisionssed. Uppdragen verkställs genom att bland annat 

anordna revisorsexamen. RI bedriver även tillsyn av auktoriserade samt godkända 

revisorer och registrerade revisionsbyrå. Vidare ansvarar RI för att ingripa mot 

revisorer som underlättar för eller medverkar i ekonomisk brottslighet 

(Revisorsinspektionen [RI], u.d.)  

NRF är en förbindelse av auktoriserade revisorernas organisationer från länderna 

Danmark, Finland, Island, Norge samt Sverige. År 1956 antogs förbundets stadgar 

där ändamålet var att ”främja utvecklingen av redovisning och revison i de nordiska 

länderna” (FAR, 1980).  

I Sverige är revisionsbyråer uppdelade efter storlekarna Big Four, medelstora samt 

små revisionsbyråer. Big Four i Sverige utgörs av Pwc, EY, Deloitte samt KPMG. 
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På en del byråerna arbetar revisor men även andra experter inom exempelvis 

hållbarhet (Grant Thornton, u.d.; Balans, 2022). 

2.2 Non-Financial Reporting Directive, NFRD  

Europaparlamentet och rådet har utfärdat direktivet 2014/95/EU (NFRD) som berör 

ändringar av tidigare direktivet 2013/34/EU om hållbarhetsrapportering för bolag 

inom EU. NFRDs bestämmelser medför att stora bolag av allmänt intresse som har 

haft i genomsnitt 500 anställda under det senaste räkenskapsåret ska upprätta en 

hållbarhetsrapport (se tabell 1) (Europaparlamentets och rådets direktiv 

2014/95/EU, 2014).  

Tabell 1  

Vilka bolag som lagstadgat måste hållbarhetsrapportera  

NFRD CSRD Årsredovisningslagen 

Stort bolag: 

• Omsättning: över ca 433 miljoner 

kronor (40 miljoner euro).  
 

• Balansomslutning: över ca 217 

miljoner kronor (20 miljoner 

euro). 

 

• Anställda: över 500 st.  

 

Och är ett bolag av allmänt intresse: 

• Noterat bolag på reglerad 

marknad inom EU. 

 

• Kreditinstitut. 

 

• Försäkringbolag. 

Stort bolag: 

• Omsättning: över ca 433 miljoner 

kronor (40 miljoner euro). 

 

• Balansomslutning: över ca 217 

miljoner kronor (20 miljoner 

euro). 

 

• Anställda: över 250 st. 

 

Eller är ett bolag av allmänt intresse: 

• Noterat bolag på reglerad 

marknad inom EU. 

 

• Kreditinstitut. 

 

• Försäkringbolag. 

Bolag som: 

• Omsättning: över 350 miljoner 

kronor. 

 

• Balansomslutning: över 175 

miljoner kronor. 

 

 

• Anställda: över 250 st. 

Kommentar: Baserat på Europaparlamentet och rådets direktiv 2013/34/EU, Europeiska 

kommissionen, 2021, SFS 1995:1554 och Valuta.se, 2022. De största skillnaderna mellan NFRD 

och CSRD har markerats i rött.  

I NFRD redogörs det för: vad hållbarhetsrapporten ska innehålla, var den ska 

publiceras, vilka ramverk bolag får stödja rapporten på och vilka revisionskrav 

som gäller. Hållbarhetsrapportering enligt NFRD innebar exempelvis att bolagen 

skulle lämna information om miljöfrågor, sociala- samt personalrelaterade frågor, 
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mänskliga rättigheter, bekämpning av antikorruption samt mutor 

(Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/95/EU, 2014).4 

EU-kommissionens och EUs medlemsstaters roll beskrivs även i direktivet. EU-

kommissionens roll har varit att utarbeta frivilliga riktlinjer till 

hållbarhetsrapportering som skulle vara färdigställda i slutet av 2016. EU-

kommissionen har även haft som uppgift att upprätta en rapport till 

Europaparlamentet och rådet om genomförandet av direktivet. Rapporten skulle 

offentliggöras senast i slutet av 2018 och vid behov skulle EU-kommissionen lämna 

lagstiftningsförslag. Medlemsstaternas roll har varit att implementera direktivet i 

den nationella lagstiftningen i slutet av 2016. De berörda bolagen har från och med 

räkenskapsår 2017 upprättat en hållbarhetsrapport enligt NFRDs bestämmelser 

(Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/95/EU, 2014). 

EU-kommissionen har rapporterat om tre brister i NFRD. Den första bristen är att 

bolag inte lämnar väsentlig information om hållbarhetsrelaterade frågor. Den andra 

bristen är att jämförbarheten och tillförlitligheten i hållbarhetsinformationen är 

begränsad för intressenterna. Den tredje bristen är att många intressenter behöver 

hållbarhetsinformation från bolag som inte är skyldiga att rapportera det. Genom de 

rapporterade bristerna i NFRD har det nya hållbarhetsdirektivet CSRD utvecklats 

(Europeiska kommissionen, 2021). 

2.3 Corporate Sustainability Reporting Directive, 
CSRD 

Det nya hållbarhetsdirektivet, CSRD, kommer att ersätta NFRD. Direktivet har 

utvecklats på grund av NFRDs brister samt för EUs arbete med Agenda 2030. 

Agenda 2030 togs fram av FN år 2015 och består av 17 globala mål för hållbar 

utveckling (se figur 3) (Svenska FN-förbundet, 2021a). EU har valt att arbeta med 

Agenda 2030 på en regional nivå och har arbetat med olika strategier för att uppnå 

de globala målen. (Europeiska kommissionen, u.d.a). I den senaste strategin The 

European Green Deal som kom 2019 presenterades EUs nya tillväxtstrategi. 

Strategin innebär bland annat att EU strävar efter att bli en konkurrenskraftig 

 
4 Mer information om NFRD presenteras i jämförelsen mellan NFRD och CSRD i tabell 2, kapitel 6.1 
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ekonomi utan nettoutsläpp av växthusgaser från år 2050. The European Green Deal 

ska även skydda, bevara och förbättra EUs naturkapital och skydda allmänheten 

från miljörelaterade risker (Europeiska kommissionen, u.d.b). En del i The 

European Green Deal är CSRD, som studien kommer ha utgångspunkt i. Strategin 

består även av bland annat: taxonomiförordningen, Sustainable Finance Disclosure 

Regluation (SFDR), European Green Bond Standard (EUGBS) (se figur 3) (FAR, 

u.d.a; Europeiska kommissionen, u.d.c). 

 

Figur 2  

Översikt hållbarhetsarbete på global och regional nivå 

 
 

Kommentar: Baserad på Europeiska kommissionen (u.d.c) och FAR (u.d.a) 

NFRD kommer ersättas av CSRD, som kommer ändra fyra befintliga rättsakter. Ett 

syfte med CSRD är att förbättra hållbarhetsrapporteringen i enlighet med The 

European Green Deal och FNs mål för hållbar utveckling. Direktivet ska bidra till 

en omställning mot ett fullständigt hållbart ekonomiskt och finansiellt system. Ett 

andra syfte med CSRD är att säkerställa att tillräcklig offentlig information om 

hållbarhet finns för intressenterna. Likt den finansiella informationen bör 

hållbarhetsinformationen vara jämförbar, tillförlitlig och lättillgänglig. Ett tredje 

syfte är att minska systemriskerna för ekonomin. Det kommer att förbättra 

tilldelningen av finansiellt kapital i bolag som tar itu med problem som är sociala, 

Global nivå FN Agenda 2030

Regional nivå EU 
The European 

Green Deal

Taxonomiförordnigen

Sustainble Fianance Disclosure 
Regulation (SFDR)

European Green Bond Standard 
(EUGBS)

Corporate Sustainability reporting 
directive - CSRD (ersätter NFRD)
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hälsomässiga och miljömässiga. Ett fjärde syfte är att minska onödiga kostnader för 

hållbarhetsrapportering för att effektivare möta efterfrågan på 

hållbarhetsinformation och för att minska antalet krav på hållbarhetsinformation 

utöver de som offentliggörs i årsredovisningen. Ett femte syfte är att bidra till de 

internationella initiativen för hållbarhetsrapportering, för att uppnå en global 

konvergens och harmonisering av hållbarhetsstandarder (Europeiska 

kommissionen, 2021). 

2.3.1 Rapporteringskrav 

CSRD kommer innebära ett utökat rapporteringskrav för bolag som är skyldiga att 

hållbarhetsrapportera. Det nya direktivet har utökat rapporteringskraven för vilka 

bolag som omfattas, var rapporten ska finnas och rapportens innehåll. Stora bolag 

och bolag av allmänt intresse ska hållbarhetsrapportera (Europeiska kommissionen, 

2021). Ett bolag klassas som stort när två av tre krav uppnås för innevarande 

räkenskapsår (se tabell 1) (Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU, 

2013). Hållbarhetsrapporten ska i enlighet med CSRD finnas i bolagets 

förvaltningsberättelse. Rapporten ska till skillnad från i direktivet NFRD, upprättas 

enligt principen om dubbel väsentlighet (Europeiska kommissionen, 2021). 

Principen om dubbelväsentlighet är en förlängning av den finansiella 

väsentligheten5 (Täger, 2021). Principen innebär att bolaget ska rapportera utifrån 

kundperspektivet och verksamhetsperspektivet. Det innebär i sin tur att bolaget ska 

lämna information om bolagets påverkan på hållbarhetsfrågor och hur 

hållbarhetsfrågor påverkar bolagets utveckling, resultat och ställning (Europeiska 

kommissionen, 2021). 

2.3.2 Standarder 

I CSRD framgår det att EU-kommissionen ska ge ut hållbarhetsstandarder. De 

europeiska standarderna kommer att delas in efter bolagens storlek. För noterade 

små och medelstora bolag kommer standarderna gälla tre år efter implementeringen 

av CSRD. De europeiska standarderna ska dessutom kunna användas av alla bolag 

 
5 Finansiell väsentlighet används i samband med granskning av finansiella rapporter. Finansiell väsentlighet 

benämns ibland som väsentlighetsprincipen. Principen innebär att bolag får avvika från de bestämmelser om 

redovisning, värdering, uppställning och koncernredovisning som finns i de finansiella rapporterna om 

avvikelsen inte är väsentlig (Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU, 2013). 
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på frivillig basis. Standarderna ska utvecklas utifrån principen om dubbel 

väsentlighet, jämförbarhet, informationens relevans, verksamhetssektor, revision, 

tillsyn och verkställbarhet. Standarderna ska även ta hänsyn till befintliga 

standarder och regelverk. European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) 

ska lämna förlag på standarder och Europeiska värdepappers- och 

marknadsmyndigheten (Esma) ska lämna ett yttrande. För att i god tid tillgodose 

användarnas informationsbehov, ska EU-kommissionen senast den 31 oktober 

2022, anta en första uppsättning standarder för hållbarhetsrapportering. EU-

kommissionen ska även anta försäkringsstandarder som revisorn ska följa. En 

tillgänglig försäkringsstandard i medlemsstaten kan antas om EU-kommissionen 

inte har antagit en försäkringsstandard inom samma ämne (Europeiska 

kommissionen, 2021). 

2.3.3 Revisionskrav  

CSRD kräver att bolagets hållbarhetsrapport ska granskas, likt de finansiella 

rapporterna, av en försäkringsgivare. Medlemslandet får bestämma vilka som kan 

vara försäkringsgivare. Granskningen kan utföras av revisorer och eventuellt av 

oberoende leverantörer av kvalitetssäkringstjänster. Försäkringsgivaren kommer 

uttala sig om huruvida hållbarhetsrapporteringen uppfyller CSRDs krav, vilket 

kommer att bidra till en utveckling av säkerheten. Likt den finansiella granskningen 

bör försäkringsgivaren uttala sig i revisionsberättelsen. Om revisionsuppdrag ska 

utföras med begränsad eller rimlig säkerhet är fortfarande osäkert. Vid ett uppdrag 

med begränsad säkerhet utförs färre tester, till skillnad från ett uppdrag med rimlig 

säkerhet där revisorn bland annat granskar bolagets interna kontroller och utför 

substansgranskning. Trovärdigheten är därför betydligt högre vid ett uppdrag med 

rimlig säkerhet. I CSRD står det vidare att det finns en risk för ytterligare 

koncentration av revisionsmarknaden, vilket skulle kunna riskera revisorns 

opartiskhet, självständighet och öka revisionsavgifterna. Därför anses det önskvärt 

att bolag har ett större urval av kvalitetssäkringstjänster av oberoende leverantörer. 

De oberoende leverantörer bör därför tillåtas att uttala sig om hållbarhetsrapporten 

som offentliggörs med förvaltningsberättelsen (Europeiska kommissionen, 2021). 
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Vidare ska medlemsstaterna säkerställa att försäkringsgivaren som utför den 

lagstadgade revisionen följer regler om: opartiskhet, yrkesetik, självständighet, 

objektivitet och tystnadsplikt. Reglerna ovan bör utvidgas för att inkludera revision 

av hållbarhetsrapporter. Vidare bör kravet på sanktioner och utredningar utvidgas 

för att inkludera revision av hållbarhetsrapporter (Europeiska kommissionen, 

2021). 

2.3.4 Kompetenskrav   

Kompetenskraven i CSRD innebär att försäkringsgivaren ska ha en yrkesexamen 

med relevanta kunskaper. De relevanta kunskaperna ska beröra ämnen för 

lagstadgad revision av hållbarhetsrapporter 6 . Vidare ska försäkringsgivaren ha 

minst tre års praktisk erfarenhet av revision eller liknande bestyrkandeåtgärder som 

avser hållbarhetsrapportering. Medlemsstaterna behöver säkerställa att kunskap 

finns genom exempelvis kontinuerlig utbildning (Europeiska kommissionen, 

2021). 

2.4 Svensk lagstiftning om hållbarhetsrapportering 

Sverige arbetar med hållbart företagande på en lokal nivå genom att NFRDs 

bestämmelser har implementerats i den svenska lagstiftningen (se figur 4). I 

Årsredovisningslagen (ÅRL, SFS 1995:1554) 6 kap. 10–11 §§ anges att bolag som 

uppfyller två av tre krav under var och ett av de senaste två räkenskapsåren ska 

upprätta en hållbarhetsrapport (se tabell 1) antingen i förvaltningsberättelsen eller i 

en separat rapport. Den enda skillnaden mellan NFRDs krav och den svenska 

hållbarhetslagstiftningen är att Sverige har ett hårdare krav för vilka bolag som ska 

hållbarhetsrapportera (SFS 1995:1554). 

I ÅRL (SFS 1995:1554) 6 kap 12–13 §§ framgår det att innehållet i 

hållbarhetsrapporten överensstämmer med NFRDs bestämmelser. I 

Aktiebolagslagen (ABL, SFS 2005:551) 9 kap. 31 § 3 st. framgår vidare att revisorn 

är skyldig att lämna ett uttalande i sin revisionsberättelse om huruvida det berörda 

bolaget har upprättat en hållbarhetsrapport i förvaltningsberättelsen. Om ett bolag 

 
6 Mer information om CSRD kompetenskrav beskrivs i tabell 2, kapitel 6.1 
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lämnar en separat hållbarhetsrapport ska revisorn bifoga ett separat uttalande om 

upprättandet av rapporten enligt ÅRL (SFS 1995:1554) 6 kap 14 §.  

Figur 3  

Översikt hållbarhetsarbete på lokal nivå  

 
Kommentar: Baserad på FAR (u.d.a), SFS 1995:1554 och SFS 2005:551  

2.5 Föreningen Auktoriserade Revisorers 

rekommendationer  

FAR har lämnat ut två rekommendationer till revisorer som ska uttala sig om 

hållberhetsrapporter (se figur 4). Idag gäller NFRD i den nationella lagstiftningen, 

vilket kräver att revisorn yttrar sig om en hållbarhetsrapport har upprättats eller inte. 

Av förarbeten framgår det att revisorn kan begränsa revisionen till ett konstaterande 

av rapportens existens. Det framgår även att revisorn inte bör gå längre i sin kontroll 

av hållbarhetsrapporten än vad direktivet kräver. FARs bedömning är att revisorn 

endast bör kontrollera att förvaltningsberättelsen innehåller ett hållbarhetsavsnitt 

(FAR, 2021).  

Enligt RevR 12 ska revisorn rapportera om ett bolag inte upprättat en 

hållbarhetsrapport, men det saknas krav på att förklara varför. FAR skriver att det 

kan uppkomma situationer där informationen inte enligt lagens krav kan anses 

utgöra en hållbarhetsrapport. För att inte ge intressenter ett felaktigt intryck är det 

viktigt att revisorn tydligt anger det i sitt uttalande. Revisorn bör utifrån en 

professionell bedömning ta ställning till om bolaget uppfyllt lagens krav för 

hållbarhetsrapporter (FAR, 2021).  

Lokal nivå Sverige

Lagstiftning

Årsredovisningslagen

Aktiebolagslagen

FAR

RevR12

RevR6
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Om ett bolag frivilligt upprättar en hållbarhetsrapport som placeras i 

förvaltningsberättelsen ska revisorn tillämpa RevR 6 vid revision (FAR, 2021). 

RevR 6 är en rekommendation, där revisorn ska följa ISAE 3000 och eventuella 

ämnesspecifika ISAE som är relevanta för att utföra ett bestyrkandesuppdrag av en 

frivillig hållbarhetsrapport. (FAR, 2018). Om bolaget däremot väljer att frivilligt 

upprätta en hållbarhetsrapport separat, får bolaget själv välja att låta revisorn 

revidera den (FAR, 2021).  

3. Teoretisk referensram 

I det tredje kapitlet kommer den teoretiska referensramen att presenteras. I 

problematiseringen analyserades tidigare forskningsstudier om 

hållbarhetsrapportering. De tidigare forskningsstudierna använde bland annat 

teorierna: legitimitetsteori, professionsteori, intryckshanteringsteori, 

intressentteori och signalteori (se bilaga 1). Utifrån tidigare forskningsstudiers 

teorival, består studiens teoretiska referensram av professionsteorin och 

legitimitetsteorin som presenteras i detta kapitel. Därefter presenteras teoriernas 

koppling till revisorns yrke.  

3.1 Professionsteorin  

Professionsteorin har använts i tidigare forskningsstudier om reglering och 

påverkan på professionen (Cooper & Robson, 2006). I dagens moderna samhälle 

spelar professioner en central roll. En central fråga gällande professioner är hur 

yrket blir en profession och hur professionen etablerar sig i samhället (Anderson-

Gough et al., 2002). En professionell individ kan definieras som en gruppmedlem 

med överenskommen kunskap och riktlinjer för tillämpning av kunskapen. 

Professionalisering definieras som den utveckling en profession gör för att uppnå 

status. Begreppen professionell och professionalisering kännetecknas av formella 

och institutionella aspekter, som exempelvis status och formella kvalifikationer. 

Professionalism definieras av färdigheter och beteende som krävs för att genomföra 

specifika uppgifter på ett effektivt och ansvarsfullt sätt (Boiral et al., 2020). 

Profession handlar även om yrkesgruppers utveckling när det gäller konkurrens 

mellan expertis och kontroll av marknader (Cooper & Robson, 2006). Inom 
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professionsteori har det varit svårt att definiera professioners gemensamma och 

särskiljande drag, vilket har lett till många olika definitioner och teorier om 

profession. Majoriteten av moderna definitioner av professioner framhäver 

professionens anknytning till utbildning med examensbevis och inträdeskrav i form 

av examinationer. Vilket medför att professioner kännetecknas oftast av kunskaps- 

och yrkesmonopol. En utbildning vid exempelvis ett universitet kan liknas vid en 

”inträdesbiljett” till yrkeslivet kopplat till professionen. Kunskapen som 

professionen besitter anses vara kunskap som utomstående inte kan erhålla på egen 

hand. Därför legitimeras professionen med ansvar för att avgöra det bästa för 

allmänheten. De moderna definitionerna av professioner betonar även att relativt 

hög status är viktigt. Brante använder själv professionsvariablerna: utbildning, 

handlingsetik samt yrkesintegritet, identitetskänsla, gemensamma värderingar och 

språk. Andra vanligt förkommande professionsvariabler är yrkesmonopol och 

kollegial (Brante, 2009).  

3.1.1 Professionsteorin kopplat till revisorns yrke 

Professionsteorin kan användas för att testa om en yrkesgrupp kan klassas som en 

profession men även att tolka och se förändringar i en profession. Det har under 

senaste tiden forskats kring den professionella grunden för redovisning- och 

revisionspraxis. En rad utmaningar kopplade till professionsteori har funnits för 

revisionsyrket. Kritik har riktats mot revisorns brist på oberoende, kvalitet och 

svaga konkurrens (Robson & Cooper, 1990). Nedan kommer tidigare 

forskningsstudiers presenteras som beskriver revisorns profession och de viktigaste 

professionsvariablerna relaterade till revisorns yrke. 

Öhman och Wallerstedt (2012) menar att revisonsyrket har blivit en profession 

eftersom den kräver universitetsutbildning och revisorn besitter sådan kompetens 

som utomstående inte kan erhålla på egen hand. Det är vidare svårt för utomstående 

att kopiera de yrkesskickliga färdigheter som revisorn besitter. Revisorns yrke är 

starkt beroende av reglering, vilket visar på professionalism (Öhman & Wallerstedt, 

2012).  

Enligt Matthews (2017) söker revisorn monopol i sitt yrke. Det finns inte en 

revisionsbyrå som har monopol över utförandet av revision, utan professionen har 
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monopol. Revisorn har ett visst monopol på att utöva finansiell revision vilket är 

besläktat med exempelvis patent och varumärken. Det innebär att revisorer har 

ensamrätt till titeln auktoriserad revisor som har ett visst kommersiellt värde, men 

betyder inte att auktoriserade revisorer har monopol på revisionsmarknaden. 

Utbildning anses vara väsentlig för auktoriserade revisorer. Utbildning och praktisk 

erfarenhet används för att särskilja sig från outbildade (Matthews, 2017). I Sverige 

är revisionsmarknaden reglerad, vilket innebär att auktoriserade revisorer har 

monopol på finansiell granskning av bolag med revisionsplikt (Hermansson et al., 

2015). CSRDs nya revisionskrav väcker frågan om revisorer kommer få monopol 

på hållbarhetsgranskning av bolag med revisionsplikt ( (Hammarström, 2021a).  

Enligt Boiral et al. (2020) väcker ökad rådgivning etiska frågor om revisorns 

oberoende, vilket är en del av revisorns profession. Vidare ansåg Boiral et al. (2020) 

att revisionsyrkets professionalism kopplat till hållbarhetsförsäkran verkar osäker 

och nämner tre osäkerheter. Osäkerheterna var vem som ska lämna 

hållbarhetsförsäkran och hållbarhetsstandarder för revision samt revisorns 

kvalifikationer. Försäkringsgivare, inkluderat revisorer, som arbetar med 

hållbarhetsförsäkran legitimerar sin professionalism genom professionell identitet 

och specifik kunskap. Med hjälp av professionsteorin har Boiral et al. (2020) 

undersökt professionalism och professionalisering av revisorer som lämnar 

hållbarhetsförsäkran baserat på erfarenheter och uppfattningar hos revisorer 

involverade i verksamheten. Det förekommer en motsättning mellan 

revisionsbranschen och konsultföretag om vilken yrkesgrupp som borde lämna 

hållbarhetsförsäkran. Yrkesgrupperna kritiserar varandras bristande 

professionalism. Exempelvis menade Boiral et al. (2020) att ett argument är den 

mängd kunskap konsultföretag har i hållbarhetsfrågor. Enligt Boiral et al. (2020) 

kan en yrkesgrupps tillämpning av standarder påvisa professionalism. Boiral et al. 

(2020) menar även att försäkringsgivarnas professionalism och professionalisering 

undergrävs, då erkänd och betydande utbildning saknas. Dessutom påpekade Boiral 

et al. (2020) att bristande kvalifikationer och utbildning hos revisorn minskar 

inträdesbarriärer inom området.  
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I studien användes professionsteorin för att besvara hur CSRD kommer påverka 

revisorns profession. Likt tidigare forskningsstudier har studien diskuterat och 

analyserat revisorns profession utifrån olika professionsvariabler som exempelvis 

kompetens, status, erfarenhet och monopol. Professionsvariablerna har använts för 

att kunna besvara om CSRD kommer att förändra revisorns profession inom 

hållbarhetgranskning. 

3.2 Legitimitetsteorin  

Enligt Deegan och Unerman (2011) handlar oftast legitimitetsteorin om relationer 

mellan bolag och samhället samt hur de interagerar med varandra. Därför kommer 

teorin att presenteras utifrån det perspektivet, men teorin kan även appliceras på 

relationer mellan en yrkesgrupp och samhället samt hur de integrerar med varandra. 

Teorin innebär att bolag måste anpassa och ta hänsyn till de normer och 

förväntningar som samhället har. Enligt legitimitetsteorin uppnår bolag legitimitet 

genom att anta värderingar som stämmer överens med samhällets värderingar 

(Deegan & Unerman, 2011). Enligt Deegan (2002) definieras legitimitet som status 

eller tillstånd som uppstår när ett bolags värderingar stämmer överens med 

värderingar i samhället som bolaget verkar i. Om det uppstår en skillnad i 

värderingarna förekommer det ett hot mot bolagets legitimitet (Deegan, 2002). 

Hanberger (2003) hävdade även att legitimitet återskapas när politik svarar på 

problem i existerande eller utvecklande lagstiftning.  

Deegan och Unerman (2011) skriver att inom legitimitetsteorin anses legitimitet 

vara en nödvändig resurs som bolag behöver för att fortleva. Legitimitet sägs även 

förlita sig på att det finns ett ”socialt kontrakt”, vilket är ett koncept för att visa de 

förväntningar samhället har på bolaget (Deegan & Unerman, 2011). Deegan (2002) 

menar att om samhället inte blir övertygat om att bolaget verkar på ett legitimt sätt 

kommer samhället att häva kontraktet. Det innebär enligt teorin att bolaget inte 

längre kan överleva, om exempelvis konsumenter minskar konsumtionen från 

bolaget eller om lagar förbjuder verksamheten (Deegan, 2002).  
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3.2.1 Legitimitetsteorin kopplat till revisorns yrke  

För att få en större förståelse för vad som utgör revisorns legitimitet kommer 

tidigare forskningsstudier som har diskuterat revisorns legitimitet att presenteras. 

Enligt Boiral et al. (2019a) har revisorns opartiskhet diskuterats i litteraturen. Det 

framgår att revisorn söker efter en balans mellan förväntningar från de 

rapporterande bolagen på grund av legitimitet och att behålla sin opartiskhet och 

självständighet. När revisorn söker legitimitet från bolagen väcker det etiska frågor 

om revisorns oberoende, professionalism och objektivitet (Boiral et al. 2019a). 

Boiral et al. (2019b) menade att legitimitetsstrategier krävs för 

revisionsverksamheter med kommersiella aspekter kopplade till kund- och 

leverantörsrelationer. Legitimitetsstrategier används för att förklara exempelvis hur 

revisorerna förenar oberoende och opartiskhet.  

Martinez et al. (2021) uppgav att revisorns kunskap om hållbarhetsfrågor är 

bristfällig. Det kan ses som ett problem, på grund av att revisorns legitimitet kan 

ifrågasättas. Enligt Martinez at al. (2021) kan revisorns legitimitet påverkas även 

om revisorn ser sin roll som att tjäna sina kunder och inte allmänheten. 

I studien användes legitimitetsteorin för att besvara hur CSRD kommer att påverka 

revisorns legitimitet. Likt tidigare forskningsstudier diskuterades revisorns 

legitimitet utifrån exempelvis revisorns oberoende och opartiskhet som anses vara 

en del av revisorns legitimitet. 

4. Metod 

I det fjärde kapitlet presenteras studiens vetenskapliga och empiriska metod. 

Problematiseringen har visat på förståelse för vilka metoder som använts i 

samband med undersökning av ny reglering och revisorns profession samt 

legitimitet. De tidigare forskningsstudierna har främst använt en kvalitativ 

forskningsansats. Metodvalen har bland annat varit: dokumentanalys, 

semistrukturerad intervju, innehållsanalys, dataanalys, textutvinnings analys och 

enkätundersökning (se bilaga 1). Studien har därav använt en kvalitativ 

forskningsansats med dokumentanalys och semistrukturerade intervjuer som 
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metodval. Den inledande delen avser studiens vetenskapliga metod som innehåller 

forskningsparadigm, forskningsmetod, forskningsansats och litteratursökning. I 

den andra delen presenteras valet av den empiriska metoden som innehåller urval, 

datainsamling genom intervjuer samt dokumentanalys, analys av empiriska data 

och operationalisering. 

4.1 Vetenskaplig metod 

Det finns alltid valmöjligheter och alternativ till hur en forskning kan genomföras, 

där forskaren måste använda sitt omdöme för att välja vilken forskningsstrategi som 

passar studien bäst (Denscombe, 2018). 

4.1.1 Forskningsparadigm 

Samhällsvetenskapliga studier kan genomföras utifrån olika forskningsparadigm. 

Ett av de olika forskningsparadigm är interpretivism, vilket innebär att kunskaper 

och insikter om individers erfarenheter utvecklas genom kvalitativa data. Synsättet 

har även en skeptisk syn på objektivitet, eftersom forskarens tolkningsprocess 

formar forskningen (Denscombe, 2018). Studien undersökte revisionsbranschens 

uppfattningar om hur CSRD kommer påverka revisons profession och legitimitet, 

vilket är ett komplext område och kan bäst förstås genom en tolkningsprocess. Det 

innebär att studien faller inom det interpretivistiska synsättet. 

 

4.1.2 Forskningsmetod  

Forskningsmetoden bestäms av forskningens syfte och är vanligtvis kvalitativ, 

kvantitativ eller en kombination av de båda. Studiens syfte var att undersöka och 

analysera det nya hållbarhetsdirektivet CSRDs påverkan på revisorn. En kvalitativ 

forskningsmetod kan baseras på bland annat intervjuer och är relevant för en 

djupgående analys av uppfattningar samt tolkningar som är svåra att mäta 

kvantitativt (Diouf & Boiral, 2017). Tidigare forskningsstudier som har undersökt 

uppfattningar är exempelvis Boiral et al. (2019b), Boiral et al. (2020), Diouf och 

Boiral (2017) samt Martinez et al. (2021), vilka har använt sig av en kvalitativ 

forskningsmetod. Vidare har Fiandrino och Tonelli (2021) rekommenderat att 

genomföra en kvalitativ studie för att undersöka aktörer som arbetar med 

hållbarhetsrapportering. I likhet med de tidigare forskningsstudierna och forsknings 
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förslag användes en kvalitativ forskningsmetod för att undersöka 

revisionsbranschens uppfattningar om hur CSRD kommer påverka revisorns 

profession och legitimitet. 

Trovärdighet är viktigt i en forskningsstudie. Trovärdighet består av tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet och bekräftelse. Tillförlitlighet och överförbarhet handlar 

om studiens validitet, vilket innebär hur forskaren har gått till väga för att få fram 

resultatet (Bryman & Bell, 2017). I studien har tillvägagångsättet förklarats 

noggrant i det empiriska metodkapitlet, vilket ökar studiens överförbarhet och 

tillförlitlighet. Studiens pålitlighet ökar genom att det empiriska materialet från 

intervjuerna har spelats in och transkriberats ordagrant. Studiens pålitlighet ökar 

dessutom, eftersom det empiriska materialet från dokumentanalysen har 

sammanställts i ett dokument med webblänk samt att materialet finns öppet för 

allmänheten. Tillvägagångsättet har förklarats noggrant i det empiriska 

metodkapitlet vilket även styrker pålitligheten. Bekräftelse i studien har 

säkerhetsställts genom att studiens analys samt slutsatser har koppling till tidigare 

forskningsstudier och den teoretiska referensramen.  

4.1.3 Forskningsansats 

I studien har en abduktiv forskningsansats använts som är en kombination av en 

deduktiv och induktiv forskningsansats, vilket innebär att forskaren pendlar mellan 

sin empiri och teori och att man tokar empiri med hjälp av teorin. En deduktiv 

forskningsansats innebär att forskaren utgår från en allmän regel eller teori för att 

skapa en hypotes för att sedan undersöka om det stämmer. En induktiv 

forskningsansats är att forskaren drar generella slutsatser utifrån en empiri eller från 

observationer och erfarenheter (Denscombe, 2018). Denna studie började med ett 

empiriskt intresse i ett nytt direktiv, CSRD som denna studie har haft utgångspunkt 

i. Vi började samla in fakta för att kunna förstå direktivet och dess innebörd. Efter 

en bättre förståelse för direktivet fann vi att revisorn har en roll i direktivet, vilket 

medförde att forskningsstudier som berörde hållbarhetsrapportering och revisorns 

roll i hållbarhetsrapportering lästes. Litteraturen gav insikter om olika teoretiska 

ramverk och metodval som kunde användas för att ta fram studiens 

problemformulering och syfte. Studiens syfte blev att undersöka och analysera det 
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nya hållbarhetsdirektivet CSRDs påverkan på revisorn och med 

problemformuleringen vilka är revisionsbranschens uppfattningar om hur CSRD 

kommer påverka revisorns profession och legitimitet? För att kunna ta fram relevant 

data om revisorns profession och legitimitet lästes litteratur som förklarade teori 

kopplat till det, det vill säga professionsteori oh legitimitetsteorin (se bilaga 1). 

Litteraturen lästes på grund av att få hjälp med vilka kompententer som är viktiga 

att fånga. Därefter togs empiriska data fram för att se hur revisionsbranschen 

uppfattade CSRDs påverkan på revisorn. Uppfattningarna samlades in genom 

semistrukturerade intervjuer med en intervjuguide med en teorikoppling och en 

dokumentanalys (se bilaga 2; bilaga 3). För att sedan kunna tolka data och dra en 

slutsats analyserades data med hjälp av professionsteorin och legitimitetsteorin. 

4.1.4 Litteratursökning  

Litteratursökning har genomförts för att finna relevant forskning kring 

hållbarhetsrapportering samt revisorns profession och legitimitet. 

Litteratursökningen genomfördes till största del i Högskolan Kristianstads söktjänst 

Summon. Utöver det användes även söktjänsten Google Scholar. 

Litteratursökningen begränsades till tidsperioden 2007 och framåt. Sökorden som 

användes i båda söktjänsterna var exempelvis ”CSR”, ”NFRD” och ”audit”. En del 

av de använda artiklarna som exempelvis Christensen et al. (2019), La Torre et al. 

(2018) och Boiral et al. (2019b) tilldelades av studiens handledare. Artiklarna som 

tilldelades innehöll nya sökord som exempelvis ”assurance”, ”perceptions” och 

”assurance providers”, vilket gav ytterligare möjligheter att hitta fler relevanta 

artiklar. De studerade artiklarnas referenser användes även för att samla in 

ytterligare relevant information inom studiens område. Genom litteratursökning 

identifierades de olika teman som presenterats i problematiseringen. 

Litteratursökningen vägledde dessutom studiens val av metod och teori. 

4.2 Empirisk metod  

För att samla in data till studien har empirisk metod använts. Nedan beskrivs de tre 

empiriska metoder som har använts, vilka är urval, intervjuer och dokumentanalys. 

Därefter beskrivs studiens analys av empiriska data och operationalisering.  
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4.2.1 Urval 

I likhet med Boiral et al. (2019b) och Boiral et al. (2020) har studien en explorativ 

karaktär. Det kännetecknas av studiens småskaliga forskning med kvalitativa data 

och utan generalisering samt studiens relativt outforskade områden (Boiral et al., 

2019b; Boiral et al., 2020). De relativt outforskade områdena är revisorns koppling 

till hållbarhet samt det nya direktivet CSRD. Studiens urval har påverkats genom 

valet av vilka personer som intervjuats och vilka tidningsartiklar som har använts i 

dokumentanalysen.  

4.2.1.1 Urval till intervju 

I likhet med Wen och Sonnerfeldt (2022) valdes respondenterna ut efter deras 

kunskap om revisorns yrke och hållbarhet. Tillgängliga mejladresser från 

revisionsbyråer i Skåne sorterades på en lista och kontaktades sedan för eventuella 

intervjuer. Fördelen med denna teknik var att den var enkel och gratis. Däremot var 

det få som ville ställa upp. 

4.2.1.2 Urval till dokumentanalys 

I studien användes två kända branschtidningar inom revision, vilka var Tidningen 

Balans och Revisionsvärlden. En del av artiklarna som använts i studien var från 

Tidningen Balans, vilket är FARs medlemstidning (se bilaga 3). FAR anses vara en 

trovärdig källa eftersom branschorganisationen har ett legitimt syfte där 

rekommendationer och uttalande lämnas (FAR, u.d.c). Den andra delen av 

artiklarna kommer från Revisionsvärlden (se bilaga 3). Revisionsvärlden är 

Sveriges oberoende nättidning om revision och redovisningsbranschen, vilket gör 

att den anses vara en trovärdig källa (Revisionsvärlden, u.d.). Uttalandena var 

allmänt tillgängliga och data samlades in från åren 2021–2022. I likhet med 

Christensen och Skærbæk (2010) valdes artiklarna efter deras tillgänglighet på data 

avseende uttalande om CSRD, hållbarhet och revisorns profession samt legitimitet. 

4.2.2 Datainsamling- Intervju 

Enligt Denscombe (2018) är intervjuer en datainsamlingsmetod som ofta används i 

samband med forskning för att besvara komplexa frågor och få priviligierad 

information. Boiral et al. (2019b), Boiral et al. (2020) samt Diouf och Boiral (2017) 

har använt semistrukturerade intervjuer för att fånga aktörers uppfattningar. En 



  
 

25 
 

fördel med metoden är att respondenternas personliga åsikter och erfarenheter lyfts 

fram (Denscombe, 2018). Därför har även semistrukturerade intervjuer använts för 

att fånga respondenternas uppfattningar. En intervjuguide togs fram med frågor 

kring tidigare erfarenhet och CSRDs fyra huvudområden. Frågorna kopplades även 

till studiens teoretiska referensram för att enklare kunna tolka den empiriska data 

(se bilaga 2). Metoden gav även studien en flexibilitet vid datainsamlingen, 

eftersom intervjuaren kunde ställa följdfrågor under intervjun för att få ett mer 

användbart svar (Bryman & Bell, 2017). Studien genomförde dessutom personliga 

intervjuer för att underlätta efterarbetet med att transkribera en respondents svar i 

taget. En nackdel med metoden var att respondenten kan bli påverkad av 

intervjuarens identitet, det vill säga intervjuareffekten som denna studie försökte 

undvika genom att genomföra intervjuerna digitalt (Denscombe, 2018). 

Totalt genomfördes fyra intervjuer varav tre respondenter var auktoriserade 

revisorer och en var hållbarhetscontroller, som tidigare arbetat som revisor och 

konsult. Intervjuerna varade i cirka tjugo minuter och genomfördes via 

kommunikationsverktyget Zoom. Likt Wen och Sonnerfeldt (2022) informerades 

respondenterna om studiens syfte och intervjufrågorna kretsade kring 

respondenternas tidigare erfarenheter samt CSRDs fyra huvudområden.  

4.2.3 Datainsamling- Dokumentanalys  

Likt Boiral et al. (2019a) samt Manetti och Toccafondi (2012) 7  har studien 

genomfört en dokumentanalys. Dokument är en primär datakälla i dokumentär 

forskning. Dokument som data har två användbara egenskaper. Första egenskapen 

är att dokumentens innehåll kan användas som belägg för ett påstående och 

dokumenten kan tolkas. Andra egenskapen är att dokument oftast är en permanent 

handling som finns tillgänglig en lång tid efter det har producerats (Denscombe, 

2018). Från de två tidningarna letades det fram artiklar med uttalanden från 

revisionsbranschen som sedan kopierades in i ett dokument. 

En fördel med data i form av dokument är att det finns en del information redan om 

revisionsbranschens uppfattningar om CSRD och att källan är beständig och kan 

 
7 Boiral et al. (2019a) samt Manetti och Toccafondi (2012) har använt en kvalitativ innehållsanalys av 

dokument. 
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kontrolleras av andra. En nackdel är dock att dokumenten blir en sekundär data, 

eftersom dokumenteten inte har producerats för undersökningens syfte 

(Denscombe, 2018). 

4.2.4 Analys av empiriska data  

För att analysera den empiriska data transkriberades de inspelade intervjuerna 

ordagrant i separata dokument. Därefter sammanställdes empiriska data i ett 

Excelark. I likhet med Sonnerfeldt och Aggestam Pontoppidan (2022) 

kategoriserades uttalandena i Excelarket efter CSRDs fyra huvudområden samt 

koppling till teori. I Excelarket skapades separata blad för CSRDs fyra 

huvudområden. På varje blad bildades kategorier i form av studiens intervjufrågor 

och uttalanden från dokumentanalysen. Sedan namngavs varje respondent från 

intervjuerna efter en bokstav och varje aktör från dokumentanalysen efter en siffra. 

Varje uttalande som föll under de uppdelade kategorierna kopierades in. För att 

analysera empirin användes tidigare forskningsstudiers diskussioner om profession 

och legitimitet. I Excelarket färg-kodades uttalanden från empirin efter 

teorikoppling. Teorierna fick separata färger samt en färg för uttalanden som hade 

koppling till båda teorierna.  

4.2.5 Operationalisering  

För att besvara forskningsfrågan i studien har studien operationaliserats. Nedan 

illustreras studiens operationalisering i en modell (se figur 5). Operationalisering 

innebär ett försök att översätta ett abstrakt begrepp till något konkret. Syftet med 

operationaliseringsfasen är studiens abduktiva koppling mellan teori och 

verklighet. För att den teoretiska referensramen ska vara trovärdig måste 

forskningsfrågan vara kopplad till teorin. Empirin måste även tillämpa det 

teoretiska ramverket för att sedan koppla resultatet tillbaka till teorin (Lynham, 

2002). 

Utgångspunkten i studien var EUs nya hållbarhetsdirektiv CSRD. En 

litteratursökning genomfördes där bland annat har de tidigare forskningsstudierna 

Boiral et al. (2020) samt Fiandrino och Tonelli (2021) stått till grund för studiens 

syfte och problemformulering. Litteratursökningen bidrog även till insikter till 
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studiens teorival. Insikterna bidrog till att de vanligaste teorierna för att undersöka 

revisorns profession och legitimitet var professionsteori samt legitimitetsteori, 

därför användes de båda teorierna i studien. Litteratursökningen bidrog även till 

insikter till studiens metodval. Fyra forskningsområden växte fram i CSRD vilka 

var: kompetenskrav, revisionskrav, rapporteringskrav och standarder. Det 

teoretiska ramverket användes för att ta fram intervjufrågor (se bilaga 2), för att 

koppla teorin med verkligheten. Den empiriska data samlades in med metoderna 

intervju och dokumentanalys för att fånga revisionsbranschens uppfattningar. Det 

teoretiska ramverket användes även för att analysera det empiriska materialet för 

att slutligen kunna besvara studiens problemformulering. 

Figur 4  

Operationaliseringsmodell 

 
Kommentar: Modellen illustrerar operationaliseringen i studien. 
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5. Empiri 

I det femte kapitlet presenteras studiens empiri som har samlats in genom fyra 

intervjuer och en dokumentanalys med arton artiklar. Det empiriska resultatet 

presenteras utifrån CSRDS fyra huvudområden vilka är: rapporteringskrav, 

standarder, revisionskrav och kompetenskrav. 

 

5.1 Rapporteringskrav  

Det finns inte en tydlig definition av hållbarhet enligt Christensen et al. (2019), 

vilket medför att bolags, industriers och länders relevanta ämnen, aktiviteter och 

policyer skiljer sig åt. Implementeringen av CSRD kommer medföra ett ökat 

rapporteringskrav för stora bolag och bolag av allmänt intresse samt med mer 

detaljerade krav på vad hållbarhetsrapporten ska innehålla (Europeiska 

kommissionen, 2021) I följande avsnitt presenteras uttalanden från 

revisionsbranschen om rapporteringskravet, där fyra respondenter och två aktörer 

från dokumentanalysen har uttalat sig. 

5.1.1 Uttalanden om rapporteringskrav  

Revisionsbranschen såg det som fördelaktigt för bolagen med rapporteringskraven. 

Den auktoriserade revisorn i dokument nio menade att ”När hållbarhetsrapportering 

kodifieras och fler företag redovisar på ett likartat sätt ökar jämförbarheten”. I 

dokument tio uppgav aktören från en revisionsbyrå samt adjungerad professor att 

hållbarhetsrapporteringen kommer vara ett väsentligt element, likt de finansiella 

rapporterna. Respondent D hävdade även att rapporteringskravet kommer innebära 

ringar på vattnet. Att fler bolag som inte omfattas av kraven kommer frivilligt 

rapportera.  

 

Samtliga respondenter trodde att det ökade rapporteringskravet kommer medföra 

ökad rådgivning för revisorn. Respondent A och B arbetar som auktoriserade 

revisorer och menade att rådgivningen kommer öka främst under år ett. Respondent 

C arbetar numera som hållbarhetscontroller, tidigare arbetat som revisor och 
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konsult. Respondenten påpekade att inom all annan rapportering och granskning 

som revisorn genomför förekommer det rådgivning. Respondenten menade dock 

att rådgivning är positivt, eftersom det hjälper bolagen att förbättra och rätta till 

rapporterna. Respondent D som arbetar som auktoriserad revisor ansåg att bolag 

redan idag har börjat fråga om hållbarhetrapportering. Respondenten uppgav att 

”Det känner jag av redan nu liksom att det börjar bli lite fler frågor kring taxonomin 

och liknanden för många kunder.” 

Varken respondent A, B, C eller D trodde att ökad rådgivning skulle påverka 

revisorns opartiskhet och självständighet. Respondent A påpekade att rådgivningen 

kommer vara ett litet belopp i förhållande till det totala arvodet. Enligt respondent 

B kommer det vara som idag, ”Vi kan ju inte både vara rådgivare och revisor, utan 

det får liksom hålla isär det här”. Respondent C uppgav att rådgivning inte är ett 

problem.  

Alltså finansiell, när revisorn anmärker på saker i bokslutet så blir det ju allt 

som oftast ett litet rådgivningsuppdrag kopplat till det kanske. Och det är 

aldrig något problem och har inte varit när man säger att det är liksom 

revisionsnära-rådgivning. – Respondent C 

Vidare berättade respondent C att för en utomstående kan det verka som att 

revisorns opartiskhet och självständighet blir ett problem vid rådgivning. Det 

revisorn inte får göra under rådgivningen är att fatta beslut åt bolagen. Respondent 

D ansåg att rådgivningen inte alltid kommer att ligga på revisorn. Respondenten 

trodde att hållbarhetskonsulter är yrkesgruppen som kommer hjälpa bolagen kring 

hållbarhetsrapporteringen, medan revisorn kommer in vid granskningen. 

5.2 Standarder 

Tidigare forskningsstudier har diskuterat frivilliga och lagstadgade 

hållbarhetsstandarder (Wolniak & Hąbek, 2013). I samband med CSRD kommer 

EU att ta fram hållbarhetsstandarder (Europeiska kommissionen, 2021). I följande 

avsnitt presenteras uttalanden från revisionsbranschen om de europeiska 

hållbarhetsstandarderna där samtliga respondenter och sex aktörer från 

dokumentanalysen har uttalat sig.  
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5.2.1 Uttalanden om standarder 

Samtliga respondenter och två aktörer i dokumentanalysen såg fördelar med att EU 

ska ta fram hållbarhetsstandarder. Respondent A, B och D menade att fördelen med 

gemensamma standarder blir jämförbarheten av hållbarhetsrapporter i EU. Även 

respondent C ansåg att det är en fördel att EU tar fram standarder, eftersom det 

behövs en standard som alla bolag följer. 

Men det är klart att om EU sätter kraven och så sätter reglerna så är det rimligt 

att de också sätter standarden, att det är så här ni ska göra rapporten liksom. 

Så på så sätt kanske det är och just därför kanske det är bra om EU säger att 

ni ska rapportera enligt CSRD, den ska granskas av revisor och den ska 

upprättas enligt den här standarden som vi har tagit fram. – Respondent C  

Vidare berättade respondent D att ytterligare en fördel med en global standard för 

EU var möjligheten att nyttja varandras kunskap. När alla bolag rapporterar efter 

samma standard samt alla revisorer granskar efter samma standard blir det enhetligt. 

Respondenten ansåg även att det var rimligt om EU tog fram en standard, eftersom 

det då kan likna dagens situation inom den finansiella granskningen. Vidare uppgav 

respondent A och D att en fördel med standarder är att det blir mer preciserat 

angående vad som ska granskas och hur mycket, eftersom granskningen är alldeles 

för tunn idag. En aktör från FAR i dokument sex menade att ”Det är positivt att 

hållbarhetsfrågorna likställs med finansiell rapportering och med ett standardiserat 

ramverk ökar transparensen och det blir lättare att jämföra olika företag”. Den 

auktoriserade revisorn i dokument nio ansåg att standarderna är något som bolagen 

kan samlas kring, då frivilligheten och valfriheten har försvårat en effektiv 

kommunikation med marknaden. 

Sex aktörer i dokumentanalysen har uttalat sig om behovet av standarder. I 

dokument fjorton hävdade en aktör från FAR att behovet av enhetliga standarder är 

stort. I dokument nio, fjorton och sjutton menade en auktoriserad revisor, en aktör 

från FAR och en redovisningsexpert att där även finns ett behov av globala 

standarder. I dokument elva och femton berättade en aktör som är senior rådgivare 

samt expert inom redovisningsbranschen att det behövs särskilt för de mindre 

bolagen. Enligt aktören som är senior rådgivare samt expert inom 
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redovisningsbranschen i dokument femton har revisorer i en undersökning 

efterfrågat tydligare mallar, standarder och metoder. 

Tre respondenter och tre aktörer från dokumentanalysen uttalade sig om 

standardernas utmaningar. Respondent A ansåg att det kan förekomma undantag i 

olika länder, vilket även respondent B framförde. Respondent B menade att det ska 

bli intressant att se hur länder implementerar standarden och om det går att jämföra. 

Respondent A berättade även att standarderna kan bli svåra att använda för mindre 

bolag. 

Det är väldigt svårt att applicera dem standarderna ofta på mindre bolag. 

Alltså, det som är stora bolag i min värld, det är ju små skitbolag i ett EU- 

perspektiv. De måste ju ändå sätta en standard som klarar de här största, så då 

blir det ju ofta, det blir ofta för omfattande för våra lite mindre bolag. – 

Respondent A  

 

Ytterligare en utmaning menade respondent C var mängden ramverk. 

Respondenten framförde att flera aktörer vill ta fram hållbarhetsstandarder. Det 

finns redan bland annat GRI och det kommer fler hållbarhetsstandarder från 

exempelvis EU. Det behöver bli mer samordning av standarderna, för att inte 

förvirra bolag och intressenter. Vidare hävdade respondent C att standarder har varit 

en utmaning de senaste 20–30 åren. Bolag har redovisat på olika sätt och framfört 

frågor som ansetts viktiga för bolaget. Bolagen har även gjort olika gällande valet 

om granskning, vilket har gjort det svårt för intressenter att använda rapporten. Den 

auktoriserade revisorn i dokument tre framförde att en utmaning är balansgången 

mellan de olika intressenternas behov. I dokument sex pointerade en aktör från FAR 

att en annan utmaning är utformandet av standarder för att rapporteringen inte ska 

bli för krävande för bolagen. Enligt en auktoriserad revisor i dokument nio är 

jämförbarheten en tredje utmaning, som dessutom är det primära motivet bakom 

standarden.  

5.3 Revisionskrav  

La Torre et al. (2018) hävdade att bristen i hållbarhetsrapporter är dess trovärdighet. 

CSRDs revisionskrav ska medföra ökad trovärdighet för hållbarhetsrapporterna 

(Europeiska kommissionen, 2021). Boiral et al. (2022) tog upp diskussionen om 
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vem som är mest lämplig att granska hållbarhetsrapporter. I CSRD framgick det att 

revisorer kan genomföra granskningen. Dessutom kan medlemslandet välja om 

även en oberoende leverantör av kvalitetsäkringstjänster kan genomföra 

granskningen (Europeiska kommissionen, 2021). I följande avsnitt presenteras 

uttalanden från revisionsbranschen om revisionskravet, där samtliga respondenter 

och tolv aktörer från dokumentanalysen har uttalat sig. 

5.3.1 Uttalanden om revisionskrav 

Respondent A, C samt D har tidigare erfarenhet av revision av hållbarhetsrapporter, 

medan respondent B inte har det. Respondent A förklarade att arbetsuppgifterna 

bestod av att granska om hållbarhetsrapporten var rätt utformad och innehöll rätt 

information. Uppdragen innebar inte att revisorn granskade om siffror eller 

liknande information var korrekt. Respondent C berättade att uppdrag av 

granskning av hållbarhetsrapporter kunde se olika ut. Uppdragen innebar ofta att 

stora bolag frivilligt lät en revisor granska hållbarhetsrapporten för att ge bolaget 

mer legitimitet gentemot bolagets intressenter. Vidare berättade respondenten att 

granskningen ofta gick ut på att läsa igenom och se över data utifrån ett stickprovs-

tänk.  

Dök ner på det som var väsentliga frågor och väsentliga data. Titta på 

underlag för att kunna uttala oss om rapporten som helhet. Det var väldigt 

viktigt att det var just rapporten som helhet, så att det inte bara var sidan nio 

och sidan tretton. Då granskar man ju mot en standard och standarden var ju 

oftast de här GRI- reporting standards som då var de som klienten oftast hade 

använt för att upprätta sina rapporter. Man intyga till slut att de hade tillämpat 

de här standarden på rätt sätt liksom. – Respondent C.  

Respondent D berättade om tidigare uppdrag avseende hållbarhetsrapporter. 

Uppdragen kunde innebära bestyrkande av hållbarhetsrapporter, vilket omfattade 

mer granskning. De flesta uppdragen respondenten arbetat med var dock 

granskning utifrån lagkraven, vilket innefattade betydligt mindre granskning. 

Respondent A, C och D berättade att granskning av hållbarhetsrapporter har 

inneburit vissa svårigheter. Respondent A samt D berättade att svårigheterna har 

varit hur omfattande granskningen ska vara och hur lite som ska accepteras. Vidare 

menade respondent A att idag kan bolag upprätta långa rapporter med bilder och 
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siffror när det egentligen endast krävs en tiondel av materialet. Många bolag 

använder hållbarhetsrapporten som reklam, medan andra bolag endast tycker att det 

är ett nödvändigt ont. Respondenten menade därför att det är inte lätt med 

granskning av hållbarhetsrapporter. Respondent D berättade att det idag inte finns 

någon skyldighet att granska djupgående. Idag krävs det att revisorn läser igenom 

och rapporterar om det är ett uppenbart fel. Respondenten menade att granskningen 

idag kan kännas lite meningslös och ville att granskningen ska bli mer omfattande 

för att säkerställa att informationen stämmer. Respondent C hävdade att 

svårigheterna var olika från fall till fall. Ibland höll inte bolagets hållbarhetsrapport 

bra kvalité och det kunde vara svårt att få tag i underlag för att stödja bolagets 

rapportering.  

Vilket gjorde att det blir ju liksom lite dialog med kunden, om att ni får plocka 

fram andra bevis och så här och eller ändra i hur ni skriver eller ta bort den 

tabellen eller den så. Den typen av liksom att in och röja i rapporten för att 

den liksom skulle bli godkänd till slut. -Respondent C 

Ytterligare en svårighet menade respondent C var de olika förväntningarna som 

exempelvis bolagen hade. Ibland ville bolaget få ut något speciellt av granskningen 

och ibland visste de inte vad de ville när de beställde granskningen. En sista 

svårighet menade respondenten var den generella tidspressen i granskningen kring 

hållbarhetsdata.  

Den är ju inte lika mogen som finansiell data och många av de här kunderna 

la ju in hållbarhetsrapporten i årsredovisningen så att då skulle den ju ha 

samma tidsplan som årsredovisningen. Det var ju en utmaning att bli klar med 

hållbarhetsdelen för att data kom ofta senare och var inte lika bra. Då blir det 

liksom ett litet, litet fönster i mot slutet av liksom den deadline att göra jobbet 

på. Så tidspress var ett stort problem. -Respondent C  

I fem dokument och från tre respondenter framkom fördelar med CSRDs 

revisionskrav. Enligt en aktör från FAR i dokument sex ansågs det vara en fördel 

att hållbarhetsinformationen granskas, eftersom det ökar tillförlitligheten. I 

dokument åtta tyckte en auktoriserad revisor att de nya kraven från EU kommer bli 

ett lyft för revisorns yrkesroll. I dokument åtta och sexton hävdade en auktoriserad 

revisor samt en aktör från Tidningen Balans att yrkesrollen kommer bli mer 

attraktiv. Den auktoriserade revisorn i dokument åtta hävdade att utökandet av vad 



  
 

34 
 

som granskas kommer innebära att fler revisorer krävs, vilket lockar nya individer 

till yrket. Den auktoriserade revisorn i dokument åtta uppgav att 

”REVISORSROLLEN ÄR KANSKE den yrkesroll som kommer att påverkas allra 

mest när EU kräver att de stora företagens hållbarhetsrapportering ska granskas på 

samma sätt som de finansiella rapporterna”. Aktören som är verksam i en 

revisionsbyrå samt adjungerad professor i dokument tio hävdade att 

hållbarhetsrapporteringen kommer att bli objekt för alla övervakningsorgan, så som 

styrelse, revisorer samt myndigheter. Fördelen blir att samma krav kommer att gälla 

för revisionen och övervakningen av hållbarhetsrapporteringen som för de 

finansiella rapporterna. I dokument fjorton menade en aktör från FAR att 

granskningen behövs för att hållbarhetsrapporten ska bli relevant och tillförlitlig. 

Respondent B menade att det kunde vara en fördel och det fanns mycket att vinna 

på det om revisorn var duktig på området. Respondent C och D ansåg att det är en 

fördel om någon granskar hållbarhetsrapporter.  

Däremot förekom det inte bara fördelar i uttalandena. Respondent A ansåg att 

svårigheterna med CSRDs revisionskrav var om granskningen blir för teknisk och 

att få betalt för granskningen. Enligt den auktoriserade revisorn i dokument ett har 

branschen inte identifierat affärsmöjligheterna som finns för en bred revisor. Den 

auktoriserade revisorn nämnde även att revisorer känner en osäkerhet för hur 

hållbarhetsinformationen ska granskas. Den auktoriserade revisorn tyckte dock att 

svaret var enkelt, att det ska granskas på samma sätt som finansiella informationen.  

Uttalanden från respondenterna om vilken yrkesgrupp som är mest lämplig att 

granska hållbarhetsrapporterna skildes åt. Respondent A trodde inte att det fanns en 

annan yrkesgrupp som är bättre förberedd på att granska hållbarhetsrapporter. 

Respondenten menade att när endast en yrkesgrupp utför all granskning blir det 

enhetligt och att en specialist skulle ha för stort fokus på ett enda område. Däremot 

menade respondent B att det kan finnas andra yrkesgrupper som är bättre 

förberedda, som exempelvis specialister på området. Respondent C tyckte att 

revisorer är rätt val av yrkesgrupp för att utföra hållbarhetsgranskningen, då de kan 

revision och rapporter. Det blir även mer logiskt att revisorn granskar efterhand som 

hållbarhetsredovisning och finansiell redovisning kommer närmare varandra. 
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Respondent C menade även att andra yrkesgrupper som är mer insatta i 

hållbarhetsfrågor kan utföra granskningen. 

…men med det sagt så finns det ju andra yrkesgrupper som också mycket väl 

skulle kunna granska hållbarhetsrapporter och kanske förstår frågorna mycket 

bättre, men kanske inte har riktigt de här granskningssättet att titta på en 

rapport som en tränad revisor liksom så det finns för och nackdelar tror jag 

med att revisorer gör det eller vad andra gör det, men i grunden tror jag 

revisorn är rätt val av person för detta – Respondent C 

Däremot tyckte respondent C att det är viktigt att bolag får krav på granskning och 

en viss typ av granskning för att kunna jämföra bolags hållbarhetsrapporter. Om de 

finns två olika yrkesgrupper som kan granska kan det bli svårt för utomstående att 

jämföra rapporterna menade respondent C. Respondent D menade att det finns 

yrkesgrupper med bättre kompetens än revisorn, men att revisorn fortfarande är 

mest lämplig att utföra granskningen. Revisorn lämpar sig eftersom den redan är 

insatt i bolagens verksamhet, vilket även behövs för granskning av 

hållbarhetsrapporten. Även om revisorn saknar kompetens menade respondenten 

att det är något revison får lära sig likt exempelvis tillägget med omställningsstöd 

under corona. Respondenten ansåg även att de skulle bli mer kostsamt och 

ineffektivt för bolagen att ha en revisor till den finansiella granskningen och en 

oberoende granskare till hållbarhetsrapporterna.  

I dokumentanalysen framkom det att sju aktörer tyckte att revisorn var den 

yrkesgrupp som var mest lämplig att granska hållbarhetsrapporterna. I dokument 

fem tyckte en auktoriserad revisor att det är viktigt att revisorn får en roll i 

bestyrkande av hållbarhetsredovisningen. En aktör från FAR i dokument sex 

uppgav att ” FAR anser det vara naturligt och effektivt att det är bolagets valda 

revisor som utgör denna granskning”. Det är även rimligt att det är revisorn som 

utför granskningen av hållbarhetsinformationen i årsredovisningen. Vidare menade 

aktören från FAR att granskning av en oberoende granskare skulle leda till 

avgränsningsfrågor, vilket gör att bolagets revisor tvingas göra avgränsningar i 

revisionsberättelsen. Enligt en aktör från NRF i dokument sju är revisorer väl 

lämpade för bestyrkandesuppdrag som rör hållbarhetsrapportering, även om CSRD 

ger en möjlighet för medlemsstaterna att en oberoende kan granska 

hållbarhetsrapporterna. I dokument tolv berättar en aktör som är product 
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management samt tidigare revisor att hållbarhetsrapporterna ligger inom 

expertområdet, som innebär att samla samt redovisa nyckeltal, verifiera och göra 

en revision. Enligt aktören har revisorn ett högt förtroende och en relation med 

bolag som är i behov av tjänsterna. I dokument tretton berättade en aktör från RI att 

revisorer föreslås en central roll i att granska bolags redovisning och rapportering 

av hållbarhet. 

I dokumentanalysen framkom det att tre aktörer ansåg att revisionsbranschen 

behöver göra en ansträngning för att revisorn ska vara den yrkesgrupp som 

granskar. Aktören som är senior rådgivare samt redovisningsbranschexpert i 

dokument elva berättade att byråerna måste informera bolagen om att 

hållbarhetsrapportering och hållbarhetsfrågor kommer vara en del av byråns 

verksamhet. Det måste prioriteras för att bolagen ska se byrån som ett 

förstahandsval. Aktören hävdade att svenska redovisning- och revisionsbyråer har 

en positiv inställning till att sälja hållbarhetstjänster. Enligt aktör som är senior 

rådgivare samt expert inom redovisningsbranschen i dokument elva och femton 

finns det en risk att andra yrkesroller agerar och tar delar av branschen. Det medför 

enligt aktören i dokument elva att revisionsbranschen bland annat kan förlora status 

som bolagsrådgivare. I dokument tolv berättar en aktör som är product management 

samt tidigare revisor att det krävs en ansträngning av yrket, för att inte bli av med 

möjligheten. Förutom kunskap krävs även självförtroende. 

Respondent B, C och D ansåg att arbetsbördan troligen kommer öka när även 

hållbarhetsrapporter ska granskas. Respondent B ansåg att området blir viktigare 

och att fokuset på hållbarhet kommer öka ännu mer. Respondent C menade att 

uppdragen kommer innebära en översiktlig granskning för revisorn. ”Det kräver ju 

åtminstone man läser igenom ordentligt, man intervjuar lite, man tittar på mer 

bevisunderlag och så där. Det har man ju inte behövt göra innan liksom”. Enligt den 

auktoriserade revisorn i dokument fyra kommer både revisorns roll och 

arbetsuppgifter att utökas. I dokument arton hävdade en aktör från Tidningen 

Balans att antalet bolag som omfattas av lagstadgad hållbarhetsrapportering 

kommer vara oförändrat i Sverige. Aktören menade däremot att kraven för 
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hållbarhetsrapportering kommer att höjas väsentligt, vilket kan medföra en ökad 

arbetsbörda. 

5.4 Kompetenskrav  

Tidigare har revisionsbranschens uppfattningar om hållbarhetsförsäkran varit att 

revisorn inte känt sig tillräckligt kompetent för att utföra hållbarhetsförsäkran. Det 

har bland annat varit på grund av bristande erfarenhet och utbildning (Martinez et 

al., 2021). Efter implementeringen av CSRD behöver försäkringsgivare uppfylla 

medföljande kompetenskrav, som innebär bland annat att försäkringsgivaren 

behöver tillgång till nödvändig kunskap om hållbarhetsrapportering (Europeiska 

kommissionen, 2021). I följande avsnitt presenteras uttalanden från 

revisionsbranschen om kompetenskrav, där samtliga respondenter och sex aktörer 

från dokumentanalysen har uttalat sig. 

5.4.1 Uttalanden om kompetenskrav  

Angående tidigare hållbarhetsutbildning skiljde sig respondenternas svar åt. 

Respondent A berättade att hållbarhet tidigare varit en liten del av andra 

utbildningar, men att respondenten inte har genomgått en specifik 

hållbarhetsutbildning. Vidare menade respondenten att hållbarhet inte har varit en 

stor fråga under utbildningstillfällen och det har aldrig varit tydligt vad eller hur 

mycket som ska granskas. Respondent B berättade att en grupp på revisionsbyrån 

hade genomfört utbildningar inom hållbarhet, men att respondenten själv inte har 

deltagit. Respondent C berättade att den har genomfört många olika typer av 

utbildningar genom åren. Bland annat hade respondenten genomfört Global 

reporting initiative utbildning (GRI-utbildning) och certifiering av GRI för att göra 

granskningar. Respondenten menade däremot att det absolut finns mer att lära. 

Respondent D hade gått en mindre utbildning, där fokus var på lagkraven. 

Tre respondenter har uttalat sig om svårigheter med revisorns nuvarande kompetens 

inom hållbarhet. Respondent D kände att den inte har tillräckligt med kompetens 

för det nya revisonskravet som kommer. Det behövs förtydligande och utbildningar, 

vilket saknas bland annat hos FAR. Respondenten ansåg att det kommer krävas 

mycket utbildning i uppstarten, men att det är en investering eftersom området 
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kommer att finnas kvar. Respondent A menade att svårigheterna med sin nuvarande 

kompetens kommer bero på hur regelverket blir utformat. Respondenten ansåg 

dessutom att det kommer vara svårt att ta betalt för uppdragen, oavsett kompetens, 

om inte kunden tycker att det är ett prioriterat område. Respondenten menade att 

revisorn alltid kommer att kunna granska men det kan ta olika mycket tid. 

Respondent C ansåg att granskning av en hållbarhetsrapport i sig inte är svårt för 

en revisor. Revisorn kan använda kunskapen om hur granskning går till och följa 

metodiken från den finansiella granskningen. Däremot menade respondenten att 

innehållet i rapporterna och specifika frågor om exempelvis energi, 

koldioxidutsläpp eller biologisk mångfald kräver kunskap. 

…i de frågorna och det har man ju inte normalt som revisor mer än som folk 

har i allmänhet liksom så ja där behöver man nog läsa på för att man ska förstå 

vilka frågor är viktiga, varför de är viktiga, hur förhåller sig den ena frågan 

till den andra, vad ska jag fokusera, vad är rätt underlag att titta på för att 

kunna granska denna fråga, måste du förstå frågan så. Ja jag tror att en vanlig 

revisor behöver fortbilda sig i hållbarhet. – Respondent C 

Vidare hävdade respondenten att det är svårt att ha kompetens inom alla 

hållbarhetsområden. Det finns många specialister med kunskap inom olika 

hållbarhetsfrågor, därför menade respondenten att det finns ett stort 

utbildningsbehov.  

Aktörer i fem dokument har uttalat sig om revisorns nuvarande kompetens inom 

hållbarhet. Den auktoriserade revisorn i dokument åtta uppgav att ”Revisorer 

behöver höja kompetensen”. Revisorn kan ta hjälp av experter men måste öka den 

generella kunskapen om hållbarhet för att inte bli projektledare. En ordentlig 

utbildningsinsats på byråerna och genom FAR kommer att krävas. Innehållet i 

kurser på högskolor och universitet bör även kontinuerligt ses över för att möta 

förväntningarna på revisorn. Enligt aktören i dokument elva som är senior rådgivare 

samt expert inom redovisningsbranschen är okunskapen kring hållbarhet och vad 

ämnet innefattar stor bland byråerna. Revisorn har förtroende och är skickliga på 

rapportering men förbättrad kunskap och medvetenhet kring hållbarhetsfrågor 

behövs på byråerna. Revisorer behöver inte bli experter inom hållbarhet, men bör 

kunna föra en diskussion, vägleda kunden eller samarbeta med en byrå som besitter 

kompetensen. I dokument fyra berättade en auktoriserad revisor att det lär vara ett 
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krav på praktisk erfarenhet och utbildning. Den granskande revisorn måste förstå 

vad som rapporteras. Idag håller hållbarhetsrapporterna en relativt låg nivå och 

desto mer kunskap revisorn har, desto bättre blir stöttningen för bolagen. I 

dokument fyra menade hållbarhetsspecialisten på FAR att revisorer inte måste vara 

hållbarhetsspecialister, men revisorerna bör ha en utökad förståelse och kunskap för 

hållbarhet. Enligt den auktoriserade revisorn i dokument två finns endast ett 

mastersprogram i Sverige inom hållbar utveckling. Långsiktigt kommer 

grundutbildningen att spela en stor roll, men det är även viktigt att FAR arbetar 

vidare med frågor och risker inom området. I dokument sju ansåg en aktör från NRF 

att de nya utbildningskraven kommer att påverka alla revisorer och byråer. Om 

lagstiftaren ger revisorerna uppdraget att lämna hållbarhetsbestyrkande bör 

kompetens krävas. NRF ifrågasatte om EU-kommissionen förstår vilka 

konsekvenser utbildningskraven kan innebära för revisionsbranschen. Idag saknar 

mindre byråer kompetensen för att utföra hållbarhetsrevision, samtidigt som de 

måste arbeta med hållbarhetsuppdrag för att vara en attraktiv arbetsgivare.  

Tre respondenter och två aktörer i dokumentanalysen uttalande sig om CSRDs krav 

på yrkesexamen för revision av hållbarhetsrapporter. Respondent A ansåg att 

utbildning var positivt, men trodde att CSRD kommer innebära en vidareutbildning 

med certifikat och inte en ny yrkesexamen. Respondent C menade att det inte är fel 

med en yrkesexamen för att bli hållbarhetsrevisor, eftersom personen får djupare 

kunskaper i hållbarhetsfrågor. Respondent D hävdade att det är positivt, eftersom 

revisorn kan lägga till kompetensen och genomföra revision på både 

hållbarhetsrapporter och finansiella rapporter.  

Fördelen är ju att man har liksom en kompetens, att det blir väldigt specifikt, 

sen så tror jag att det kommer vävas in väldigt mycket tillsammans med den 

vanliga revisionen, så att jag tror att troligen till fördel att om man som revisor 

lägger till den kompetensen, så att man liksom har man kan göra båda. – 

Respondent D 

I dokument sju berättade en aktör från NRF att yngre revisionsmedarbetare måste 

arbeta med bestyrkande av hållbarhetsrapportering inför en yrkesexamen. Aktören 

från NRF menade att kompetenskraven i CSRD kommer påverka alla revisorer och 

byråer. Aktör från RI menade i dokument tretton att en viktig fråga är vad som är 
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rimliga kompetenskrav att ställa vid en yrkesexamen. Utvecklingen tyder på att 

revisorn förväntas granska flera områden och att grundexamen för revisorer kan 

behöva kompletteras med specialiseringar.  

Revisorns trovärdighet kan, enligt samtliga respondenter, öka med 

vidareutbildningar. Respondent A menade att vidareutbildningar är ytterligare en 

kostnad att få ut på kunden, men att revisorns trovärdighet skulle öka. Detta 

eftersom olika intressenter ser att revisorn kan mer än bara siffror. Utan utbildning 

och certifikat kan det bli aktuellt att en annan yrkesgrupp granskar 

hållbarhetsinformationen. Vidare menade respondent B att det behövs 

specialkompetens för att öka trovärdigheten för revisorn men var inte säker på att 

alla kan bli duktiga på området. Respondent C ansåg även att de eventuellt kommer 

vara dagens hållbarhetsspecialister som hjälper revisorn som kommer att ha denna 

yrkesexamen i framtiden. Respondenten trodde att en vanlig revisor som inte alls 

har varit i kontakt med den typen av frågor innan, kan göra en 

hållbarhetsgranskning, men att det blir svårare för dem och kanske inte lika 

trovärdigt. Respondent D menade att trovärdigheten ökar när revisorn har den 

kompetensen. 

Jag tror ju att det finns en brist hos många revisorer idag, att man inte har en 

tillräcklig kompetens för att granska idag och liksom inte är insatta i det och 

det beror delvis på revisorer men också delvis på regelverket att de inte ställer 

så mycket krav. - Respondent D 

Alla respondenter utom respondent D trodde att det kan i framtiden förekomma en 

hållbarhetsrevisor och en finansiell revisor. Respondent A uppgav att ”Möjligtvis 

på väldigt lång sikt att det kommer vara två olika”. Respondenten hade däremot 

svårt att tänka sig att två revisorer behövs redan idag. Det är idag vanligt att 

revisionsbranschen tar in experter när det behövs berättade respondenten. Därav 

kan det vara aktuellt att ta in en hållbarhetsexpert, men att det är revisorn som 

skriver på revisionsberättelsen. Respondent B ansåg att två sorters revisorer kan 

vara aktuellt. Områdena kan bli för stora för revisorn och ingen kan vara bra på allt. 

Respondenten C trodde dessutom att ytterligare specialister kommer förekomma 

som exempelvis en jurist i mänskliga rättigheter. Där revisorns kompetens inte är 

tillräcklig är det viktigt med specialister för att förstå hur bolag rapporterar och vilka 
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frågor som är viktiga, uppgav respondent C. Respondent D trodde inte att det 

kommer finnas revisorer som endast granskar hållbarhetsrapporter, utan att den 

finansiella revisorn kommer att ha en specialkompetens alternativt hyra in en 

specialist. 

6. Analys 

I det sjätte kapitlet analyseras studiens empiriska data utifrån den teoretiska 

referensramen. Studiens syfte är att undersöka och analysera det nya 

hållbarhetsdirektivet CSRDs påverkan på revisorn. Eftersom studien avser att 

undersöka CSRDs påverkan är det relevant att presenteras en jämförelse mellan 

direktiven NFRD och CSRD. Därefter är kapitlet uppdelat efter den teoretiska 

referensramen, där sammanfattad empiriska data presenteras och analyseras 

utifrån professionsteori och legitimitetsteori. Avslutningsvis presenteras en 

sammanfattade analys med koppling till de båda teorierna.  

6.1 Jämförelse mellan NFRD och CSRD  

För att tydliggöra skillnaden mellan vad som gäller idag och för vad som kommer 

att gälla i framtiden har en jämförelse mellan direktiven. Idag gäller direktivet 

NFRD i EU men det kommer ersättas av CSRD (FAR, u.d.a). I tabell 2 jämförs de 

två direktiven efter CSRDs fyra huvudområden. 

Tabell 2  

Jämförelse mellan direktiven NFRD och CSRD  

Område NFRD CSRD 

Rapporteringskrav     

 

 

 

Vilka bolag 

omfattas? 

Stora bolag av allmänt intresse 

med över 500 anställda. 

Stora bolag och bolag av allmänt 

intresse. 

 
Var ska rapporten 

finnas? 

I förvaltningsberättelsen eller i en 

separat rapport. 

 

Online eller PDF-format. 

I förvaltningsberättelsen. 

 

 

I ett enhetligt elektroniskt 

rapporteringsformat tillsammans med 

de finansiella rapporterna. 
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Vad ska rapporten 

innehålla? 

Upplysningar för att kunna förstå 

bolagets utveckling, resultat, 

ställning, samt konsekvenserna av 

dess verksamhet och som minst i 

frågor som berör miljö, sociala 

förhållande och personal, respekt 

för mänskliga rättigheter, 

bekämpning av korruption och 

mutor. 

Information om: 

• Affärsmodell. 

• Policy samt den due diligence 

granskning som genomförts. 

• Resultat av policy. 

• Väsentliga risker & hur de 

hanteras. 

• Relevanta icke-finansiella 

centrala resultatindikatorer. 

• Motivering om ingen policy 

finns. 

Information för att förstå bolagets 

inverkan på hållbarhetsfrågor och hur 

hållbarhetsfrågor påverkar bolagets 

utveckling, resultat och ställning. 

Information om: 

• Affärsstrategi & affärsmodell. 

o Återhämtningsförmåga mot risker 

i hållbarhetsfrågor. 

o Säkerställning av förenlighet med 

hållbar och klimatneutral 

ekonomi. 

o Hänsyn till berörda parters 

intressen. 

o Möjligheter genom 

hållbarhetsfrågorna. 

o Hur strategi har genomförts med 

avseende på hållbarhetsfrågor. 

• Hållbarhetsmål och hur målen ska 

nås. 

• Styrelsen och ledningens uppgifter 

avseende hållbarhetsrapportering. 

• Due diligence-process som 

genomförts avseende 

hållbarhetsfrågor. 

• Faktisk och potentiell negativ 

inverkan av bolagets värdekedja, 

åtgärder och dess resultat för att 

förebygga, begränsa den negativa 

inverkan.  

• De största riskerna i samband med 

hållbarhetsfrågor och hur de 

hanteras. 

• Indikatorer som är relevanta 

avseende de ovanstående 

upplysningarna. 

• Immateriella tillgångar som 

intellektuellt, mänskligt och socialt 

kapital och relationskapital. 

• Hur informationen har identifierats. 

Kvalitativ, kvantitativ, framåt- och 

bakåtblickande information. 

Standarder     

 

Får ta stöd i frivilliga nationella, 

unionsbaserad eller internationella 

ramar. 

• Europeiska hållbarhetsstandarder 

o För stora bolag 

o Anpassade för noterade små och 

medelstora bolag 

• Revisorn ska följa 

försäkringsstandarder som antagit av 

EU-kommissionen eller en 

tillgänglig standard i medlemsstaten 

om EU-kommissionen inte har 

antagit en standard.  

Revisionskrav   
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Auktoriserad revisor/ revisionsbyrå 

ska kontrollera att bolaget har 

lämnat en hållbarhetsrapport. 

• Auktoriserad revisor/revisionsbyrå 

ska bestyrka hållbarhetsrapporten i 

revisionsberättelse eller 

• Oberoende leverantörer av 

kvalitetsäkringstjänster ska bestyrka 

hållbarhetsrapporten i 

förvaltningsberättelsen (om 

medlemslandet tillåter) 

I enlighet med de krav på 

försäkringsstandarder som antagits av 

EU-kommission. 

Kompetenskrav 
 

  

 

Inga. • Yrkesexamen - kunskaper i ämnen 

relevanta för lagstadgad revision av 

hållbarhetsrapporter. 

o Rättsliga krav och standarder 

rörande upprättande av 

årsredovisning och konsoliderad 

hållbarhetsrapportering. 

o Standarder för 

hållbarhetsrapportering. 

o Hållbarhetsanalys. 

o Due diligence-process avseende 

hållbarhetsfrågor. 

o Standarder för 

hållbarhetsförsäkring. 

o Rättsliga krav och yrkesregler 

rörande lagstadgad revision, 

bestyrkande som avser 

hållbarhetsrapportering och 

lagstadgade revisorer. 

• Minst tre års praktisk erfarenhet av 

revision eller liknande 

bestyrkandeåtgärder avseende 

hållbarhetsrapportering.  

Kommentar: Baserad på Europeiska kommissionen (2021) och Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2014/95/EU.  

Sammanfattningsvis kommer CSRDs rapporteringskrav i jämförelse med NFRDs 

innebära att fler bolag omfattas, striktare krav på vart rapporten ska finnas samt mer 

detaljerat vad rapporten ska innehålla. I samband med CSRD kommer EU-

kommissionen ta fram hållbarhetsstandarder som de omfattade bolagen behöver 

följa, till skillnad från kraven i NFRD. Revisorn behöver följa de 

försäkringsstandarder som antagits av EU-kommissionen eller följa tillgängliga 

försäkringsstandarder i medlemsstaten om EU-kommissionen inte har antagit en 

standard inom samma område. Jämfört med NFRD kommer CSRDs revisionskrav 

innebära att hållbarhetsrapportern ska bestyrkas av en revisor eller en oberoende 

leverantör av kvalitetssäkringstjänster. Det är upp till medlemslandet om en 
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oberoende leverantör är godkänd för att göra revisionen. Till skillnad från NFRD 

har CSRD kompetenskrav för försäkringsgivaren som utför revisionen. 

Kompetenskravet innebär att försäkringsgivaren ska ha en yrkesexamen inom 

hållbarhet och revision samt praktisk erfarenhet.  

6.2 Professionsteori  

Nedan presenteras en analys av empirin utifrån professionsteorin. I enlighet med 

Boiral et al. (2019b) hävdade samtliga respondenter att rådgivningen i samband 

med revision av hållbarhetsrapporter kommer öka. Boiral et al. (2019b) menade att 

rådgivningen under revisionen ökar när bolagen inte är bekanta med området, vilket 

även alla respondenterna menade. Medföljande ökad rådgivning väcker etiska 

frågor om revisorns oberoende, vilket enligt Boiral et al. (2020) är en del av 

revisorns profession. I motsats till Boiral et al. (2020) ansåg ingen av 

respondenterna att ökad rådgivning skulle påverka revisorns oberoende.  

Vi kan ju inte både vara rådgivare och revisor, utan det får liksom hålla isär 

det här. Du kan vara rådgivare på ett håll men du kanske var revisor på ett 

annat så att man håller isär det. – Respondent B 

Enligt Boiral et al. (2020) kan en del av professionalismen definieras som en 

yrkesgrupps tillämpning av standarder. Som Boiral et al. (2020) påvisat finns en 

osäkerhet om hur revision av hållbarhetsrapporter ska genomföras. I enlighet med 

Boiral et al. (2020) menade två respondenter att det behövs tydligare standarder för 

hur granskningen ska genomföras och hur mycket som ska granskas. De två 

respondenterna såg det som en fördel att granskningen kommer bli mer preciserad 

när EU-kommissionen tar fram hållbarhetsstandarder. Ytterligare en fördel som en 

respondent nämnde var att gemensamma standarder möjliggör nyttjandet av global 

kunskap.  

Enligt Öhman och Wallerstedt (2012) är revisorns yrke starkt beroenden av 

reglering, vilket är ett tecken på professionalism. Ur ett historiskt perspektiv har 

revisorn fått en starkare ställning när den påverkats av regleringar. I två dokument 

framkom det att en fördel med införandet av CSRD var att revisorns yrkesroll lyfts 

och kan bli mer attraktiv. Det kan anses som ett lyft för yrkesrollen, eftersom det 

kan leda till att revisorn får status när den etablerar sig på en ny marknad. Om 
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revisorn får status inom hållbarhetsrapportering stärker det revisorns profession 

(Brante, 2009). 

 

Vidare påvisade tre respondenter och två dokument att revisorns roll och 

arbetsuppgifter kommer öka på grund av CSRD. Det har väckt en osäkerhet i linje 

med Boiral et al. (2020) om hur hållbarhetsrapporter ska granskas. Empirin stödjer 

det resonemang som Boiral et al. (2020) framförde. Osäkerheten visar på en brist i 

revisorns kompetens samt erfarenhet inom hållbarhet. Det framkom av två 

respondenter och fem dokument att revisorn saknar kompetens inom 

hållbarhetsområdet samt att revisorn har relativt lite praktisk erfarenhet av 

bestyrkande av hållbarhetsrapporter. Enligt Boiral et al. (2020) samt Öhman och 

Wallerstedt (2012) är kompetens en väsentlig del av professionalism. Endast två av 

fyra respondenter har genomfört en hållbarhetsutbildning. En av respondenterna 

som har genomfört en utbildning inom området uppgav att den var grundläggande. 

Alltså, den var väldigt grundläggande så att det var det var egentligen mer 

lagkrav, vilka som omfattas och vad det ska inbära, man kan kast säga att den 

berättade vad som står i årsredovisningslagen. Så den var inte så djupgående. 

– Respondent D 

Öhman och Wallerstedt (2012) menade att en profession besitter kompetens som 

utomstående inte kan erhålla. I enlighet med Boiral et al. (2020) väcker bristen på 

hållbarhetsutbildning frågor om hur revisorns kompetensens skiljer sig från 

utomstående. Två respondenter och fem dokument menade på att revisorn behöver 

vidareutbildning och revisionsbranschen behöver arbeta vidare med 

utbildningsinsatser på byråer, FAR och högskolor samt universitet. 

Revisorns bristande kompetens har medfört ytterligare en osäkerhet, vilket Boiral 

et al. (2020) påvisat. Osäkerheten innebar vilken yrkesgrupp som borde lämna 

hållbarharhetsförsäkran. De förekommer en motsättning mellan revisionsbranschen 

och konsultföretag. Yrkesgrupperna kritiserar varandras bristande professionalism. 

Exempelvis menade Boiral et al. (2020) att ett argument är den mängd kunskap 

konsultföretag har i hållbarhetsfrågor, vilket även tre respondenter hävdade.  

…det finns ju en mängd olika hållbarhetskonsulter där ute, så att säga som 

jobbar med att hjälpa företag att blir bättre på hållbarhetsfrågorna och därmed 
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har de en förståelse för de här frågorna så mycket väl hade kunnat gå in och 

granska vad man säger att man gör då kring klimatfrågan till exempel. – 

Respondent C 

Dock visade empirin, varav tre respondenter och fem dokument att 

revisionsbranschen fortfarande tyckte att revisorn var den yrkesgrupp som borde 

granska hållbarhetsrapporterna. Boiral et al. (2020) argumenterade att revisorer lär 

sig granska hållbarhetsrapporter genom praxis från finansiell revision och tidigare 

erfarenhet. I enlighet med Boiral et al. (2020) menade två respondenter att 

granskningen inte bör vara svår för revisorn, då den redan har kunskap och metodik 

om granskning. 

…visst finns det dem som kanske har bättre kunskaper än vad revisorer har 

idag, men det krävs liksom att revisorerna, jag tror att det är bättre revisorerna 

tar liksom det steget att man får lära sig och sätta sig in i de och skaffa den 

kompetensen. För jag tror att det liksom är bättre granskning och effektivare 

för företagen om revisorerna gör den biten också då får man liksom en helhet 

så att man inte får för många personer inblandade. - Respondent D 

Detta kan bero på att revisorn söker monopol i sitt yrke (Matthews, 2017). En 

profession kännetecknas enligt Brante (2009) av bland annat yrkesmonopol. 

Revisorn har idag monopol på att utföra revison på finansiella rapporter 

(Hermansson et al., 2015). I CSRD framkommer det att granskningen kan utföras 

av en revisor. Dessutom kan medlemslandet välja om även en oberoende leverantör 

av kvalitetssäkringstjänster kan genomföra granskningen (Europeiska 

kommissionen, 2021). Tre av respondenter i det empiriska materialet visar att 

revisionsbranschen vill att revisorer ska ha monopol på att granska 

hållbarhetsrapporter, likt den finansiella granskningen. 

Då är liksom allting granskat på samma sätt. Skulle nån nörd inom, vad som 

är arbetsrätt eller något, börja ganska så kommer de ju såklart att fokus på det 

och nörda ner sig. Så det är bättre att en yrkeskategori gör granskningen. -

Respondent A 

Vidare menade Boiral et al. (2020) att bristande kvalifikationer och utbildning hos 

revisorn kan minska inträdesbarriärer inom hållbarhetsgranskning. CSRD kommer 

kräva en viss kompetens och erfarenhet av försäkringsgivare som ska granska 

hållbarhetsrapporter (Europeiska kommissionen, 2021). Tre respondenter kravet 

som positivt. Vilket påvisar att revisionsbranschen vill utesluta sig från andra 
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yrkesgrupper genom högre inträdesbarriärer. Däremot är utvecklingen av CSRDs 

kompetenskrav en utmaning i Sverige.  

Frågan är dock vad som är rimliga kompetenskrav att ställa på en framtida 

revisor i provet för revisorsexamen. Utvecklingen pekar tydligt på att en 

revisor förväntas granska allt fler områden och samtidigt axla rollen som en 

multispecialist. Revisorsprovets framtida utformning behöver diskuteras och 

prövas där en grundexamen för revisorer kanske behöver kompletteras med 

specialiseringar inom olika områden. – En aktör från RI dokument 13 

Likt det en aktör från RI hävdade är utvecklingen av yrket osäker. Tre respondenter 

uppgav att det kan bli aktuellt med en hållbarhetsrevisor och en finansiell revisor i 

framtiden.  

Framåt så kommer vi säkert se revisorer som är hållbarhetsrevisorer och vi 

kommer att se dessutom ytterligare specialister där de räcker liksom inte bara 

ha en hållbarhetsrevisor utan det måste ha en jurist i mänskliga rättigheter för 

att förstå hur det här företaget rapporterar liksom och vad det är för viktiga 

frågor. – Respondent C 

6.3 Legitimitetsteori 

Boiral et al. (2019a) påvisade att revisorns opartiskhet har diskuterats i litteraturen. 

Revisorer strävar efter en balans mellan ena sidan förväntningar från de 

rapporterande bolagen på grund av legitimitet och andra sidan att behålla sin 

opartiskhet och självständighet (Boiral et al. 2019a). Likt det dilemma som Boiral 

et al. (2019a) framförde, ansåg en respondent att bolagens förväntningar blir en 

utmaning. Respondenten uppgav att det var en svårighet att bedöma vad bolaget 

ville ha ut från granskningen för att möta förväntningarna. När revisorer söker 

legitimitet från bolagen väcker det etiska frågor om revisorns oberoende, 

professionalism och objektivitet (Boiral et al., 2019a). Vidare påstod Boiral et al. 

(2020) att ökad rådgivning kan väcka etiska frågor om revisorns oberoende, vilket 

empirin stred mot.  

 

I enlighet med Martinez et al. (2021) menade två respondenter och fem dokument 

att revisorn saknar kompetens och behöver utbildas inom hållbarhet.  
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…utifrån den granskning som vi är skyldiga att göra idag där känner jag att 

jag har kompetensen. Men inte på det nya utan där behöver ju komma fram 

kanske förtydligar och utbildningar. – Respondent D 

Revisorns brist på kompetens inom hållbarhetsfrågor kan ses som ett problem, 

eftersom det kan ifrågasättas revisorns legitimitet (Martinez et al., 2021). Enligt 

Hanberger (2003) återskapas legitimitet när politik svarar på problem. CSRD kan 

ses som ett svar på problemet, genom att kräva att revisorn besitter kompetens för 

att granska hållbarhetsrapporter. Vidare framkom det av alla respondenter att 

revisorns legitimitet kommer att öka i samband med CSRDs kompetenskrav.  

6.4 Sammanfattande analys 

I följande avsnitt presenteras en sammanfattade analys av empirins koppling till 

professionsteori och legitimitetsteori.  

Revisorns oberoende har diskuterats utifrån både professionsteorin och 

legitimitetsteorin. Tidigare forskningsstudier har påvisat att revisorns oberoende 

bör påverkas av att revisorn utför hållbarhetsgranskning, vilket studiens resultat 

strider mot. Revisionsbranschen hävdade att oberoende inte påverkas när bland 

annat revisorn håller isär rådgivning och granskning. Empirin visade att revisorns 

balans mellan förväntningar från de rapporterande bolagen och att behålla sin 

opartiskhet samt självständighet kommer inte förändras av hållbarhetsgranskning. 

Enligt Boiral et al. (2020) väcker rådgivning etiska frågor om revisorns oberoende, 

vilket är en del av revisorns profession. I motsats till Boiral et al. (2020) antydde 

empirin att ökad rådgivning inte skulle påverka revisorns oberoende. 

Revisionsbranschens uppfattningar visade på att revisorns oberoende kopplat till 

hållbarhetsgranskning inte kommer påverka legitimiteten eller professionen. 

Öhman och Wallerstedt (2012) hävdade att revisorns yrke är starkt beroenden av 

reglering, vilket är ett tecken på professionalism. Empirin visade på att revisorns 

roll kan få ett lyft med CSRD. Revisorns status har diskuterats genom 

professionsteorin. Om revisorn får status inom hållbarhetsrapportering, kan det 

stärka professionen.  
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Revisorns kompetens har diskuterats utifrån både professionsteorin och 

legitimitetsteorin. Enligt Boiral et al. (2020) betecknas professionalism hos 

revisorer bland annat av den kunskap som krävs för att utföra ett uppdrag. Revisorns 

legitimitet och trovärdighet ifrågasätts vid misstankar om brist på professionalism. 

Martinez et al. (2021) uppgav att revisorer behöver kompetens för att inte 

legitimiteten ska ifrågasättas. Tidigare forskningsstudie samt studiens empiri 

överensstämmer med påståendet om revisorns bristfällande kunskap om hållbarhet. 

I enlighet med Boiral et al. (2020) var en osäkerhet som dessutom framkom av 

empirin hur hållbarhetsrapporter ska granskas. Det framkom att det beror på 

bristande kompetens och erfarenhet hos revisorer. I enlighet med Boiral et al. 

(2020) ansåg samtliga respondenter att det är rimligt att trovärdigheten för revisorn 

kommer öka med vidareutbildning. Det framkom även att revisionsbranschen har 

uppfattat att det kommer krävas en stor utbildningsinsats av exempelvis FAR och 

revisionsbyråer. Vidare framförde Hanberger (2003) att legitimitet kan återskapas 

med politik, vilket CSRD kan anses vara ett svar på. Empirin tydliggjorde i enlighet 

med Hanberger (2003) att revisorns legitimitet kan öka med CSRDs 

kompetenskrav. Sammantaget uppfattade revisionsbranschen att CSRDs 

kompetenskrav kan stärka revisorns profession och legitimitet. 

 

Boiral et al. (2020) samt studiens empiri har diskuterat vilken yrkesgrupp som bör 

granska hållbarhetsrapporter. Konsulter anses ha kompetens om hållbarhetsfrågor, 

medan revisorer anses ha kompetens om granskning. Revisionsbranschen är eniga 

om att revisorn är den yrkesgrupp som är mest lämplig att granska 

hållbarhetsrapporter. Det kan förklaras utifrån professionsteorin, då 

revisionsbranschen söker monopol på hållbarhetsgranskningen likt den finansiella 

granskningen (Matthews, 2017; Hermansson et al., 2015). 

 

En annan professionsvariabel som har diskuterats av Boiral et al. (2020) är 

inträdesbarriärer för en yrkesgrupp. Brist på kompetens och erfarenhet minskar 

enligt Boiral et al. (2020) inträdesbarriären. Revisionsbranschen uppgav att revisorn 

har bristande kompetens och erfarenhet inom hållbarhet. Med CSRDs 

kompetenskrav på yrkesexamen och erfarenhet kan inträdesbarriären öka. 
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Revisionsbranschen uppfattade även CSRDs kompetenskrav som positivt, vilket 

kan tolkas som att de vill utesluta sig från andra yrkesgrupper. Empirin påvisade 

även att framtiden för yrket är osäker. Det framgick att det kan bli aktuellt med en 

hållbarhetsrevisor och en finansiell revisor. 

 

Sammanfattningsvis kommer revisorns profession och legitimitet påverkas av 

CSRD. Revisionsbranschen uppfattar att direktivet kan både stärka och minska 

revisorns profession samt legitimitet genom en inträdesbarriär, kompetens, och 

uteslutning inom hållbarhetsområdet. Det framgår även att revisionsbranschen vill 

att revisorer får monopol på granskning av hållbarhetsrapporter. Vidare går det att 

konstatera att revisionsbranschens uppfattningar till största del avser revisorns 

kompetens.  

7. Slutsats 

I det sjunde kapitlet behandlas studiens slutsatser. I den första delen av kapitlet 

besvaras studiens syfte och problemformulering utifrån studiens resultat. Därefter 

presenteras studiens praktiska samt empiriska bidrag. Slutligen presenteras 

studiens begränsningar, följt av förslag till framtida forskning.  

7.1 Hur kommer CSRD att förändra revisorns 
profession och legitimitet?  

Denna kvalitativa studie har bidragit med insikter om revisionsbranschens 

uppfattningar om CSRDs påverkan på revisorns profession och legitimitet. Studiens 

syfte var att undersöka och analysera det nya hållbarhetsdirektivet CSRDs påverkan 

på revisorn. Studiens syfte bygger vidare på tidigare forskningsstudier (Boiral et 

al., 2019b; Boiral et al., 2020; Diouf & Boiral 2017; Martinez et al., 2021) gällande 

uppfattningar om hållbarhetsrapportering. Nedan presenteras studiens resultat. 

Resultatet stred mot tidigare forskningsstudier, eftersom revisionsbranschen 

hävdade att oberoendet inte kommer påverkas när bland annat revisorn håller isär 

rådgivning och granskning. Ur ett legitimitetsperspektiv visade empirin att 

revisorns balans mellan förväntningar från de rapporterande bolagen och att behålla 
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sin opartiskhet samt självständighet inte kommer förändras av 

hållbarhetsgranskning. Enligt Boiral et al. (2020) väcker rådgivning etiska frågor 

om revisorns oberoende, vilket är en del av revisorns profession. Utifrån ett 

professionsperspektiv visade empirin att ökad rådgivning inte skulle påverka 

revisorns oberoende. Revisionsbranschen uppfattning var att revisorns profession 

och legitimitet inte kommer påverka oberoendet vid ökad rådgivning som kan 

medfölja vid CSRD.  

Resultatet visade på att om revisorn får status på hållbarhetsrapporteringsområdet 

kan det stärka revisorns profession. Resultatet antydde även att revisorns kompetens 

idag behöver utökas inom hållbarhetsrapportering, för att revisorn ska stärka sin 

profession och legitimitet inom hållbarhet. Respondenterna ansåg att revisorns 

legitimitet kommer att öka med CSRD kompetenskrav, då kompetenskraven 

omfattar nödvändiga kunskap och erfarenhet inom hållbarhet. Revisionsbranschen 

uppfattade att CSRDs kompetenskrav kan stärka revisorns profession och 

legitimitet.  

Resultatet påvisade även att revisionsbranschen är eniga om att revisorn är den 

yrkesgrupp som är mest lämplig att granska hållbarhetsrapporter. Det kan förklaras 

utifrån professionsteorin, då revisionsbranschen söker monopol på 

hållbarhetsgranskningen likt den finansiella granskningen (Matthews, 2017; 

Hermansson et al., 2015). Om revisorn inte får monopol på den marknaden, kan det 

förminska revisorns profession. Revisionsbranschen var medvetna om att konsulter 

har mer kunskap om hållbarhet, men från empirin framkom det att det är något 

revisorer kan lära sig.  

Resultatet indikerade att revisionsbranschen uppfattade CSRDs kompetenskrav 

som positivt, vilket kan tolkas som att de vill utesluta sig från andra yrkesgrupper. 

Revisionsbranschens uppfattningar om hur yrket kommer se ut i framtiden var 

osäker. Det framgick att det kan bli aktuellt med en hållbarhetsrevisor och en 

finansiell revisor. 

Sammanfattningsvis visade resultatet att revisorns profession och legitimitet kan 

påverkas av CSRD. Det kan konstateras att revisionsbranschens uppfattningar till 
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största del avser revisorns kompetens. CSRDs kompetenskrav kan stärka revisorns 

profession och legitimitet genom en inträdesbarriär och kompetens inom området, 

vilket saknas idag. Det kan även stärka revisorns profession genom uteslutning mot 

andra yrkesgrupper, vilket revisionsbranschen uppfattade som positivt. 

Revisionsbranschen uppfattade införandet av CSRD som positivt för yrket, då 

revisorns profession kan stärkas om revisorn får status på hållbarhetsområdet. 

CSRDs revisionskrav medför en möjlighet för medlemslandet att välja om inte 

enbart revisorn ska granska hållbarhetsrapport. Om en oberoende leverantör av 

kvalitetssäkringstjänster får granska hållbarhetsrapporter, kan det förminska 

revisorns profession om inte revisorer får monopol på hållbarhetsgranskningen. Det 

var osäkert hur professionen kan vara strukturerad i framtiden, om det kan finnas 

en finansiell revisor och en hållbarhetsrevisor. Revisionsbranschen trodde inte att 

professionen eller legitimiteten kan påverkas av eventuell ökad rådgivning, 

eftersom det inte kommer påverka balansen mellan bolagets förväntningar och 

revisorns oberoende. 

7.2 Bidrag  

Studiens syfte var att undersöka och analysera det nya hållbarhetsdirektivet CSRDs 

påverkan på revisorn. Det undersöktes och analyserades för att få en förståelse för 

hur revisorns profession ska ta sig an CSRD samt bibehålla legitimiteten. Eftersom 

CSRD är ett nytt direktiv är området relativt outforskat, vilket medförde att studiens 

övergripande bidrag blev att öka förståelsen för CSRD. Resultatet visade att 

revisionsbranschen uppfattade att CSRDs kan påverka revisorns profession och 

legitimitet. 

Studiens praktiska bidrag riktar sig främst till revisionsbranschen. Resultaten tydde 

på att revisorn idag har bristfällande kunskap i hållbarhetsfrågor, i likhet med de 

resultat som Boiral et al. (2020) samt Martinez et al. (2021) framförde. För att stärka 

revisorns profession och legitimitet framkom det att revisorn behöver utbilda sig 

inom hållbarhetsfrågor. Det krävs även för att revisorn ska kunna vinna 

diskussionen om vem som är mest lämplig att granska hållbarhetsrapporter. 

Revisorn behöver dessutom kunskapen för att utesluta sig gentemot andra 

yrkesgrupper och få monopol på hållbarhetsgranskningen, likt den finansiella 
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granskningen (Matthews, 2017). Monopol krävs på hållbarhetsgranskning om 

revisorns profession inte ska förminskas (Brante, 2009). Ytterligare ett praktiskt 

bidrag från studien var att standardsättare kan se revisorns osäkerhet för hur 

hållbarhetsrapporter ska granskas som inspiration till förtydligar eller utveckling av 

försäkringsstandarder för hållbarhetsrapporter. 

Studiens empiriska bidrag kompletterar tidigare forskningsstudier avseende 

uppfattningar om hållbarhetsgranskning (Boiral et al., 2019b; Boiral et al., 2020; 

Diouf & Boiral, 2017; Martinez et al., 2021). Studien bidrog även med att öka 

förståelsen för det nya samt outforskade direktivet CSRD. Vidare bidrog studien till 

den aktuella debatten om CSRDs påverkan. Ytterligare ett empiriskt bidrag är en 

djupare förståelse om kraven i CSRD samt vilka områden revisionsbranschen 

uppfattade som utmaningar.  

7.3 Begränsningar och förslag till framtida 
forskning  

På grund av den kvalitativa forskningsansatsen kan studiens generaliserbarhet 

kritiseras (Denscombe, 2018). Resultatet var baserat på fyra intervjuer samt en 

dokumentanalys på arton artiklar och kan därmed inte representera uppfattningarna 

för samtliga i Sveriges revisionsbransch. Eftersom resultatet även var baserade på 

semistrukturerade intervjuer försvårar det realiserbarheten. För att stryka resultatet 

kunde fler intervjuer genomförts samt enkätundersökning. Det kunde därmed ökat 

generaliserbarheten. Studiens begränsningar berodde även på undersökningsfältet. 

Svårigheten att få uttalande från endast revisorer resulterade i ett undersökningsfält 

omfattande olika aktörer som arbetar inom revisionsbranschen i Sverige. 

Svårigheten med undersökningsfältet kan gett ett missvisande resultat angående 

CSRDs påverkan på revisorns profession och legitimitet. Ett förslag till framtida 

forskning är därför att begränsa undersökningen till att endast omfatta revisorers 

uppfattningar.  

Slutligen bidrog studiens resultat till en indikation på att CSRD kan påverka 

revisorns profession och legitimitet. Därför kan det vara intressant för framtida 

studier att undersöka när CSRD verkar i svensk lagstiftning, om revisorns 
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profession och legitimitet har förändrats samt hur det kan bemötas vid en 

förändring. Det hade även varit intressant om framtida forskningsstudier undersökt 

CSRDs huvudområden mer djupgående. Vidare vore det givande om CSRD 

undersöktes i andra länder och utifrån andra aktörer som exempelvis de 

rapporterande bolagen.  
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hållbarhetsrapp

ortering. 

---- Analys 
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diskutera 
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---- Direktivet omfattar 
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till handlings-kraftiga 

policyer strider mot 
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teorier. 
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Kva

litat
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analys av 
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försäkringsgivare 
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ndeförkla

ringar. 

sådana) bekräftas, 
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fortfarande är många 

svårigheter som 

hindrar 

intressenternas 

fullständiga 

engagemang och 

kvaliteten på 

försäkran, i detta 

avseende bör 

förbättras. 

med användning av 

både innehållsanalys 

av försäkran och 

semistrukturerade 

intervjuer. Både 

försäkringsgivare och 

de viktigaste 

intressenterna i 

företagen som 

undersöks bör 

intervjuas. 
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rtin

ez 

et 

al. 

(20

21) 

Undersöka hur 

professionella 

revisorer, som 

försäkringsgiva

re, uppfattar 

hållbarhetsförsä

kran och dess 

effektivitet. 

Kva

litat

iv 
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kva

ntit

ativ. 

Enkätund
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g där 104 
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revisorer 

deltog, 
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både 

kvalitativ

a och 

kvantitati

va data. 

 

Leg

itim

itets

teor

i & 

sign

alte

ori. 

Hållbarhetsförsäkran 

används som en 

efterlevnadsövning 

och av företag för att 

skapa en illusion av 

transparens. 

Professionella 

revisorer saknar 

kompetens att utföra 

hållbarhetsförsäkran 

på grund av brist på 

erfarenhet och 

utbildning. 

Fördjupa förståelsen 

av 

försäkringsgivaresup

pfattningar genom en 

ren kvalitativ studie. 
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feld

t & 

Agg

esta
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Pon

top

pid

an 

(20

22) 

Utforskar 

färden av 

integrerad 

rapportering 

(IR) från en 

global 

rapporteringsid

é från den 

privata sektorn 

till en lokal 

offentlig 

sektorsenhet. 

Kva

litat

iv. 

Dokume

nt, 

informan

tintervjue

r och 

deltagan

de 

observati

oner 

av 

utövares 

evenema

ng samt 

Inst

ituti

onel

l 

teor

i & 

Act

or 

Net

wor
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The

ory 

Bland annat visar 

resultaten att tids- 

och 

resursbegränsningar i 

samband med brist på 

kärnaktörsengageman

g bidrog till 

överhettning av IR. 

Vidare gav den öppna 

karaktären hos IR-

ramverket kapacitet 

att överbygga andra 

Integrerad 

rapporterings 

översättningar i olika 

sammanhang, särskilt 

lokala kommuner 

med närhet och 

kopplingar till 

samhället. 
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rapporteringsmodelle
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hop

p & 

Hu

efn

er 

(20

15) 

Att jämföra 

utvecklingen av 

finansiell 

rapportering 

och 

rapportering om 

hållbarhet. 

--- --- Car

negi

e–

Nap

ier-

ram

ver

ket. 

Hållbarhetsrapporteri

ng har kommit långt 

sedan tidiga rapporter 

först 

publicerades, men det 

finns fortfarande 

många brister i 

jämförbarhet, 

konsekvens, 

tillförlitlighet och 

relevans. 

--- 

We

n & 

Son

ner

feld

t 

(20

22) 

Undersöker hur 

Big Four kom 

in i Kina efter 

landets "reform 

och öppnande" 

och 

utvecklades till 

etablerade 

revisionsbyråer 

på den 

kinesiska 

revisionsmarkn

aden. 

kval

itati

vt 

granskni

ng av 

dokumen

tärt 

material 

och 

intervjue

r. 

Inst

ituti

onel

l 

teor

i. 

Big Fours 

etablering i Kina har 

varit djupt 

sammanflätad med 

landets sociopolitiska 

och ekonomiska 

övergång. Viktiga 

konjunkturögonblick 

i historien som har 

gett Big Four 

möjligheter att aktivt 

forma lokala 

institutionella 

förändringar till sina 

egna intressen.  

Undersöka hur den 

etablerade närvaron 

av Big Four på den 

kinesiska 

revisionsmarknaden 

kan påverkas av 

tillväxten av stora 

inhemska 

revisionsbyråer som 

har vuxit 

antingen genom att 

gå med i eller bygga 

upp sina egna 

internationella 

redovisningsnätverk. 

Wo

lnia

k & 

Hą

bek 

(20

13) 

Sammanfattnin

g av 

dokument och 

erfarenheter av 

rapporteringsak

tiviteter 

relaterade till 

företagens 

sociala ansvar i 

Frankrike och 

--- --- --- Franska och 

nederländska 

erfarenheter tyder på 

att lagreglerade och 

frivilliga aktiviteter 

ledde till 

ökning av antalet 

företag som 

hållbarhets 

rapporterar. 

---- 
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Nederländerna. 

Öh

ma

n & 

Wa

ller

sted

t 

(20

12) 

En historisk 

genomgång av 

revisionsregleri

ng och 

revisionsyrkets 

utveckling i 

Sverige från 

1800-talet fram 

till 1990-talet. 

Kva

litat

iv. 

Analys 

av 

arkiverad

e 

intervjue

r och 

dokumen

t. 

Dokume

nt: 

rapporter 

från 

revisorsf

öreningar

. 

Intervjue

rna: tre 

revisorer 

i Sverige. 

Prof

essi

onst

eori

. 

Det finns ett 

ömsesidigt samband 

mellan reglering och 

revisionsyrkets 

utveckling. 

Professionella 

insatser som 

exempelvis FAR är 

en väg för ökad 

reglering. 

Händelserna som 

historiskt granskas är 

att anses i efterhand 

som kritiska och en 

framtida forskning 

skulle kunna komma 

fram till ett annat 

resultat. 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

Tabell 4  

Intervjuguide och koppling till teori 

Område   Koppling till teori  

Allmänt. 

1.  Hade du velat presentera dig?   

2. Hur länge har du arbetat som auktoriserad revisor? (eller)  

Vad är din koppling till hållbarhetsredovisning? 

 

3. Skulle du anse att du arbetar på en liten, medel eller stor 

revisionsbyrå? (eller)  

Vad har du arbetat med tidigare? 

 

NFRD 

-Tidigare erfarenhet. 

1. Har du tidigare haft uppdrag som har avsett 

hållbarhetsrapportering? 

Professionsteori 

a) Om ja: Vad innebar uppdraget? Vad var dina 

arbetsuppgifter? 

 

c) Om ja: Vad var svårigheterna med dessa uppdrag? Professionsteori & 

Legitimitetsteorin 

CSRD 

1. Känner du till CSRD?   

CSRD 

-Kompetenskrav 

1. Har du genomfört någon utbildning om 

hållbarhetsrapportering? 

Professionsteori & 

Legitimitetsteorin 

a)  Om ja: Vill du ge exempel på vad du har lärt dig?  

2.  Tror du att det finns några svårigheter för revisorer/dig att 

utföra revisionsuppdrag på hållbarhetsrapporter utifrån 

deras/din kunskap idag? Vilka? 

Professionsteori & 

Legitimitetsteorin 

3. Ser du några fördelar eller nackdelar med om det skulle 

komma en ny yrkesexamen för granskning av 

hållbarhetsrapportering? 

Professionsteori & 

Legitimitetsteorin 

4. Tror du att en ny yrkesexamen skulle öka trovärdigheten 

för revisorn som hållbarhets granskar? 

Legitimitetsteorin 

5. Tror du att det kommer finnas två sorters revisorer, en 

som utför hållbarhetsgranskning och en som utför 

finansiell granskning? Varför? 

Professionsteori 

CSRD 

- Revisionskrav 
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1. Ser du några fördelar med att revisorer ska granska 

hållbarhetsrapporter? Vilka? 

Professionsteori 

2. Ser du några svårigheter med att revisorer ska granska 

hållbarhetsrapporter? Vilka? 

Professionsteori  

3. Tror du att det finns någon annan profession/yrkesgrupp 

som borde utföra granskningen och som är bättre 

förberedd för att granska hållbarhetsrapporter? Varför?  

Professionsteori 

4. Ser du det som positivt eller negativt om inte endast 

revisorer kan utföra hållbarhetsgranskning? 

Professionsteori 

5. Tror du att det kommer bli en större arbetsbörda för 

revisorer att granska hållbarhetsrapporter? Varför? 

Professionsteori 

CSRD 

- Standarder 

1. Vilka fördelar och nackdelar ser du med att EU ska ta 

fram hållbarhetsstandarder? 

Professionsteori 

CSRD 

- Rapporteringskrav 

1. Tror du att det utökade rapporteringskravet kommer 

medföra ökad rådgivning? Varför? 

Professionsteori 

a) Om rådgivningen ökar, hur tror du att detta kommer 

påverka revisorns/din opartiskhet och självständighet? 

Professionsteori & 

Legitimitetsteori  

Övrigt 

1. Nu när du vet vad vår uppsats kommer handla om, tycker 

du att vi har missat att fråga om något?  

 

2. Vet du någon annan person som du tror hade velat ställa 

upp på en intervju? 
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Bilaga 3 – Dokumentanalys- Översikt  
Tabell 5  

Dokumentöversikt  

Nr. Aktör  Årtal/titel 

1 Auktoriserad revisor (stor 

revisionsbyrå) 

2021: ”Kunder efterfrågar hållbarhetskompetens” 

https://www.tidningenbalans.se/artikel/kunder-

efterfragar-hallbarhetskompetens 

2 Auktoriserad revisor (stor 

revisionsbyrå)  

2021: ”Generation Z vill inte kliva ur sängen om de 

inte kan rädda världen” 

https://www.tidningenbalans.se/artikel/generation-z-

vill-inte-kliva-ur-sangen-om-de-inte-kan-radda-

varlden 

3 Auktoriserad revisor (Big 

Four)  

2022: ”Ska skapa världens bästa 

rapporteringsstandarder” 

https://www.tidningenbalans.se/artikel/ska-skapa-

varldens-basta-rapporteringsstandarder 

4 1. Auktoriserad revisor (Big 

Four) 

 

2. Hållbarhetsspecialist på 

FAR samt ansvarig för 

gransknings-tjänster på Big 

Four. 

2022:” Förändrad revisorsroll med ny 

hållbarhetsrapportering” 

https://www.tidningenbalans.se/artikel/forandrad-

revisorsroll-med-ny-hallbarhetsrapportering  

 

5 Auktoriserad revisor (Big 

Four) 

2022: Heta branschfrågor – det här säger experterna 

https://www.tidningenbalans.se/artikel/heta-

branschfragor-2022-det-har-sager-experterna  

6 Aktör från FAR 2021: FAR: Vald revisor bör granska 

årsredovisningens hållbarhetsinformation  

https://revisionsvarlden.se/far-vald-revisor-bor-

granska-arsredovisningens-hallbarhetsinformation/ 

7 Aktör från NRF 2021: Nytt EU-förslag hot mot små revisionsbyråer  

https://revisionsvarlden.se/nytt-eu-forslag-hot-mot-

sma-revisionsbyraer/  

8 Auktoriserad revisor (Big 

Four) 

2021: Vår kunskap om hållbarhet måste lyftas  

https://www.tidningenbalans.se/artikel/var-kunskap-

om-hallbarhet-maste-lyftas 

9 Auktoriserad revisor (Big 

Four) 

2021: Historiskt skifte för årsredovisningar 

https://www.tidningenbalans.se/artikel/historiskt-

skifte-for-arsredovisningar 

10 Verksam i Big Four & 

adjungerad professor 

2022: Elva teser om framtiden för externredovisning – 

Mer gröna och mer digitala rapporter 

https://backend.tidningenbalans.se/app/uploads/2022/0

2/elva_teser_om_framtiden_for_externredovisning.pdf 

11 Senior rådgivare samt expert 

inom redovisningsbranschen 

2021: Hållbarhet – möjlighet eller hot för 

redovisningsbranschen? 

https://revisionsvarlden.se/hallbarhet-mojlighet-eller-

hot-for-redovisningsbranschen/  

12 Product Management samt 

tidigare revisor 

2022: Nischade uppstickare utmanar inom 

hållbarhetsredovisning 

https://revisionsvarlden.se/nischade-uppstickare-

utmanar-inom-hallbarhetsredovisning/  

13 Aktör från RI 2022: När revisionen möter framtiden 

https://www.tidningenbalans.se/artikel/nar-revisionen-

moter-framtiden  

https://www.tidningenbalans.se/artikel/kunder-efterfragar-hallbarhetskompetens
https://www.tidningenbalans.se/artikel/kunder-efterfragar-hallbarhetskompetens
https://www.tidningenbalans.se/artikel/generation-z-vill-inte-kliva-ur-sangen-om-de-inte-kan-radda-varlden
https://www.tidningenbalans.se/artikel/generation-z-vill-inte-kliva-ur-sangen-om-de-inte-kan-radda-varlden
https://www.tidningenbalans.se/artikel/generation-z-vill-inte-kliva-ur-sangen-om-de-inte-kan-radda-varlden
https://www.tidningenbalans.se/artikel/ska-skapa-varldens-basta-rapporteringsstandarder
https://www.tidningenbalans.se/artikel/ska-skapa-varldens-basta-rapporteringsstandarder
https://www.tidningenbalans.se/artikel/forandrad-revisorsroll-med-ny-hallbarhetsrapportering
https://www.tidningenbalans.se/artikel/forandrad-revisorsroll-med-ny-hallbarhetsrapportering
https://www.tidningenbalans.se/artikel/heta-branschfragor-2022-det-har-sager-experterna
https://www.tidningenbalans.se/artikel/heta-branschfragor-2022-det-har-sager-experterna
https://revisionsvarlden.se/far-vald-revisor-bor-granska-arsredovisningens-hallbarhetsinformation/
https://revisionsvarlden.se/far-vald-revisor-bor-granska-arsredovisningens-hallbarhetsinformation/
https://revisionsvarlden.se/nytt-eu-forslag-hot-mot-sma-revisionsbyraer/
https://revisionsvarlden.se/nytt-eu-forslag-hot-mot-sma-revisionsbyraer/
https://www.tidningenbalans.se/artikel/var-kunskap-om-hallbarhet-maste-lyftas
https://www.tidningenbalans.se/artikel/var-kunskap-om-hallbarhet-maste-lyftas
https://www.tidningenbalans.se/artikel/historiskt-skifte-for-arsredovisningar
https://www.tidningenbalans.se/artikel/historiskt-skifte-for-arsredovisningar
https://backend.tidningenbalans.se/app/uploads/2022/02/elva_teser_om_framtiden_for_externredovisning.pdf
https://backend.tidningenbalans.se/app/uploads/2022/02/elva_teser_om_framtiden_for_externredovisning.pdf
https://revisionsvarlden.se/hallbarhet-mojlighet-eller-hot-for-redovisningsbranschen/
https://revisionsvarlden.se/hallbarhet-mojlighet-eller-hot-for-redovisningsbranschen/
https://revisionsvarlden.se/nischade-uppstickare-utmanar-inom-hallbarhetsredovisning/
https://revisionsvarlden.se/nischade-uppstickare-utmanar-inom-hallbarhetsredovisning/
https://www.tidningenbalans.se/artikel/nar-revisionen-moter-framtiden
https://www.tidningenbalans.se/artikel/nar-revisionen-moter-framtiden
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14 Aktör från FAR 2022: Grön rapportering behöver också granskas 

https://www.tidningenbalans.se/artikel/gron-

rapportering-behover-ocksa-granskas  

15 Senior rådgivare samt expert 

inom redovisningsbranschen 

2021: Så gör du affär på hållbarhet 

https://www.tidningenbalans.se/artikel/sa-gor-du-affar-

pa-hallbarhet  

16 Aktör från Tidningen Balans u.d: Hållbarhetsfrågorna ökar branschens 

attraktionskraft 

https://www.tidningenbalans.se/artikel/hallbarhetsfrag

orna-okar-branschens-attraktionskraft  

17 Redovisningsexpert 2021: Internationell kapplöpning om ny 

hållbarhetsstandard 

https://tidningenbalans.se/artikel/internationell-

kapplopning-om-ny-hallbarhetsstandard  

18 Aktör från Tidningen Balans 2021: Nya hållbarhetslagen är redan gammal – nu 

höjer EU ribban 

https://www.tidningenbalans.se/artikel/nya-

hallbarhetslagen-ar-redan-gammal-nu-hojer-eu-ribban  

 

 

https://www.tidningenbalans.se/artikel/gron-rapportering-behover-ocksa-granskas
https://www.tidningenbalans.se/artikel/gron-rapportering-behover-ocksa-granskas
https://www.tidningenbalans.se/artikel/sa-gor-du-affar-pa-hallbarhet
https://www.tidningenbalans.se/artikel/sa-gor-du-affar-pa-hallbarhet
https://www.tidningenbalans.se/artikel/hallbarhetsfragorna-okar-branschens-attraktionskraft
https://www.tidningenbalans.se/artikel/hallbarhetsfragorna-okar-branschens-attraktionskraft
https://tidningenbalans.se/artikel/internationell-kapplopning-om-ny-hallbarhetsstandard
https://tidningenbalans.se/artikel/internationell-kapplopning-om-ny-hallbarhetsstandard
https://www.tidningenbalans.se/artikel/nya-hallbarhetslagen-ar-redan-gammal-nu-hojer-eu-ribban
https://www.tidningenbalans.se/artikel/nya-hallbarhetslagen-ar-redan-gammal-nu-hojer-eu-ribban

