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Sammanfattning 

Hållbarhetsredovisning och bestyrkandet av en hållbarhetsredovisning är ett relativt nytt men växande 

fenomen. Till följd av hållbarhetsredovisningens breda intressentflora bör bestyrkandet av en 

hållbarhetsredovisning rikta sig till flera olika intressentgrupper. Tidigare forskning har dock kritiserat 

revisorns bestyrkande av hållbarhetsredovisning för att rikta sig till klienten istället för till klientens 

intressenter. 

 

Syftet med studien är att utifrån ett revisorsperspektiv öka förståelsen för vem bestyrkande av 

hållbarhetsredovisning riktar sig till. Utifrån tidigare litteratur, har tre faktorer som påverkar vem revisorn 

bestyrkande riktar sig till identifierats. Dessa tre faktorer är klientens möjlighet till att ta kontroll över 

revisorns bestyrkande, revisorns oberoende samt intressentinkludering. För att besvara studiens syfte, 

byggs studiens inledande perspektiv upp av legitimitetsteorin, intressentteorin samt agentteorin. 

 

För att besvara studiens syfte används kvalitativa intervjuer som metod. Totalt har sex stycken revisorer 

som arbetar med bestyrkande av hållbarhetsredovisning intervjuats. Gemensamt för samtliga 

intervjupersoner är att de arbetar på en big four byrå. Däremot har intervjupersonerna varierande lång 

arbetserfarenhet, olika arbetstitlar samt arbetar på olika avdelningar inom byråerna. 

     

Studiens slutsatser påvisar att revisorn inte upplever att klienten har möjlighet att ta kontroll över 

bestyrkandet. Dock är revisorn mindre oberoende vid bestyrkande av hållbarhetsredovisning än vid 

finansiell revision. Studien påvisar även att revisorn prioriterar att uppfylla klientens väsentliga 

intressenters informationsbehov. Således påvisar den här studiens slutsatserna att revisorns 

bestyrkande av hållbarhetsredovisning riktar sig främst till klienten och klientens väsentliga intressenter 

med fokus på investerare viss mån kunder.  
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Abstract 

Sustainability and sustainability assurance is a relatively new but increasing phenomenon. The 

sustainability report has a larger audience than the financial report. Thus, the auditor should aim the 

sustainability assurance to several of the company’s stakeholders. However, previous research 

criticizes sustainability assurance for not aiming to stakeholders but instead aiming it to the client.    

The purpose of the study is through an auditor’s perspective to increase understanding of who the 

sustainability assurance is really aimed to. Based on previous literature, three factors affecting who the 

assurance is aimed to have been   identified. These three factors are, managerial capture, the auditor’s 

independence, and stakeholder inclusive. To answer the purpose of this study, agency theory, 

stakeholder theory and legitimacy theory have been used. 

To answer the purpose of the study, qualitative interviews are used. Six interviews are made with 

auditors from different big four firms. The respondents have varied long work experience and work in 

different departments of the firms. 

The conclusion of the study show that the sustainability assurance is primarily aimed at the client and 

the client's essential stakeholders as investors and costumers. No proof of managerial capture have 

been found. Yet, auditors are less independent in sustainability assurance than in financial assurance.    
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1 Inledning 

I det här inledande kapitlet presenteras bakgrunden till studien. I problematiseringen redogörs 

den debatt som finns inom bestyrkande av hållbarhetsredovisning. Det här leder fram till 

studiens syfte. Slutligen presenteras studiens disposition. 

1.1 Problembakgrund 

Det råder informationsasymmetri mellan ett företag och dess intressenter angående hur en 

verksamhet bedrivs. Grundidén med att ett företag rapporterar information är för att informera 

intressenterna och därmed minska informationsasymmetrin. Den rapporterade informationen 

är viktig för intressenterna vid ett beslutsfattande. Idag efterfrågar intressenterna en helhetsbild 

av ett företags verksamhet, vilket gör att enbart rapportering om finansiell information inte är 

tillräcklig. Intressenterna behöver även annan icke-finansiell information. Efterfrågan för 

hållbarhetsinformation är något som växer allt mer bland ett företags intressenter (J. Wong, 

N.Wong, Li & Chen, 2016). En hållbarhetsredovisning blir ett verktyg för företagen att 

kommunicera ut sitt hållbarhetsarbete till intressenterna (Junior, Best & Cotter, 2014). Om 

intressenterna ska kunna använda informationen som beslutsunderlag behöver 

hållbarhetsrapporten vara trovärdig (Ruhnke & Gabriel, 2013).  

 

Revision har en nyckelroll i ekonomin och en central ställning i dagens samhälle. Revision ger, 

genom en oberoende granskning, kvalitetssäkrad information till ett företags intressenter. 

Dessa intressenter använder revisorns bestyrkande som beslutsunderlag vid affärer med det 

reviderade företaget. Därför har behovet av att revisorer inte enbart granskar finansiell 

information ökat. Idag behöver även annan information bestyrkas, exempelvis ett företags 

hållbarhetsredovisning (Revisorsnämnden, 2017). Ett bestyrkande av en 

hållbarhetsredovisning är ett relativt nytt fenomen som blivit ett tillväxtområde för 

revisionsbyråer (Smith, Haniffa & Fairbrass, 2011). I Sverige är det ett tjugotal börsnoterade 

bolag och ett dussintal privatägda bolag som väljer att låta en revisor bestyrka 

hållbarhetsredovisningen (Balans, 2016). Branschorganisationen FAR:s generalsekreterare 

Dan Brännström skriver i tidningen Balans att hållbarhet kan uppfattas flummigt, men att det 

finns en stor affärspotential inom området för revisionsbranschen (Balans, 2017).  Samtliga av 

de fyra största revisionsbyråerna säger sig idag kunna erbjuda ett oberoende bestyrkande av ett 

företags hållbarhetsredovisning (EY, u.å; Deloitte, 2017; KPMG, 2017; PWC, 2017). 

 



                                                                                                                        Normann & Olsson                                 

   

 

7 
 

Det finns flertalet likheter, men också väsentliga skillnader mellan revision av finansiell 

information och ett bestyrkande av hållbarhetsredovisning. En likhet mellan dem finns i den 

bestyrkandeprocess som revisorn genomför (se även 2.1). Till skillnad från traditionell revision 

är bestyrkandet av en hållbarhetsredovisning ett frivilligt beslut för företag 

(Deegan & Unerman, 2011; Gillet, 2012). Det rapporterande företaget bestämmer om en 

granskning ska ske eller inte. Företagen bestämmer även i vilken utsträckning bestyrkandet av 

hållbarhetsredovisning skall genomföras. Ofta utförs bestyrkandet av hållbarhetsredovisning 

med graden begränsad säkerhet, vilket är en betydligt lägre nivå än vid finansiell revision 

(Ruhnke & Gabriel, 2013). Tidigare forskning menar att företagets inflytande över revisorns 

bestyrkande av hållbarhetsredovisning medför problematik för revisorns oberoende och 

trovärdighet gentemot intressenterna (Ball, Owen & Gray, 2000; O´Dwyer & Owen, 2007; 

Smith et al., 2011). 

 

Bestyrkandet av en hållbarhetsredovisning saknar omfattande regler och standarder. En 

revision av finansiell information täcks av ett stort antal standarder som ger omfattande 

vägledning för revisorn. Vid ett bestyrkande av en hållbarhetsredovisning har en revisor enbart 

en standard att ta vägledning ifrån. Denna standard benämns ISAE 3000 (International 

Standards on Assurance Engagements). I Sverige använder revisorer standarden RevR 6 som 

är en svensk tillämpning av ISAE 3000. Standarden RevR 6 framhäver företagets intressenter 

vid ett bestyrkande av en hållbarhetsredovisning. Standarden belyser sex användargrupper: 

leverantörer, anställda, kunder, intressenter gällande företagets påverkan på sociala aspekter, 

intressenter gällande företagets miljöpåverkan samt finansiella intressenter. Revisorns uppgift 

är att granska att de sex användargruppernas informationsbehov är uppfyllt (FAR Akademi, 

2017). 

 

Revision av finansiell information och bestyrkandet av en hållbarhetsredovisning skiljer sig åt 

angående vem den riktar sig till. Ett företags finansiella information engagerar 

främst intressenter som ägare och investerare som är intresserade av företagets finansiella 

situation (Ruhnke & Gabriel, 2013). Revisorns uttalande om företagets redovisning, 

revisionsberättelsen, är adresserad till företagets ägare och presenteras på bolagsstämman. 

Således är revision av finansiell information riktad till ägarna för att försäkra dem att företagets 

redovisning är korrekt (FAR, 2017). Ett bestyrkande av en hållbarhetsredovisning är mer 

problematisk. Tidigare forskning visar att ett företags hållbarhetsinformation engagerar en 

bredare intressentflora än den finansiella informationen. Dessa intressenters primära 
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informationsbehov berör inte sällan företagets ansvarstagande gällande andra faktorer än de 

finansiella. Revisorn blir då även länken till andra intressenter än ägarna. Därför bör ett 

bestyrkande av en hållbarhetsredovisning rikta sig till flera olika intressenter, både interna- och 

externa (O´Dwyer & Owen, 2005; Ruhnke & Gabriel, 2013; Crane, Matten & Spence, 2014).  

 

1.2 Problematisering 

Bestyrkandet av en hållbarhetsredovisning är ett debatterat och kontroversiellt ämne (Edgley 

et al., 2010; Smith, Haniffa & Fairbrass, 2011; Crane et al., 2014; Bepari & Mollik, 2016). 

Tidigare forskning visar att revisorns bestyrkande av en hållbarhetsredovisning ska rikta sig 

till företagets intressenter (O´Dwyer & Owen, 2005; Ruhnke & Gabriel, 2013; Crane et al., 

2014). Vidare framhäver RevR 6 att revisorns uppgift är att uppfylla intressenters 

informationsbehov (FAR Akademi, 2017). Revisorn ska vara länken mellan det reviderade 

bolaget och deras intressenter. Samtidigt menar kritiker att revisorns bestyrkande av 

hållbarhetsredovisning riktar sig till klienten istället för till intressenterna (t.ex. Ball et al., 

2000; Smith et al., 2011; Bepari & Molik, 2016). Därför avser den här studien att utifrån ett 

revisorsperspektiv öka förståelsen för vem revisorns bestyrkande av en hållbarhetsredovisning 

riktar sig till. 

  

En faktor gällande vem revisorns bestyrkande av en hållbarhetsredovisning riktar sig till, är 

klientens möjlighet till att ta kontroll över revisorns bestyrkande av hållbarhetsredovisningen. 

Klienten bestämmer om ett bestyrkande ska ske och i vilken utsträckning (Deegan & Unerman, 

2011; Gillet, 2012; Ruhnke & Gabriel, 2013). Enligt Smith et al. (2011) leder klientens 

inflytande till att de tar kontroll över bestyrkandeprocessen (Smith et al., 2011).  Företaget 

anlitar en revisor för att öka trovärdigheten i hållbarhetsredovisningen (Kolk & Perego, 2010). 

Samtidigt hävdar Smith et al. (2011) att klienten utnyttjar bestyrkandet av 

hållbarhetsredovisningen för egen vinning. Klienten tenderar att ta kontroll över bestyrkandet 

från revisorn för att framhäva positiva aspekter och undanhålla negativa aspekter med 

företagets verksamhet. Klientens kontrollerande medför att transparensen och ansvarstagandet 

blir lidande och istället blir revisorns bestyrkande ett PR-trick för intressenterna (Owen, 

Tracey, Swift, Humphrey & Bowerman, 2000). Bestyrkandet av hållbarhetsredovisning är i 

ständig utveckling. I motsats till tidigare forskning, kan dock inte Hummel, Schlick & Fifka 

(2017) påvisa med hjälp av en innehållsanalys, att klienten har möjlighet till att ta kontroll över 

revisorns bestyrkande. Vidare menar författarna att en utveckling skett som visar att klienten 

inte har avsikt att undanhålla information från revisorn. Författarna anser dock att det behövs 
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fler och djupare studier inom ämnet (Hummel et al., 2017). Således är det viktigt att utforska 

klientens möjlighet att ta kontroll över bestyrkandet, då det har betydelse för vem revisorns 

bestyrkande riktar sig till. 

 

Företagsledningens möjlighet till att ta kontroll över revisorns bestyrkande av 

hållbarhetsredovisningen är starkt sammankopplat med revisorns oberoende. En förutsättning 

för att revisorn ska göra ett värdefullt arbete, är att hen är oberoende. Det är de facto sitt 

oberoende som revisorn säljer (Carrington, 2014). Flertalet studier ifrågasätter dock revisorns 

oberoende vid bestyrkandet av en hållbarhetsredovisning (T.ex Ball et al., 2000; O´Dwyer & 

Owen, 2005; 2007). Vidare menar tidigare studier att revisorn fokuserar på att hjälpa klienten 

att förbättra interna system och processer, istället för att granska företagets ansvarstagande 

(Bepari & Molik, 2016). Enligt Ball et al. (2000) beror denna interna inriktning på att revisorn 

har incitament att hjälpa klienten, snarare än att granska deras hållbarhetsredovisning. 

Revisorns interna inriktning leder till misstro hos intressenter om hur trovärdigt ett bestyrkande 

egentligen är (Smith et al., 2011).  Dock betonar Carrington (2014) att revisionsrådgivning 

ingår i revisorns arbetsuppgifter. Det är därför relevant att undersöka revisorns oberoende vid 

studier kring vem revisorns bestyrkande riktar sig till. 

 

Intressentinkludering i bestyrkandet av en hållbarhetsredovisning är en avgörande faktor till 

vem revisorns bestyrkande riktar sig till. Tidigare forskning menar att intressentinkludering bör 

vara en central del i hållbarhetsredovisningen och i bestyrkandet. Detta för att identifiera 

intressenternas åsikter (T.ex. Park & Brorson, 2005: Edgley et al., 2010; Freeman, Harrison, 

Wicks, Parmar & de Colle, 2010; Crane et al., 2014). Revisorns ska bestyrka att företaget 

uppfyller intressenternas informationsbehov (Park & Brorson, 2005; FAR Akademi, 2017). 

Dock menar kritiker att det är ovanligt att revisorn eller företaget tar hänsyn till intressenters 

åsikter (O’Dwyer & Owen, 2005; Darnall. Seol & Sarkis, 2009; Bepari & Molik, 2016). En 

annan studie från Manetti & Toccafondi (2012) belyser att endast interna intressenter 

inkluderas till följd av att de är lättillgängliga. Enligt Edgley et al. (2010) och Crane et al. 

(2014) finns det indikationer på att både de rapporterande företagen och revisorerna har insett 

vikten utav intressenters åsikter. Den här utvecklingen har medfört att både interna och externa 

intressenter inkluderas i större utsträckning. Manetti & Toccafondi (2012) anser att det finns 

ett behov av mer kvalitativ forskning kring intressentinkludering vid bestyrkandet av 

hållbarhetsredovisning. 
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Av det ovan nämnda, går det att konstatera att det finns en pågående debatt om vem ett 

bestyrkande av en hållbarhetsredovisning riktar sig till. I den här studien identifieras tre 

faktorer som påverkar vem revisorns bestyrkande riktar sig till: klientens möjlighet till att ta 

kontroll över bestyrkandet, revisorns oberoende samt intressentinkludering. Bestyrkandet av 

en hållbarhetsredovisning är ett relativt nytt fenomen som ständigt utvecklas. Det här har lett 

till att forskare efterfrågar nya studier till vem ett bestyrkande av hållbarhetsredovisning riktar 

sig till (T.ex. O´Dwyer & Owen, 2005, 2007; Bepari & Molik, 2016). Tidigare forskning har 

fokuserat på innehållsanalyser av revisionsberättelser och få studier är baserade på kvalitativa 

intervjuer med revisorer. Revisorn innehar en betydande roll inom bestyrkande av 

hållbarhetsredovisning. Genom att intervjua revisorer ämnar den här studien att tillföra 

revisorns uppfattningar gällande de tre identifierade faktorerna och därmed öka förståelsen för 

vem ett bestyrkande av en hållbarhetsredovisning riktar sig till. 

1.3 Syfte  

Syftet med den här studien är att utifrån ett revisorsperspektiv öka förståelsen för vem 

bestyrkandet av en hållbarhetsredovisning riktar sig till. 

1.4 Disposition 

Fortsatt disposition över kommande kapitel:  

Kapitel 2: Vetenskaplig metod - I det här avsnittet introduceras studiens forskningsfilosofi, 

forskningsmetod och forskningsansats. Avslutningsvis redogörs en genomgång av studiens 

teoretiska perspektiv inför den teoretiska referensramen.  

Kapitel 3: Institutionalia - Det här kapitlet ger läsaren en bakgrundsförståelse för revisorns 

bestyrkandeprocess. Vidare presenteras standarden RevR 6 som revisorn tillämpar vid ett 

bestyrkande av en hållbarhetsredovisning.  

Kapitel 4: Teoretisk referensram - I det här kapitlet presenteras studiens teoretiska 

referensram. Den teoretiska referensramen består av en redogörelse för relevanta teorier och 

begrepp. Dessa teorier och begrepp ligger till grund för studiens analysmodell som presenteras 

avslutningsvis i kapitlet.  

Kapitel 5: Empirisk metod - Detta kapitel fokuserar på studiens forskningsdesign. Avsnittet 

innehåller tillvägagångssättet vid litteratursökningen, intervju som datainsamlingsmetod, urval 

av intervjupersoner, etiskt beaktande samt en presentation av intervjupersonerna. Därefter 
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redogörs en operationalisering kring intervjuguiden. Slutligen presenteras bearbetning av det 

empiriska materialet samt studiens generalisering, tillförlitlighet och trovärdighet.   

Kapitel 6: Analys - I det här avsnittet analyseras den insamlade empirin från intervjuerna med 

sex revisorn utifrån studiens teoretiska referensram.   

Kapitel 7: Slutledning - Studiens sista kapitel innehåller en kort sammanfattning. Därefter 

kommer studiens diskussion och slutsats. Vidare presenteras studiens bidrag. Avslutningsvis 

redogörs egna reflektioner och begränsningar samt förslag på framtida forskning. 
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2 Vetenskaplig metod 

I det här avsnittet presenteras inledningsvis uppsatsens forskningsfilosofi. Därefter motiveras 

valet av forskningsmetod och forskningsansats. Avslutningsvis redogörs för studiens teoretiska 

perspektiv. 

2.1 Forskningsfilosofi och forskningsmetod 
Syftet med den här studien är, att utifrån ett revisorsperspektiv öka förståelsen för vem 

bestyrkande av hållbarhetsredovisning riktar sig till. Således ämnar den här studien till att öka 

förståelsen snarare än att förklara bestyrkande av hållbarhetsredovisning. I den här studien 

används en forskningsfilosofi som avser att öka förståelsen genom tolkning av revisorers 

uppfattningar. I den här studien används även en kvalitativ forskningsmetod. Bestyrkande av 

hållbarhetsredovisning är ett komplext fenomen.  För att besvara studiens syfte är en kvalitativ 

metod lämpligast då det skapar utrymme för tolkning och djup i intervjupersonernas svar. Den 

här studien fokuserar på att skapa en förståelse av revisorers upplevelser och erfarenheter kring 

bestyrkande av en hållbarhetsredovisning. Ett sådant djup som skapar förståelse är svårt att 

uppnå genom en kvantitativ studie där statistiska samband och kausalitet används. En fördel 

med kvalitativa studier är att man skapar sig en bredare bild och fler dimensioner av fenomenet 

som studien behandlar. Genom att använda sig av kvalitativ forskning, baseras studiens resultat 

i högre grad på forskarnas egna tolkningar (Bryman & Bell, 2011). 

2.2  Forskningsansats 

 En forskningsansats kan antingen vara deduktiv, induktiv eller abduktiv. En deduktiv ansats 

tar sin utgångspunkt i tidigare forskning för att därefter utforma teorier. Dessa teorier testas 

ofta sedan empiriskt för att komma fram till studiens slutsats. En induktiv ansats utvecklar 

istället teorier utifrån det empiriska material som forskaren har samlat in. En abduktiv 

forskningsansats är en kombination av en deduktiv- och induktiv ansats. Den abduktiva 

forskningsansatsen visar på en kontinuerlig växelverkan mellan empiri och teori (Bryman, 

2011). Forskningsansatsen som används i den här studien är deduktiv.  Det innebär att den här 

studien har använt teorier och begrepp för att skapa en förförståelse i form av en teoretisk 

referensram och en fast analysmodell innehållandes de tre identifierade faktorerna. Studiens 

teoretiska referensram och analysmodell har legat till grund för studiens intervjuguide (se 

bilaga 1). Vidare appliceras det insamlade empiriska materialet på studiens analysmodell. Detta 

leder fram till studiens slutsatser. Ovanstående processbeskrivning är i enlighet med den 

deduktiva ansatsen (Bryman, 2011).  
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2.3 Teoretiskt perspektiv 

Som redogjorts ovan, utgår den här studien ifrån en deduktiv ansats. Studiens kommande 

kapitel presenteras den teoretiska referensramen som består av teorier och begrepp. För att 

kunna besvara studiens syfte, att utifrån ett revisorsperspektiv öka förståelsen för vem 

bestyrkandet av hållbarhetsredovisning riktar sig till, behövs en förförståelse i ämnet. Enligt 

Carrington (2014) finns det många teorier inom revision och därför är det olämpligt att bara 

utgå från en teori. Bestyrkandet av en hållbarhetsredovisning är ett komplext fenomen, vilket 

gör att det behövs ett flertal teorier för att skapa sig en förförståelse. I den här studien appliceras 

legitimitetsteorin, intressentteorin samt agentteori-perspektivet för att skapa en förförståelse 

till vem bestyrkandet av en hållbarhetsredovisning riktar sig till. Denna förförståelse används 

som en inspirationskälla till studiens intervjuguide (se bilaga 1). Vidare används denna 

förståelse som grund till den kommande analysen av revisorns perspektiv gällande vem 

revisorns bestyrkande riktar sig till.   

I den här studien används legitimitetsteorin för att ge en bakgrundsförklaring kring behovet av 

att företag upprättar en hållbarhetsredovisning. Vidare ger legitimitetsteorin en förklaring till 

varför företag anlitar en oberoende part, likt en revisor. Intressentteorin används för att skapa 

en bakgrundsbild till hur revisorn inkluderar intressenter i bestyrkandet av en 

hållbarhetsredovisning. Vidare används intressentteorin för att diskutera två olika perspektiv 

kring vilka intressenter revisorn bör och behöver ta hänsyn till. För att skapa en förförståelse 

till revisorns relation med klienten samt sitt oberoende används ett agentteori-perspektiv. Detta 

agentteori-perspektiv utgår från att det råder informationsasymmetri och att individer agerar 

utifrån att maximera sitt egenintresse. I diskussionen kring revisorns egenintresse, kopplat till 

revisorns oberoende berörs revisionsrådgivning. Även revisionsrådgivning kan påverka 

revisorns oberoende.  
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3 Institutionalia  

Det här kapitlet består av en redogörelse kring revisorns bestyrkandeprocess av 

hållbarhetsredovisningar samt rekommendationen RevR 6. Den här presentationen ämnar ge 

läsaren en bakgrundsförståelse av verksamheten som revisorn verkar inom. 

3.1 Bestyrkandeprocessen  

FAR Akademi (2017, s. 53) definierar ett bestyrkande på följande sätt: 

 "Ett bestyrkandeuppdrag är ett uppdrag där en revisor har som mål att inhämta tillräckliga 

och ändamålsenliga bevis för att kunna lämna ett uttalande som utformats så att det ökar 

graden tilltro hos andra avsedda användare än den ansvariga parten avseende resultatet av 

mätningen eller värderingen av ett underliggande granskningsobjekt mot kriterier." 

Bestyrkandeprocessen av en hållbarhetsredovisning har många likheter med 

revisionsprocessen av en finansiell redovisning (Gillet, 2012). Larsson & Ljungdahl (2008) 

delar upp bestyrkandeprocessen i tre delar: planering, genomförande och rapportering. 

 

Figur 1. Bestyrkandeprocessen 

Modell från: Larsson & Ljungdahl, License to operate: CSR och hållbarhetsredovisning i praktiken (s. 135, 2008) 

Planeringsfasen inleds med en riskanalys för att bestämma fokus på bestyrkandeinsatsen. 

Företaget har en stor frihet gällande bestyrkandeuppdragets inriktning och omfattning. Vidare 

sker intressentdialoger under riskanalysen samt bedömning om företagets kriterier i 

hållbarhetsredovisningen är lämpliga (Larsson & Ljungdahl, 2008).  

Genomförandefasen innebär själva bestyrkandet av hållbarhetsredovisningen. Denna del av 

processen delas in i två huvudsakliga moment: intern kontroll och substansgranskning (Larsson 

& Ljungdahl, 2008). Carrington (2014) benämner bestyrkandet av en hållbarhetsredovisnings 

interna kontroller genom efterlevnadsrevision. Vid en efterlevnadsrevison bestyrker revisorn 

att företaget följer de lagar och beslut som finns. Revisorn bestyrker även de interna rutiner, 

datainsamlingsprocesser och policyer inom hållbarhet. Den sistnämnda delen har likheter med 

den finansiella revisionen som revisorn gör vid granskning av ett företags interna kontroller 

Planering Genomförande Rapportering



                                                                                                                        Normann & Olsson                                 

   

 

15 
 

(Carrington, 2014). Substansgranskning behandlar revisorns bestyrkande av den data som 

rapporterats (Larsson & Ljungdahl, 2008).  

Revisorns arbete består av att bygga upp kunskap om företaget. En viktig del i detta är 

platsbesök ute på företagets olika enheter. Då kan revisorn genomföra intervjuer med anställda 

som har huvudansvaret för hållbarhetsarbetet (Park & Brorson, 2005). Dessutom kan revisorn 

intervjua interna intressenter, som till exempel medarbetare, för att få en uppfattning om 

hållbarhetsrapportens innehåll anses vara komplett. Intervjuer med företagsledningen och 

intressenter sker främst vid bestyrkandeuppdrag som bedöms vara mer omfattande (Larsson & 

Ljungdahl, 2008).  

Den avslutade rapporteringsfasen innefattar att resultaten av bestyrkandet sammanställs. Det 

är dels en intern rapport som innehåller förbättringsåtgärder från revisorn som företaget får ta 

del av. Dessutom publiceras en undertecknad bestyrkanderapport i hållbarhetsredovisningen 

(Larsson & Ljungdahl, 2008). 

3.2 RevR 6 – Bestyrkande av hållbarhetsredovisning 

Vid ett bestyrkande av en hållbarhetsredovisning finns branschorganisationens FARs 

rekommendation RevR 6 - Bestyrkande av hållbarhetsredovisning som vägledning för revisorn. 

Det här ramverket är en svensk tillämpning på den internationella standarden ISAE 3000 (FAR 

Akademi, 2017). 

Det centrala målet med att bestyrka en hållbarhetsrapport är att användargruppernas 

informationsbehov uppfylls. Avsedda användare beskrivs som parterna som är intresserade av 

hur företagets verksamhet bedrivs och av hållbarhetsrapportens innehåll. De avsedda 

användarna delas in i sex användargrupper: Leverantörer, anställda, kunder, intressenter 

gällande företagets påverkan på sociala aspekter, intressenter gällande företagets 

miljöpåverkan samt finansiella intressenter (FAR Akademi, 2017). 

Vid ett bestyrkande av hållbarhetsredovisningen ska revisorn beakta tre aspekter. Den 

förstnämnda är om informationen i hållbarhetsrapporten vänder sig till alla användargrupper. 

Den andra aspekten innebär att revisorn ska kontrollera om hållbarhetsrapportens 

ämnesområden täcker användargruppernas legitima informationsbehov. Detta 

informationsbehov är informationen som en genomsnittlig representant kan begära med 

hänvisning till lagstiftning, rättspraxis eller överenskommelse mellan företaget och dessa 

avsedda användare. Avslutande aspekten är om hållbarhetsrapporten innehåller tillräcklig 
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information för att användargrupperna ska kunna skapa sig en fullgod uppfattning om 

företagets verksamhet. Om revisorn anser att det saknas relevant information för en särskild 

avsedd användargrupp behöver företaget motivera varför informationen är utelämnad (FAR 

Akademi, 2017).  

Innan ett bestyrkandeuppdrag antas behöver revisorn göra en rad bedömningar. Revisorn ska 

avgöra om hen är oberoende till företaget som är uppdragsgivaren. En annan bedömning är om 

företagets kriterier är lämpliga och om företaget handlar med sina bästa avsikter. Vidare ska 

revisorn beakta om det är möjligt att inhämta tillräckligt med bevis för uppdragets syfte. Om 

kriterierna inte bedöms vara lämpliga, ska revisorn lämna en anmärkning i bestyranderapporten 

eller avböja uppdraget (FAR Akademi, 2017).  

Bestyrkandet av en hållbarhetsredovisning kan ske med två olika nivåer av säkerhet. Ett 

bestyrkande med rimlig säkerhet som är den högre nivån benämns "revision". Ett bestyrkande 

med begränsad säkerhet benämns "översiktlig granskning" och innebär en lägre nivå av 

bestyrkande. Det finns även en tredje möjlighet som innebär en kombination av dessa två 

nivåer. Ett kombinerat uppdrag leder till att bestyrkanderapporten måste särskilja vilka delar i 

hållbarhetsrapporten som är bestyrkt med revision samt översiktlig granskning (FAR Akademi, 

2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                        Normann & Olsson                                 

   

 

17 
 

4 Teoretisk referensram 

I det här kapitlet kommer de begrepp och teorier som denna studie har som utgångspunkt att 

beskrivas. Avslutningsvis presenteras den analysmodell som ligger till grund för den 

kommande analysen. 

4.1 Legitimitetsteorin  

Legitimitetsteorin bygger på ett "socialt kontrakt" mellan ett företag och samhället som de 

verkar inom. Detta "sociala kontrakt" bygger på att samhället har förväntningar på att företaget 

agerar på ett visst sätt. Om dessa förväntningar uppfylls, anses ett företag ha legitimitet. Genom 

att inneha legitimitet, skapas värde till följd av att samhället är villigt att utbyta resurser med 

företaget. Däremot om ett företag inte uppfyller samhällets förväntningar uppstår ett 

legitimitetsgap, vilket kan bli kostsamt. Legitimitet ses som en avgörande faktor för att ett 

företag ska överleva (Fernando & Lawrence, 2014). Suchman (1995, s.574) definierar 

legitimitet på följande sätt:  

"Legtimacy is a generalised perception or assumption that the actions of an entity are 

desirable, proper, or appropiate within some socially constructed system of norms, values, 

beliefs, and definitions."  

Samhällets förväntningar på ett företag varierar över tiden. Idag har fokus på hållbarhet ökat, 

vilket leder till att samhället förväntar sig att ett företag agerar hållbart (Deegan & Unerman, 

2011). En hållbarhetsredovisning kan ses som ett verktyg för företag att kommunicera ut att de 

agerar hållbart. Information som lämnas i en hållbarhetsredovisning kan därmed ses som en 

strategi för företaget att skapa legitimitet (Dowling & Pfeffer,1975). Vidare menar Gray (2006) 

att ett företag upprättar en hållbarhetsredovisning, då den skapar värde till företaget. På samma 

sätt uppstår en risk för ekonomisk förlust om företaget upplevs agera ansvarslöst inom 

hållbarhetsområdet (Crane et al., 2014). Enligt Afza, Ehsan & Nazir (2015) innebär det en 

konkurrensfördel för företag som upprättar en hållbarhetsredovisning och tar hänsyn till 

samhällets krav.  

Enligt Grankvist (2012) ska en hållbarhetsredovisning vara balanserad med både positiva och 

negativa aspekter angående företagets verksamhet. Upprättandet av en hållbarhetsredovisning 

saknar dock strikta regler och standarder. Avsaknaden av standarder har lett till ett negativt 

fenomen som benämns cherry pickning. Detta fenomen innebär att företag väljer ut vilken 

information som ska publiceras och vilken information som inte ska publiceras. Till följd av 
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att företag enbart rapporterat om positiva effekter, har hållbarhetsredovisningen förlorat 

trovärdighet och ett legitimitetsgap uppstår på nytt (Guthrie & Farneti, 2008). För att skapa 

trovärdighet och därmed återfå legitimitet, har en del företag frivilligt valt att bestyrka sin 

hållbarhetsredovisning. Revisorns bestyrkande blir då en nyckelfaktor till att säkerställa 

legitimitet till företaget (O´Dwyer, Owen & Unerman, 2011). Således ger legitimitetsteorin en 

beskrivning av hur företag använder hållbarhetsredovisningen som ett legitimitetsverktyg 

gentemot samhället det verkar inom. Vidare förklarar legitimitetsteorin behovet av att företag 

anlitar en revisor för att öka trovärdigheten av hållbarhetsredovisningen.  

4.2 Intressentteorin  

Intressentteorin fokuserar på hur företag samspelar med olika intressentgrupper i samhället. 

Både hur företaget påverkar intressenter, men även hur intressenterna påverkar företaget 

(Deegan & Unerman, 2011). Intressentteorin grundar sig således i att företag behöver ta hänsyn 

till sina intressenters krav (Agudo-Valiente, Garcés-Ayerbe, Salvador-Figueras, 2015). Utan 

stöd från intressenter är det inte möjligt för företagen att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet. 

Intressenter kan påverka företagens attityd och vanor gentemot hållbarhet genom att avbryta 

eller förändra resursflödet till företaget (Gray, 2006). 

Det finns ett flertal intressentgrupper som kan påverka eller bli påverkade av ett företags 

verksamhet (Deegan & Unerman. 2011).  I Freeman & Reads (1983) intressentmodell, 

identifieras intressenter som både blir och påverkar ett företag. De identifierade intressenterna 

är exempelvis aktieägare, anställda, kunder, leverantörer, myndigheter samt civilsamhället 

(Freeman & Read, 1983). Intressenter kan även delas in i två grupper: externa- och interna 

intressenter. Aktieägare och anställda är de interna intressenterna, medan kunder, leverantörer, 

myndigheter och civilsamhället klassificeras som externa intressenter (Neubaum, Dibrell & 

Craig, 2012). 

Intressentteorin består av två olika perspektiv: normativt respektive positivt. Dessa två 

perspektiv behandlar vilka intressenter företaget behöver ta hänsyn till samt vilka intressenter 

som företaget inte behöver ta hänsyn till (Crane et al., 2014). Enligt Deegan och Unerman 

(2011) utgår båda perspektiven från att intressenter är viktiga för en organisation. De skiljer 

sig dock åt gällande vilka intressenter en måste och behöver ta hänsyn till. Det normativa 

perspektivet förespråkar att alla intressentgrupper har rätten att behandlas jämlikt oavsett hur 

mycket makt de har (Deegan & Unerman, 2011). Utifrån ett normativt perspektiv har Freeman 

och Read (1983, s. 91) definierat begreppet intressenter på följande sätt: 
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"Any identifiable group or individual who can affect the achievement of an organisation's 

objectives, or is affected by the achievement of an organisation's objectives." 

Enligt det normativa perspektivet har en organisation ett moraliskt ansvar att leda 

verksamheten till alla intressenters fördelar. Oavsett om intressenterna leder till förbättrade 

finansiella resultat. Utifrån det normativa perspektivet väljer en organisation att ta hänsyn till 

alla sina intressenter i hållbarhetsredovisningen (Fernando & Lawrence, 2014). 

Det positiva perspektivet menar istället att större hänsyn tas till intressenter som innehar mer 

makt och resurser (Deegan & Unerman, 2011). Det positiva perspektivet förespråkar att ju 

viktigare intressenternas resurser är, desto viktigare är det att uppfylla dessa intressenters krav 

(Fernando & Lawrence, 2014). Deegan och Unerman (2011) belyser aktieägare, banker och 

myndigheter som intressenter med mycket makt. I den här studien används dessa två perspektiv 

både för att förklara hur klienten samt hur revisorn tar hänsyn till sina intressenter. 

Utifrån ett positivt perspektiv väljer företag att ta hänsyn till intressenter med mycket makt i 

sin hållbarhetsredovisning. Således få företag som upprättar en hållbarhetsredovisning ett 

bättre anseende och kan attrahera nya investerare (Fernando & Lawrence, 2014). Oavsett om 

ett företag agerar utifrån ett normativt perspektiv (ta hänsyn till samtliga intressenter) eller ett 

positivt perspektiv (ta mer hänsyn till intressenter med mer makt), kan intressentdialoger hjälpa 

ett företag att förbättra samspelet med sina intressenter. Företag som vill leva upp till 

intressenters krav måste rapportera detaljerat om prestationer inom hållbarhet.  För att företag 

ska kunna ha en förståelse och ta hänsyn till intressenters behov och synpunkter, måste de 

identifiera intressenternas informationsbehov (Crane et al., 2014). Enligt Zadek (1998) är 

intressentdialoger även viktigt för att företag ska kunna se mönster och förutspå intressenters 

framtida krav. En dialog med intressenterna medför att företagen kan identifiera vilka 

förväntningar och uppfattningar som intressenterna har på organisationen. Genom att företag 

identifierar sina intressenters krav, kan innehållet i hållbarhetsredovisningen formas på ett mer 

effektivt sätt. Dock upplever företag ofta svårigheter att kunna ta hänsyn till många olika 

intressenters krav i hållbarhetsredovisningen (Crane et al., 2014).  Det finns även indikationer 

på att företaget ignorerar intressenternas krav i hållbarhetsredovisningen (Bepari & Molik, 

2016). Crane et al. (2014) menar att företagen börjar ta mer och mer hänsyn till intressenters 

åsikter. Ett bestyrkande från en revisor av hållbarhetsredovisningen förbättra dialogen med 

intressenterna (Crane et al., 2014). 
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4.2.1 Intressentinkludering   

Som tidigare nämnts, används intressentteorins normativa respektive det positiva perspektivet 

för att förklara hur revisor tar hänsyn till sina intressenter. Det är inte enbart det rapporterande 

företaget som kan ha en relation med hållbarhetsredovisningens intressenter. 

Intressentinkludering är centralt för revisorns bestyrkande av en hållbarhetsredovisning och 

vem den riktar sig till (Park & Brorson, 2005; Edgley et al., 2010; Freeman et al., 2010; Crane 

et al., 2014). 

En revisor ska granska att det råder en balans mellan positiva och negativa aspekter i 

hållbarhetsredovisningen för att skapa trovärdighet gentemot intressenterna (Park & Brorson, 

2005). Revisorn ska vara länken mellan klienten och klientens intressenter (Crane et al., 2014). 

I standarden RevR 6 belyses sex användargrupper: leverantörer, anställda, kunder, intressenter 

gällande företagets påverkan på sociala aspekter, intressenter gällande företagets 

miljöpåverkan samt finansiella intressenter. Revisorns uppgift är att uppfylla dessa 

användargruppers informationsbehov (FAR Akademi, 2017). Dessutom anser Edgley et al. 

(2010) att intressentinkludering hjälper revisorn att identifiera intressenternas 

informationsbehov. Således, kan revisorn effektivare bestyrka hållbarhetsredovisningen utifrån 

intressenternas informationsbehov, vilket höjer kvalitén på bestyrkandet (Edgley et al., (2011). 

Ovannämnda kan kopplas ihop med att revisorn bör utgå från ett normativt perspektiv vid ett 

bestyrkande av hållbarhetsredovisning.  

Dock menar kritiker att inkludering av intressenter i bestyrkandet är ovanligt, framförallt när 

det gäller att identifiera väsentliga frågor i hållbarhetsredovisningen (t.ex. O´Dwyer & Owen, 

2005; Darnall et al., 2009). Vidare menar Bepari och Molik (2016) att revisorn sällan inkluderar 

intressenter i bestyrkandet av hållbarhetsredovisningen. Istället fokuserar revisorn på att 

förbättra företagens system och processer, vilket går ut över intressentinkludering, transparens 

och fullständighet i bestyrkandet av hållbarhetsredovisningen. Dessutom kritiserar författarna 

revisorerna för att inte vara transparenta i revisionsberättelsen om intressentinkludering har 

förekommit och i vilken utsträckning. Utifrån detta synsätt leder revisorns interna inriktning 

till att revisorn inte riktar sitt bestyrkande till intressenterna utan istället riktar sig revisorns 

bestyrkande till klienten (Bepari och Molik, 2016). Ovannämnda kan kopplas ihop med att 

revisorn använder ett positivt perspektiv vid bestyrkande av hållbarhetsredovisning. 

Edgley et al. (2010) påvisar att det finns indikationer på att revisorn inkludera intressenter i 

större utsträckning. Dock finns det fortfarande revisorer som anser att intressenternas okunskap 
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och ointresse av bestyrkandet gör att revisorn inte ska inkludera intressenter. Vidare medför 

intressenternas spridda synpunkter på hållbarhetsredovisningen svårigheter att inkludera 

intressenter i bestyrkandet (Edgley et., 2010). I en studie från Manetti och Toccafondi (2012) 

betonar forskarna att revisorn begränsar inkluderingen av intressenter till interna intressenter 

till följd av att de är mer lättillgängliga. 

En revisor kan inkludera intressenter både indirekt och direkt. Ett indirekt inkluderande kan 

innebära att revisorn läser igenom intressenters återkoppling på ett företags 

hållbarhetsredovisning. Den här responsen kommer ofta från företagets genomförda 

fokusgrupper. Andra exempel på indirekt inkluderande är att revisorn uppmuntrar till 

intressentdialog samt söker igenom media för att fånga intressenters synpunkter. Ett direkt 

inkluderande kan innebära att revisorn själv genomför fokusgrupper, platsbesök och intervjuer 

med intressenter för att sedan återkoppla till företaget (Edgley et al., 2010). 

4.3  Ett agentteori-perspektiv 

Agentteorin är en deskriptiv teori som växte fram under 1970-talet. Teorin 

beskriver verkligheten av hur människor agerar och fattar beslut, istället för att försöka påverka 

verkligheten. Agentförhållandet har definierats på följande sätt av Jensen & Meckling (1976, 

s. 308):   

"A contract under which one or more (principals) engage another person (the agent) to 

perform some service on their behalf which involves delegating some decision-making 

authority to the agent."    

Agentteorin fokuserar således på ett kontrakt mellan en agent och en eller flera principaler 

(Deegan & Unerman, 2011).  Till skillnad från ett agentteori-perspektiv i finansiell 

redovisning, där principalen ofta enbart består av företagets ägare, består principalerna till en 

hållbarhetsredovisning av betydligt fler intressentgrupper. Likt ägare som har förväntningar på 

att få avkastning för sitt investerade kapital, förväntar sig andra intressenter ett resursutbyte 

med företaget (Ruhnke & Gabriel, 2013; Wong et al., 2016).  Agentteorin bygger på antagandet 

att parterna i agentförhållandet arbetar för att maximera sitt egenintresse. Ett annat antagande 

inom agentteorin är att agenten, som genom att vara den som sköter verksamheten, innehar mer 

information än principalen (Jensen & Meckling, 1976). Informationsasymmetri är inget som 

behöver innebära problem. I de flesta förhållanden är informationen fördelad så att en part 

innehar mer information än den andra parten. Däremot uppstår problem när principalerna och 
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agentens målsättningar inte överensstämmer (Carrington, 2014). Ett annat problem som kan 

uppstå är att principalerna upplever svårigheter med att kunna kontrollera agentens arbete. 

Principalerna har inte tillgång till all information som agenten innehar. Därför kan inte 

principalen avgöra om agenten agerar utifrån företagets bästa eller för att maximera sitt 

egenintresse (Eisenhardt, 1989). I agentteorin är principalerna medvetna om att parterna agerar 

utifrån egenintresse. Om agenten inte kan bevisa att de arbetar för företagets bästa, betalar 

principalerna lägre ersättning till agenten. Till följd av detta, har agenten incitament att anlita 

en oberoende part, likt revisorn (Deegan & Unerman 2011).  

Anledningen till att det finns en revisor som ska agera oberoende är för att det finns en misstro 

hos principalen att agenten inte upprättar en trovärdig rapport (Lambert, 2001). Agentteorin 

beskriver således behovet av att en oberoende part, likt revisorn, försäkrar principalerna om att 

agentens redovisning är korrekt. Revisorns arbete reducerar därmed inte 

informationsasymmetrin, men genom sitt oberoende bestyrkande, ökar principalernas tilltro till 

agentens arbete. Syftet med revisorns bestyrkande om att agentens påståenden stämmer, 

minskar problemet med parternas egenintresse (Carrington, 2014). Den ekonomiska nyttan 

med revision måste överstiga kostnaden för revisionsarvodet för att parterna ska vara villiga 

att använda sig av en revisor (Artsberg, 2005). 

4.3.1 Klientens möjlighet till att ta kontroll över revisorns bestyrkande 

Öhman et al. (2006) har utvecklat en modell som förklarar förhållandet mellan klienten 

(agenten), intressenterna (principalen) och revisorn. Modellen illustrerar hur informationen 

fördelas mellan parterna. 
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*Accountor: Management representatives in charge of operations with stewardship obligations and 

who are obliged to provide true and fair information. 

 

**Accountee: Investors and other stakeholders entitled to information for their decision- making 

process. 

 

***Auditor: Independent professional, respondent for assuring quality of information, i.e. that gives 

a true and fair and is reasonably concrete. 

 
Figur 2. The Accountability Model (Öhman et al., 2006:92) 

 

Som synliggörs i modellen ovan (figur 2), granskar revisorn inte all information som når 

intressenterna. Modellen är skapad utifrån revision av finansiell information. Jämfört med 

finansiell revision, så är bestyrkandet av hållbarhetsredovisning ett frivilligt beslut (Deegan & 

Unerman, 2011; Gillet, 2012). Företagen bestämmer själva om ett bestyrkande ska ske eller 

inte. Dessutom bestämmer företagen i vilken utsträckning ett bestyrkande ska ske (Begränsad 

säkerhet eller Rimlig säkerhet). Majoriteten av revisorernas bestyrkanden av 

hållbarhetsredovisningen genomförs med begränsad säkerhet, som är en lägre bestyrkandegrad 

än ett bestyrkande med rimlig säkerhet. Begränsad säkerhet innebär att revisorns bestyrkande 

inte sker i samma utsträckning och inte är lika ingående (Ruhnke & Gabriel, 2013). Vår 

tolkning av Öhmans et al. (2006) modell, kopplat till bestyrkande av hållbarhetsredovisning, 

är att företaget har mer inflytande av bestyrkandet. Vidare når oftast mer icke-kvalitetssäkrad 

information från hållbarhetsredovisningen intressenterna, än vid finansiell revision.  
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Enligt Smith et al. (2011) utnyttjar klienten sitt inflytande av bestyrkandet för att maximera sin 

egenvinning. Klienten kontrollerar bestyrkandet för att framhäva positiva aspekter och 

undangömma negativa aspekter med företagets verksamhet (Smith et al., 2011) Detta synsätt 

leder till att bestyrkandet av en hållbarhetsredovisning enbart blir ett PR-trick gentemot 

företagets intressenter som tror att hållbarhetsredovisningen är bestyrkt (Owen et al., 2000). 

Vidare menar O'Dwyer och Owen (2007) att revisorn utför bestyrkandet av en 

hållbarhetsredovisning utifrån att företaget är slutanvändaren. Detta istället för att utgå ifrån de 

sanna slutanvändarna (intressenterna). Dessutom anser Bepari och Molik (2016) att revisorn 

fokuserar på att hjälpa företaget att förbättra sina interna system och processer, snarare än att 

granska företagets ansvarstagande inom hållbarhet. Detta beteende torde stå i kontrast till 

revisorns uppgift, som en oberoende part, att minska problemen som kan uppstå i kontrakten 

mellan agenten och principalerna. Beteendet kan dock förklaras genom ett agentteori-

perspektiv mellan revisorn och företaget. Det finns även ett kontrakt mellan revisorn och 

företaget där revisorn (som agent) agerar utifrån att maximera sitt egenintresse. Utifrån detta 

synsätt har revisorn mer vinning av att rikta sitt bestyrkande till företaget (som beställer och 

betalar revisorn), än att faktiskt bestyrka hållbarhetsredovisningen utifrån intressenternas 

informationsbehov (Ball et al., 2000). Samtidigt är det viktigt för revisorer och revisionsbyråer 

att bevara sitt rykte som en profession. För att behålla sin centrala ställning som 

trovärdighetsskapare i dagens samhälle, behöver revisorn bevara sitt rykte som en oberoende 

part (Öhman, 2007). Således, anser andra forskare som Carrington (2014) och Diamant (2004) 

att revisorn maximerar sitt egenintresse genom att faktiskt vara oberoende. 

4.3.2 Revisorns oberoende 

Revisorns oberoende är centralt vid revision av finansiell redovisning, men även vid 

bestyrkandeuppdrag som är inte är lagstadgade (Carrington, 2014). Begreppet oberoende 

innebär att revisorn ska uppnå den efterfrågade opartiskheten, objektiviteten och 

självständigheten (Diamant, 2004). Faktum är att revisorns värde som granskare, bygger på att 

hen är oberoende. Det är den tjänsten som oberoende granskare revisorn säljer (Carrington, 

2014). Oberoendekraven är högt satta för revisorn. Därmed måste revisorn kontinuerligt ta 

hänsyn till fakta och omvärldens uppfattningar gällande oberoendefrågan (Larssson & 

Ljungdahl, 2008). Carrington (2014) menar att det som gör revisorns arbete värdefullt är de 

facto att hen är oberoende. O´Dwyer och Owen (2005) som har en mer partisk syn på 

bestyrkandet av en hållbarhetsredovisning, menar att revisorns uppgift är att försäkra sig om 

att företaget efterlever sitt etiska ansvar gentemot intressenterna. Revisorns oberoende är därför 
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viktigt, då företagsledningen tenderar att ta kontroll över bestyrkandeprocessen. Företaget vill 

framhäva sitt varumärke, istället för att vilja ge en rättvisande bild av verksamheten gentemot 

intressenterna (O'Dwyer & Owen, 2005). 

Som tidigare nämnt, är det företaget som beställer och bestämmer i vilken grad bestyrkandet 

av hållbarhetsredovisning ska göras. Vidare är det företagets hållbarhetsredovisning revisorn 

ska bestyrka, vilket leder till att de båda parterna behöver ha en nära kontakt (Ruhnke & 

Gabriel, 2013). Enligt Diamant (2004) är närheten mellan revisorn och klienten en faktor som 

hotar revisorns oberoende. Samtidigt är en del av revisorns uppgift att faktiskt ge rådgivning 

till klienten, vilket benämns revisionsrådgivning. Revisionsrådgivning grundar sig i att den 

information revisorn ska granska måste vara av sådan kvalitet att revisorn kan förlita sig på 

den. Revisionsrådgivning torde stå i konflikt med kravet att revisorn ska vara oberoende. 

Risken blir stor att revisorn blir rådgivare till upprättandet av hållbarhetsredovisningen som 

den sedermera bestyrker. Detta begrepp benämns självgranskning och är förbjudet för en 

revisor. Den teoretiska lösningen på detta problem blir att revisionsrådgivning ses som en 

utsträckning av ett påtalande i revisionsberättelsen (Carrington, 2014). Diamant (2004) har en 

mer kritisk syn på revisionsrådgivning och anser att det inte tillhör revisorns uppgift att 

förbättra redovisningen, då detta kan leda till att revisorn inte är de facto oberoende. Det räcker 

dock inte heller att revisorn bara är faktiskt oberoende utan hen måste även uppfattas som 

oberoende av intressenterna, vilket benämns synbart oberoende. Detta begrepp innebär att om 

revisorn inte uppfattas som oberoende av intressenterna, är således inte revisorn synbart 

oberoende (Diamant, 2004). En brist på synbart oberoende kan kopplas ihop med brist på 

faktiskt oberoende. Dock behöver det inte alltid vara på det sättet. En revisor som saknar 

faktiskt oberoende kan uppfattas synbart oberoende (Dopuch, King & Schwartz, 2003). 

Revisorns synbara oberoende kan påverkas då revisorn inte är transparent i revisionsberättelsen 

(Diamant, 2004). 
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4.4 Analysmodell 

I den här delen presenteras studiens analysmodell (se figur 2). Som introducerades i kapitel ett, 

har vi med hjälp av tidigare forskning identifierat tre faktorer som påverkar vem revisorns 

bestyrkande riktar sig till. Dessa tre faktorer är klientens möjlighet till kontroll, revisorns 

oberoende samt intressentinkludering. Tidigare i detta kapitel har dessa tre faktorer diskuterats 

med hjälp av legitimitetsteorin, intressentteorin samt ett agentteori-perspektiv. Denna 

diskussion har skapat en förförståelse till ämnet. Studien syftar till att utifrån ett 

revisorsperspektiv öka förståelsen för vem bestyrkandet av en hållbarhetsredovisning riktar sig 

till. Således ämnar studien fånga revisorns perspektiv gällande de tre identifierade faktorerna 

för att besvara studiens syfte. Studiens analysmodell som är illustrerad nedan, synliggör de tre 

identifierade faktorerna och deras påverkan på vem bestyrkande av hållbarhetsredovisning 

riktar sig till. Analysmodellen är samtidigt en förenklad modell med hänsyn till att klientens 

intressenter, som består av ett stort antal intressentgrupper, är sammanförda i en box. 

 

 

 

Figur 3. Analysmodell 
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5 Empirisk metod 

I detta kapitel behandlas studiens empiriska metod med fokus på forskningsdesignen.  

Inledningsvis beskrivs tillvägagångssättet vid litteratursökningen. Därefter redovisas 

intervjuer som datainsamlingsmetod, studiens urvalsram, etiskt beaktande och en presentation 

av intervjupersonerna. Vidare presenteras operationaliseringen av intervjuguiden. 

Avslutningsvis beskrivs tillvägagångssätt vid bearbetning och kodning av data samt 

generalisering, tillförlitlighet och trovärdighet för studien.  

5.1 Litteratursökning 

Inledningsvis sökte vi efter vetenskapliga artiklar på Högskolan Kristianstads och Lund 

Universitets databaser. Detta har gett en grundläggande förståelse kring studiens ämne. Sökord 

som har använts för att hitta relevanta vetenskapliga artiklar är främst engelska termer som: 

Corporate Social Responsbility, Sustainability reporting, Third Party Assurance, 

Sustainability Assurance, Independent, Agency Theory, Stakeholder Theory & Legitimacy 

Theory. De vetenskapliga artiklarna har kompletterats med kurslitteratur och litteratur som 

finns tillgänglig på Högskolan Kristianstads bibliotek. Material har hämtats från revisorernas 

branschorganisation FAR:s hemsida samt deras tidning Balans. Materialet från FAR har gett 

oss en bakomliggande förståelse kring revisorers arbete med bestyrkande av 

hållbarhetsredovisningar. 

5.2 Datainsamlingsmetod – Intervjuer 

I studien vill vi utifrån ett revisorsperspektiv öka förståelsen för vem bestyrkandet av 

hållbarhetsredovisning riktar sig till. Detta genomförs lämpligast med kvalitativa intervjuer för 

att kunna skapa sig värdefull kunskap och information från intervjupersoner (Denscombe, 

2016). I våra kvalitativa intervjuer har syftet varit att få långa svar som är informationsrika och 

detaljerade (Bryman & Bell, 2011). Dock utesluts inte förekomsten av enstaka frågor med en 

standardiserad karaktär (Ahrne & Svensson, 2015). Då denna studie utgår ifrån en deduktiv 

ansats har tolkning av intervjupersonernas svar gjorts utifrån semi-strukturerade intervjuer. 

Detta innebär att vi har utgått från en fastställd intervjuguide (se bilaga 1) för att samla in 

empiri. Utifrån den teoretiska referensramen har vi skapat en uppfattning om vad vi vill ha svar 

på. Samtidigt önskas svar från intervjupersonerna som är uttömmande för att få ett bättre djup 

i studiens resultat. Intervjuguiden består av definierade huvudfrågor och teman utifrån den 

teoretiska referensramen. Genom de semi-strukturerade intervjuerna har det däremot funnits 

utrymme för att frågorna inte alltid har följt intervjuguidens ordning. Detta för att 
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intervjupersonen ska ha möjlighet att utveckla sina idéer och därmed gå djupare in på ämnet 

(Justesen & Mik-Meyer, 2011).  

Intervjuer möjliggör inhämtande av ett brett empiriskt material på kort tid (Bryman & Bell, 

2011). På grund av geografiska avstånd gjordes samtliga intervjuer i den här studien via telefon. 

Samtliga intervjuer har således genomförts via telefon på högtalare och spelats in under tiden. 

Det finns både fördelar och nackdelar med telefonintervjuer. Det finns ett begränsat antal 

personer i Sverige som arbetar med bestyrkande av hållbarhetredovisning. Därför var 

telefonintervjuer en fördel i den här studien. Det underlättade möjligheten att finna relevanta 

intervjupersoner. En annan fördel med telefonintervjuer är att en känslig fråga kan bli mer 

effektiv, eftersom intervjupersonen känner sig mer bekväm att ge ett svar på frågan än vid en 

fysisk intervju. Den främsta nackdelen med telefonintervjuer är att vi som intervjuare inte kan 

observera intervjupersonens svar i fysisk bemärkelse. Att studera intervjupersonens 

kroppsspråk kan vara viktigt då det kan signalera att hen är obekväm vid en specifik fråga. En 

annan möjlig nackdel med telefonintervjuer är att det kan inträffa tekniska problem (Bryman 

& Bell, 2011). För att minimera riskerna med tekniska problem genomfördes flera tester i god 

tid inför intervjuerna. Enligt Bryman och Bell (2011) tenderar kvalitativa intervjuer att variera 

i tidslängd. Det finns dessutom en risk att telefonintervjuer tenderar till att bli kortare än fysiska 

intervjuer och därmed inte lika uttömmande. I den här studien blev den kortaste intervjun 27 

minuter, medan den längsta intervjun blev 72 minuter lång. Vidare menar Ahrne och Svensson 

(2015) att observationer är ett bra komplement till intervjuer. Då det har varit ett längre 

geografiskt avstånd till intervjupersonerna har observationer inte varit möjliga att genomföra. 

5.3 Urval 

I studien har vi använt oss av ett målinriktat urval. Det har varit av prioritet att 

intervjupersonerna är verksamma på en revisionsbyrå och arbetar med bestyrkande av 

hållbarhetsredovisning. Detta målinriktade urval har gjorts för att få intervjupersoner som är 

relevanta för att kunna svara på studiens syfte om att utifrån ett revisorsperspektiv, öka 

förståelsen om vem bestyrkande av hållbarhetsredovisning riktar sig till (Bryman, 2011). 

Intervjupersonerna är relevanta utifrån vårt syfte på så sätt att de kontinuerligt arbetar med 

bestyrkande av hållbarhetsredovisningar och besitter därmed kunskap inom området. Det 

primära målet var att intervjua revisorer som skriver under revisionsberättelsen av 

hållbarhetsredovisning. Det är dock få revisorer som arbetar med bestyrkande av 

hållbarhetsredovisning. Därför tvingades vi till variation bland intervjupersonerna med olika 
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befattningar på revisionsbyråer. Totalt skriver tre av intervjupersonerna under 

revisionsberättelsen. Vår studie baseras därmed på intervjupersoner med titeln auktoriserad 

revisor, men även andra titlar som revisorsassistent och medarbetare på riskavdelningen (se 

avsnitt 5.5). Deras roller som skiljer sig åt kan bidra med olika infallsvinklar till studien. Med 

intervjupersonernas olika befattningar samt arbetstitlar, har vi därför valt att benämna 

intervjupersonerna som "revisor" i studien. En svårighet med intervju som 

datainsamlingsmetod kan vara att hitta intervjupersoner (Denscombe, 2016). Som ovan nämnt, 

är det en liten andel medarbetare på revisionsbyråerna i Sverige som arbetar med bestyrkande 

av hållbarhetsredovisningar. Till en början kontaktades lokala kontor på de sju största 

revisionsbyråerna i Kristianstad och Malmö. Dock visade det sig inom kort att inga anställda 

på revisionsbyråernas kontor i dessa städer, arbetade med att bestyrka 

hållbarhetsredovisningar. Således blev vi ombedda att kontakta revisionsbyråernas kontor i 

Stockholm och Göteborg. I dessa städer är det fler revisorer som arbetar med bestyrkande av 

hållbarhetsredovisningar. Slutligen intervjuades sex personer från tre av de fyra största (big 

four) revisionsbyråerna. 

5.4 Etiskt beaktande  

Bryman och Bell (2011) menar att på grund av etiska skäl ska det empiriska materialet 

anonymiseras och behandlas konfidentiellt. I en kvalitativ analys kan det uppstå problem med 

att ta hänsyn till att intervjupersonerna och intervjumaterialet ska anonymiseras. Det uppstår 

svårigheter i att presentera det inhämtade empiriska materialet i en analys, utan att 

intervjupersonernas identitet blir avslöjade. I den här studien godkände samtliga 

intervjupersoner att vi fick nämna att de arbetar på en av de fyra största revisionsbyråerna. I 

enlighet med Bryman och Bell (2011) kommer intervjupersonerna i den här studien, i stora 

drag, vara anonyma. Kommande avsnitt innehåller en presentation av varje intervjuperson. 

Syftet är att ge läsaren en bild av studiens intervjupersoner utan att avslöja deras identitet.  

5.5 Intervjupersoner 

I det här avsnittet presenteras studiens intervjupersoner. Samtliga intervjupersoner har tilldelats 

en fiktiv titel som symboliserar deras riktiga arbetstitel. Intervjupersonerna innehar olika lång 

arbetserfarenhet, arbetstitel samt arbetar på olika avdelningar på sin respektive revisionsbyrå. 

Gemensamt för samtliga intervjupersoner är att de arbetar på en big four byrå. 

Intervjupersonerna representerar tre av de fyra stora revisionsbyråerna.  
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Intervjuperson 1: Hållbarhetschef   

Intervjun ägde rum 2017-04-25 och varade i totalt 53 minuter.  Innehar arbetstiteln 

"Hållbarhetschef” och har arbetat på sin nuvarande arbetsplats i sju år. Jobbar på en Big four 

revisionsbyrå. Personen arbetar med hållbarhet, då hen har ett stort intresse för hållbarhet även 

utanför jobbet. Enligt intervjupersonen handlar hållbarhet om alla ”mjuka frågor” som kan få 

en inverkan på företagets lönsamhet långsiktigt. Skriver under revisionsberättelsen. 

  

Intervjuperson 2: Finansiell revisor  

Intervjun ägde rum 2017-04-25 och varade i totalt 46 minuter. Innehar arbetstiteln ”Finansiell 

revisor” och har arbetat på sin nuvarande arbetsplats i 17 år. Jobbar på en Big four 

revisionsbyrå. Personen arbetar med hållbarhet, då hen har ett intresse av sakfrågan, men kom 

i kontakt med hållbarhet genom den finansiella revisionen. Enligt intervjupersonen handlar 

hållbarhet om att företagen ska ta ett generellt ansvarstagande för miljö och sociala faktorer, 

men även för andra frågor som att betala rätt skatt. Skriver under revisionsberättelsen. 

  

Intervjuperson 3: Riskchef 

Intervjun genomfördes tillsammans med Revisorsassistent och ägde rum 2017-04-27 och 

varade i totalt 53 minuter. Innehar arbetstiteln ”Riskchef” och har arbetat på sin nuvarande 

arbetsplats i tio år. Jobbar på en Big four revisionsbyrå. Personen började arbeta med hållbarhet 

av en slump och har sedan fastnat för arbetet med att bestyrka hållbarhetsredovisningar. Hen 

framhåller klientens engagemang som en anledning till varför hen brinner för arbetsområdet. 

Intervjupersonen anser att hållbarhet grundar sig i Bruntlandrapporten, men att det är ett 

begrepp och värld som ständigt utvecklas. Skriver under revisionsberättelsen.  

Intervjuperson 4: Revisorsassistent  

Intervjun genomfördes tillsammans med Riskchefen och ägde rum 2017-04-27 och varade i 

totalt 53 minuter. Innehar arbetstiteln ”Revisorsassistent” och har arbetat på sin nuvarande 

arbetsplats i två år. Jobbar på en Big four revisionsbyrå. Intervjupersonen arbetar med 

hållbarhet eftersom hen blev tillfrågad att titta på hållbarhetsdelen under en finansiell revision 

och fick därmed upp ett intresse för ämnet. 
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Intervjuperson 5: Hållbarhetskonsult  

Intervjun ägde rum 2017-05-03 och varade i totalt 27 minuter. Innehar arbetstiteln 

Hållbarhetskonsult” och har arbetat på sin nuvarande arbetsplats i tre år. Jobbar på en Big four 

revisionsbyrå. Personen har ett intresse för hållbarhet och belyser att en aspekt inom 

hållbarhetsområdet är att man tillåts tänka själv utan tydliga ramar och riktlinjer och därmed 

upparbeta ”best practice” inom bestyrkande av hållbarhetsredovisning. Enligt hen handlar 

hållbarhet om att företag ska kunna verka utan att utarma jordens resurser.   

Intervjuperson 6: Riskkonsult  

Intervjun ägde rum 2017-05-04 och varade i totalt 72 minuter. Innehar arbetstiteln 

”Riskkonsult” och har arbetat på sin nuvarande arbetsplats i två år. Jobbar på en Big four 

revisionsbyrå.  Personen har ett personligt intresse för hållbarhet. Enligt intervjupersonen 

handlar hållbarhet om att integrera frågor som berör ekonomi, miljö och sociala aspekter för 

att gynna verksamheten och skapa lönsamhet.   

 

5.6 Intervjuguide 

För att fånga revisorns perspektiv och besvara syftet med studien har en intervjuguide skapats. 

Intervjuguiden inleds med inledningsfrågor för att intervjuaren och intervjupersonen ska känna 

sig mer bekväm. Inledningsfrågorna ger även en uppfattning om intervjupersonens 

arbetserfarenhet och syn på hållbarhet. Intervjuguiden är indelad i två huvudteman: klientens 

möjlighet till att ta kontroll över revisorns bestyrkande/ revisorns oberoende och 

intressentinkludering. Slutligen ställs tre övriga frågor angående framtiden och om 

intervjupersonen har något att tillägga. 

Fråga 1–10: Klientens möjlighet till att ta kontroll över revisorns bestyrkande/ Revisorns 

oberoende  

De första fyra frågorna berör klienten och dess hållbarhetsredovisning. Som nämnts i den 

teoretiska referensramen kan syftet med bestyrkandet av en hållbarhetsredovisning förklaras 

genom att skapa trovärdighet gentemot intressenterna (Carrington, 2014). Genom att fråga 

angående varför och varför inte företag väljer att bestyrka sin hållbarhetsredovisning ämnar 

frågan att få revisorns syn på bestyrkandet. Därmed skapas en förståelse för vem bestyrkandet 

riktar sig till. 

Fråga fem till tio berör företagets möjlighet till kontroll över bestyrkandet och revisorns 

oberoende vid bestyrkandet av hållbarhetsredovisning. Tidigare forskning hävdar att klienten 
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tenderar att ta över bestyrkandeprocessen från revisorn. Därmed blir revisorns bestyrkande 

enbart ett PR-trick. Istället för att granska företagets ansvarstagande gentemot intressenterna, 

tar revisorn en roll i att förbättra klientens interna system och processer. Vidare har revisorns 

oberoende vid bestyrkande av hållbarhetsredovisningen ifrågasatts av tidigare studier. 

Revisorns oberoende är en grundsten för att kunna genomföra ett trovärdigt bestyrkande (Ball 

et al., 2000; Owen et al., 2000; Smith et al., 2011; Carrington, 2014, Bepari & Molik, 2016). 

Med ovan nämnt, ämnar frågorna att fånga revisorns uppfattning gällande företagets möjlighet 

till att ta kontroll över bestyrkandet samt revisorns oberoende.  

Fråga 11–14: Intressentinkludering   

Intressentinkludering är centralt i revisorns bestyrkande av hållbarhetsredovisning och vem den 

riktar sig till (Park & Brorson, 2005; Edgley et al., 2010; Freeman et al., 2010; Crane et al., 

2014). Med intressentinkludering, kan revisorn identifiera intressenternas informationsbehov. 

Således, förbättras kvalitén på bestyrkandet av hållbarhetsredovisningar (Edgley et al., 2010). 

Således syftar frågorna 11–15 till att få en förståelse om hur revisorn anser att en ska ta hänsyn 

till intressenter vid bestyrkande av hållbarhetsredovisning.   

Fråga 15–17: Övrigt   

Tre avslutande frågor ställs om intervjupersonen anser vi glömt något viktigt eller om det finns 

något som bör tilläggas inom ämnet. Dessa frågor ställs för att täcka upp eventuella missar i 

tidigare frågor eller om intervjupersonen anser vi missat något viktigt inom ämnet som bör 

framföras.  

5.7 Bearbetning och kodning av data  

Intervjuerna transkriberades som en del i analysarbetet (se bilaga 2). Totalt blev 

transkriberingarna 89 sidor datorskriven text. Att transkribera intervjuer är en tidskrävande 

process (Bryman & Bell, 2011). För att underlätta transkriberingen genomfördes intervjuerna 

i ett tyst rum för att minimera risken för störningar. Hemsidan otranscribe.org användes under 

transkriberingen. Hemsidan möjliggjorde att spela upp ljudfilen i ett långsamt tempo, vilket 

underlättade transkriberingen av intervjuerna. Vidare menar Denscombe (2016) att 

transkribering bidrar till att underlätta analysarbetet och att samtalet väcks till liv på nytt 

(Denscombe, 2016). Genom transkriberingarna har objektiviteten för studien ökat då 

anteckningar från intervjuerna inte har selektivt lyfts ut. Efter att samtliga intervjuer 

transkriberats, lästes all data igenom ett flertal gånger. Därefter, lyfte båda författarna på egen 

hand ut meningsbärande enheter och citat kopplat till de tre faktorer som presentera i studiens 
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analysmodell.  Således blev författarna bekanta med materialet och skapade på egen hand en 

uppfattning om studiens empiri. Därefter, genomfördes gemensamma diskussioner mellan 

författarna av den insamlande empirin. Båda författarnas uppfattning om empirin stämde väl 

överens, men på en del punkter kunde författarna ifrågasätta varandras argument. Tillsammans 

bildade sedan författarna, med inspiration av analysmodellen, de teman som presenteras som 

rubriker i analyskapitlet. Dessa rubriker är samma som presenterades i analysmodellen. Utifrån 

dessa rubriker lyftets författarnas relevanta meningsbärande enheter (se bilaga 3) och citat 

samman och tillsammans analyserade författarna empirin med studiens litteraturgenomgång.         

5.8 Generalisering, tillförlitlighet och trovärdighet 

Generalisering av kvalitativa studier bör alltid göras med en stor försiktighet då dessa studier 

oftast utgår från ett relativt litet antal respondenter (Denscombe, 2016). I en kvalitativ studie 

är det inte möjligt att generalisera sitt resultat på samma sätt som i en kvantitativ studie. Det är 

dock inte meningslöst att diskutera generalisering i en kvalitativ studie. En form av 

generalisering av en kvalitativ studie är att diskutera hur överförbart resultatet är på andra 

sociala miljöer som i något avseende liknar det som har studerats (Ahrne & Svensson, 2016). 

Vår studie är baserad på sex stycken semi-strukturerade intervjuer med revisorer gällande 

bestyrkande av hållbarhetsredovisningar. Hög generaliserbarhet präglas av att ha många 

informanter som kan bidra till studien. Därför hade det mest fördelaktiga varit att intervjua ett 

större antal revisorer inom ämnet för att kunna generalisera kring vem revisorns bestyrkande 

egentligen riktar sig till. Bestyrkande av hållbarhetsredovisning genomförs av en relativt liten 

population. Detta öppnar försiktigt upp möjligheten för generalisering. Dock ska kvalitativa 

studiers resultat alltid generaliseras med försiktighet (Ahrne & Svensson, 2016). De deltagande 

intervjupersonerna skiljer sig ifrån varandra på ett flertal sätt. De är verksamma på olika 

revisionsbyråer, har olika lång branscherfarenhet och arbetar med olika arbetsuppgifter (se 

avsnitt 5.5). Intervjupersonernas variation och att det är relativt få revisorer som arbetar med 

bestyrkande av hållbarhetsredovisning ökar sannolikheten att studiens resultat är överförbara 

(Jacobsen, 2017).  

Studiens trovärdighet och tillförlitlighet berör om studiens resultat är pålitligt och om något har 

påverkat resultatet. I samband med en kvalitativ metod som använder sig utav intervjuer som 

datainsamlingsmetod, kan fenomenet intervjuareffekt uppstå. En intervjuare påverkar hur 

samtalet formas och hur intervjupersonen upplever intervjun (Jacobsen, 2017). I den här 

studien kan resultatet ha påverkats till följd av att vi som intervjuare är oerfarna. Det har 
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medfört att vid enstaka tillfällen har ledande frågor ställts till intervjupersonerna. Trots vår 

bristande intervjuerfarenhet, anser vi att det har infunnit sig en bekvämlighetskänsla hos båda 

parter, vilket har gett uttömmande svar från de intervjuade. 

En effekt som kan påverka studiens trovärdighet är att slutsatserna är baserade på vad 

intervjupersonerna säger att de gör. Det behöver nödvändigtvis inte återspegla verkligheten. 

Ett sätt att bedöma om intervjupersonerna ger en korrekt bild av verkligheten, är hur nära de 

befinner sig det undersökta fenomenet (Jacobsen, 2017). I den här studien har revisorer, som 

arbetar kontinuerligt med bestyrkande av hållbarhetsredovisningar intervjuats. Därmed 

infinner sig en större tilltro om att de intervjuade har gett sanningsenliga svar.   

En annan effekt som kan påverka studiens trovärdighet är om intervjupersonerna har haft tid 

att förbereda sig för intervjuerna. Ifall undersökningen är överraskande för intervjupersonen 

blir svaren annorlunda, jämfört med om intervjupersonen får tid att ge genomtänkta 

synpunkter. Genom att forskaren tillhandahåller intervjupersonen frågorna i förväg ges 

möjlighet till mer uttömmande svar. Samtidigt förlorar forskaren möjligheten att få spontana 

svar och fånga intervjupersonens känslor i intervjun (Jacobsen, 2017). I vår studie bestämdes 

tid för intervjun med intervjupersonerna flertalet veckor innan intervjun skulle äga rum. Inför 

intervjuerna erhöll intervjupersonerna en kort beskrivning via mejl om vad intervjun skulle 

behandla. Däremot fick inte intervjupersonerna intervjufrågorna i förväg för att kunna fånga 

deras spontana reaktioner.   
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6 Analys  

I det här kapitlet analyseras studiens empiri utifrån analysmodellen som presenterats i den 

teoretiska referensramen.  

6.1 Klientens möjlighet till kontroll över revisorns bestyrkande 

Samtliga av studiens sex intervjupersoner upplever att klienten främst vill ha ett oberoende 

bestyrkande av sin hållbarhetsredovisning för att öka trovärdigheten. Genom att revisorn 

bestyrker hållbarhetsredovisningen, menar intervjupersonerna att klientens trovärdighet i 

förhållande till sina intressenter ökar, vilket illustreras i citaten nedan: 

Att man har en granskad hållbarhetsredovisning får man en extern 

kvalitetsstämpel, i och med att du har en bestyrkanderapport som du kan  

inkludera i din redovisning som även av intressenterna uppfattas som en 

kvalitetsstämpel - Riskchefen 

Jag tror också att intressenterna har blivit mer intresserade, så som det är 

nu överallt i världen, att man ställer mycket högre krav på sin arbetsgivare 

och bolag man är intresserad av - Revisorsassistenten  

Företag ser väldigt mycket affärsmöjligheter i det här. Man vill på något sätt 

profilera sig som att man är en av "the good guys" och då ser man att man 

kan göra på det här sättet - Hållbarhetskonsulten 

 Utifrån ovanstående citat gör vi tolkningen att revisorn upplever att klienten bestyrker 

hållbarhetsredovisningen för att öka trovärdigheten för intressenterna. Detta kan kopplas ihop 

med Deegan och Unerman (2011) som menar att intressenters krav kring hållbarhet har ökat. I 

enlighet med Darnall et al. (2009) och O´Dwyer et al. (2011) skapar revisorn därmed legitimitet 

för hållbarhetsredovisningen gentemot intressenterna. Vidare, visar den här studien på att 

revison anser att klienten även vill ha ett bestyrkande för att förbättras internt. 

Hållbarhetschefen, riskchefen, riskonsulten och finansiella revisorn berättar att klienten väljer 

ett externt bestyrkande för att utveckla sina interna system och processer. Företaget får då en 

bekräftelse på att man mäter korrekt. Den finansiella revisorn menar att en del klienter ser 

bestyrkandet som en intern utveckling och vill hela tiden förbättras. Vår tolkning av 

hållbarhetschefens svar nedan tyder dock på att den interna utvecklingen är sekundär för 

klienten som främst eftersträvar trovärdighet gentemot intressenterna. Istället tycks det vara 

revisorn som försöker få sin klient att inse värdet av den interna utvecklingen: 

Det de (företaget) egentligen får, är en genomgång av hela sin 

rapporteringsprocess och interna kontroller, men hållbarhets-
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rapporteringen som jag kan tycka är mer värd än själva externa stämpeln. 

Men jag tror att företagen är ute efter den externa stämpeln på att det är 

kvalitet på hållbarhetsinformationen [...] Här har vi en utbildningsinsats att 

göra - Hållbarhetschefen   

Ovanstående citat tyder på att revisorn i enlighet med Bepari och Molik (2016) tenderar att 

lägga för mycket fokus på klientens interna utveckling. Detta indikerar att i enlighet med 

O'Dwyer och Owen (2007), utför revisorn bestyrkandet med utgångspunkten att klienten är 

slutanvändaren. Dock, i kontrast till deras studie är vår tolkning att revisorn självmant fokuserar 

på klientens interna utveckling medan revisorn anser att klienten främst eftersträvar 

trovärdighet gentemot intressenterna. 

Utifrån intervjuerna framkom att i vissa fall har företag så pass dålig hållbarhetsredovisning att 

ett bestyrkande inte går att genomföra. Riskkonsulten och finansiella revisorn menar att om 

inte klientens hållbarhetsredovisning håller kvalitén, genomförs inte ett bestyrkande. 

Riskkonsulten påpekar att företagets hållbarhetsredovisning måste uppnå en viss nivå, innan 

ett bestyrkande kan ske. Den finansiella revisorn anser att om klienten inte är redo för ett 

bestyrkande, genomförs istället en förgranskning. Den här förgranskningen kan pågå i ett till 

två år, fram till klienten är redo för ett oberoende bestyrkande av hållbarhetsredovisningen. 

Intervjupersonernas svar överensstämmer med att det är främst företag som redan har en bra 

hållbarhetsredovisning, som väljer att bestyrka (Ruhnke & Gabriel, 2013). Vidare menar 

Riskkonsulten att klientens syfte med att anlita revisorn kan bero på hur mogen företagets 

hållbarhetsredovisning är, vilket framkommer av citatet nedan: 

Bolag som inte har jobbat med hållbarhet så länge […] då tror jag det 

handlar mycket om att få en extern bekräftelse på att man är på rätt väg. 

Medan de stora bolagen som har jobbat länge med hållbarhet […] då tror 

jag det mer handlar om att man behöver en extern bekräftelse för 

trovärdighetens skull. Jag menar vårt bestyrkande ser ganska likadant ut 

oavsett bolag, men jag tror att anledningen till att bolag vill ha vårt 

bestyrkande kan vara väldigt olika - Riskkonsulten  

Utifrån ovanstående citat gör vi tolkningen att revisorn följer en standardiserad 

bestyrkandeprocess oavsett klient. Vidare antyder Riskkonsultens svar att de företag som redan 

har en utvecklad hållbarhetsredovisning eftersträvar trovärdighet (Ruhnke & Gabriel, 2013). 

Medan företag med mindre utvecklad hållbarhetsredovisning vill förbättra interna processer 

och få en bekräftelse på att de är på rätt väg (Kolk & och Perego, 2012). Den här studien påvisar 

att i enlighet med Ruhnke och Gabriel (2013), är det företaget som bestämmer om granskning 
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ska ske och i vilken utsträckning. Vidare tyder svaren i intervjuerna på att alla bestyrkande sker 

med den lägre nivån (begränsad säkerhet), vilket symboliseras av citatet nedan:  

Det är klienten som beställer lite vad man vill ha […] det är extremt 

ovanligt idag att man har revision – Finansiella revisorn  

Ovanstående citat påvisar vår tidigare tolkning av Öhmans et al. (2006) modell (figur 2), där 

företagets inflytande leder till att mindre kvalitetssäkrad-information når intressenterna vid 

bestyrkandet av hållbarhetsredovisning. Enligt tidigare forskning tenderar klienter till följd av 

sitt inflytande att försöka ta kontroll revisorns bestyrkande. Om klienten får vara med och 

bestämma, finns det möjlighet för klienten att ta över bestyrkandet. Klienten vill då framhäva 

positiva aspekter och undangömma negativa aspekter med verksamheten (Smith et al., 2011). 

Vidare menar Ball et al. (2000) att revisorn har incitament till att lyda klienten till följd av att 

klienten beställer och betalar revisorn. Således, har revisorns bestyrkande ansetts enbart vara 

ett PR-trick gentemot intressenterna (Owen et al., 2000).  

Enligt Lambert (2001) finns informationsasymmetri mellan klienten och intressenterna. 

Anlitandet av en oberoende revisor förklaras av intressenternas misstro att klienten upprättar 

en trovärdig rapport (Lambert, 2001). Grankvist (2012) menar att en hållbarhetsrapport ska 

innehålla en balans mellan positiva och negativa aspekter. Riskkonsulten och hållbarhetschefen 

upplever att det kan finnas en konflikt mellan företaget och dess intressenter angående 

hållbarhetsredovisningen. Riskkonsulten uppfattar det som att klienten vill framhäva sin bästa 

sida, medan intressenterna är mer intresserade av att läsa om företagets brister. Revisorn ska 

granska om hållbarhetsredovisningens information är tydlig gentemot intressenterna. 

Hållbarhetsredovisningen ska ge en förståelse kring vad företaget har gjort och hur de har 

arbetat med hållbarhet, vilket symboliseras av nedanstående citat: 

Jag tänker på intressenter så bör det vara mest relevant att läsa om det man inte är särskilt 

bra på. Medan bolaget gärna vill visa det man är väldigt bra på […] Vi ska vara en objektiv 

part – Riskkonsulten 

Vår tolkning av ovanstående citat är att revisorn anser sig vara en objektiv part i förhållandet 

mellan klienten och klientens intressenter. Vidare påpekar riskkonsulten att en viktig del i 

revisorns bestyrkande av hållbarhetsredovisningen är att intressenternas informationsbehov 

uppfylls. Hållbarhetschefen tydliggör att revisorerna kontrollerar att det finns en balans mellan 

positiva samt negativa aspekter i hållbarhetsredovisningen. Det är en viktig aspekt för 

revisorerna i deras granskning, vilket visas av nedanstående citat:  
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Det måste finnas en balans mellan möjligheter, hot, utmaningar och andra 

orsaker som har varit bra. Annars är det inte trovärdigt - Hållbarhetschefen 

I kontrast till Smith et al. (2011) och Ball et al. (2000), är vår tolkning att revisorerna upplever 

att klienten inte har möjlighet att framhäva positiva aspekter och undangömma negativa 

aspekter i bestyrkandet av en hållbarhetsredovisning. Vidare, anser samtliga intervjupersoner 

att i de flesta fall är klienten tillmötesgående och lyssnar på revisorernas kommentarer och 

förslag. Hållbarhetschefen menar att revisorn kan ha en viss form av flexibilitet i sitt 

bestyrkande. I enstaka fall har klienten möjlighet att vara med och bestämma gällande vad som 

ska granskas och när det ska granskas. Det kan röra sig om vilka personer som ska intervjuas 

eller vilka platsbesök som ska göras under året. Hållbarhetschefen är dock tydlig med att om 

klienten undanhåller underlag som revisorn önskar att granska, skrivs en oren 

revisionsberättelse. Riskkonsulten och hållbarhetschefen säger att det kan uppstå enstaka 

situationer där klienten inte är tillmötesgående, vilket visas av nedanstående citat och 

konversationen mellan hållbarhetschefen (HC) och intervjuaren (I): 

Om ett företag säger: "Vi vill inte ändra det här, vi vill ha det på det här 

sättet." Det vi oftast gör då är att jobba runt det på något sätt […] kan hitta 

någon alternativ lösning. Man kan skiva någon fotnot om att de här delarna 

inte är bestyrkta. Men det ska gå väldigt långt om man ska hamna där - 

Riskkonsulten  

HC: Ja, men vi är inte okej med att vi inte får komma dit, utan vi vill dit av 

en viss anledning. Då har de ingen möjlighet att säga nej egentligen […] Om 

ett företag säger: "Ni kan inte få de där siffrorna […] vår leverantör tyckte 

inte att ni skulle ha det". Då får ni nog tala om för er leverantör att vi måste 

ha det för annars får ni inte ett bestyrkande punkt, då blir det orent, vi måste 

ha siffrorna och granska underlaget, annars kan vi inte uttala oss. 

I: Man är så pass hård i granskningen?  

HC: Ja, det måste man vara! Vi ska ju ändå uttala oss och om vi inte har fått 

se allting som vi har planerat att vi vill se utifrån risk- och 

väsentlighetsperspektiv, då kan vi inte uttala oss […] De får inte styra oss, 

vad vi ska titta på för då skulle hela vårt oberoende äventyras. 

Ovanstående citat visar att Riskkonsulten som ännu inte skriver under bestyrkande av 

hållbarhetsredovisningar antyder till en något mer försiktig lösning. Hållbarhetschefen som har 

arbetat längre med bestyrkande av hållbarhetsredovisningar och dessutom är påskrivande 

revisor, ger en mer auktoritär bild genom att hota med en oren revisionsberättelse. Utifrån 

ovanstående gör vi tolkningen att revisorn har integritet gentemot klienten. Visserligen visar 
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intervjupersonernas svar upp för en viss form av möjlighet till inflytande över bestyrkandet. 

Dock bör revisorns hot om en oren revisionsberättelse från den påskrivande revisorn tolkas 

som revisorn har integritet mot klienten. Således, i enlighet med Hummel et al. (2017) påvisar 

den här studien att utifrån ett revisorsperspektiv, har klienten inte möjlighet till att ta kontroll 

över bestyrkandet av hållbarhetsredovisningen. 

6.2 Revisorns oberoende  

Carrington (2014) menar att vid ett bestyrkande av en hållbarhetsredovisning är det ytterst 

viktigt att revisorn är oberoende. Det är de facto tjänsten som en oberoende part, revisorn säljer 

(Carrington, 2014).  Utifrån intervjuerna framkom att samtliga intervjupersoner  känner inte 

oberoendet som ett problem vid ett bestyrkande av hållbarhetsredovisningen, vilket 

symboliseras av nedanstående citat:  

Vi följer samma standarder när det gäller vårt oberoende, som när det gäller 

finansiell revision […] så uppkommer det i praktiken inte några svårigheter 

som jag ser det - Finansiella revisorn 

Jobbar du på revisionsbyrå så har man väldigt strukturerade processer och 

bedömningar för det och alla bolag är väl medvetna om det och vill ha 

struktur och ordning kring den typen av frågor, så det är inte den typen av 

problematik - Riskchefen  

Vidare menar riskchefen att oberoendefrågan är det första som övervägs innan ett beslut tas 

om att genomföra bestyrkandeuppdraget åt klienten. Hållbarhetschefen påpekar att vid 

bestyrkandeuppdrag finns alltid en ansvarig auktoriserad revisor som skapar trovärdighet. 

Dessutom måste ett bestyrkande i sig alltid hålla för en granskning av revisorsnämnden. Vår 

tolkning är således i enlighet med Carrington (2014) att revisorn i teorin måste vara lika 

oberoende vid ett bestyrkande av en hållbarhetsredovisning som vid finansiell revision. Vidare 

är vår tolkning att revisorn känner sig tvungen att hålla sig oberoende då det finns en risk att 

deras arbete granskas av revisorsnämnden. Intervjupersonernas svar om att de är oberoende 

bör tolkas kritiskt, då det i enligt Carrington (2014), ligger i revisorns intresse att framhäva sig 

som en oberoende part.   

En nära kontakt mellan revisorn och klienten kan leda till att revisorns oberoende hotas 

(Diamant, 2004). Utifrån intressenternas synsätt kan en nära relation mellan revisorn och 

klienten uppfattas som att de båda parterna samarbetar. Det medför att klientens intressenter 

inte upplever revisorn som en oberoende part. Även om revisorn har integritet mot klienten och 

faktiskt agerar oberoende, kvarstår risken att revisorn inte upplevs synbart oberoende (Dopuch 
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et al., 2003). I den här studien upplever samtliga intervjupersoner att klienten är ytterst 

involverad i bestyrkandet av hållbarhetsredovisning. Detta symboliseras av nedanstående citat:    

Den (klienten) är jätteinvolverad, eftersom det är deras processer och 

rapportering vi granskar - Riskchefen 

Ovanstående citat visar att revisorn upplever att det finns en nära kontakt mellan revisorn och 

klienten. Enligt Carrington (2014) är dock revison skyldig att ge rådgivning till klienten genom 

så kallad revisionsrådgivning. För att revisorn ska kunna ge rådgivning till klienten behöver de 

ha en viss närhet. Diamant (2004) menar dock att det inte ingår i revisorns roll att hitta 

förbättringar i klientens redovisning. Revisionsrådgivning leder till hot om att revisorn de facto 

inte är oberoende. Risken blir att revisorn granskar sitt eget arbete, vilket är förbjudet (Diamant, 

2004). 

Finansiella revisorn, riskchefen, riskkonsulten och hållbarhetschefen menar att 

revisionsrådgivning ingår vid ett bestyrkande av en hållbarhetsredovisning, vilket bekräftar 

Carringtons (2014) synsätt. Den finansiella revisorn påpekar att det ingår i deras roll och även 

i deras skyldighet att meddela brister till klienten. Revisorn ska kommunicera vad de anser är 

orsaken till bristerna. I diskussionen kring oberoende belyser intervjupersonerna främst 

självgranskning samt att revisorn bara kan upplysa om förbättringsåtgärder. Detta symboliseras 

av citaten nedan: 

Det mest konkreta blir att dra det till självgranskning, att vi inte har varit 

involverade i processen och i framtagandet så vi i de facto inte granskar vårt 

eget arbete – Riskchefen 

Sedan kan vi inte implementera några förbättringar, det måste de göra själva 

- Finansiella revisorn  

Vi kan hinta att företaget bör tänka över de här frågorna […] men vi kan 

inte bestämma hur de ska arbeta - Riskkonsulten     

I överensstämmelse med Diamant (2004), betonas att det är viktigt att revisorn inte granskar 

det som denne själv har varit involverad i. Både upprättandet av en hållbarhetsredovisning och 

bestyrkandet av den är ett relativt nytt fenomen (Smith et al., 2011). Till skillnad från finansiell 

redovisning saknar hållbarhetsredovisningen strikta standarder (Grankvist, 2012). Empirin 

visar att närheten mellan revisorn och klienten är mer omfattande vid bestyrkande av 

hållbarhetsredovisning än vid finansiell revision, vilket symboliseras av nedanstående citat: 
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Det är inte som vanlig revision det här, där de sitter i ett konferensrum och 

så får de 10 pärmar att gå igenom, utan här sitter vi i möten och bollar 

förslag - Hållbarhetskonsulten 

Den finansiella revisorn menar att den mer omfattande närheten beror på att bestyrkandet av 

hållbarhetsredovisning inte är lika utvecklad. Fortsättningsvis betonar finansiella revisorn att 

den information som framkommer under revisorns granskning måste förmedlas till klienten. 

Tillsammans med klienten bestäms vad som ska åtgärdas till nästa år. Under intervjuerna med 

Riskchefen och Hållbarhetskonsulten framkom att de föredrog att arbeta med bestyrkande av 

hållbarhetsredovisning än finansiell revision då det var mer fritt och revisorn därmed kunde 

utveckla ”best practice” på egenhand. Utifrån riskchefens och Hållbarhetskonsultens svar gör 

vi tolkningen att de har en positiv känsla kring bestyrkande av hållbarhetsredovisning, då det 

är möjligt att skapa nya sätt att arbeta på. Även Hållbarhetschefen betonar att bestyrkandet av 

en hållbarhetsredovisning är mer konsultinriktat än finansiell revision, vilket symboliseras av 

nedanstående citat:     

 Det är en frivillig granskning som beställs av kunden […] man har ett litet 

mer konsultativt förhållningssätt när man granskar, men med oberoende - 

Hållbarhetschefen  

Utifrån ovanstående citat görs tolkningen att revisorn inte är lika oberoende vid bestyrkande 

av hållbarhetsredovisning som vid finansiell revision. Den här tolkningen görs då revisorn är 

mer konsultinriktad. Även om intervjupersonerna betonar att oberoendet är en del av 

bestyrkandet, kan uttalandena tolkas som ett sätt att bevara revisionsprofessionens rykte som 

trovärdighetsskapare (Öhman, 2007). I kontrast till Smith et al. (2011) är vår tolkning att 

revisorn inte känner sig kontrollerad av klienten att agera mer konsultinriktat. Istället tycks 

anledningen till att revisorn agerar mindre oberoende vid ett bestyrkande av en 

hållbarhetsredovisning än vid finansiell revision vara att hållbarhetsredovisningen är ett relativt 

nytt fenomen. Vår tolkning är att revisorn därmed känner sig tvungen att agera mer 

konsultinriktat för att förbättra redovisningen. Vidare, kan revisorns mer intima relation med 

klienten medföra att andra intressenter inte ser revisorn som oberoende. I enlighet med Diamant 

(2004) och Dopuch et al. (2013), är vår tolkning att kontentan av klientens omogna 

hållbarhetsredovisning innebär att revisorn inte heller är synbart oberoende gentemot 

intressenterna. 
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6.3 Intressentinkludering  

Enligt Crane et al. (2014) är det viktigt med en dialog mellan klienten och klientens 

intressenter. Genom intressentdialog, kan klienten identifiera vilka krav och uppfattningar de 

har på företaget. Ett bestyrkande av hållbarhetsredovisningen kan förbättra intressentdialogen 

(Crane et al., 2014). Hållbarhetschefen, finansiella revisorn och riskkonsulten upplever att stora 

delar av identifieringen av intressenter samt intressentdialog är klientens uppgift. 

Hållbarhetschefen menar att revisorn utgår från den intressentmodell, där klienten själva 

identifierat sina intressenter. Riskkonsulten är inne på samma spår och menar vidare att det är 

klienten som genomfört intressentdialogerna. Finansiella revisorn betonar att bestyrkandet av 

en hållbarhetsredovisning utgår från företagets arbete med sina intressenter, vilket 

symboliseras av nedanstående citat:   

Det utgår väldigt mycket ifrån vad bolaget har identifierat och beskriver som 

sina viktiga intressenter – Finansiella revisorn  

Genom att publicera en hållbarhetsrapport, ger klienten sina intressenter information angående 

företagets arbete inom hållbarhet (Crane et al., 2014). Enligt Bepari och Molik (2016) tenderar 

dock företag att ignorera intressenternas krav i hållbarhetsredovisningen. Hållbarhetschefen 

påpekar att intressentdialogerna nu sker i betydligt större utsträckning än tidigare, vilket 

illustreras av nedanstående citat:   

Det har ju skett en jättestor förändring i att involvera intressenterna, att 

lyssna utåt på vad omvärlden har för förväntningar. Omvärldens krav har ju 

också förändrats radikalt bara de senare fem-tio åren – Hållbarhetschefen 

Således, kontrast till Bepari och Molik (2016), antyder den här studien att revisorn upplever att 

klienten genomför intressentdialoger i större utsträckning än tidigare. Vidare tycks revisorernas 

svar vara i enlighet med Crane et al. (2014), att omvärldens förväntningar och krav gör att 

klienten i allt högre utsträckning inkluderar intressenter och är villig att delge information om 

hållbarhet.  

Revisorn ska vara länken mellan klienten och klientens intressenter (Park & Brorson., 2005). 

Att revisorn inkluderar klientens intressenter vid bestyrkandet av en hållbarhetsredovisning är 

viktigt (Freeman et al., 2010). Genom att inkludera intressenter, kan revisorn identifiera 

intressenternas informationsbehov och därmed förbättra kvalitén på bestyrkandet av en 

hållbarhetsredovisning (Edgley, et al., 2010). Enligt tidigare forskning inkluderar revisorn inte 

intressenter i tillräckligt stor utsträckning (O´Dwyer & Owen, 2005; Darnall et al., 2009). De 
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interna intressenterna är de som revisorerna inkluderar till följd av att de är mer lättillgängliga 

(Manetti & Toccafondi, 2012). Dock menar Edgley et al. (2010) att revisorn har ett visst 

ointresse av att inkludera intressenter till följd av intressenternas okunskap. Dock inkluderas 

intressenter i större omfattning än tidigare. Revisorn kan inkludera klientens intressenter både 

direkt och indirekt (Edgley et al., 2010).  

I den här studien anser samtliga intervjupersoner att det inte är deras uppgift att identifiera och 

genomföra intressentdialoger. Revisorns uppgift blir istället att granska om klienten har gjort 

en rimlig bedömning i identifieringen av sina intressenter samt granskning av 

intressentdialoger. Detta symboliseras av nedanstående citat:  

Det kollar vi mer översiktligt, vilka intressenter man har - Hållbarhetschefen 

Vi går igenom deras sammanställningar av dialogerna som de har haft. Då 

kan det både vara med ledningsgruppen och personal som då blir de interna 

intressenterna. Men även med kunder och investerare. Men det är inte så att 

vi pratar med dem direkt själva - Riskkonsulten  

Utifrån ovanstående citat gör vi tolkningen att revisorn oftast inte inkluderar klientens 

intressenter direkt. Vid de tillfällen revisorn väljer att tala med klientens intressenter är det 

främst interna intressenter, till exempel medarbetare eller styrelsemedlemmar. Vid 

bestyrkandeuppdrag handlar det främst om att via platsbesök stämma av och bekräfta vad 

interna intressenter tycker. Hållbarhetschefen menar att det är viktigt med avstämningar ute på 

arbetsplatserna med medarbetare. Den här avstämningen sker för att kontrollera att 

hållbarhetsredovisningens innehåll överensstämmer med verkligheten. Riskchefen påpekar att 

endast vid specifika tillfällen väljer revisorn att inkludera externa intressenter direkt i 

bestyrkandet, vilket framgår av nedanstående citat: 

Det kan hända av olika anledningar i den specifika kontexten att det blir 

väldigt naturligt att de facto ha kontakt med en extern intressent. Det händer, 

men det är inte utgångspunkten. Jag har personligen varit i kontakt med 

ägarintressenter - Riskchefen 

Vidare menar den finansiella revisorn att kontakt med intressenter sker i fall då klienten har 

gjort någon form av förändring i verksamheten, vilket illustreras av nedanstående citat:   

Då kan det vara bra för oss att på något sätt kontakta och bekräfta. Men om 

klienten inte har gjort större omtag, då brukar vi inte ha kontakt med 

intressenter - Finansiell revisor   
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Utifrån ovanstående gör vi tolkningen att revisorn anser att det är klientens uppgift att 

identifiera sina intressenter och genomföra intressentdialoger. Revisorns uppgift tycks istället 

vara att, genom indirekt inkludering, bestyrka att klienten har genomfört rimliga 

intressentdialoger. Vidare tycks revisorn inte lägga fokus på vilka intressenter klienten har 

identifierat som sina intressenter och genomfört intressentdialoger med. Vid de tillfällen 

revisorn direkt inkluderar intressenter är det främst interna (Manetti & Toccafondi., 2012). I 

enlighet med Carrington (2014) tycks denna inkludering vara en form av 

regelefterlevnadsrevision, där revisorn kontrollerar att personalen har samma synsätt som 

framställs i hållbarhetsredovisningen. Vår tolkning av revisorernas svar är att de oftast inte 

direkt inkluderar externa intressenter. Istället upplever revisorn att det är klientens uppgift att 

via intressentdialoger inkludera externa intressenter. 

Genom indirekt inkludering tar revisorn dock ansvar för intressenternas informationsbehov. 

Riskkonsulten, som har ett stort personligt intresse för hållbarhetsfrågor, menar att revisorn ska 

granska vilka frågor företaget har ställt till intressenterna och hur företaget följer upp deras 

synpunkter. Riskkonsulten betonar att vid ett bestyrkande ska revisorn ta på sig rollen som 

läsare, vilket framgår i nedanstående citat:  

Vi ska nånstans ta på oss den rollen som man har som läsare av 

hållbarhetsredovisningen. Det ska vara ganska klart och tydligt varför man 

har valt vissa intressenter och varför man har valt vissa frågor att 

rapportera på – Riskkonsulten 

Ovanstående citat antyder att revisorn i enlighet med Freeman et al. (2010) anser att 

intressenterna är viktiga. Vår tolkning av riskkonsultens svar, är till skillnad från Bepari och 

Molik (2016), att revisorn inte enbart riktar sitt bestyrkande till klienten.   

Enligt Deegan och Unerman (2011) finns ett positivt- och ett normativt perspektiv på 

hanteringen av intressenter. Det normativa perspektivet anser att intressentgrupper ska 

behandlas jämlikt oavsett hur stor makt de har. Vid ett positivt perspektiv tas mer hänsyn till 

intressenter med viktiga resurser (Fernando & Lawrence, 2014). Enligt Crane et al. (2014) kan 

företag uppleva en svårighet med att ta in intressenters olika krav. Hållbarhetschefen och 

finansiella revisorn anser att företag tenderar att ta för stor hänsyn till icke väsentliga 

intressentgrupper. De menar att klienten behöver göra en avvägning av vilka intressenter som 

hållbarhetsinformationen riktas åt. De menar att det inte är möjligt att ta hänsyn till alla 

intressenter i en hållbarhetsredovisning, vilket illustreras av nedanstående citat:  
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Hur långt ska en intressent styra vad du ska skriva i din redovisning? För 

man måste göra ett avvägande mellan vilken intressent som ska tillgodoses 

och varför ska just den tillgodoses framför någon annan? Där kan jag tycka 

ibland att företagen går lite fel för att man lägger för stor vikt vid vad 

intressenterna tycker och tänker - Hållbarhetschef 

Den finansiella revisorn är inne på samma spår och menar att klienten inte får tappa makten för 

vad som ska redovisas: 

Det viktiga är att intressenternas input ska liksom vara en del av bilden. 

Sedan är det viktigast att de (företaget) själva behåller makten och liksom 

kontrollen om vilken information som faktiskt ska presenteras - Finansiell 

revisor 

Utifrån ovanstående citat gör vi tolkningen att revisorn anser att klienten tar in för mycket av 

intressenternas åsikter i hållbarhetsredovisningen. Detta kan kopplas samman med Crane et 

al. (2014), som menar att klienten har svårt att välja ut vilka intressenters åsikter man ska 

redovisa. Kontentan blir att revisorerna upplever att klienten försöker hållbarhetsredovisa för 

att skapa legitimitet gentemot alla sina intressenter. Detta kan kopplas ihop med ett normativt 

perspektiv i enlighet med Deegan och Unerman (2011). Vår tolkning av intervjupersonernas 

svar är att revisorn aktivt försöker få klienten att hållbarhetsredovisa för ett begränsat antal 

intressenter och uppfylla deras informationsbehov fullt ut. Samtliga intervjupersoner upplever 

att en central del i revisorns bestyrkande är att klienten rapporterar för att uppfylla väsentliga 

intressenters informationsbehov, vilket illustreras av nedanstående citat:     

Vilken information behöver du för att kunna fatta ett beslut om att investera 

i det här företaget. Det är ett legitimt informationsbehov - Hållbarhetschef 

Om man tittar från ett investerarperspektiv, så är hållbarhetsredovisningen 

ganska viktig […] Som investerare vill man gärna veta vart de (företagen) 

har sina brister. Är det kritiska områden som gör att jag inte ska investera? 

– Riskkonsult 

 Det vi ser nu är att hållbarhetsinformationen används på ett annat sätt [...] 

Investerare och analytiker börjar använda informationen som besluts- 

underlag. "Ska jag investera i det här bolaget eller ska jag inte det?" – 

Finansiell revisor 

Från ett kundperspektiv, då kan hållbarhetsredovisningen också bli en viktig 

del för att förstå, ja men hur man ställer sig till barnarbete och andra 

moraliska och etiska frågor – Riskkonsult 
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Utifrån ovanstående citat är vår tolkning att revisorn prioriterar att bestyrka så att framförallt 

investerares informationsbehov är uppfyllt i hållbarhetsredovisningen. Vår tolkning är att 

denna prioritering beror på att revisorn anser att dessa intressenter är väsentliga för företaget. 

Riskkonsulten som tycks förespråka att rikta bestyrkandet till en bredare intressentflora, 

framhäver även kunder som väsentliga intressenter. Dock framhäver den finansiella revisorn 

enbart investerare i sitt svar, vilket kan kopplas ihop med intervjupersonens bakgrund inom 

finansiell revision. Således verkar revisorn inte följa standarden RevR 6 som framhäver sex 

centrala användargruppers informationsbehov. Istället utgår revisorn från de intressenter som 

anses vara väsentliga för klienten. Investerare ses som en intressentgrupp med mycket makt 

(Deegan & Unerman, 2011). Vår tolkning av intervjupersonernas svar är att revisorn har ett 

positivt perspektiv kring vilka intressenter man ska ta hänsyn till i bestyrkandet av 

hållbarhetsredovisningen. Detta kan tolkas som att revisorn riktar sitt bestyrkande till 

investerare, kunder och andra intressenter som kan av revisorn uppfattas väsentliga för 

klienten.  

Den finansiella revisorn menar att klienten får hantera de intressentgrupper som inte anses 

vara väsentliga på andra sätt. Klienten kan då genomföra något mer informationsriktat 

utanför hållbarhetsredovisningen. Finansiella revisorn menar att det inte är möjligt att 

uppfylla alla intressenters informationsbehov i hållbarhetsredovisningen. Då skulle 

hållbarhetsrapporten bli alltför spretig i informationen. Således antyder den här studien att 

revisorn tar mindre hänsyn till klientens icke väsentliga intressenter vid ett bestyrkande av en 

hållbarhetsredovisning. Därmed görs tolkningen att revisorn inte riktar sitt bestyrkande av en 

hållbarhetsredovisning till klientens intressenter med mindre makt och resurser. 
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7 Slutsats 

Detta avslutande kapitel inledes men en kort sammanfattning av studien. Därefter presenteras 

studiens slutsatser. Vidare redogörs för studiens teoretiska och praktiska bidrag. 

Avslutningsvis presenteras egna reflektioner och begränsningar samt förslag på framtida 

forskning. 

7.1 Sammanfattning  

Den här studiens syfte är att utifrån ett revisorsperspektiv öka förståelsen för vem bestyrkande 

av hållbarhetsredovisningen riktar sig till. Med utgångspunkt från tidigare litteratur, 

identifierades tre faktorer som kan påverka vem revisorns bestyrkande riktar sig till. Dessa tre 

faktorer är klientens möjlighet till att ta kontroll över revisorns bestyrkande, revisorns 

oberoende samt intressentinkludering. Utifrån studiens deduktiva ansats, skapades en teoretisk 

referensram. Den teoretiska referensramen ledde fram till studiens analysmodell som visar hur 

de tre faktorerna kan påverka vem bestyrkande riktar sig till (figur 3). Den teoretiska 

referensramen och studiens analysmodell användes för att skapa studiens intervjuguide. 

Studiens empiri samlades in genom sex telefonintervjuer med revisorer som arbetar med 

bestyrkande av hållbarhetsredovisning. I analysen analyseras empirin från intervjuerna med 

den tidigare presenterade litteraturgenomgången för att tillföra revisorns perspektiv. Studiens 

slutsatser visar att revisorn upplever att klienten inte har möjlighet till att ta kontroll över 

revisorns bestyrkande. Dock är vår tolkning att revisorn till följd av en mer konsultinriktad roll, 

är mindre oberoende vid bestyrkande av en hållbarhetsredovisning än vid finansiell revision. 

Detta beror på att revisorn känner sig tvungen att hjälpa klienten med att förbättra 

hållbarhetsredovisningen. Vidare anser revisorn att klientens investerare och viss mån kunders 

informationsbehov bör prioriteras vid ett bestyrkande av hållbarhetsredovisning. Således riktar 

sig revisorns bestyrkande till klienten och klientens investerare. En mer utförlig och detaljerad 

genomgång av studiens slutsatser presenteras i kommande avsnitt.     

7.2 Diskussion och slutsats 

Studiens resultat visar att revisorn riktar bestyrkandet av en hållbarhetsredovisning till klienten. 

I kontrast till Bepari och Molik (2016), är dock vår tolkning att revisorn självmant prioriterar 

förbättring av klientens interna system och processer. Revisorn uppfattar det som att klienten 

snarare prioriterar trovärdighetsskapande gentemot intressenterna. Hållbarhetsredovisning och 

bestyrkandet av hållbarhetsredovisning är ett relativt nytt fenomen (Smith et al., 2011). Den 

interna inriktningen verkar bero på att revisorn inte anser att hållbarhetsredovisningen är 
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tillräckligt bra. I den här studien framkom att revisorn upplever att den därmed behöver och i 

viss mån föredrar att lägga mer fokus på intern utveckling. Denna interna inriktning påvisar att 

revisorn riktar sitt bestyrkande till klienten. Vidare, är vår tolkning att den interna inriktningen 

leder till att revisorn blir mer konsultinriktad vid bestyrkande av hållbarhetsredovisning än vid 

finansiell revision. Studiens resultat visar i enlighet med Carrington (2014) att revisorn 

uppfattar sig följa samma standarder gällande sitt oberoende som vid finansiell revision. Dock 

tyder revisorns mer konsultinriktade bestyrkande, där revisorn mer aktivt påverkar 

hållbarhetsredovisningen, att revisorn i praktiken inte är lika oberoende. Således, är den här 

studiens slutsats att revisorn riktar en omfattande del av sitt bestyrkande av 

hållbarhetsredovisning till klienten. I den här studien påvisas en mer intim kontakt mellan 

revisorn och klienten, jämfört med den finansiell revision. Diamant (2004) betonar att en nära 

kontakt mellan revisorn och klienten, medför att intressenterna inte upplever revisorn som 

oberoende. Därmed antyder den här studien att revisorn inte är lika synbart oberoende gentemot 

intressenterna vid bestyrkande av hållbarhetsredovisning som vid finansiell revision. 

Däremot visar studiens resultat att revisorn uppvisar integritet gentemot klienten vid 

bestyrkande av hållbarhetsredovisning. Resultatet visar att revisorn anser sig bestyrka så att det 

finns en balans mellan positiva och negativa aspekter i klientens hållbarhetsredovisning. Vår 

slutsats utifrån ovanstående är att revisorn även riktar sitt bestyrkande till klientens intressenter, 

vilket är i motsats till tidigare forskning som exempelvis Ball et al. (2000) och Bepari och 

Molik (2016). Vidare, i motsats till tidigare studier som Smith et al. (2011) och Owen et al. 

(2000) visar den här studien att revisorn anser att klienten inte har möjlighet att ta kontroll över 

revisorns bestyrkande. Studiens resultat visar på att revisorn hotar med att skriva en oren 

revisionsberättelse, om klienten försöker påverka bestyrkandet. Dock upplever revisorn att 

klienten är tillmötesgående och öppen med sin hållbarhetsredovisning. Studiens slutsats är i 

enlighet med Hummel et al. (2017) att revisorn anser att klienten inte har möjlighet till att 

kontrollera revisorns bestyrkande. Dock påvisar revisorernas svar i enlighet med Ruhnke och 

Gabriel (2013) och Öhman et al. (2006) att klienten har möjlighet att bestämma om bestyrkande 

ska ske och i vilken utsträckning. Resultatet visar att majoriteten av bestyrkande av 

hållbarhetsredovisningar sker med den lägre nivån Begränsad säkerhet. Den här studiens 

slutsats antyder att mer icke-kvalitetssäkrad information når intressenterna vid bestyrkande av 

hållbarhetsredovisning än vid finansiell revision. 

 Utifrån intervjuerna framkom det att revisorn uppfattar sig sällan direkt inkludera klientens 

intressenter vid ett bestyrkande av en hållbarhetsredovisning. Vid de tillfällen revisorn anser 
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sig direkt inkluderar intressenter, är det i enlighet med Manetti och Toccafondi (2012) med 

mestadels interna intressenter som medarbetare hos klienten. En vidare analys visar att revisorn 

anser att det är klientens uppgift att identifiera sina intressenter och genomföra 

intressentdialoger. Istället uppfattar revisorn att den ska genom indirekt intressentinkludering 

säkerställa intressenters informationsbehov i hållbarhetsredovisningen. Revisorn upplever 

detta som en viktig del i bestyrkandet för att intressenterna ska kunna fatta ett välgrundat beslut 

huruvida de vill utbyta tjänster med det reviderade bolaget. Studiens slutsats visar på att 

bestyrkande av hållbarhetsredovisning riktar sig till klientens intressenter, genom att revisorn 

anser sig indirekt säkerställa intressenternas informationsbehov.   

 

Den här studien påvisar att revisorn anser att bestyrkande av hållbarhetsredovisning ska 

prioriteras utifrån väsentliga intressenter och att deras informationsbehov är uppfyllt. Med 

väsentliga intressenter framhäver revisorn främst investerare samt i viss mån kunder. 

Revisorernas uppfattningar kan kopplas ihop med det positiva perspektivet, som lyfter fram att 

man tar mer hänsyn till intressenter med mycket makt (Deegan & Unerman (2011; Fernando 

& Lawrence (2014). Studiens slutsats antyder att revisorn frångår standarden RevR 6 (se 

kapitel 3) för att istället prioritera klientens väsentliga intressenters informationsbehov. Utifrån 

revisorns uppfattning antyder den här studien att revisorn tar mindre hänsyn till icke väsentliga 

intressenters informationsbehov i hållbarhetsrapporten. Revisorn anser istället att klienten ska 

uppfylla icke väsentliga intressenters informationsbehov vid sidan av 

hållbarhetsredovisningen. Revisorn anser annars att hållbarhetsredovisningen skulle bli för 

omfattande att den därmed blev otydlig. Således dras slutsatsen att revisorn riktar sitt 

bestyrkande av hållbarhetsredovisning till klientens väsentliga intressenter med fokus på 

investerare och i viss mån kunder.  

7.3 Studiens bidrag  

Den här studiens syfte är att utifrån ett revisorsperspektiv öka förståelsen för vem bestyrkande 

av hållbarhetsredovisning riktar sig till. Det finns en pågående debatt om vem ett bestyrkande 

av hållbarhetsredovisning riktar sig till. Tidigare forskning har fokuserat på att analysera 

revisionsberättelser för att besvara vem bestyrkande av hållbarhetsredovisning riktar sig till.  

I studiens inledning identifierades tre faktorer som påverkar vem revisorns bestyrkande riktar 

sig till. Dessa tre faktorer är klientens möjlighet till kontroll, revisorns oberoende samt 

intressentinkludering. Tidigare studier hävdar att klienten utnyttjar bestyrkande av 
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hållbarhetsredovisning för egen vinning genom att ta kontroll över revisorns bestyrkande 

(Smith et al., 2011). Den här studien påvisar dock att revisorn anser sig ha integritet mot 

klienten och tar ansvar för klientens intressenter. Vidare ifrågasätter tidigare studier revisorns 

oberoende vid bestyrkande av hållbarhetsredovisning (t.ex. Ball et al., 2000; O´Dwyer & 

Owen, 2005;2007). Studiens resultat visar att revisorn uppfattar sig vara lika oberoende vid 

bestyrkande av hållbarhetsredovisning som vid finansiell revision. Till följd av klientens 

omogna hållbarhetsredovisning, känner sig revisorn tvingad till att inta en mer konsultinriktad 

roll vid bestyrkande av hållbarhetsredovisning. Således, är studiens bidrag att revisorn inte är 

lika oberoende vid bestyrkande av hållbarhetsredovisning som vid finansiell revision. Den sista 

faktorn berör intressentinkludering. Tidigare studier har kritiserat revisorn för att inte ta hänsyn 

till klientens intressenter vid bestyrkande av hållbarhetsredovisning (O´Dwyer & Owen, 2005; 

Darnall et al., 2009; Bepari & Molik, 2016). Andra forskare har efterfrågat mer kvalitativ 

forskning kring intressentinkludering (Manetti & Toccafondi, 2012). Den här studien visar att 

revisorn anser sig ta hänsyn till intressenter genom indirekt inkludering.  Således, har studien 

utifrån ett revisorsperspektiv bidragit med en ökad förståelse om vem bestyrkande av 

hållbarhetsredovisning riktar sig till.  

7.5 Egna reflektioner och begränsningar   

Den här studien har bidragit till att utifrån ett revisorsperspektiv, gett en ökad förståelse för 

vem bestyrkande riktar sig till.  Dock har studien begränsningar. Studiens slutsatser grundar 

sig utifrån sex stycken semi-strukturerade intervjuer. Med fler intervjupersoner hade det funnits 

möjlighet att göra en djupare analys och generalisering. Dock är det relativt få revisorer som 

arbetar med bestyrkande av hållbarhetsredovisningar, vilket försiktigt öppnar upp möjligheten 

för generalisering. Med intervjuer som datainsamlingsmetod är studiens slutsatser baserade på 

vad intervjupersonerna säger, men som inte behöver överensstämma med praktiken. En annan 

begränsning som kan påverka studiens trovärdighet är att vi som intervjuare är oerfarna. Det 

har medfört att vid enstaka tillfällen har ledande frågor ställts till intervjupersonerna. Vidare är 

den här studien enbart grundad utifrån ett revisorsperspektiv. Intervjuer med klienten och 

klientens intressenter hade möjliggjort en mer heltäckande bild kring bestyrkande av 

hållbarhetsredovisningen. Dock är vår tolkning att telefonintervjuerna bidragit med en 

bekvämlighetskänsla, vilket har gett uttömmande svar.      
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7.4 Framtida forskning    

Genom denna studie har ett flertal frågor aktualiserats som kräver vidare forskning. Vi har 

intervjuat revisorer som kontinuerligt arbetar med bestyrkande av hållbarhetsredovisningar. De 

mest relevanta frågorna för vidare forskning är kopplade till den nya hållbarhetslagen. Den nya 

hållbarhetslagen innebär konkret att bolagets finansiella revisor ska kontrollera att en 

hållbarhetsrapport har upprättats och följer lagen. Lagkravet omfattar cirka 1600 svenska 

företag som ska upprätta en hållbarhetsredovisning. Således kommer ett stort antal finansiella 

revisorer vara ansvariga för bestyrkandet av hållbarhetsredovisning framöver. För majoriteten 

av de finansiella revisorerna är hållbarhetsfrågor ett nytt arbetsområde. Under datainsamlingen 

framkom en oro bland intervjupersonerna om hur de finansiella revisorerna ska hantera 

utmaningen med bestyrkande- och rådgivningsuppdrag av hållbarhetsredovisningar. Således är 

den här studiens förslag på framtida forskning att undersöka denna utmaning som finns för de 

finansiella revisorerna. Genom enkäter eller alternativt intervjuer, skulle det vara intressant att 

undersöka hur de finansiella revisorerna ser på hållbarhetslagen som innebär mer arbete med 

hållbarhetsfrågor.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 

Inledningsfrågor   

Arbetstitel:    

Utbildning:  

Akademisk utbildning inom hållbarhet?   

Antal år på företaget:    

Antal år inom hållbarhetsområdet:   

Vad arbetar du med förutom hållbarhet:   

Vad innebär hållbarhet för dig?  

Hur kommer det sig att du arbetar med hållbarhet?  

Klientens möjlighet till att ta kontroll över revisorns bestyrkande/ Revisorns oberoende 

1. Hur många granskningar av företags hållbarhetsredovisningar arbetar du med?  

2. Vad är anledningen till att företag vill ha en oberoende granskning av 

hållbarhetsredovisningen?  

3. Vilka anledningar tror du det finns till att företagen väljer att inte låta 

hållbarhetsredovisning granskas?  

4. Upplever du att det finns en balans mellan positiva och negativa aspekter i företagens 

hållbarhetsredovisning?  

5. Skulle du kunna beskriva en typisk bestyrkandeprocess av hur en hållbarhets-

redovisning går till?   

6. Vilka standarder tillämpar ni er av i ett granskningsarbete?   

7. Vilka är de vanligaste bestyrkandeåtgärderna?   

8. Hur involverad är klienten i processen?  

9. Hur ser förhållandet ut mellan er och klienten i arbetet?  

10. Hur håller man granskningen oberoende? 

Revisorns relation med klientens intressenter    

11. Förekommer det att man har bestyrkandeåtgärder som inkluderar intressenter?  

12. Är ni med och kartlägger företagets intressenter och hållbarhetsredovisningens avsedda 

användare?       

13. Hur arbetar ni med att uppfylla hållbarhetsredovisningens intressenters informations-

behov?   
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14. Upplever du en förändring gällande hur man arbetar mot intressenter idag jämfört med 

när du började arbeta med hållbarhet? 

Övrigt   

15. Hur tror du att bestyrkande av en hållbarhetsredovisning kommer att förändras i 

framtiden?  

16. Tror du det kommer komma lagkrav även på bestyrkande av hållbarhetsredovisning?  

17. Finns det något mer du skulle vilja ta upp inom ämnet? Tycker du det är något vi glömt 

fråga om? 
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Bilaga 2: Exempel på transkribering  

Nedan presenteras ett utdrag från intervjun med Finansiella revisorn. Intervjun genomfördes 

2017-04-25 och varade 46 minuter.  

Jag tänker på i processen, hur involverad är klienten i processen är det då egentligen 

mest i början med uppstarten som de är det? 

Ja ... Det skiljer sig också ganska mycket åt, vi jobbar ofta nära någon kontaktperson. Ehm, 

men det är kan skilja sig mellan klient och klient men ofta har du någon som är våran 

huvudsakliga kontaktperson, det kan vara någon hållbarhetschef eller någon som har primära 

ansvaret för att samla ihop och presentera kvalitetssäkringsinformation. 

hållbarhetsinformation. Och den personen jobbar vi väldigt nära genom hela processen. Jag 

skulle säga att man har en väldigt tät dialog sen vid vissa tillfällen träffar och avrapporterar 

till .. högre upp i organisationen där kanske det är mer vid behov och sen när vi har vår 

formella avrapportering. Men det finns ett samarbete som är väldigt tät och det tror jag är 

väldigt just eftersom det inte är så moget i rapporteringsprocessen alltid.  

Hur håller man själva granskningen oberoende, jag tänker om man har väldigt nära 

kontakt kan det bli uppstå några problem med det? 

Ehm, nej i och med att vi följer samma standarder som när det gäller vårt oberoende som när 

det gäller finansiell revision så....... så gör ... så uppkommer det i praktiken inte några 

svårigheter som jag ser det. Vi kan ju aldrig vara med och upprätta någon typ av 

hållbarhetsredovisning det är väldigt tydligen åtskillnad av ansvar är väldigt tydlig på det 

sättet. Däremot ingår det hela tiden i vår roll och det är mer vår skyldighet att meddela dem 

brister som vi ser men också kommunicera vad vi ser som är orsaken till dem och det blir då 

något sätt dem förbättringsområden som vi då identifierar. Ehm, sen kan vi inte implementera 

några förbättringar eller ändringar hos klienten utan de är dem själva som måste... om man nu 

behöver förändra rapporteringsprocessen till exempel med kvalitetssäkrings rutiner men det 

är liksom vår skyldighet att ligga nära klienten hela tiden och informera men det är dem som 

fattar beslut om eventuella ändringar som ska göras. 

Då blir det någon viss form av rådgivning från er. Hur långt kan man gå med den här 

rådgivningen? 

Ja, den stannar nog ungefär där, där jag sa alltså en skyldighet att avrapportera men inte bara 

att vi har hittat avvikelser på den här positionen STOP!. Det skulle liksom…då har man inte 

gett den fulla bilden utan då behöver vi ta det ett steg längre och guida klienten och säga vi 

tror det beror på det här och det här och vi rekommenderar därför att ni ser över om ni kan 

hitta ett bättre systemstöd för rapporteringen av miljö eller vad det nu kan vara. Sen är det 

upp till klienten... där stannar vår roll. Sedan är det upp till klienten "Ah juste det är bra vi 

kommer nog liksom ta in en offert och göra upphandling och se om vi kan få systemstöd på 

plats" Och sedan nästa gång vi kommer på hösten då kommer vi titta på hur gick det till 

egentligen och testa om allt fungerar. Men just det mellanstödet att göra förändringar och 

implementera något det är... det får vi inte göra.  
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Bilaga 3 – Exempel på kodning av empiriskt material 
Nedan presenteras delar av kodningen från de semi-strukturerade intervjuerna med 

intervjupersonerna: Hållbarhetschef, Finansiell revisor, Riskchef, Revisorsassistent, 

Hållbarhetskonsult, Riskkonsult 

Klientens möjlighet till kontroll över bestyrkandet 

• Finansiella revisorns svar på fråga 2: En del ser att det driver en utveckling internt i 

bolaget. Man vill bli bättre hela tiden. 

• Riskkonsultens svar på fråga 3: Vi kan inte ge ett bestyrkande på vad som helst, utan 

de måste uppnå en viss nivå och om bolaget inte är där, så kan vi inte göra det 

(bestyrka).  

• Finansiella revisorns svar på fråga 3: En del är ännu inte riktigt mogna. Om det är så 

att man inte känner sig riktigt redo för det, då kan vi skräddarsy andra tjänster. Det är 

ganska vanligt att vi genomför någon typ av förgranskning eller driverun ett eller två 

år innan man får ett externt bestyrkande.  

 Oberoende 

• Finansiell revisorns svar på fråga 8: Det finns ett samarbete som är väldigt tät och det 

tror jag är väldigt just eftersom det inte är så moget i rapporteringsprocessen alltid. 

• Hållbarhetschefens svar på fråga 10: Så de har ju möjlighet såklart att få vara med lite 

och bestämma. Samma sak med vilka platsbesök vi ska göra. 

• Finansiella revisorns svar på fråga 10: Däremot ingår det hela tiden i vår roll och vår 

skyldighet att meddela de brister som vi ser, men också kommunicera vad vi ser som 

är orsaken till dem. 

• Riskchefens svar på fråga 10: Vårt oberoende är alltid… Det är väl egentligen den 

första frågan innan man ens tar det vidare. 

• Hållbarhetschefens svar på fråga 18: Det är alltid den auktoriserade revisorn som är 

ansvarig […] Av en byrå så får du ju ändå, hängslen, livrem och kvalitetssäkringar. 

Det (bestyrkandet) ska ju hålla för granskning av revisionsnämnden om det skulle 

vara så. 

 Intressentinkludering 

• Riskkonsultens svar på fråga 11: Bolaget har själva genomfört en intressentdialog 

• Hållbarhetschefens svar på fråga 12: Man vill gärna vara ute på platsen för att få en 

uppfattning om att det nog är så som de skriver att de är, för annars kan de ju skriva 

vad som helst i en koncernredovisning. 

• Riskkonsultens svar på fråga 12: Vi tittar på vilka frågor de (företaget) har ställt. Hur 

har de hanterat resultatet och om intressenterna säger att avfallshanteringen är 

viktigast, men sen rapporterar man inte om avfallshantering. Då kommer vi fråga 

varför. 

• Finansiell revisors svar på fråga 14: Där kan vi inte tynga ner redovisningen. Det 

skulle bli alldeles för mycket. Det var en intressentgrupp som var intresserade av det 

här och vi ser inte det som en väsentlig fråga. 

 


