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SAMMANFATTNING 
 

En allt större medvetenhet har vuxit fram rörande hållbar utveckling och allt fler företag väljer 

att frivilligt redovisa för ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter. EU har valt att ta ännu 

ett steg för utvecklingen av hållbarhetsredovisning. Genom att införa ett nytt direktiv måste 

större företag upprätta obligatoriska rapporter som innehåller icke-finansiell information. I 

Sverige föreligger obligatoriska hållbarhetsrapporter för företag som fyller vissa kriterier som 

lagförslag och föreslås att träda ikraft 1 juli 2016. En stor del av tidigare forskning relaterat till 

hållbarhetsrapportering har utförts inom länder utanför Sverige och behandlar till exempel 

rapportens utformning. Detta göra att denna studie eftersträvar att fylla ett kunskapsgap i frågan 

om vilka attityder revisorer och företagsrepresentanter har gentemot hållbarhetsrapportering 

och om attityderna kan ha ett samband med kunskap. Studien syftar till att finna 

urvalsgruppernas attityder och har utförts utifrån ett deduktivt angreppssätt och en kvantitativ 

metod. Undersökningen har utförts genom internetbaserade enkäter som skickats ut till 

företagsrepresentanter och revisorer vilket resulterade i att totalt 123 stycken revisorer och 96 

stycken företagsrespondenter valde att delta. Revisorer med antingen titeln auktoriserad eller 

godkänd och företag som omfattas av de nya lagförslagen har blivit tillfrågade att besvara 

enkäten. Det material som samlades in genom enkäten har bearbetats i dataprogrammen Excel 

och Minitab. Den statistiska bearbetningen har främst skett genom diagram, korstabeller och 

regressionsanalyser. 

 

Enkäten är baserad utifrån teori som behandlar tidigare forskning inom ämnet 

hållbarhetsrapportering, attityder, kunskap och annan relevant forskning gentemot denna 

studie. Forskningsfrågor har mynnat ut från studiens syfte och teori och dessa lyder: 

 

 Vilken attityd har revisorer gentemot hållbarhetsrapportering? 

 Vilken attityd har företagsrespondenter gentemot hållbarhetsrapportering? 

 Finns det ett samband mellan revisorers och företagsrespondenters ämnesrelaterade 

kunskaper och respektive grupps attityd? 

 

Resultatet visar att revisorer har en svag positiv attityd gentemot hållbarhetsrapportering men 

tror inte att det kommer leda till finansiella fördelar men däremot till ett förbättrat rykte och 

förtroende för företaget. Företagsrespondenterna har en mer positiv attityd i förhållande till 

revisorerna och tror att rapporten kommer leda till förbättrat rykte och förtroende, men också 

till finansiella fördelar. Gällande införandet av obligatorisk hållbarhetsrapportering enligt 

lagförslagen är majoriteten av företagsrespondenterna positiva till ett införande medan 

revisorerna är mer osäkra i frågan. De statistiska analyserna visar att olika typer av kunskap 

påverkar vilket svar respondenten valt att lämna där tillgången till intern ämnesrelaterad 

utbildning är största bidragande orsaken till om personen uttrycker en positiv attityd. 

 

 

Nyckelord: Hållbarhetsrapportering, Attityder, Hållbarhet inom företag 
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1. INLEDNING 
I det första kapitlet vill vi introducera läsaren för det valda problemområdet. Kapitlet 

inleds med problembakgrunden för att sedan gå in på arbetets problemformulering och 

syfte. Kapitlet avslutas med avgränsningar och begreppslista. 

 

1.1 PROBLEMBAKGRUND 
Allt mer uppmärksamhet har ägnats åt den förändring som pågår i världen idag. En 

växande befolkning, större utnyttjande av naturresurser och klimatförändringar har lett 

till en utveckling som i längden inte är hållbar (KPMG, 2012). Med organisationer som 

bidrar med kunskap om dagens situation har det vuxit fram en större medvetenhet kring 

miljö, mänskliga rättigheter och sociala förhållanden. Trots detta uppkommer det med 

jämna mellanrum skandaler där företag handlar oetiskt och även olagligt. Det välkända 

företaget H&M blev år 2015 ertappad med hur barn utnyttjades som arbetskraft i 

företagets produktion i Kambodja (Bergmark & Norbergh, 2015). Volkswagen är ett 

annat välkänt företag som samma år blev avslöjad med att ha fuskat med koldioxidvärden 

(Lewenhagen, 2015). 

 

Företagsvärlden möter alltså nya utmaningar där det blir viktigare att ge sina intressenter 

den information som efterfrågas om vilken hänsyn företagen tar för en hållbar utveckling. 

Hållbar utveckling är inget nytt begrepp utan introducerades i Brundtlandrapporten 1987 

(NE, u.å.). Begreppet är definierat som “development that meets the needs of the present 

without compromising the ability of future generations to meet their own needs” 

(UNWCED, 1987, s. 8). Vad detta innebär finns det många olika tolkningar om men ofta 

anses ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet vara involverat (NE, u.å.). 

 

I arbetet med hållbar utveckling bildades CSR som är en förkortning av Corporate Social 

Responsibility.  CSR innebär att företag frivilligt lämnar information om vilket ansvar 

företaget tar i samhället utifrån ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter (NE, u.å.). 

Fördelarna med CSR är många som till exempel bättre kundrelationer, 

kostnadseffektivitet och framför allt att det bidrar till att företag tar hänsyn till en hållbar 

utveckling (NE, u.å.). Enligt Bebbington et al (2015, s. 5) har ett växande intresse för 

miljö och sociala frågor resulterat i att det blivit mycket vanligare att företag försöker 

redovisa för sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter.  Även Lozano & Huisingh 

(2011, s. 99) påstår att rapportering av dessa aspekter blir allt vanligare. Redovisningen 

av informationen har blivit mer holistisk och integrerad i företagen och kan vara grunden 

till ett förändrat företagsbeteende, där företagen väljer ett långsiktigt fokus på hållbar 

utveckling genom att till exempel välja att utbilda sin personal eller kommunicera med 

samhället (Lozano & Huisingh, 2011, s. 106). 

 

Enligt O’Dwyer (2011, s.1230) har “Big Four” en ledande position i utvecklingen när det 

gäller just utvecklandet av hållbarhetstjänster. En sådan tjänst är till exempel 

hållbarhetsredovisning. Olika initiativ har länge försökt standardisera och förändra sättet 

på vilket hållbarhetsredovisningen skall utföras. Ett sådant exempel och, förmodligen en 

av de mest kända, är standarden Global Reporting Initiative (GRI) som började utvecklas 

år 1997 i Boston (Öhrlings PWC, 2008, s.12). Den senaste versionen av rapporten kallas 

G4 och ger en vägledning till hur hållbarhetsinformationen ska presenteras i olika 
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rapporteringsformat (GRI, 2013, s.3). O’Dwyer (2011, s. 1231-1232) uppmärksammar 

att det finns tidigare forskning som behandlar innehållet i hållbarhetsrapporter och hur 

användare av rapporterna upplever reliabiliteten, även att forskningen mestadels 

fokuserat på processerna för att utforma rapporterna och legitimera dem för användare. 

 

EU har valt att ta ännu ett steg för utvecklingen av hållbarhetsredovisning. Genom att 

införa ett nytt direktiv måste större företag upprätta obligatoriska rapporter som 

innehåller icke-finansiell information (Frisk, 2014). Större företag kategoriseras som 

företag som har i genomsnitt fler än 500 anställda, över 20 miljoner euro i 

balansomslutning och över 40 miljoner euro i nettoomsättning, och dessa är inkluderade 

i direktivet (Europeiska kommissionen, 2013, s. 11). EU har noterat att medlemsstater 

idag har olika redovisningskrav av denna information vilket innebär en otydlighet för 

företagare och intressenter, detta då företagen inte behöver visa informationen eller 

rapporterna vilket resulterar i att företag inte är jämförbara (Europeiska kommissionen, 

2013, s. 3). 

 

Direktivets syfte är att företag som verkar under samma direktiv rapporterar samma 

information vilket gör rapporterna jämförbara, relevanta och konsekventa vilket resulterar 

i större öppenhet hos företagen (Europeiska kommissionen, 2013, s. 3). Direktiven vill 

också att mångfalden skall öka i styrelser genom en ökad transparens och också se ett 

ökat ansvar hos företagen (Europeiska kommissionen, 2013, s. 3). 

 

Direktivet från EU måste följas av medlemsstaterna och ska införas inom två år, vilket 

innebär att reglerna ska gälla från år 2017 (Frisk, 2014). Sverige är en av dessa 

medlemsstater och nya lagförslag har utarbetats gällande företagens rapportering om 

hållbarhet och mångfaldspolicy. Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2016 vilket 

innebär att den för första gången tillämpas på räkenskapsår med början efter 31 december 

2016 (Departementsserie 2014:45, s. 5). Kraven på vad som ska upplysas om går djupare 

än redovisningsområdets nuvarande gränser då information ska lämnas som behövs för 

att förstå vilka konsekvenser ett företags verksamhet får, exempelvis gällande mänskliga 

rättigheter (Departementsserie 2014:45, s. 52). Exakt vad som ingår i lagförslagen är 

presenterat senare i denna uppsats men dock bör det redan nu uppmärksammas en skillnad 

mellan lagförslagen inom Sverige och EU:s direktiv. 

 

Sverige skulle enligt de svenska lagförslagen komma att kategorisera större företag som 

alla företag som uppfyller två av följande tre kriterier: medelantalet anställda överstiger 

250; balansomslutningen uppgår till mer än 175 miljoner kronor, eller; företagets 

redovisade nettoomsättning uppgår till mer än 350 miljoner kronor (Departementsserie 

2014:45, s.41). Vidare ska hållbarhetsrapporten enligt de svenska lagförslagen granskas 

av företagets revisor som skall kontrollera om rapporten upprättats och på vilket sätt den 

upprättats men ska inte granskas utöver revisorns kontroll (Departementsserie 2014:45, 

s.54). Det innebär att vissa revisorer kommer att bli tvungna att kontrollera företagets 

hållbarhetsrapport. 

 

Revisorns roll är i grunden att objektivt granska informationen lämnad av företagsledaren 

för att lämna en revisionsberättelse om företagsledaren lämnat all nödvändig information, 

om denna är korrekt och ingen viktig information är utelämnad (Eilifsen et al., 2014, s. 

12). Revision uppkom då förhållandet mellan företagsägarna och företagsledningen ledde 

till en informationsasymmetri där företagsledaren sitter på en större mängd information 

än ägarna (Eilifsen et al., 2014, s. 6). Det förhållande menar författarna resulterar i en 
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informationsrisk, en risk som minskar genom att revisorn kontrollerar informationen som 

företagsledaren lämnar/inte lämnar. Med lagförslagen ser vi att både företag och revisor 

har fått nya uppgifter. Från att tidigare vara obligatoriskt att kontrollera ekonomisk 

information har revisorns ansvarsområde utökats till att även omfatta 

hållbarhetsrapporter. En del av de godkända och auktoriserade revisorerna i Sverige 

jobbar redan med hållbarhetsrapporter medan det för andra kommer att bli en ny 

erfarenhet. Detta gäller även för företagen där en del av företagen redan producerar 

hållbarhetsrapporter och redan har ett integrerat system, medan andra genom lagförslagen 

tvingas utveckla ett sådant system och även utveckla en ny kunskap inom företaget. 

 

Gustavsson (2000, s. 30) diskuterar att kunskap kan fås genom olika typer av aktiviteter, 

bland annat är utbildning en källa till kunskap. Åsikterna kring utbildning inom 

hållbarhetsredovisning går isär. Till exempel Bebbington et al. (2014, s. 32) menar att 

utbildningar gällande CSR och etik misslyckas med sitt syfte då det i läroplanerna finns 

underliggande värderingar. Kurser inom hållbarhet, både vad gäller sociala och 

miljömässiga aspekter, verkar inte vara en accepterad kärnkunskap och utbildningarnas 

existens beror mycket på anställda individer som forskar på området eller har ett relaterat 

intresse och inte på initiativ från beslutsfattare på skolor och universitet (Bebbington et 

al., 2014, s. 36, 39). De långtgående konsekvenserna av dagens ekonomiska tillväxtfokus 

måste ligga i fokus gällande hela samhället istället för specifika grupper (Bebbington et 

al., 2014, s. 41-42). 

 

Till skillnad från föregående talare är De Silvia & Pownall (2014) mer positiva. De Silvia 

& Pownall (2014, s. 582) har funnit att individer med en högskoleexamen är mer positivt 

inställda till hållbarhet än individer som saknar en sådan examen. Att utbildning på 

generell nivå har en positiv korrelation med miljömedvetenhet är något som också tas upp 

av Fransson & Gärling (1999, s. 372). Bebbington et al. (2014, s. 35) lyfter upp en studie 

där sistaårsstudenter på universitetsnivå, efter en obligatorisk teorikurs om redovisning, 

fått en ökad medvetenhet om och ändrade reaktioner till miljömässiga, sociala och 

redovisningsmässiga frågor. Thoradeniya et al. (2015, s. 1109) påtalar vikten av att 

inkludera CSR-kurser och hållbarhetsteori i läroplaner för att öka medvetenheten hos 

framtida chefer vad gäller miljörelaterade frågor och hållbarhetsrapportering, detta för att 

ett positivt samband påvisats mellan utbildning och uppfattningen om hållbarhet. 

 

Författarna Eagly & Chaiken (2007, s. 598) definierar attityd som: “psychological 

tendency that is expressed by evaluating a particular entity with some degree of favor or 

disfavor”. Uttrycket innebär att människan har en viss tendens att utvärdera 

attitydobjektet med en viss grad av favorisering och icke favorisering (Eagly & Chaiken, 

2007, s. 583). Författarna menar att erfarenhet om ett attitydobjekt som människan 

besitter sen tidigare resulterar i en tendens att svara med en viss grad av positiv eller 

negativ attityd gentemot objektet (Eagly & Chaiken 2007, s. 585). 

 

Hållbarhetsrapportering är en växande trend i företagsvärlden och ett aktuellt område som 

är under utveckling. EU har kommit med ett direktiv om obligatorisk 

hållbarhetsrapportering och med anledning av det har Sverige utarbetat lagförslag om hur 

detta direktiv ska införlivas i svensk lagstiftning. Eftersom att lagförslagen innebär att 

revisorer och företag sätts i en ny situation är det intressant att undersöka deras attityder 

gentemot hållbarhetsrapportering. Enligt Eagly & Chaiken (2007, s. 585) påverkar 

tidigare erfarenheter en persons attityd gentemot ett objekt. Vi anser därför att det är högst 
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relevant att undersöka hur erfarenheter inom ämnet, så som utbildning, påverkar 

personers attityd till hållbarhetsrapportering. 

 

1.2 PROBLEMFORMULERING 

Problembakgrunden leder oss till våra problemformuleringar: 

 

- Finns det skillnader mellan revisorers och företagsrepresentanters attityd till 

hållbarhetsrapportering? 

- Finns det ett samband  mellan de tillfrågades, alltså revisorers och 

företagsrepresentanters, attityd och deras kunskap? 

 

1.3 SYFTE 
Vårt syfte är att beskriva revisorers och företagsrepresentanters attityder gentemot 

hållbarhetsrapportering och om attityderna kan ha ett samband med kunskap. 

 

Genom att undersöka attityderna hos både revisorer och företagsrepresentanter vill vi dels 

få en samlad bild över attityderna som finns bland dem som kan komma att påverkas av 

de nya lagförslagen men också för att kunna jämföra dessa två grupper med varandra för 

att se om det existerar en skillnad mellan dem. Med revisorer menar vi godkända eller 

auktoriserade revisorer från olika delar av landet och med företagsrepresentanter menar 

vi någon på företaget som har ett inflytande i hållbarhetsfrågor eller bra insyn i arbetet 

med att redovisa för företagets aktiviteter.  

 

Denna studie är som nämnt ämnad att undersöka om det eventuellt existerar ett samband 

mellan revisorers och företagsrepresentanters attityder gentemot hållbarhetsrapportering 

och deras kunskap. Om ett samband hittas mellan positiv inställning till 

hållbarhetsrapportering och kunskap skulle detta i praktiken kunna innebära potential 

inom området. Med detta menar vi att sambandet kan utnyttjas praktiskt av till exempel 

utformandet av intern utbildning, utbildningsprogram etc. Bidraget från denna 

undersökning tror vi möjligtvis kan vara av betydelse för lagstiftare då de kan få en ökad 

medvetenhet om rådande attityder bland företag och revisionsbyråer. Det teoretiska mål 

denna studie har är att fylla den kunskapslucka som finns när det gäller attityder till 

hållbarhetsrapportering, då ingen tidigare studie hittats som behandlar revisorer 

respektive företagsrespondenter i detta sammanhang. 

 

1.4 AVGRÄNSNINGAR 
Vi har i detta arbete valt att avgränsa vår undersökning till Sverige då andra länder inte 

faller under svensk lag. De svenska lagförslagen innehåller som nämnt, kriterier som gör 

att fler företag omfattas av lagförslagen än vad som föreslås i EU:s direktiv vilket gör det 

av intresse att bara fokusera studien på svenska företag.  

 

Vi avgränsar också studien till auktoriserade och godkända revisorer då dessa förväntas 

besitta den kompetens och nödvändig kunskap om revision som professionella 

yrkesutövare bör ha. I denna studie har revisorer över hela landet valts då vi vill kartlägga 

en hel yrkeskårs attityd, detta då vi anser att alla revisorer direkt eller indirekt kommer 

att beröras. 
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Vad gäller företagen så har vi gjort avgränsningar även här. Vi har valt att endast 

inkludera företag som påverkas av de nya lagförslagen, alltså företag som enligt 

lagförslagen skulle behöva upprätta hållbarhetsrapport. Avgränsningarna innebär även att 

företagsurvalet endast innefattar aktiebolag. Detta på grund av att viss information som 

behövs för att avgöra om företagen uppfyller kraven i lagförslagen endast kan fås för 

aktiebolag i databasen Retriever. En manuell sökning på andra typer av 

företag/organisationer utfördes inte då sökningen skulle ta för mycket resurser i anspråk. 

 

Anledningen till att vi bara vill ha med företag som kan komma att påverkas av de nya 

lagförslagen är för att vårt syfte inte är att kartlägga attityder för en yrkesgrupp utan för 

att vi vill ha in åsikter från de som påverkas mest av de nya lagförslagen. Vi har med en 

kunskapsaspekt i detta arbete och eftersom det är svårt att undersöka detta på företagsnivå 

så undersöker vi istället vad företagsrepresentanter på de aktuella företagen tycker om 

hållbarhetsrapportering. Företagsrepresentanterna ska om möjligt ha betydande 

inflytande vad gäller hållbarhet på företagen och gärna vara ansvarig för detta område 

och i mångt och mycket influera attityder till hållbarhet på företaget. Det finns också 

företag som inte har en sådan tjänst inom verksamheten och eftersom vi behöver få med 

även dessa företag så är positioner inom ekonomi/ledning eller eventuellt annan högt 

uppsatt tjänst som berör miljöarbete också av intresse. 

 

1.5 BEGREPPSDEFINITIONER 
Auktoriserad revisor - För att uppnå auktorisation krävs minst 3 års utbildning på 

universitet eller högskola och vissa specifika kurser ska ingå i denna för att uppfylla 

kraven för rätt typ av utbildning. Därutöver finns krav på praktisk utbildning under 

handledning av auktoriserad eller godkänd revisor i minst 3 år. Utöver det krävs 2 års 

praktisk eller teoretisk utbildning.  

Big Four - Revisionsbyråerna PwC, EY, Deloitte och KPMG 

Godkänd revisor - Godkänd revisor är en titel som inte längre ges ut. Godkänd revisor 

är en titel för de som innan ändringen kom (1 juni 2013) uppfyllt de krav som ställdes på 

en godkänd revisor då, men som inte avlagt revisorsprovet. Dessa yrkesutövare fick 

behålla sin behörighet och fortsätter benämnas som godkänd revisor. 

G250-företag - De 250 första, och största, globala företagen från listan för världens 500 

största globala företag (Fortune 500). 

N100-företag - De 100 största företagen från vart och ett av 41 länder (i denna studie). 
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2. METODOLOGISKA UTGÅNGSPUNKTER 
I detta kapitel går vi igenom studiens metodologiska utgångspunkter där ämnesval och 

förförståelse, kunskapssyn, angreppssätt och metodval lyfts upp och motiveras. Även 

undersökningens perspektiv, processen att hitta källor, källkritik och etiska aspekter 

diskuteras. 

 

2.1 ÄMNESVAL OCH FÖRFÖRSTÅELSE 
Vi visste i ett tidigt skede att vi ville skriva mot revision eller redovisning men vi lutade 

lite mer åt revision. Vi har blivit introducerade till begreppet ”hållbarhetsredovisning” 

vid olika tillfällen, en av oss under gymnasietiden och den andra då vi läste redovisning 

på D-nivå under hösten. Vi kände att hållbarhet och miljöfrågor var ett aktuellt och 

intressant ämne och började därför kombinera sökningar med revision och hållbarhet för 

att få möjliga uppslag på uppsatsämnen. Vi hittade i denna process de nya lagförslagen 

och kände att det var något vi kunde bygga vidare på och en problemformulering 

utformades. Vi kombinerade detta med attityder eftersom det är något vi båda tycker är 

intressant. I ett inledande skede riktade vi undersökningen mot revisorer men efter lite 

feedback så valde vi att även inkludera ett företagsperspektiv. 

 

Det är enligt Johansson Lindfors (1993, s. 76) en viktig del i kunskapsprocessen att 

utveckla de teoretiska förföreställningarna, alltså de föreställningar som grundar sig på 

teorier, synsätt och erfarenheter. Det har nämligen en direkt koppling till utformningen 

av forskningsstrategin då det tillsammans med forskningsansatsen och kunskapssynen 

preciserar forskningsproblemet. Den förförståelsen vi åsyftar här är den som enligt 

Johansson Lindfors (1993, s. 76) i metodsammanhang brukar kallas förförståelse men 

som ofta syftar på förstahandsförförståelse, vilket är den förståelse vi fått genom 

personliga erfarenheter. 

 

Författarna till denna studie är inga revisorer och har aldrig arbetat med 

hållbarhetsredovisning. Den förförståelse vi främst besitter kommer från vår utbildning 

samt från media. Eftersom vår studie delvis tittar på utbildning så finns risken att vi har 

vår egen utbildning i bakhuvudet när vi samlar material om detta ämne och att vi 

möjligtvis fokuserar mer på vissa delar som vi tycker oss tro är relevanta. Den bild vi har 

av hållbarhetsredovisning är skapad utifrån det som behandlats på de kurser vi läst och 

även utifrån den information vi insamlat, medvetet och omedvetet, från media genom att 

bland annat läsa nyheter. 

 

Vi som författare har givetvis en personlig syn på hållbarhet och är intresserade av 

området. Vi tycker båda två att det är viktigt med hållbarhetsfrågor i företagssammanhang 

eftersom företag har större påverkan på miljön och sociala aspekter än en enskild person. 

Vi är medvetna om att vi i grunden har en positiv inställning till hållbarhetsrapportering 

men tycker kanske inte att den nya lagstiftningen är en perfekt lösning. Hållbarhet är ett 

ämne som engagerar. Vissa tycker att dagens debatt är överdriven medan andra tycker att 

det är en nödvändighet. Det är därför ganska svårt att förhålla sig objektiv i 

undersökningen, speciellt eftersom vi båda anser att debatten är behövlig. Det vi gjort är 

att vi försökt vara objektiva och i enkäten har vi skrivit påståenden där respondenten har 

möjlighet att ge både en positiv och negativ bild av hållbarhetsrapportering. Vi har försökt 
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att inte skriva ledande frågor och vi har också i vår teoribild försökt hitta källor som även 

belyser problem eller andra sidor på området. 

 

2.2 KUNSKAPSSYN 
Vi har genom detta arbete antagit en positivistisk kunskapssyn. Kunskapssyn brukar syfta 

till en forskares verklighets- och vetbarhetsuppfattning där verklighetsuppfattningen är 

vad som uppfattas som verklighet i det som ska studeras och där vetbarhetsuppfattningen 

syftar till hur denna verklighet ska studeras (Johansson Lindfors, 1993, s. 10). 

Verkligheten inom positivismen handlar om huruvida det finns en fastställd eller objektiv 

verklighet, och här står positivismen och hermeneutiken i motsats till varandra (Johansson 

Lindfors, 1993, s. 10-11; Bjereld et al., 2009, s. 73). Inom positivismen används ett 

empiriskt material för att undersöka riktigheten hos vetenskapliga teorier i en eftersträvan 

att nå en absolut kunskap (Bjereld et al., 2009, s. 73). Hermeneutik, som motsats till 

positivism, ser kunskap som relativ och utgår från en människas uppfattning om en 

situation och hur de upplever sin värld (Bjereld et al., 2009, s. 73). Tolkningsperspektivet 

är dock till lika hög grad en del av både positivismen och hermeneutiken (Bjereld et al., 

2009, s. 73). 

 

Enligt Ejvegård (2009, s. 19) ska en forskare sträva efter objektivitet. Objektivism är en 

ontologisk ståndpunkt och innebär att sociala fenomen existerar oavsett social aktör, alltså 

att en företeelse finns till även om du byter ut en mänsklig aktör som exempelvis en 

företagshierarki och dess anställda (Bryman, 2011, s. 36). Objektivism passar bra ihop 

med vår positivistiska kunskapssyn då, enligt Bryman (2011, s. 30), en del av 

positivismens kärna är att forskningen ska vara värderingsfri. Vi kommer alltså i vårt 

arbete att försöka vara så objektiva som möjligt och se verkligheten som objektiv och 

oberoende av en liten aktör. 

 

Vi väljer alltså en positivistisk kunskapssyn i detta arbete där vi tror att det finns en 

objektiv verklighet och att kunskap är något som kan bevisas med sinnena, likt det 

Bryman (2011, s. 30) hävdar är ett kännetecken för positivismen. Vi anser att vi som 

forskare bör basera antaganden och tolkningar i befintliga teorier för att förklara en 

forskningsfråga eller fenomen, i detta fall attityder till hållbarhetsrapportering. Den 

positivistiska kunskapssynen är förenlig med vår studie då vi vill kartlägga attityder och 

leta efter förklaringar till dem. 

 

2.3 ANGREPPSSÄTT 
Författarna för detta arbete utgått från en deduktiv ansats. Oftast hör deduktionen ihop 

med en objektiv verklighetsuppfattning medan induktionen brukar höra ihop med en 

subjektiv verklighetsuppfattning (Johansson Lindfors, 1993, s. 55). En deduktiv ansats 

innebär att datainsamlingsprocessen styrs av teorin och de hypoteser som bygger på 

teorin, i motsats till den induktiva ansatsen som bygger på att resultaten från 

datainsamlingen styr teorin (Bryman, 2011, s. 26). Den deduktiva ansatsen innebär mer 

konkret att forskaren samlar teori för att kunna beskriva verkligheten eller hur vissa 

företeelser fungerar (Johansson Lindfors 1993, s. 55). Teorin ska sedan, efter testning, 

möta den empiriska verkligheten för att anta eller förkasta teorin (ibland som ställda 

hypoteser) (Johansson Lindfors, 1993, s. 56). 
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Induktiv ansats är, som nyss nämnts, då forskningen går från resultat till teori genom 

tolkning. Det induktiva angreppssättet handlar mer om teorigenerering än verifiering där 

forskaren bör undvika teoretiska förföreställningar (Johansson Lindfors, 1993, s. 58). 

Denna metod innebär att forskningsprocessen växer fram successivt under 

genomförandet och ofta förespråkas metoden av hermeneutiker (Johansson Lindfors, 

1993, s. 58). Gränsen mellan deduktiv och induktiv metod kan dock vara ganska vag då 

båda metoderna ofta innehåller inslag av den andra (Bryman, 2011, s. 28). 

 

Anledningen till att vi valt det deduktiva angreppssättet är för att det går i linje med vår 

positivistiska kunskapssyn och objektiva verklighetsbild. Vi vill utforska och skaffa en 

samlad bild av attityder till hållbarhetsrapportering och är inte ute efter att generera ny 

teori. Vi utgår i undersökningen från teori där vi samlar in olika författares studier om 

verkligheten till empiri där vi testar den teoribild vi skapat. Vi anser att vi genom att samla 

befintlig teori stärker objektiviteten i studien men samtidigt är vi medvetna om att vi 

själva har valt ut denna teori och att denna process är subjektiv i sin natur. 

 

2.4 METODVAL 
Bryman (2011, s. 40) beskriver en kvantitativ forskningsstrategi som understryker 

kvantifiering vid datainsamling, något som prövar teorier genom ett deduktivt 

angreppssätt, som använder naturvetenskapliga modeller och som ser den sociala 

verkligheten som en yttre och objektiv verklighet. Bell & Waters (2016, s. 20) är inne på 

något liknande när de säger att forskare som är kvantitativt inriktade samlar in information 

och studerar samband mellan olika fakta. De använder naturvetenskapliga metoder för att 

få kvantifierbara och potentiellt också generaliserbara slutsatser. 

 

Baserat på den positivistiska kunskapssyn vi tagit och det deduktiva angreppssätt vi valt 

kommer vi i arbetet att använda oss av en kvantitativ forskningsmetod. Det finns flera 

bidragande orsaker till varför en kvantitativ metod lämpar sig bäst. För det första anser vi 

att det passar bäst till den kunskapssyn och det angreppsätt vi vill använda. För det andra 

lämpar det sig att använda en kvantitativ metod för att kartlägga något, i vårt fall attityder 

hos två olika grupper, samt leta efter samband i datat. Enligt Bryman (2011, s. 542-543) 

används ofta intervjuer och enkäter för att studera attityder. I kvantitativa undersökningar 

används ofta attitydskalor såsom likertskala för att studera mening (Bryman, 2011, s. 545-

546). Hade vi velat undersöka attityder på ett djupgående plan, vilket också är intressant 

men svårt att generalisera till en yrkesgrupp, hade en kvalitativ metod använts. För det 

tredje så är det mer tidskrävande med en intervjuundersökning och långt ifrån säkert att 

personer är villiga att ställa upp. Detta sammantaget har lett till att vi valt att använda 

kvantifiering för att i denna studie kunna uttala oss generellt om de två grupperna i 

näringslivet som undersöks. 

 

Insamlingen av data kommer att ske med hjälp av webbenkäter. Valet av 

insamlingsmetod motiveras med att det är ett effektivt sätt att samla in data från olika 

delar av landet då vi som forskare inte behöver vara närvarande vid insamlingen av 

datamaterialet. Enkäter är också billigare och snabbare att administrera i jämförelse med 

strukturerade intervjuer (Bryman, 2011, s. 228), vilket är av fördel för oss med tanke på 

den tidsram vi haft att anpassa oss efter. Mer om datainsamlingen och enkäten specifikt 

finns att läsa i kapitel 4.  
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2.5 PERSPEKTIV 
Enligt Bjereld et al. (2009, s. 17) är det viktigt att fastställa vilket perspektiv vi forskare 

använder oss av i arbetet så att inte läsaren använder ett annat perspektiv för att tolka och 

bedöma arbetet. De primära perspektiven i denna studie är revisorernas och företagens 

(genom företagsrepresentanter). Det är dessa två grupper som är våra respondenter så det 

är således deras attityder vi kartlägger. Det kan vara intressant för dessa grupper att få en 

samlad bild av vilka attityder som finns bland dem och hur attityderna skiljer sig mellan 

företagen som tvingas följa regleringen och revisorerna som får möjlighet (eller tvingas 

till) att tillhandahålla en växande tjänst. 

 

Vår undersökning kan också vara av intresse för andra, speciellt vad gäller 

utbildningsaspekten i studien. Revisionsbyråer kan ha nytta av denna studie vid 

planeringen av interna utbildningar och Revisorsnämnden kan utnyttja informationen för 

att sätta press på skolväsendet för att vidareutveckla de kurser och utbildningar som ges 

idag. Vi tror nämligen att Revisorsnämnden kan komma att uppleva en växande 

efterfrågan på denna typ av kunskap hos deras medlemmar i framtiden. 

 

2.6 LITTERATURSÖKNING 

Vår studie behandlar olika teoretiska områden och inom dessa har vi sökt och samlat 

information som varit av intresse för just vårt arbete. De områden som varit aktuella att 

samla teori om är hållbarhetsrapportering/redovisning, attityder samt kunskap med 

utbildning som en undergren. Det har också funnits ett behov av att skriva om lagstiftning 

och de aktuella lagförslagen om obligatorisk hållbarhetsrapportering för vissa företag. 

 

Ämnet hållbarhetsredovisning är ett relativt nytt fenomen och därför har vi anpassat vår 

litteratursökning efter detta. Det innebär att vi främst har utnyttjat Internet och diverse 

Internetbaserade databaser vid vår sökning efter teori som behandlar 

hållbarhetsrapportering eller hållbarhet på en lite mer generell nivå. Vi har försökt 

använda oss av relativt ny information men när det gäller framför allt attityder och 

kunskap har vi ibland fått använda lite äldre material. Vi har främst utnyttjat databaserna 

Business Source Premier och Scopus som båda finns att tillgå på Umeå 

universitetsbiblioteks hemsida. Vi har utöver dessa även utnyttjat Google Scholar, Oxford 

Journals och ScienceDirect Journals. 

 

De främsta sökorden (antingen enskilt eller i kombination med varandra) som vi valt att 

använda oss av i vår undersökning är: self-efficacy, sustainability, information 

asymmetry, sustainability reporting, standard, kunskap, knowledge, attitude, definition, 

incentives, communication, demand for sustainability accounting, sustainability 

assurance, attitudes towards sustainability, likert scale. Vid sökningen bland artiklar så 

har vi sållat bland sammanfattningar. I sammanfattningen ges ofta en ganska klar bild av 

vad artikeln behandlar och det är därför enligt oss ett effektivt sätt att värdera innehållet 

på. Vi har i nästa steg läst slutsatser, diskussion och inledningar i de intressanta artiklarna 

och sökt efter nyckelord i dokumentet för att hitta den information vi söker. Vi har försökt 

hitta pålitliga artiklar och därför använt oss av ABDC (2016) och deras ABDC Journal 

Quality List 2013 där de klassificerar journaler i olika kategorier beroende på hur väl de 

uppfyller ställda kvalitetskriterier. De flesta artiklar i arbetet är publicerade av journaler 

som klassas som A* enligt listan och bedöms alltså vara av god kvalitet. Några är klassade 

inom B-kategorin och ett fåtal artiklar i arbetet finns inte listade men har efter granskning 

bedömts vara godkända. 
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En del av litteraturen är böcker och dessa har hittats via Umeå universitetsbiblioteks 

hemsida, främst genom sökorden “sustainability accounting” och ”vetenskaplig metod” 

men också varianter av dessa som relaterar till områdena. En liten del av litteraturen har 

hittats på Google Books. Vi har försökt hitta relevant svenskt material men det har visat 

sig vara ganska svårt på vissa områden. Mycket av det som gjorts i Sverige kring 

hållbarhet är studentuppsatser vilket inte står så högt i rang jämfört med publiceringar i 

toppjournaler. Vad gäller utbildningsdelen så har vi inte hittat någon relevant svensk 

undersökning som behandlar kurser inom hållbarhetsredovisning. Vi har därför fått 

använda undersökningar från andra länder för att stödja vårt resonemang. 

 

2.7 KÄLLKRITIK 
Vid källkritisk granskning finns det enligt Alexanderson (2012, s. 10-11) fyra kriterier att 

ta hänsyn till och dessa är äkthet, tid, beroende och tendens. Äkthet ifrågasätter om källa 

är trovärdig, tid tar hänsyn till när informationen är publicerad och om denna information 

fortfarande är aktuell, beroendekriteriet utvärderar om källan är oberoende av andra källor 

och slutligen tendens där eventuella värderingar granskas (Alexanderson, 2012, s. 10-11). 

Vi började granskningen utifrån tidskriteriet där källans publiceringsdatum granskats för 

att se hur aktuell informationen är idag. Hållbarhetsrapportering är trots allt en aktivitet 

som fått en större genomslagskraft på senare år och därför vill vi även ha aktuell 

information i våra källor. Vid granskning av äkthetskriteriet har vi kollat på om källan är 

autentisk eller om den verkar vara kopierad/förfalskad. När det gäller oberoende så tittar 

vi mer på huruvida källan är fristående och oberoende av andra källor. Slutligen så tittar 

vi på tendens vilket innebär att vi granskar själva innehållet där vi tittar på om författarens 

personliga intressen och värderingar påverkat arbetet samt jämför informationen mot 

andra källor. 

 

De artiklar vi använt är publicerade i olika redovisnings- och revisionsjournaler, men 

också i journaler som behandlar beteendevetenskap. Vi har försökt att använda nyligen 

publicerade artiklar, speciellt inom hållbarhetsredovisning som är ett aktuellt ämne. Flera 

av artiklarna på detta område är från de senaste 5 åren, med vissa undantag som 

exempelvis Fransson & Gärling (1999). Vissa gånger har vi gått tillbaka till lite äldre 

publiceringar för att vi velat använda ursprungskällor. De källor som utgivits av högt 

ansedda journaler granskas innan publicering och därför ses dessa som mer pålitliga. På 

de ställen där vi hittat flera källor som stödjer varandra så har vi också använt oss av flera 

källor.  

 

De journaler som klassas som A* eller A anses vara av hög kvalitet och därför har mer 

tid spenderats på att kritiskt källgranska det material som inte utgivits av en sådan journal. 

Det finns tre artiklar i arbetet som inte återfinns på ABDC Journal Quality List 2013. Den 

första utav dessa, Lynch et al. (2014) är utgiven av “The CPA Journal” och är en 

sammanställning över hur det ser ut med hållbarhetsredovisning i världen idag. I denna 

artikel används andra pålitliga källor som exempelvis undersökningar av EY och KPMG 

och inte författarnas egna värderingar varför den bedöms vara tillräckligt säker att ha med 

i arbetet. 

 

De andra artiklarna som inte finns listade är publicerade av tidningarna Journal of 

Enviromental Psychology samt Social Cognition. Den förstnämnda artikeln är skriven av 

Fransson & Gärling (1999) och denna artikel är granskad av två personer innan utgivning. 
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Källan har mestadels använts för att stödja resonemang från andra källor och har därför 

bedömts kunna användas i arbetet. Den sistnämnda är skriven av Eagly & Chaiken (2007) 

och denna artikel har blivit granskad innan publicering. Källan är viktig för arbetet och 

kommer från en journal som är populär bland forskare och studenter och även om den 

inte är optimal att använda så tycker vi efter granskning enligt källkriterierna att den inte 

bryter mot dem och att den delvis kan stödjas av andra källor. 

 

När det gäller elektroniska källor som hemsidor och uppslagsverk så har vi försökt 

använda så betrodda källor som möjligt och ofta material som är utgivet av organisationer. 

Ett exempel på detta är uppslagsverket Nationalencyklopedin och KPMG som är en av 

de stora aktörerna inom revision som ständigt genomför undersökningar och publicerar 

informationsblad av olika slag. Andra hemsidor vi varit inne på tillhör Svenska 

Regeringen, Global Reporting Initiative och International Integrated Reporting Council. 

Dessa källor bedömer vi som trovärdiga på grund av deras ställning och den typen av 

information de utger. 

 

Den tryckta litteraturen som används är bland annat kurslitteratur eller litteratur som 

upptäckts genom Umeå universitetsbiblioteks sökfunktion genom ett eller flera av 

sökorden som presenterats under litteratursökning. Den litteratur som hittats på detta vis 

är inte alltid den mest aktuella men informationen i dessa böcker är ofta mer pedagogiskt 

skriven och stärks ofta av andra, nyare källor. Dessa källor anser vi vara äkta då det är 

som skrivs är trovärdigt och som dessutom granskas innan tryck. I Bebbington et al. 

(2014) kommer författarnas åsikter fram på ett tydligare sätt än i många andra källor. 

Boken är riktad mot studenter och forskare och är rätt så kritisk i sitt ställningstagande 

framför allt då olika argument ställs emot varandra. Boken är ett samarbete mellan väldigt 

många olika författare som skrivit olika kapitel så det är inte enbart en persons synvinkel. 

Mycket av det vi hittat i boken stöds också av andra källor som exempelvis Botes et al. 

(2014, s. 118) som framför samma åsikter om att utbildningen kring redovisning av 

hållbarhetsfrågor måste ändras. Vi tycker därför att Bebbington et al. (2014) uppfyller 

tendenskriteriet för att argument lyfts upp från olika sidor för en kritisk genomgång som 

inte påverkats av parter som är intresserad av att ge ut information för egen vinning.  

 

2.8 ETISKA ASPEKTER 
Etiska principer är viktiga att ta hänsyn till vid forskning. Bryman (2011, s. 132) listar de 

huvudområden en forskare bör tänka på när det gäller etiska frågeställningar och dessa 

frågor rör huruvida deltagarna kommer till skada, om det råder brist på samtycke, om 

undersökningen inkräktar på privatlivet samt om det förekommer någon typ av falska 

förespeglingar eller bedrägeri. När det gäller den första frågan om deltagarna kan komma 

att ta skada av undersökningen så kan denna undersökning antas vara säker. Vi anser att 

ingen respondent kan bli skadad och undersökningen bör heller inte utsätta respondenten 

för ångest eller stress. Undersökningen handlar om personliga attityder och 

respondenternas utbildning men dessa frågor anses inte vara av en känslig karaktär som 

inkräktar på privatlivet. Eventuellt kan vissa respondenter anse det vara jobbigt att 

utvärdera sin egen erfarenhet och ställningstagande, dock tror vi att detta handlar om 

undantagsfall och anser inte att frågorna som ställs skadar respondenten. 

 

Vi har i kontakt med urvalsgruppen varit öppna med vilka vi är, vilken typ av 

undersökning vi gör och i vilket syfte. Vi har inte på något vis försökt undanhålla 

information från vår urvalsgrupp men har samtidigt försökt sammanfatta oss så kort som 



 

12 
 

möjligt varför vi beskrivit vår undersökning mycket kort. Varje deltagare väljer själv om 

de vill delta i undersökningen eller inte och detta framgår tydligt i det följebrev som 

medföljde enkäten. I följebrevet har vi tagit hänsyn till informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet som Bryman (2011, s. 131-

132) tar upp. Respondenternas svar är anonyma vilket i denna undersökning inneburit att 

vi inte kan hänföra ett visst svar till en viss person men kunnat se vad en och samma 

anonyma person har svarat på alla frågor. Vi har endast använt informationen till denna 

undersökning och har alltså inte för avsikt att sälja den vidare, ge bort den eller använda 

den till något annat tänkbart arbete. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
I detta kapitel vill vi introducera läsaren till arbetets teoretiska referensram. De teorier 

som lyfts fram återspeglas i enkäterna och ligger till grund för empirin. Relevant 

information kring lagförslagen och hållbarhetsrapportering möjliggör en bättre 

förståelse för läsaren i efterföljande kapitel. 

 

3.1 TIDIGARE FORSKNING 
Denna studies teoretiska mål är att fylla den kunskapslucka som finns när det gäller 

attityder till hållbarhetsrapportering. Ingen tidigare studie har hittats för dessa 

urvalsgrupper vad gäller attityder till detta ämne och få studier kring 

hållbarhetsrapportering har innefattat revisorer. En studie som jämför revisorer, som har 

möjlighet att tjäna pengar på en ny tjänst, och företag (genom företagsrepresentanter) som 

behöver lägga ut pengar på att hållbarhetsrapportera, kan därför motiveras för att fylla 

denna kunskapslucka. 

 

I Bebbington et al. (2014) finns en genomgång av tidigare forskning på området 

hållbarhet och redovisning. Genomgången är gjord på 21 “toppjournaler” inom 

redovisnings- och revisionsområdet mellan åren 2008-2012 vilket resulterat i 3200 

artiklar, varav 7 % (235 stycken) av dessa behandlat hållbarhet på något sätt (Bebbington 

et al., 2014, s. 15). Genomgången visar att mycket forskning har berört humanitet men 

också problemaktiviteter, ansvar och hur en förändring kan gå till (Bebbington et al., 

2014, s. 21). Forskningsfrågor på humanitetsområdet har mestadels berört intressenter, 

utveckling och frigörelse medan klimatförändringsforskningen handlat mest om 

koldioxid och den finansiella ekonomins ökade inflytande i samhället (Bebbington et al., 

2014, s. 22-23). Ansvarsområdet har mestadels rört företag och politisk sektor och 

problemaktiviteter har till största del berört redovisning men även finansiella marknader 

(Bebbington et al., 2014, s. 24). Det bör också nämnas att flera av de topprankade 

redovisningsjournalerna inte publicerat en enda artikel om hållbarhet under dessa år 

(Bebbington et al., 2014, s. 19). 

 

O’Dwyer (2011, s. 1231-1232) lyfter fram en del tidigare studier som behandlar 

innehållet i hållbarhetsrapporter, hur användare av dessa rapporter upplever reliabiliteten 

i dem samt hur den lilla mängd forskning kring de som utför de nya tjänsterna (bland 

annat revisorer) mestadels fokuserat på processerna för att utforma rapporterna och 

legitimera dem för användare. O’Dwyer (2011) har fokuserat på processen att skapa 

praxis kring hållbarhetsredovisning och göra den reviderbar och denna studie använder 

vi oss av i teoridelen då det är en av få vi hittat som behandlar revisorernas roll. 

 

Lynch et al. (2014) har i en artikel i “The CPA journal” gjort en kortare sammanställning 

över hur det i nuläget ser ut med hållbarhetsrapportering. Artikeln är skriven av 

amerikaner och utgiven av en amerikansk tidning men den tar även upp ett 

världsperspektiv och ställer dessa perspektiv mot varandra i vissa aspekter. Denna källa 

har vi använt oss av för beskriva hur hållbarhetsrapportering ser ut på företag men även 

vilka tjänster som erbjuds från revisorers sida. 
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Utbildning kring hållbarhetsutveckling har flera tidigare forskare undersökt i olika delar 

av världen. Thoradeniya et al. (2015) har samlat en del av denna forskning och testat vad 

utbildningen har för påverkan på vad chefer i Sri Lanka anser om hållbarhetsutveckling 

och deras intentioner att hållbarhetsredovisa. Undersökningen visar att chefer med högre 

utbildningsnivå är mer liberala och benägna att införa hållbarhetsrapportering men många 

känner att det viktigaste är att engagera sig i hållbarhetsfrågor och inte nödvändigtvis att 

redovisa för dem (Thoradeniya et al., 2015, s. 1125). Författarna menar också att 

utbildning påverkar en individs övertygelser och att det i sin tur kan förändra chefernas 

hållbarhetsrapporteringsbeteende (Thoradeniya et al., 2015, s. 1123). Sri Lanka kan 

tyckas begränsat i världen men vissa delar verkar vara generella runt omkring i världen 

sett till den bild som målas upp av andra forskare. Bebbington et al. (2014, s. 32-42) tar 

upp utbildning kring redovisning och hållbarhet, hur den ser ut i bland annat Australien 

och Storbritannien och hur den bör utvecklas för att möta de utmaningar vi står inför både 

idag och i framtiden. En del forskare har hittat en positiv koppling mellan allmän 

utbildningsnivå och miljömedvetenhet. En utförligare genomgång hittas under 

utbildningsrubriken längre ned. 

 

Attityder är något som det forskats rätt så mycket om. Området tillhör 

beteendevetenskapen och oftast förekommer attitydforskning i relation till andra ämnen 

där syftet är att ta reda på vilka attityder som finns till ett specifikt attitydobjekt. Eagly & 

Chaiken (2007) har studerat attityder på en generell nivå och tagit fram en definition av 

vad attityd är. De har kommit fram till att det är en benägenhet att utvärdera något med 

en viss grad av favorisering eller icke favorisering (Eagly & Chaiken, 2007, s. 583). Eagly 

& Chaiken (2007, s. 585) menar att tidigare erfarenhet påverkar en individs attityd till ett 

attitydobjekt och detta är något som Fazio et al. (1989, s. 280-281) håller med om fast de 

använder uttrycket minne istället. 

 

3.2 DEN SVENSKA LAGSTIFTNINGEN 
I Departementsserie 2014:45 (s.35) beskrivs att svenska redovisningsregler är uppbyggda 

som ramlagstiftning vilket innebär att de är skrivna som grundläggande principer med 

vissa minimikrav. Därutöver finns kompletterande normgivning som exempelvis god 

redovisningssed och uttalanden från organisationer och myndigheter som exempelvis 

Bokföringsnämnden. 

 

Lagförslagen är viktiga att lyfta upp i teorin eftersom de dels aktualiserar studien men 

också för läsarens förståelse. Lagförslagen lyfts upp i enkäten och en del av frågorna 

relaterar direkt till dem och det kan därför vara bra att klargöra innebörden av 

lagförslagen, eftersom denna innebörd åsyftas i och med nämnandet av lagförslagen. 

Lagförslagen kan också ha en påverkan på de attityder som respondenterna har. 

 

I och med EU-direktivet som nämndes i problembakgrunden har ett nytt lagförslag 

utarbetats gällande företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy. 

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2016 vilket innebär att den för första gången 

tillämpas på räkenskapsår med början efter 31 december 2016 (Departementsserie 

2014:45, s.5). Reglerna i EU:s ändringsdirektiv angående redovisning av icke-finansiell 

information och mångfaldspolicy är mer utförliga än gällande svensk rätt (bl.a. 

årsredovisningslagen, ÅRL). Kraven på vad som ska upplysas om går djupare än 

redovisningsområdets nuvarande gränser då information ska lämnas som behövs för att 

förstå vilka konsekvenser av ett företags verksamhet, t.ex. vad gäller mänskliga 
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rättigheter (Departementsserie 2014:45, s.52). Som en följd av detta finns det ett behov 

av att komplettera årsredovisningslagen. 

 

Nedan finns en sammanställning i punktformat över de för studien viktigaste föreslagna 

ändringarna i svensk lagstiftning: 

 Kravet på hållbarhetsrapportering bör omfatta stora företag och företag av allmänt 

intresse. (Departementsserie 2014:45, s.49) 

 Kategoriseringen av företag i ÅRL bör göras om för att i större omfattning 

motsvara EU:s direktiv. Detta innebär att gränsen för stora företag skulle vara alla 

företag som uppfyller två av följande tre kriterier: medelantalet anställda 

överstiger 250; balansomslutningen uppgår till mer än 175 miljoner kronor, eller; 

företagets redovisade nettoomsättning uppgår till mer än 350 miljoner kronor. 

(Departementsserie 2014:45, s.41) 

 Rapporten ska kallas hållbarhetsrapport. (Departementsserie 2014:45, s.49) 

 Hållbarhetsrapporten ska ingå i förvaltningsberättelsen eller utgöra en handling 

separat från årsredovisningen. Om hållbarhetsrapporten görs skild från 

årsredovisningen ställs vissa krav på offentliggörandet då den antingen ska 

offentliggöras tillsammans med förvaltningsberättelsen eller genom att vara 

tillgänglig på företagets webbsida inom 6 månader. (Departementsserie 2014:45, 

s.53-54) 

 Hållbarhetsrapporten ska granskas av företagets revisor. Revisorns ska kontrollera 

om rapporten upprättats och på vilket sätt den upprättats (separat eller till 

förvaltningsberättelsen) och skriva yttrande. Hållbarhetsrapporten ska inte 

granskas utöver revisorns kontroll. (Departementsserie 2014:45, s.54) 

 Hållbarhetsrapporten ska innehålla information om följande områden: miljö, 

sociala förhållanden och personal, motverkande av korruption samt respekt för 

mänskliga rättigheter. Upplysningar ska ingå om företagets affärsmodell, policy i 

miljöfrågor, resultat av policyn, betydande risker inom dessa frågor och företagets 

aktion för att hantera dem samt övriga relevanta upplysningar. (Departementsserie 

2014:45, s.49-50) 

 En mångfaldspolicy i styrelsen ska ingå i bolagsstyrningsrapporten och om det 

inte finns en policy för mångfald ska detta motiveras. Beskrivningen av 

mångfaldspolicyn ska innehålla mål, tillämpning och resultat. (Departementsserie 

2014:45, s.59) 

 

Ett av de främsta målen med EU:s direktiv är att höja nivån genom öppenheten på den 

information som lämnas om sociala, ekonomiska och miljörelaterade aspekter för berörda 

företag i alla medlemsstater (Departementsserie 2014:45, s. 38). Detta menar de kommer 

öka förtroendet hos både konsumenter och investerare. De specifika kraven på vilken 

information som ska ingå i rapporten gör att det kommer att bli lättare för investerare att 

jämföra olika företags rapporter, samtidigt som det ger lika villkor för de noterade 

företagen (Departementsserie 2014:45, s. 46-47). 

 

3.3 HÅLLBARHETSRAPPORTERING 
Hållbarhetsrapportering är det attitydobjekt vi önskar undersöka hos respondenterna. Det 

är därför på sin plats att skriva lite om hållbarhetsrapporteringens utveckling utifrån 

hållbarhetsredovisningen, hur området ser ut i dag, nämna lite forskning på området samt 

beröra hållbarhetsredovisning från ett företagsperspektiv. 
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Idén om hållbarhetsredovisning anses ha dykt upp för första gången år 1987, i samband 

med utgivandet av Bruntlandrapporten (Bebbington et al., 2014, s. 4). Bruntlandrapporten 

utarbetades under 1987 av FN:s världskommission för miljö och utveckling och syftade 

till att lösa världens miljö- och resursproblem genom att införa begreppet “hållbar 

utveckling” (Nationalencyklopedin). I rapporten definieras hållbar utveckling som 

“development that meets the needs of the present without compromising the ability of 

future generations to meet their own needs” (UNWCED, 1987, s. 8). 

 

Det har de senaste åren blivit mycket vanligare att företag försöker redovisa de sociala, 

miljömässiga och ekonomiska aspekterna och området har utvecklats mycket varför det 

kan vara nödvändigt med en ny beskrivning av området (Bebbington et al., 2014, s. 5). 

Nuförtiden pratas det mer om social rättvisa, ekologisk säkerhet och ekonomisk 

återhämtningsförmåga som aspekter av hållbar utveckling. Bebbington et al. (2014, s. 6) 

beskriver social rättvisa och mänsklig utveckling med två infallsvinklar, den ena i 

kontexten av “Millennium Development Goals” skapad av FN som fokuserar på åtta 

områden som påverkar alla människor på jorden och den andra är om minimivillkor för 

blomstrande som är en nödvändighet för att uppfylla FN:s utarbetade mål. Ekologisk 

säkerhet innefattar en identifiering av planetens tillgångar och hur vi tillsammans kan 

agera för att rädda det som räddas kan samt en inramning av ekosystemtjänster som måste 

bibehållas för att människor och andra raser ska överleva och blomstra (Bebbington et 

al., 2014, s. 6). 

 

Den sista aspekten som kan benämnas som ekonomisk återhämtningsförmåga handlar om 

hur vi kan gå ifrån de finansiella mått som idag skapar starkt vinstfokus som i mångt och 

mycket står i vägen för hållbar utveckling (Bebbington et al., 2014, s. 9). Vad har då gjorts 

inom redovisningen för att anpassa sig efter hållbarhetstänket? Det finns flera olika 

initiativ som dykt upp för att förändra det sättet vi tidigare rapporterat på, och till stor del 

fortfarande rapporterar på. De kanske mest kända standarder som utvecklats är Global 

Reporting Initiative (GRI) och International Integrated Reporting Council (IIRC). 

 

GRI började utvecklas 1997 i Boston (Öhrlings PWC, 2008, s. 12). GRI har sedan 

uppdaterats ett antal gånger och den senaste versionen kallas G4 (Global Reporting 

Initiative, 2013, s. 3). G4 ger vägledning kring hur hållbarhetsinformation ska presenteras 

i olika rapporteringsformat som exempelvis fristående rapportering, online-rapportering, 

och integrerad rapportering (GRI, 2013, s. 3). Nyheten med G4 är att standarden är mer 

användarvänlig och att den lägger ett större fokus på väsentlighet ur företagets och dess 

huvudsakliga intressenters perspektiv (GRI, 2013, s. 3). 

 

International Integrated Reporting Framework är en annan standard som är på 

frammarsch inom hållbarhetsredovisningen. Standarden ges ut av IIRC som är en global 

koalition av tillsynsmyndigheter, redovisningsbranschen, normgivare, företag, 

investerare samt icke-statliga organisationer (IIRC, 2013, s. 1). Huvudsyftet med 

integrerad rapportering är att visa intressenterna hur värde på sikt skapas inom företaget 

genom att beskriva relationer med den externa miljön och de olika kapitalen inom 

företaget (IIRC, 2013, s. 4). Rapporten kan skrivas fristående eller integreras med annan 

rapport (IIRC, 2013, s. 4). Det finns också andra standarder som fokuserar på 

hållbarhetsredovisning och bland dessa kan nämnas Greenhouse Gas Protocol och EU 

Emission Trading System (EU ETS) som båda fokuserar på utsläpp av koldioxid. 
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3.3.1 HÅLLBARHET I FÖRETAGSVÄRLDEN 
Företag är en viktig del av arbetet med att förbättra förhållanden i världen som relaterar 

till mänskliga rättigheter, hushållande med jordens resurser och det rådande klimathotet. 

Flera källor, exempelvis Lynch et al. (2014, s. 19) och Lozano & Huisingh (2011, s. 99) 

menar att allt fler företag hållbarhetsrapporterar idag. I vissa länder, exempelvis Finland, 

Danmark, Australien, Storbritannien och Sydafrika, finns lagstiftning kring 

hållbarhetsrapportering medan det i andra länder är frivilligt, till exempel i USA (Lynch 

et al., 2014, s. 20). Redovisningen av informationen har blivit mer helhetsinriktad och 

integrerad i företagen vilket kan vara grunden till ett förändrat företagsbeteende där 

företagen väljer ett långsiktigt fokus på hållbar utveckling genom att till exempel välja att 

utbilda sin personal eller kommunicera med samhället (Lozano & Huisingh, 2011, s. 106). 

 

Åsikterna går isär lite om vilka som hållbarhetsrapporterar. Thoradeniya et al. (2015, s. 

1122), som undersökt företag på Sri Lanka, menar att det är börsnoterade bolag som 

hållbarhetsrapporterar medan Lynch et al. (2014, s. 20) menar att även om det mestadels 

är listade företag som hållbarhetsrapporterar syns även en trend mot 

hållbarhetsrapportering på mindre företag. Skillnaderna tror vi beror på region. Det 

främsta motivet till att CSR-rapportera menar företagen är att bättra på sitt rykte genom 

större transparens (Lynch et al., 2014, s. 20; Thoradeniya et al., 2015, s. 1124). Andra 

faktorer är bland annat för att inkludera etiska aspekter i verksamheten, skapa innovation 

och inlärning, minska risker, öka värdet för aktieägare, öka möjligheten till att samla 

kapital, stärka sin marknadsposition, spara på kostnader och stärka relationer med stat 

och leverantörer (Lynch et al., 2014, s. 20-21). De största fördelarna med CSR-

rapportering menar de flesta företagen är innovation och förbättrad prestation (Lynch et 

al., 2014, s. 21). 

 

Lu & Taylor (2016, s. 4) lyfter fram fördelar med att investera i åtgärder för att minska 

föroreningar där framtida kostnadsreduktioner, ökad effektivitet och minimerade 

framtida skulder är något som ökar värdet för företaget. Ett företag som investerar i 

åtgärder för att minska föroreningar framstår som mer ansvarstagande vilket bättrar på 

företagets anseende som därmed kan leda till högre försäljning (Lu & Taylor, 2016, s. 4). 

Lu & Taylor (2016, s. 13) kommer fram till att investering i hållbarhetsutveckling, främst 

vad gäller miljöansvar, förbättrar företagens finansiella resultat. Miljöåtgärder förbättrar 

relationen till företagets olika intressenter, samhället och lagstiftare och marknaden 

belönar i det långa loppet företag som hållbarhetsrapporterar (Lu & Taylor, 2016, s. 13). 

 

Lynch et al. (2014, s. 21) säger att 82 % av G250-företagen rapporterade enligt GRI-

standarden år 2013. Moneva et al. (2006, s. 122) menar att det med GRI-riktlinjerna är 

möjligt för företag som följer dessa riktlinjer att dölja icke miljövänliga operationer och 

att det faktiskt finns praktiska exempel på detta. De menar att alla inte medvetet feltolkar 

riktlinjerna då det är ganska lätt att inte få med hela konceptet om hållbarhetsutveckling. 

Företag rapporterar ofta grunduppgifter som rör “Triple Bottom Line”-indikatorer 

(sociala, miljömässiga och ekonomiska faktorer) enligt riktlinjerna men förbiser de 

effekter som företagsaktiviteterna medför vilket därför skapar ett glapp mellan de effekter 

företagets verksamhet medför och företagets prestation (Moneva et al., 2006, s. 122). 

Dock bör det påpekas att GRI-riktlinjerna har uppdaterats efter att denna artikel skrevs 

men det kan ändå vara intressant med påståendet om praktiska bevis på att det finns 

företags om väljer att lämna oärliga uppgifter. 
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Trots att de flesta företag inom G250 och N100 använder sig av GRI så menar Lynch et 

al. (2014, s. 21) att integrerad rapportering är den standard med bäst utvecklingspotential. 

En svårighet för företaget med att införa integrerad rapportering är att företaget måste 

samverka på intern nivå där olika avdelningar som intern revision, finansiering, IT etc. 

måste samarbeta (Lynch et al., 2014, s. 22). När kunskapen inte finns inom företaget så 

anlitas experter, t.ex. revisionsfirmor, för att fastställa interna processer som fungerar för 

CSR-rapportering (Lynch et al., 2014, s. 22). 

 

90 % av cheferna för 300 globala företag anger att klimatförändringar är en viktig fråga 

för dem och den högst ansvariga personen för klimatfrågor är ofta en befattningshavare 

eller styrelseledamot, ofta med en titel som ”chef för hållbar utveckling”, eller CSO som 

är en förkortning av det engelska uttrycket “Chief Sustainability Officer” (Lynch et al., 

2014, s. 20). Detta är en tjänst som enligt Peters & Romi (2015, s. 165) blir allt vanligare 

på företag. På 30 % av de 300 globala företagen utgör en sådan hållbarhetstjänst en 

heltidsanställning och 79 % av de hållbarhetschefer som inte var VD eller 

styrelseledamöter rapporterade till en sådan (Lynch et al., 2014, s. 20). 

 

Thoradeniya et al. (2015, s.1122) har tittat på chefer och deras intentioner att 

hållbarhetsredovisa och kommer fram till att chefernas intention påverkas av deras 

personliga attityd till värdet av hållbarhetsredovisning, huruvida de tror att intressenter 

innanför och utanför företaget accepterar hållbarhetsredovisning samt hur de ser på 

tillgängligheten av resurser och brist på hinder. Chefers uppsättning av övertygelser 

(uppfattning om kontroll, beteende och normativa föreställningar) har en positiv relation 

till attityder, upplevd beteendekontroll och subjektiva normer vilket i sin tur påverkar 

intentionen att engagera sig i hållbarhetsredovisning (Thoradeniya et al., 2015, s.1122). 

Subjektiva normer var den viktigaste faktor för listade företag där även utbildning hade 

en påvisad positiv roll för hållbarhetsredovisning (Thoradeniya et al., 2015, s.1122). 

 

3.4 KONSTRUKTIONEN AV NYA TJÄNSTER  
Ett skifte hos investerare och kunder vad gäller deras värdegrund har ökat medvetenheten 

om miljö och sociala förhållanden. Detta är något som företagen märkt av och börjat 

anpassa sig efter då de insett att det finns en långsiktig vinst, både miljömässig och 

ekonomisk, med att värna om människor och miljö (KPMG, 2012). Anpassningen innebär 

att företagen lägger mer pengar och tid på CSR-frågor och att kommunicera resultatet av 

detta arbete till sina intressenter (Lynch et al., 2014, s. 19). 

 

Enligt Lynch et al. (2014, s. 22) är CPAs (Certified Public Accountants), alltså revisorer, 

naturliga kandidater till att leverera tjänster som behandlar icke-finansiell CSR-

information eftersom de redan tillhandahåller liknande tjänster för finansiell information. 

De är också viktiga i den vidare utvecklingen av tjänster som behandlar 

hållbarhetsrapportering (Lynch et al., 2014, s.23). Tjänster som CPAs kan utföra är 

hållbarhetsstandardsättning, CSR-strategi, utvärdering av regelverk, design och 

implementering av informationssystem, analyser av risker och möjligheter med 

hållbarhet, genomgång av värdekedjan med ett hållbarhetsperspektiv, hållbarhetsrevision 

(sustainability assurance) samt skattelättnader och kreditomdömen (Lynch et al., 2014, s. 

23). 

 

Angående de som utger hållbarhetsrapporter, nämligen företagen, har Simnett et al. 

(2009) behandlat detta i sin studie där de har tittat på företags beslut att anställa en extern 
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part för att granska hållbarhetsrapporten. Resultatet visar att företag som verkar inom 

branscher där aktiviteten syns tydligt för allmänheten, t.ex. inom finans, gruvdrift och 

allmännytta (företag som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner), är mer benägna att 

anställa externa granskare av sina hållbarhetsrapporter (Simnett et al., 2009, s. 965). 

Studien visar också att beslutet att anlita extern granskning är viktigare än beslutet kring 

vilken extern part som anlitas (revisor eller icke-revisor), men att det är vanligare för 

företag med hemvist i mer intressentorienterade länder att anlita någon från 

revisionssidan (Simnett et al., 2009, s. 965). 

 

För att bättre förstå utvecklingen av hållbarhetsredovisningstjänster har O’Dwyer (2011) 

gjort en studie som fokuserar på två saker; 

1. hur utövare av rådgivnings-/granskningstjänster, främst revisorer, försökt bygga 

praxis kring hållbarhetsredovisning 

2. hur, och till vilken grad, utövares försök att utveckla denna praxis och göra den 

reviderbar har lyckats 

 

Enligt O’Dwyer (2011, s.1230) har Big Four en ledande position i utvecklingen av de nya 

tjänsterna och står för 70 % av marknaden för hållbarhetstjänster inom G250 företag, där 

för övrigt 93 % av dem rapporterar om CSR (Corporate Social Responsibility) (Lynch et 

al., 2014, s. 20). Anledningen till att Big Four är ledande menar han är att på grund av att 

de stora revisionsbyråerna lyckats överföra den kunskap de har om revision till nya, icke 

finansiella områden som hållbarhetsredovisning. Med ett växande intresse för 

hållbarhetsredovisning och mer inblandning från revisorerna har det smugit sig in i 

standardsättarnas dagordning (O’Dwyer, 2011, s.1230-1231). 

 

Det har visat sig vara svårt att utveckla hållbarhetstjänster och speciellt att få dem 

reviderbara. Det har funnits svårigheter med att överföra tankesätt och traditionella 

revisionstekniker till hållbarhetsområdet vars miljö och data inte lämpar sig för 

traditionell finansiell analys (O’Dwyer, 2011, s.1259). De första försöken att lösa 

problemen baserades alldeles för mycket på subjektivitet (O’Dwyer, 2011, s.1259-1260). 

Andra parter på marknaden, som inte varit revisorer utan snarare rådgivare, har också 

varit med och utvecklat dessa nya tjänster och har haft vissa meningsskiljaktigheter med 

revisorerna (O’Dwyer, 2011, s.1260). Icke-revisorer menade att de bidragit med 

innovation, samtidigt som de kritiserat revisorerna och deras “smala” tillvägagångssätt. 

Revisorerna i sin tur menade att icke-revisorernas utveckling av tjänsten, med innebörden 

att förändra företagspraxis till fördel för företag och dess intressenter, riskerade att bryta 

mot oberoendekriteriet.  

 

Målen med dessa hållbarhetstjänster har utvecklats av flera parter, främst revisorer, 

standardsättare och andra oberoende institut med intresse för hållbarhet och företagande 

(O’Dwyer, 2011, s.1237). Det främsta målet med hållbarhetsredovisning har varit att alla 

intressenter ska beaktas och alltså inte bara aktieägare som annars är vanligt. För att kunna 

ge alla intressenter en trovärdig och informativ hållbarhetsrapport är det viktigt att 

särskild hänsyn tas till relevans, reliabilitet samt fullständighet. Ett annat mål har enligt 

O’Dwyer (2011, s. 1238) varit att få in revisorer i arbetet med hållbarhetsredovisning och 

det är också därför som “Big Four” har blivit så pass ledande som de är idag. Denna 

dominans menar författaren kommer öka i framtiden dels på grund av andra icke-

specialiserade rådgivare som drar sig ur när företagen föredrar de större aktörerna och 

dels på grund av införandet av standarden IR (integrated reporting) som utges av 

“International Integrated Reporting Committee” (IIRC). Även Lynch et al. (2014, s. 21) 
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pratar om att integrerad rapportering är framtiden där gemensamma mått måste utvecklas 

för att komma upp i samma trovärdighet som finansiell data. 

 

Något som också påverkar arbetet med hållbarhetsrapportering och kanske främst 

kvaliteten av en sådan är kontorsstorlek. Francis & Yu (2009) diskuterar revisionskvalitet 

inom Big Four kontor i USA. Resultatet visar att de större kontoren utför revisioner som 

resulterar i högre kvalitet på arbetet (Francis & Yu, 2009, s. 1549). På en arbetsplats med 

många anställda finns det fler kollegor att rådfråga och det verkar vara en 

nyckelkomponent för kvaliteten. Det säger dock ingenting om att kvaliteten på de små 

kontoren på något vis skulle vara dålig (Francis & Yu, 2009, s. 1522). Det bör också 

påpekas att det finns vissa begränsningar med studien, först och främst har 

undersökningen fokuserat på en viss klientgrupp som kallas “public company (SEC)” 

vilket innebär företag på aktiemarknaden som regleras av Securities and Exchange 

Commission. Undersökningen omfattar alltså inte privata företag. En annan begränsning 

är att de stora kontoren får hela ansvaret för uppdragen i denna undersökning oavsett om 

små kontor skulle ha hjälpt till med det specifika uppdraget (Francis & Yu, 2009, s. 1522). 

Francis & Yu (2009) fokuserar på revisionskvalitet men detta skulle enligt oss även kunna 

vara tillämpligt på revidering av hållbarhetsrapporter och kvalitén på dessa.  

 

Samtidigt som revisionskvaliteten enligt denna teori ska öka på större kontor så finns det 

information om att det kanske inte är så bra kvalitet på hållbarhetsrapporterna (oavsett 

kontorsstorlek). Lynch et al. (2014, s. 22-23) säger att 59 % av G250-företag och 38 % 

av N100-företag anlitar någon att granska deras CSR-information men trots detta är det 

en fjärdedel av alla dessa företag som får göra rättelser av informationen. Detta enligt 

författarna visar på den branta inlärningskurva som möter både leverantörer av dessa 

tjänster och företagen som hållbarhetsrapporterar. 

 

Med denna teori vill vi öka förståelsen för hur nya hållbarhetstjänster kommit till, i vilket 

syfte och slutligen vilka aktörer som dominerar marknaden. Studien av Francis och Yu 

(2009) har endast gjorts på Big Four kontor i USA men vi väljer att ta med en del från 

denna artikel ändå. De stora företagen i Sverige som omfattas av de nya lagförslagen 

anser vi kan ses som liknande de företag som förekommer i undersökningen, i alla fall i 

förhållande till respektive huvudmarknad. Vi väljer också att dra parallellen till andra 

revisionsfirmor än Big Four, det vill säga att storleken på kontoren har en avgörande del 

i hur välbekant en revisor är med hållbarhetsredovisning snarare än vilket företagsnamn 

de jobbar under. Anledningen till att vi vill särskilja både på kontorsstorlek och huruvida 

revisorn jobbar på Big Four eller inte är för att alla byråer inte riktar in sig på samma 

klienter, och att ett arbete på Big Four inte nödvändigtvis innebär att den anställda kan 

mer om hållbarhetsredovisning än anställda på andra firmor. 

 

3.5 AGENTTEORIN 
Förhållandet mellan företagsledningen och företagets intressenter vill vi förklara genom 

agentteorin. Denna teori tydliggör även vilken roll revisorn har i detta förhållande och 

vilket ansvar som vilar på revisorn. Definitionen av agentteori är: “agency theory is a 

branch of game theory that studies the design of contracts to motivate a rational agent to 

act on behalf of a principal when the agent’s interest would otherwise conflict with those 

of the principal” (Scott, 2003, s. 305). 
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Parterna i detta förhållande är alltså “principals” och “agents”. Principals är företagets 

ägare som bidrar med kapital till företaget och agents är företagsledningen som sköter 

förvaltningen av kapitalet, åt ägarnas vägnar (Eilifsen et al., 2014, s. 5). I denna studie 

ligger bland annat denna teori till grund för att förstå vikten av förhållandet mellan 

revisorer och företag och hur detta förhållande kan eventuellt komma att påverkas utav 

lagförslagen. 

 

Revision uppkom då samhällsutvecklingen ledde till moderna organisationer där ägare 

valde att anställa en företagsledning för att förvalta företaget, något som resulterade i att 

Principal- Agent förhållanden uppstod (Eilifsen et al., 2014, s. 5). Ägarna bidrar med 

kapital till företaget, skapar incitament och bär en risk (Lambert 2001, s. 6). Agenterna 

(företagsledningen) förvaltar ägarnas kapital, tar beslut för ägarnas räkning och bär också 

en risk (Lambert 2001, s. 6). Ägarna väljer att inte vara aktiva i företagets ledning och 

därför uppstår agentproblemet (Healy & Palepu, 2001, s. 409). 

 

Om ägarna och företagsledningen har olika incitament leder det till en intressekonflikt, 

eftersom att deras respektive intressen kan innebära olika mål (Eilifsen et al., 2014, s. 6). 

Enligt Lambert (2001, s. 5-6) finns några orsaker som är typiska för intressekonflikter 

som till exempel att agenten utnyttjar resurser i egen användning eller konsumtion, 

agenten förväntar sig inte vara anställd hos företaget en längre period vilket resulterar i 

att agenten har ett kortsiktigt perspektiv, och agenten och ägarna har olika nivåer på 

riskbenägenhet. 

 

Exempelvis kan intressekonflikten innebära att agenten väljer att fokusera på ekonomisk 

vinst om agentens bonus eller kompensations är kopplat till måttet, det ger agenten 

incitament att manipulera de finansiella rapporterna (Eilifsen et al., 2014, s. 6). Det 

behöver inte vara finansiella variabler som används som resultatmått utan även icke-

finansiella så som kundtillfredsställelse och produktkvalitet (Sundgren et al., 2013, s. 47). 

 

3.5.1 INFORMATIONSASYMMETRI 
Principal-Agent förhållandet utgår ifrån en informationsasymmetri då företagsledaren 

sitter på en större mängd information än ägarna (Eilifsen et al., 2014, s. 6). Enligt Bartov 

& Bodnar (1996, s. 398) ger en högre nivå av informationsasymmetri även högre 

transaktionskostnader. I botten uppstår informationsrisken då agenten innehar en sådan 

position att det är möjligt att manipulera rapporter i egen vinning, detta då ägarna inte är 

aktiva inom företaget och inte observerar företagets operationer (Eilifsen et al., 2014, s. 

6). Risken finns alltså att agenten handlar utifrån incitament och kan utnyttja den 

informationsasymmetri som existerar. Riskerna minskar genom att revisorn kontrollerar 

informationen som företagsledaren lämnar/inte lämnar (Eilifsen et al., 2014, s. 6). 

 

Informationsasymmetrin och agentproblemet har resulterat i att det efterfrågas även 

information inom miljöområden (Beyer et al., 2010, s. 296). Information kan väljas att 

lämnas av egna incitament eller tvunget av lag. Enligt Milgrom (2008, s. 130-131) väljer 

företag att frivilligt lämna information om produkten ifall om det är en fördel för 

företaget, men om köparens beslut inte beror på informationen finns det ingen anledning 

för företaget att utelämna denna information. Författarna Healy et al. (1999, s. 511-512) 

visar i sin studie att företag som lämnar en större mängd information finner fördelar i 

högre aktiepris, ökat institutionellt ägande, ökad aktielikviditet samt ökat antal följande 

analytiker. En nackdel vid det frivilliga lämnandet av information är dock att företagen 
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kan välja selektivt vilken information som delas. Informationens trovärdighet kan 

ifrågasättas då företag kan ha egna incitament att ge ut viss information (Healey et al., 

2001, s. 425). 

 

I en studie utförd av Fishman & Hagerty (2003, s. 46) visade det sig att obligatoriskt 

lämnande av information gynnar individer som förstod informationen medan det inte 

spelade någon roll för individer som inte förstod. Däremot visade studien att 

utelämnandet av informationen kunde vara skadligt för företaget. Vidare har Ball et al. 

(2012, s. 163) funnit att information som bekräftas av revisor inte kan ersättas med 

frivillig information utan att obligatorisk och frivillig information måste ses som 

komplement till varandra. Genom att en utomstående revisor bekräftar företagets 

obligatoriska information och att företaget lägger ner större resurser på att ge ut frivillig 

information så som prognoser, ökar det trovärdigheten i prognoserna, detta enligt 

intressenterna. 

 

Motivationen till vikten av en oberoende revisor är incitamentproblem vilket gör att 

företagsledaren inte ses som pålitlig vid lämnandet av trovärdiga rapporter (Lambert 

2001, s. 4).  Revisorn utgör en oberoende part som ger intressenter en försäkran om att 

företagets finansiella rapporter följer de gällande lagarna (Healy & Palepu, 2001, s. 415) 

och ska objektivt granska informationen lämnad av företagsledaren (Eilifsen et al., 2014, 

s. 12). Detta ska leda till ökad trovärdighet hos företagsledningens rapporter och trygghet 

till företagets intressenter (Eilifsen et al., 2014, s. 6). 

 

Lagförslaget som presenteras av svenska regeringen ska, som tidigare nämnt, ge mer 

information till intressenter. För företaget innebär hållbarhetsrapportering ett alternativ 

till kortsiktigt perspektiv fokuserat på ekonomisk vinst (Lozano & Huisingh, 2011, s. 99). 

Schubert & Blasch (2010, s. 2799) diskuterar att framställningsprocessen kan skilja 

mellan samma kategori av produkt vilket resulterar i till exempel olika nivåer av social 

och miljömässig påverkan. På grund av att detta inte presenteras av företagen uppstår det 

en informationsasymmetri som gör att konsumenten inte är fullt medveten (Schubert & 

Blasch, 2010, s. 2800). Agentteorin förklarar hur förhållandet mellan agent och ägare har 

resulterat i en informationsasymmetri och att revision är nödvändigt. Revision är en 

försäkring gentemot företagets intressenter och företag kan visa sin trovärdighet genom 

att frivilligt anställa en revisor. 

 

Men i lagförslaget som har presenteras nämns det inte att revisorn är tvungen att granska 

innehållet i en hållbarhetsrapport trots att revisorns roll ska fungera som en 

kvalitetssäkring av rapporterna. Det är därför viktigt att se hur säkra denna yrkesgrupp 

känner sig inför arbetet med hållbarhetsrapportering. Genom att applicera denna teori i 

vår studie kan vi utforma frågor som ger oss svaren på vilken effekt både revisorerna och 

företagen tror hållbarhetsrapportering kommer att ge. Företagen blir genom lagförslagen 

tvingad att lämna ut en viss typ av information vilket kan ses som en fördel respektive 

nackdel beroende på företagens olika verksamheter och aktiviteter. Det är därför 

intressant att till exempel se om möjligt företagets bransch eller andra relevanta variabler 

påverkar deras ställningstagande gentemot hållbarhetsrapportering. 
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3.6 KUNSKAP 
Kunskap är ett begrepp som återfinns i vår problemformulering och behöver därför 

undersökas. Då kunskap är ett begrepp som är mångtydigt väljer vi att definiera 

begreppet mer specifikt. 

 

Gustavsson (2000, s. 30) argumenterar för att det finns tre huvudsakliga typer av kunskap, 

en uppställning som stöds av Otfried & Fernbach (2010, s. 11), varav en kallas för 

teoretisk-vetenskaplig kunskap (episteme).  I “episteme” argumenteras att ur forskning 

framkommer vetenskaplig kunskap, det vill säga att forskning producerar ny kunskap 

(Gustavsson, 2000, s. 35). Kunskapen ska inte vara beroende av tid eller rymd utan istället 

söker man efter generella lagar (Peterse & Olsson, 2015, s. 1583).  Denna typ av kunskap 

kan leda till nya upptäckter inom sidor av verkligheten som ännu inte är utforskade, så 

som förändringar i samhället och människans beteende (Gustavsson, 2000, s. 35). Detta 

är alltså den slags kunskap som denna studie eftersträvar att utvinna. 

 

Den andra typen av kunskap kallar Gustavsson (2000, s. 101) för praktisk-produktiv 

kunskap (techne). Denna typ av praktiska kunskap har sin utgångspunkt i människors 

handlingar och reflektioner (Peterse & Olsson, 2015, s. 1583). Då yrken har blivit mer 

specialiserade och kräver en viss typ av kunskap har praktisk kunskap blivit väldigt 

aktuell (Gustavsson, 2000, s. 103). Den praktiska kunskapen handlar alltså om att kunna 

utföra en aktivitet där “man vet vad man gör” och kunna förklara det som gjorts 

(Gustavsson, 2000, s. 105). Här finns det konkreta frågor som människan söker kunskap 

för att lösa (Peterse & Olsson, 2015, s. 1583). När människan inte besitter kunskap kring 

ett utförande uppkommer tvivel och osäkerhet som kan visa sig i till exempel irritation 

och obehag (Gustavsson, 2000, s. 140). 

 

Vidare nämner Gustavsson (2000, s. 121) att kunskapen även är personligt integrerad, det 

vill säga att bakgrundskunskap så som traditioner vid uppväxten, stödjer människan sig 

mot vid grundandet av ny kunskap. Enligt Fransson & Gärling (1999, s. 371) så kan detta 

vara en anledning till varför yngre personer är mer medvetna om miljöhot, då de inte är 

lika integrerade i samhällsordning som existerar. 

 

Den tredje typen av kunskap benämner Gustavsson som kunskap som praktisk klokhet 

(fronesis) och har också sin utgångspunkt i praktisk kunskap (Gustavsson, 2000, s. 159) 

och kan ses som en komplettering till de tidigare nämnda kunskapsformerna (Peterse & 

Olsson, 2015, s. 1584). Detta är en kunskapsform som kan utnyttjas i en viss specifik 

situation, där kunskapen innehåller förmågan att överväga vad som ett bra resultat, hur 

det går att nå det resultatet, utifrån reflektioner (Peterse & Olsson, 2015, s. 1584). 

 

Som märks ovan kan kunskap existera och skapas i olika former och situationer. Det är 

därför viktigt att vi förstår hur denna kunskap kan existera för att kunna utforma ett 

mätinstrument som kan besvara studiens syfte. Kunskap är alltså individuell och kan fås 

genom olika typer av erfarenhet så som studier eller praktiskt utförande. Som presenterar 

ovan kan olika åldersspann vara påverkade av olika ting och trender i samhället vid 

insamling av kunskap. Även om hållbar utveckling är ett uttryck som presenterades för 

många år sedan är det först nu som det har slagit igenom. Detta gäller även 

hållbarhetsrapportering som är en aktivitet som har gått från att vara ett relativt okänt 

fenomen till att idag ha en stor genomslagskraft, och ligger som ett lagförslag. 

Hållbarhetsrapportering innebär för många aktörer en helt ny erfarenhet och med tanke 
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på lagförslagen kommer denna kunskap att efterfrågas i framtiden. Då det är ett relativt 

nytt fenomen är utbildningssektionen en viktig enhet som bidrar med kunskap. 

 

För revisorerna krävs en viss utbildningsnivå för att kunna nå titeln auktoriserad/godkänd 

revisor. Företagen söker efter att anställa personer med rätt kompetens vilket i många fall 

kräver en utbildning. Inom utbildningssektorn sker det utveckling för att kunna anpassa 

sig till vad arbetsgivare efterfrågar och vad som kommer efterfrågas, vilket innebär att 

utbildningsplaner förändras med tiden. Det är därför viktigt att ta hänsyn till vilken 

utbildning revisorerna respektive företagsrepresentanterna besitter och om hållbar 

utveckling behandlats inom denna utbildning. 

 

3.6.1 UTBILDNING 
Wu et al. (2010, s. 521) säger att antalet kurser som behandlar finansiellt beslutstagande 

med hänsyn till mänskliga och ekologiska aspekter har ökat under början av 2000-talet. I 

Bebbington et al. (2014) diskuteras utbildning relaterat till hållbarhetsredovisning, något 

de kallar “SEA” (Social and Environmental Accounting). Dessa utbildningar formas efter 

läroplaner och dessa är inte neutrala eftersom valet av vad som är kunskap inte är ett 

neutralt val (Bebbington et al., 2014, s. 32). Genom dessa läroplaner, gömda i 

underliggande värderingar, tenderar aktieägare att gynnas vilket Bebbington et al. (2014, 

s. 32) menar är orsaken till att kurser om CSR och etik misslyckas med sitt syfte. 

 

Utbildningar kring hållbarhetsredovisning kan se annorlunda ut i olika länder men en 

undersökning från Australien har visat att hållbarhet behandlas som delar av andra kurser 

istället för att vara fristående kurser (Bebbington et al., 2014, s. 36). Kurser inom 

hållbarhet, både vad gäller sociala och miljömässiga aspekter, verkar inte vara en 

accepterad kärnkunskap och utbildningarnas existens beror mycket på anställda individer 

som forskar på området eller har ett relaterat intresse och inte på initiativ från 

beslutsfattare på skolor och universitet (Bebbington et al., 2014, s. 36, 39). 

 

I en studie som gjorts av Wu et al. (2010) undersöker de kursplanerna för 642 olika 

handelshögskolor runt om i världen med fokus på Europa och Nordamerika. Studien visar 

på vissa skillnader mellan världsdelarna. I Europa favoriseras hållbarhetsrelaterade kurser 

som valbara på en högre utbildningsnivå (alltså senare i utbildningen) medan det i 

Nordamerika ofta är obligatoriskt i ett tidigare stadium av utbildningen (Wu et al., 2010, 

s. 528). Detta innebär enligt författarna att man i Nordamerika vill etablera frågan i ett 

tidigt stadium av utbildningen medan man i Europa lägger kurserna på en avancerad nivå 

för mognare studenter (Wu et al., 2010, s. 528-529). I Europa erbjuder 

handelshögskolorna generellt fler hållbarhetskurser än handelshögskolorna i 

Nordamerika (Wu et al., 2010, s. 528). 

 

Bebbington et al. (2014, s.33-35) och Botes et al. (2014, s. 118) är inne på att utbildningen 

idag inte är tillräcklig för att möta framtida utmaningar och att de grundläggande 

värderingarna som styr kursplaner därför måste ändras. Gapet mellan vad forskningen 

kommit fram till är bästa sättet att lära ut hållbarhet i relation till redovisning och vad som 

faktiskt lärs ut på dessa kurser på universitet är ganska stort (Botes et al. (2014, s. 

96).  Hela samhället måste komma i fokus istället för att specifika grupper ska premieras 

och en medvetenhet kring de långtgående konsekvenserna av dagens ekonomiska 

tillväxtfokus måste upp på tablån (Bebbington et al., 2014, s. 41-42). Det finns enligt 

författarna ett behov av högre utbildade människor med inriktning mot 
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hållbarhetsutveckling och den snabbaste förändringen skulle de yrkesverksammas 

inflytande kunna ge. 

 

Trots en del kritik från Bebbington et al. (2014) finns positiva resultat från utbildningar 

som behandlar CSR och hållbarhetsutveckling. De Silva & Pownall (2014, s. 582) har 

funnit att individer med en högskoleexamen är mer positivt inställda till hållbarhet än 

individer som saknar en sådan examen. Att utbildning på generell nivå har en positiv 

korrelation med miljömedvetenhet är något som också tas upp av Fransson & Gärling 

(1999, s. 372). Bebbington et al. (2014, s. 35) lyfter upp en studie där sistaårsstudenter på 

universitetsnivå, efter en obligatorisk teorikurs om redovisning, fått en ökad medvetenhet 

om och ändrade reaktioner till miljömässiga, sociala och redovisningsmässiga frågor. 

Hållbarhetsredovisningskurser förläggs ofta på sista året av utbildningen i de studier som 

exemplifierats i Bebbington et al. (2014, s. 35). 

 

Thoradeniya et al. (2015) har behandlat utbildning i sitt arbete om chefers beteenden vad 

gäller hållbarhetsredovisning och vad som påverkar deras intentioner. Thoradeniya et al. 

(2015, s. 1109) påtalar vikten av att inkludera CSR-kurser och hållbarhetsteori i 

läroplaner för att öka medvetenheten hos framtida chefer vad gäller miljörelaterade frågor 

och hållbarhetsrapportering, detta för att ett positivt samband påvisats mellan utbildning 

och uppfattningen om hållbarhet. Författarna menar också att det med träning går att 

förändra individers övertygelse och attityd och därmed deras beteende. 

 

Anledningen till att vi tycker att det är intressant att ta upp utbildning är för att vi ser 

utbildning som ett sätt att skaffa kunskap. Det finns flera källor som nämns ovan som 

påpekar att det finns ett positivt samband mellan just utbildning och attityd (beteenden 

etc.) till hållbarhetsfrågor. Hållbarhetsredovisning har blivit större med åren och vi tror 

därför att utbildningen skiljer sig åt mellan revisorer som arbetat länge och de som är nya 

i branschen. Det kan därför vara bra att veta lite hur utbildningarna är uppbyggda och 

vilken kritik som riktas mot dem. 

 

Kunskap kan fås utifrån olika aktiviteter och denna kunskap är individuell. Vi väljer att 

utnyttja dessa teorier för att finna ifall våra respondenter besitter någon ämnesrelaterad 

kunskap. Den ämnesrelaterade kunskapen skulle kunna komma genom att till exempel 

praktiskt utföra en hållbarhetsrapportering eller genom en utbildningskurs. 

 

3.7 ATTITYDER 
Attityder är viktiga i denna undersökning eftersom det är revisorers och 

företagsrepresentanters attityder vi vill undersöka. Attityder är något som det forskats en 

del kring men ofta i relation till ett specifikt område och ofta tillsammans med andra 

begrepp som kanske inte alltid stämmer in på detta område. Vi vill ge en bild av hur vi 

ser på attityder och hur vi kopplar det till kunskap/erfarenhet. 

 

Författarna Eagly & Chaiken (2007, s. 598) definierar attityd som: “psychological 

tendency that is expressed by evaluating a particular entity with some degree of favor or 

disfavor”. Med denna definition av attityd skapar författarna en paraplydefinition som 

innehåller de viktigaste komponenterna; tendens, enhet (också benämnt som 

attitydobjekt) och utvärdering, där inre tendenser är attityder och skiljs från 

utvärderingens gensvar som är ett uttryck av attityden (Eagly & Chaiken, 2007, s. 582). 

Attityder påverkar alltså vilket beteende som kommer följas efter (Fazio et al., 1989, s. 
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280). Detta gör att det i allra högst grad är relevant att undersöka företags och revisorers 

attityder gentemot hållbarhetsrapportering men tanke på lagförslagen om obligatorisk 

hållbarhetsrapportering. 

 

Vidare menar Eagly & Chaiken (2007, s. 583) att de tre komponenterna innebär att 

människan har en viss tendens att utvärdera attitydobjektet med en viss grad av 

favorisering och icke favorisering, en skala som även stöds av till exempel Guttman & 

Shlomit (1982, s. 161). Utvärderingens gensvar kan vara dold eller öppen där människan 

inte behöver vara medveten om reaktionerna (Eagly & Chaiken 2007, s. 583). Denna 

reaktion är riktad mot attitydobjektet (Guttman & Shlomit, 1982, s. 161). Objektet är 

beroende på vad vi utvärderar, till exempel kan attitydobjektet vara en person som George 

W. Bush (Eagly & Chaiken 2007, s. 583). Enligt Eagly & Chaiken (2007, s. 584) är 

attitydobjektet det som skiljer attityd från andra psykologiska ting som involverar att 

utvärdera gensvar så som humör. 

 

Den tredje komponenten i Eagly & Chaikens (2007, s. 598) definition är tendens. 

Författarna menar att tidigare erfarenhet om ett attitydobjekt som människan besitter sen 

tidigare resulterar i en tendens att svara med en viss grad av positiv eller negativ attityd 

gentemot objektet (Eagly & Chaiken 2007, s. 585). Även Fazio et al. (1989, s. 280-281) 

säger att utvärderingen av ett objekt sker utifrån minnet och utifrån minnet grundas 

attityden. Tidigare erfarenhet kan involvera kognitiva-, affektiva- eller 

beteendeassociationer till attitydobjektet (Eagly & Chaiken 2007, s. 595). Detta innebär 

alltså att bland annat kunskap från tidigare studier eller erfarenheter påverkar en persons 

attityd (Ne, u.å.). De Silva & Pownall (2014) har undersökt individers attityder gentemot 

hållbar utveckling. Resultatet visade att kvinnor hade en märkbart mer positiv attityd till 

miljöfrågor i jämförelse med män, att individer med högre utbildning var mer positiva än 

individer utan och inom denna grupp var även kvinnor mest positiva (De Silva & Pownall, 

2014, s. 582). Ålder var en annan viktig faktor som spelade roll på individens attityd men 

däremot kunde författarna inte hitta något samband mellan attityden och inkomst (De 

Silva & Pownall, 2014, s. 584-585). 

 

Vidare uppmärksammar Fransson & Gärling (1999, s. 371) att medias rapportering av 

information påverkar människors attityder. De mentala associationerna som skapar 

attityden till ett attitydobjekt kan också påverka attityden till ett annat attitydobjekt som 

är relaterat, som till exempel George W. Bush är relaterat till Irakkriget i många 

människors tankar (Eagly & Chaiken 2007, s. 596). Attityder kan variera i styrka och dess 

gensvar beror på detta (Fazio et al., 1989, s. 280). Ju starkare en persons attityd är 

gentemot ett objekt desto mer troligt är det att personen väljer att agera utifrån sin attityd 

(Fazio et al., 1989, s. 281). 

 

Eagly & Chaiken (2007, s. 585) argumenterar för att attityder är något som förändras, 

antingen över kort eller lång tid. Detta stöds av till exempel Fransson & Gärling (1999, s. 

372). Eagly & Chaiken (2007) utnyttjar en paraplydefinition då ny forskning hela tiden 

sker inom attitydforskningen förändras definitionen av attityd beroende på forskare. 

Tydligare definition ger mer trovärdiga mått vid forskning men då kan definitionen bara 

användas i den situationen. 

 

Vårt syfte med denna studie är att finna vilka attityder som existerar så en definition av 

attityder är nödvändig. Som argumenterats ovan är attityder beroende på tidigare 

erfarenheter så som kognitiva-, affektiva- och beteendeassociationer. Om våra 
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respondenter fått kunskap inom det relaterade ämnet, kommer det då att finnas ett positivt 

samband gentemot deras attityd? Som tidigare nämnt finns det studier som bevisar att en 

högre positiv attityd gentemot hållbarhetsrapportering kan resultera ifrån utbildning inom 

området. Därför är det logiskt för oss att välja att undersöka om våra respondenter fått 

utbildning inom området. Attityder kan också påverkas av vad individen uppfattar runt 

omkring sig vilket gör det relevant att undersöka hur hållbarhetsrapportering utnyttjas i 

respondentens omgivning, t.ex. på revisorns byrå. Både Gustavsson (2000) och De Silva 

& Pownall (2014) uppmärksammar att även ålder är en variabel som ska spela in. I denna 

studie vill vi som sagt undersöka vilka attityder företag respektive revisorer har gentemot 

hållbarhetsrapportering då attityder är basen till ett beteende vilket nämndes ovan. Genom 

enkäten vill vi få respondenternas attityder som baseras på medvetna respektive 

omedvetna erfarenheter. 

 

3.8 SAMMANFATTNING OCH 

FORSKNINGSFRÅGOR 
Hållbarhetsfrågor är viktigt på de allra flesta globala företag och blir en större och större 

trend även bland andra något mindre företag. Ett av undersökningens fokus är att ta reda 

på hur svenska företag som kan komma att påverkas av lagförslagen gällande obligatorisk 

hållbarhetsrapportering ser dels på de nya lagförslagen men också på resultaten av att utge 

hållbarhetsrapporter. De källor som används i teoribildningen är inte svenska och därför 

är det av intresse att undersöka om bilden som målas upp i teorin, med de viktigaste 

påståendena/resultaten beskrivna nedan, stämmer in på de svenska företagen. 

 

Det är också av värde att i denna undersökning försöka ta reda på hur många revisorer 

respektive företag som i vårt urval jobbar med hållbarhetsrapportering i nuläget och hur 

pass stort behovet på företag är när det gäller att anlita extern hjälp. Det är också av 

intresse att jämföra revisorer som jobbar på Big Four med de som inte gör det och se om 

det finns en skillnad i huruvida de jobbar med hållbarhetsrapporter eller inte. 

 

I och med agentteorin är det ganska uppenbart att revisorn bidrar till ett bättre 

informationsflöde och transparens mellan företagsledning och ägare varför detta inte 

behöver undersökas. Däremot kan det vara intressant att veta om respondenterna anser att 

hållbarhetsrapportering specifikt kommer att förbättra transparensen ännu mer och leda 

till ett bättre informationsflöde inte bara till ägarna utan även till andra intressenter. Syftet 

är också att undersöka om respondenterna anser att hållbarhetsrapporten, som följer de 

föreslagna reglerna där bland annat granskningen från revisorn är väldigt ytlig, får några 

effekter och i sådana fall om de är positiva eller negativa. Det är här också av intresse att 

undersöka hur respondenterna ställer sig till påståendet av Moneva et al. (2006, s. 122) 

om att oärliga uppgifter förekommer bland företag som använder GRI-standarden. 

 

Kunskap kan fås genom t.ex. utbildning och erfarenhet och därför är det av intresse att 

undersöka vilken kunskap respondenterna besitter, främst när det gäller 

hållbarhetsutveckling/rapportering. Det är viktigt att i denna studie titta på just den 

ämnesrelaterade utbildning som respondenterna fått eller inte fått och jämföra detta med 

de rådande attityderna. Har de med ämnesrelaterad utbildning mer positiv inställning till 

hållbarhetsrapportering och kanske främst en obligatorisk rapportering, och anser de sig 

vara mer förberedda på att jobba med det? Det är paralleller som kan dras från 

diskussionen av Bebbington et al. (2014, s. 35) och Thoradeniya et al. (2015, s. 1109, 

1125) och detta vill vi testa på våra svenska urvalsgrupper. 
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Vi söker efter de ställningstaganden som respondenterna tar i frågor kring hållbarhet och 

hållbarhetsrapportering. Syftet är att se om de svarar med en grad av favorisering eller 

icke-favorisering kring de påståenden som gäller hållbarhetsrapportering som är 

attitydobjektet i denna undersökning, och i vilken styrka dessa attityder existerar. För att 

ta reda på detta används ett antal påståenden om effekterna av hållbarhetsrapportering 

som tidigare forskning påstår existerar. Det är viktigt för oss att ta reda på om 

urvalsgrupperna tror på effekter, vare sig om de är positiva eller negativa, eller om de inte 

tror att hållbarhetsrapportering kommer göra någon skillnad. De effekter som lyfts fram 

relaterar till utfallet för miljö och sociala förhållanden, utfallet för företagen som 

hållbarhetsrapporterar samt utfallet för intressenter. Exempelvis diskuterar Lu & Taylor 

(2016, s. 13) att ryktet och därmed det finansiella resultatet förbättras med miljöåtgärder. 

 

Det finns forskning som lyfter fram olika aspekter kring utbildning och ändrade attityder 

men det finns inte forskning på vilka attityder som råder ute bland revisorer och företag i 

Sverige gällande hållbarhetsrapportering. För att besvara studiens syfte har 

forskningsfrågor utvecklats för att säkerställa att studiens syfte undersöks. Dessa 

forskningsfrågor kommer att följa med i arbetets gång och undersökas i både empiri och 

analys. Dessa forskningsfrågor lyder: 

 

 Vilken attityd har revisorer gentemot hållbarhetsrapportering? 

 Vilken attityd har företagsrepresentanter gentemot hållbarhetsrapportering? 

 Finns det ett samband mellan revisorers och företagsrepresentanters 

ämnesrelaterade kunskaper och respektive grupps attityd? 

 

Dessa frågor är intressanta att undersöka eftersom de tar upp attityderna som råder bland 

de som ska arbeta med hållbarhetsrapporter i Sverige. Med forskningsfrågorna kan vi 

kartlägga de attityder som finns och också titta på om utbildning tycks påverka 

respondenternas attityd på något vis. På detta vis fyller vi den kunskapslucka som 

identifierats samtidigt som vi bidrar med den praktiska aspekten av utbildning i ämnet. 

 

För att besvara frågorna används enkäter uppdelade i olika sektioner. Påståendefrågor 

ställs kring potentiella effekter av hållbarhetsrapportering som lyfts fram i teoridelen, som 

till exempel Lu & Taylor (2016, s. 4) som säger att miljöinvesteringar höjer företagets 

anseende och därmed ökar försäljningen, för att får fram attityder hos båda grupperna. En 

annan sektion av enkäten behandlar respondenternas utbildning och dessa frågor kommer 

att undersökas i relation till attitydfrågorna för att besvara den sista forskningsfrågan om 

vilken påverkan ämnesrelaterad kunskap har på attityder till hållbarhetsrapportering. 

Enkätfrågorna är baserade på de teorier som lyfts fram i detta kapitel och bidrar alltså till 

att besvara dessa tre forskningsfrågor. Forskningsfrågorna är generella i sin natur men 

besvaras genom olika detaljfrågor som aggregeras till en helhet i senare del av arbetet. 
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4. PRAKTISKT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
I detta kapitel kommer den praktiska metod vi valt att använda oss av i denna studie 

presenteras och även motivering till valet. En mer ingående text om hur det slumpmässiga 

urvalet av revisorer och företagsrespondenter gick till väga, hur enkäten är konstruerad, 

den slutliga svarsfrekvensen samt vilket bortfall som drabbade studien och hur den kan 

påverka. Slutligen presenteras den statistiska bearbetningen som skett framför allt genom 

diagram, korstabeller och regressionsanalyser. 

 

4.1 POPULATION OCH URVAL 
Denna studies population är svenska auktoriserade respektive godkända revisorer och 

representanter för företag i Sverige som faller under de svenska lagförslagens krav. Denna 

populations geografiska område är Sverige och insamlingen av urvalet har skett under 

studiens tidsperiod. 

 

Anledningen till varför vi har valt att studera revisorers attityd är för att denna yrkesgrupp 

både har insyn och innehar en viktig roll i näringslivet och att lagförslagen gällande 

obligatorisk hållbarhetsrapportering kommer att beröra denna yrkesgrupp. Med den 

anledningen har vi valt att inkludera hela populationen av auktoriserade/godkända 

revisorer istället för att bara rikta studien mot den grupp revisorer som arbetar med 

hållbarhetsrapportering. Vi har även fått uppfattningen att det är få revisorer i dagsläget 

som arbetar med denna typ av rapportering. Vi tror att om studiens population varit denna 

typ av revisorer så hade resultatet av studien sett annorlunda ut. Dock är en del av syftet 

med denna studie att söka efter en attityd som gäller för hela yrkesgruppen och utifrån 

det motiveras den valda populationen. Anledningen till varför vi väljer att studera 

godkända och auktoriserade revisorer är då det krävs en viss kunskap och erfarenhet för 

att uppnå dessa positioner. Dock innebär revisorsyrket sekretess och objektivitet men 

genom att de svarande kommer vara anonyma och inte kan kopplas till en enskild revisor 

utgör revisorer en bra källa till trovärdig information. Samma resonemang ligger också 

till grund för varför vi har valt företag som vår andra urvalsgrupp. 

 

Lagförslagen gällande obligatorisk hållbarhetsrapportering gäller i allra högsta grad stora 

företag vilket gör det relevant att inkludera denna grupp. Vi har valt att exkludera företag 

som inte berörs av de nya lagförslagen. Anledningen till detta är att vi anser att företag 

som faller inom lagförslagen är mer insatta i vad som krävs av företaget för att uppfylla 

lagförslagen och där av tycker vi att det är viktigt att undersöka deras attityd. Vi tror dock 

att hållbarhetsrapportering i framtiden kan komma att integreras även i mindre företag 

men vi finner det mer aktuellt att söka attityder hos företag som klassas som större enligt 

lagförslagen. Svårigheten med att mäta företags attityder är att företag inte är egna 

personer. Så för att kunna fråga företagen behövde vi finna personer inom företaget som 

besitter en god kunskap om hållbarhetsutveckling alternativt redovisning av företagets 

aktiviteter. Vi kommer att längre ner beskriva denna process och vilka svårigheter vi 

mötte i denna. Precis som revisorerna har även företagsrepresentanterna sekretessavtal 

men för att undvika eventuella etiska problem hos den svarande har vi gjort det tydligt i 

följebrevet att det var personens personliga åsikt vi sökte. Anonymitet är en viktig aspekt 

då det innebär att trovärdig information kan återges från respondenten inom företaget. 
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I denna studie har en urvalsundersökning skett. En totalundersökning kan utnyttjas med 

fördelar vid en liten population eller vid resultatsökning i uppdelade grupper av 

populationen som till exempel områden i en kommun (Dahmström, 2011, s. 76). Vi har 

valt i denna studie att utföra en urvalsundersökning då två stora populationer ska 

undersökas och även om en totalundersökning hade varit att önska är detta inte möjligt 

med hänsyn till limitation i tid och resurser. Med hjälp av dataprogrammet Excel, vår 

slumpmekanism, genererades ett obundet slumpmässigt urval ur målpopulationen. 

Genom ett obundet slumpmässigt urval har alla enheter i vår ram samma sannolikhet att 

bli valda och urvalet är inte påverkat av författarna (Dahmström, 2011, s. 275). Storleken 

på urvalet har en direkt påverkan på studiens resultat. En högre pålitlighet i resultaten 

kräver ett större urval (Moore, 2007, s. 205). Detta har tagits i beaktande vid val av 

urvalets storlek men med hänsyn till studiens begränsningar. 

 

4.1.1 REVISORER 
För att finna de auktoriserade och godkända revisorerna har vi valt att söka i 

Revisorsnämndens register, som fungerat som vår ram. Registret hämtades 2016-02-29 

och öppnades för bearbetning i dataprogrammet Excel. Vid sökning i registret valdes att 

endast resultat av auktoriserade och godkända revisorer skulle visas. Revisorsnämndens 

register (som vi valde att ladda ner) innehöll alltså endast godkända och auktoriserade 

revisorer vilket innebar att vi i hög mån kunde undvika övertäckning och undertäckning. 

Övertäckning innebär att det i ramen finns enheter som inte ingår i populationen och 

undertäckning syftar på att enheter som tillhör målpopulationen inte ingår i ramen 

(Dahmström, 2011, s. 69). I vårt register över auktoriserade och godkända revisorer 

återfanns 3458 stycken enheter, dock existerade det risker med över- respektive 

undertäckning då till exempel registret inte hunnit uppdatera revisorer som nyligen börjat 

vara verksamma utanför Sverige. Vi valde att göra ett slumpmässigt urval genom 

slumpfunktionen i dataprogrammet Excel och valde de 1700 först slumpade revisorerna. 

Av dessa 1700 revisorer fick vi tag i kontaktuppgifter till 1541 stycken, och det var till 

dessa vi skickade ut enkäten.  

 

4.1.2 FÖRETAG 
Vår population är som tidigare nämnts företag som faller inom ramen för de nya 

lagförslagen gällande obligatorisk hållbarhetsrapportering. Då det inte finns något 

register över företag som eventuellt kommer blir påverkade av de nya lagförslagen var 

detta tvunget att göras manuellt med hjälp av den internetbaserade databasen Retriever 

och dataprogrammet Excel. I Retriever gjordes en sökning på vissa kriterier som närmast 

uppfyller de som beskrivs i lagförslagen eftersom de exakta kriterierna inte gick att välja. 

Sökningen gjordes på aktiebolag, ekonomiska föreningar, ideella föreningar och statliga 

och kommunala bolag. Sökningen gjordes också på minst 100 anställda och en 

omsättning på 500 miljoner kronor. Resultatet av detta blev 2162 företag som 

exporterades till Excel. Vid exporten valdes vilken information som skulle hämtas om 

dessa företag och här var uppgifter om antal anställda (aktiebolag), nettoomsättning 

(aktiebolag) och totala tillgångar mest intressanta med tanke på att lagförslagen 

klassificerar företagen enligt dessa kriterier. 

 

Innan slutförandet av exporten till Excel kryssades rutan för “visa enbart bokslutssiffror 

för bolaget” i och sedan för vilka år vi ville se siffror (2012, 2013, 2014 och 2015). Ytterst 
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få företag hade siffror för 2015 och detta skapar en osäkerhet i vårt urval eftersom 2015 

är ett av åren som kriterierna för lagförslagen kommer att baseras på. Vi har därmed 

tvingats använda siffrorna för 2014 och två år bakåt i tiden. Lyckligtvis kan en trend bland 

siffrorna tydas genom att titta på de andra valda åren (2012-2014) som ofta gör det möjligt 

att se vilka företag som troligtvis uppfyller kriterierna även 2015. Ett annat problem som 

dök upp fort var att många bolag i urvalsramen saknade informationen vi behövde kring 

antal anställda, nettoomsättning och totala tillgångar. Dessa två problem utgör en risk för 

över- respektive undertäckning i vår urvalsram. Dock tror vi att denna över- respektive 

undertäckning inte kommer resultera i att studiens resultat blir opålitliga då alla företag 

är så pass stora att de ligger i närheten av kriterierna. 

 

Ett obundet slumpmässigt urval gjordes i Excel på precis samma sätt som för revisorerna. 

Efter det har företagen granskats uppifrån och ned i dokumentet där företag som uppfyllt 

kraven blivit tilldelad en etta och företag som inte uppfyller kraven eller saknar 

information blivit tilldelad en nolla. Alla företag som inte var aktiebolag saknade den 

information som behövdes varför de blev klassade som nollor i listan. 

 

De första 400 företagen som klassades som ettor kom med i vårt urval. För att finna de 

personer som kan tänkas besitta en position som är nödvändig för att besvara enkäten har 

vi ibland behövt gå två steg. Många gånger saknas information på hemsidor om vem eller 

vilka som jobbar med vad på företaget och dessa gånger har växeln eller “infoadresser” 

(allmänna adresser till företag som ofta börjar med ordet info före @) till företag utnyttjats 

för att få en hänvisning till rätt person. Ibland har flera personer (max 3) på samma företag 

fått möjlighet att besvara enkäten eftersom det kan finnas en möjlighet att olika personer 

på företaget med olika positioner tänker och tycker annorlunda. Vi har gjort bedömningen 

att detta inte kommer att influera våra resultat så till den grad att resultatet inte kan ses 

som pålitligt. Detta på grund av att studien söker efter företagsrespondenters attityd och 

inte vilket ställningstagande företaget tar gentemot frågan. Vi ansåg också att det skulle 

vara intressant att se om personer inom samma bransch skulle kunna ha olika attityder. 

Av de 400 företag som kom med i vårt urval nådde vi ut till 231 stycken 

företagsrespondenter, vilka vi skickade ut enkäten till. 

 

4.2 ENKÄTKONSTRUKTION 
Undersökningen är baserad på två elektroniska enkäter, se bilaga 3 och 4, som används 

för att samla in data. Enkäterna är konstruerade genom Umeå Universitets tjänst 

Websurvey och besvaras alltså på Internet. Att genomföra datainsamlingen genom 

webbenkäter är kostnadseffektivt (Trost, 2007, s. 127). Det ger oss också ett verktyg att 

nå alla revisorer oberoende på geografisk täckning. Enkäter är ett vanligt tillvägagångsätt 

vid datainsamling relaterat till attityder (Dahmström, 2011, s. 147). Viktigt vid 

utformning av enkäten är dess struktur. En bra layout som ser inbjudande ut för 

respondenten kan minska bortfallet (Bryman, 2011, s. 233). Vi har arbetat för att erbjuda 

våra respondenter en stilren enkät med tydliga instruktioner för att undvika missförstånd. 

Frågorna är utformade för att ge oss information för att besvara studiens syfte dock har 

det varit viktigt att ta i beräkningarna hur mycket tid som respondenterna kan tänka sig 

lägga ner på att besvara en enkät och hur objektiviteten ska uppfyllas. 

 

Trots att enkäter utnyttjats finns svagheter med dessa. Enligt Bryman (2011, s. 609) 

brukar webbenkäter resultera i låg svarsfrekvens. Vi har försökt motverka detta genom 

en rad olika åtgärder som presenteras nedan. En annan svaghet är att när respondenten 



 

32 
 

skall besvara enkäten finns ingen av författarna närvarande och kan hjälpa till vid 

eventuella frågor (Bryman, 2011, s. 229). För att motverka denna svaghet har vi vid 

konstruktionen av enkäten formulera frågorna på ett sådant sätt att det är tydligt för 

respondenterna vad som efterfrågas. Då syftet är relaterat till attityder är det viktigt att 

frågorna inte är ledande, det vill säga att frågorna måste vara neutralt formulerade 

(Dahmström, 2011, s. 153). Vidare är det viktigt att frågorna kan uppfattas som känsliga 

och måste formuleras på ett sådant sätt att inga kränkningar eller nervärderingar kan 

förekomma (Dahmström, 2011, s. 169). Att distribuera enkäten genom Internet innebär 

också att respondenten inte kunnat se alla kommande frågor i förväg (endast några) och 

risken att deras tankegång blir, omedvetet eller medvetet, influerade av dessa minskar. 

Tillgång till webbenkäten gavs genom en länk som återfanns i följebrevet som skickades 

till våra respondenters mejladresser och efter besvarandet skickades svaren anonymt 

tillbaka elektroniskt. Genom detta tillvägagångssätt minskade risken att fel person 

besvarade enkäten då mejladressen i de allra flesta fall är personlig. Länken som 

bifogades i mejlet blev förbrukad när den svarande har skickat in sina svar, det vill säga 

att det gick endast att besvara enkäten en gång. 

 

Då det är den kvantitativa forskningsstrategin som används i denna studie är frågorna 

formulerade utifrån den teoretiska referensramen. Enkäterna innehåller till största del 

slutna frågor där svaren går att jämföra, blir lättare att besvara och enklare att bearbeta 

(Bryman, 2011, s. 245). Enkäterna inleddes med frågor om personens bakgrund för att 

vidare fortsätta med kunskap och påståenden. I företagens enkät ingick det även frågor 

relaterade till vilken bransch företaget är verksam inom och vilka åtgärder företaget har 

antagit till hållbar utveckling. Enkäten inleddes med bakgrundsfrågor för att dessa frågor 

är lätta besvara och skall höja motivationen till att fortsätta besvara enkäten. Vid 

majoriteten av frågorna som rör de tillfrågades kunskap används en nominalskala. Vidare 

ställs påståendefrågor där likertskala används. Likertskala utnyttjas ofta vid studier av 

attityder och mäter styrkan eller intensiteten för ett påstående (Bryman, 2011, s. 157). I 

undersökning används en sjuskalig skala som är rangordnad från “instämmer inte alls” 

till “instämmer helt”. Frågorna vid likertskalorna är utformade så att den svarande kan 

vara neutral till frågan vilket representerade att respondenten inte har någon åsikt. 

 

Frågorna placerades i olika kategorier som åtskiljs i enkäterna och som tvingade 

respondenten att byta sida för varje kategori av frågor. Detta för att behålla respondentens 

uppmärksamhet, skapa snyggare layout samt att det bidrog till en enklare bearbetning av 

data vid ett senare skede. En sjuskalig skala anser vi ger respondenter en större möjlighet 

att uttrycka sina åsikter och gav oss möjligheter att se eventuella indikationer på ett 

samband. Den svarande kunde även ställa sig i mitten av skalan för att inte ta ställning 

eller för att uttrycka en åsikt om oförändrat utfall. Obligatorisk hållbarhetsrapportering är 

något nytt och alla vet inte vad detta innebär och därför borde det finnas ett alternativ för 

dessa personer. Svårigheten med sjuskalig skala uppenbarar sig vid databearbetningen. 

Om ett alternativ fått få svarande hade dataprogrammen svårt för, eller rent utav omöjligt, 

att finna eventuella samband vilket resulterade i att vi lade ihop olika svarsalternativ.  Det 

är också en risk att de svarande lägger sig i mitten men med motiveringen ovan valde vi 

att utnyttja en sjuskalig skala. Vi ville alltså genom detta sätt utesluta att tvinga 

respondenter att ta ställning i något de kanske inte har kunskap kring vilket kan resultera 

i ett snedvridet resultat. Ännu en risk med att använda likertskalor är att respondenten 

tröttnar på att svara i samma skala hela tiden och att mindre fokus läggs på frågorna. 
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Som tidigare nämnt var enkäten internetbaserad och konstruerad i Websurvey, där vi 

valde att konstruera två enkäter, en till revisorerna och en till företagen. Även om frågorna 

i enkäterna var väldigt lika varandra hade vi olika yrkesgrupper som urval och därför 

anpassades frågorna efter detta. Enkäternas frågor placerades i grupper för att ge läsaren 

en bra överblick och för att vi ville undvika enkäterna ska kännas långa. Undersökningens 

syfte presenterades i följebrevet (se bilaga 1 och 2 för respektive grupp) och gav 

respondenten tillgång till länken som behövdes för att besvara enkäten. På enkätens 

förstasida valde vi att presentera information om lagförslagen som Sveriges Riksdag har 

presenterat för att ge revisorerna och företagen en förståelse för kommande frågor. Texten 

i de båda enkäterna är nästan identiska men anpassade för den yrkesgrupp som ska 

besvara enkäten, se bilaga 3 och 4. Bland annat poängterades i företagens enkät att det 

var den svarandes personliga åsikt vi eftersträvade för att personen inte skulle vara 

ansvarig gentemot sitt företag. Vi valde även att införa en funktion i Websurvey som 

gjorde alla frågor obligatoriska och att den svarande inte kunde bläddra vidare utan att 

besvara alla frågor. Dock kan obligatoriska frågor innebära att respondenten väljer att inte 

genomföra enkäten vilket innebär ett bortfall men om respondenten missar att fylla i en 

fråga innebär det också ett bortfall. Vi resonerade att vi skulle använda obligatoriska 

frågor i syfte att försöka få en så låg grad av bortfall som möjligt. 

 

Som tidigare nämnt har vi vid konstruktionen av enkäten tagit i beaktande vilken tid 

respondenterna kan tänkas lägga ner för att besvara en enkät för att motverka en låg 

svarsfrekvens. Enligt Bryman & Bell (2005, s. 165) bör en enkät inte överskrida 15 

minuter i svarstid. Vid test av studiens enkäter tog det under 7 minuter att besvara 

frågorna. Vi valde att i följebrevet presentera att enkäten skulle ta max 7 minuter att 

genomföra. Vi resonerade att det är bättre att det går fortare än förväntade tid än att det 

ska ta längre tid och riskera att respondenten väljer att avsluta enkäten innan denna är 

avslutad. I följebreven (bilaga 1 respektive 2) valde vi att även presentera en kort 

anledning varför det är aktuellt med vår studie och förhoppningsvis öka intresset hos 

tilltänkta svarande. Då frågorna kan uppfattas som känsliga är det noga att göra 

respondenten uppmärksam på att svaren är anonyma. Anonymitet kan öka 

svarsfrekvensen och sanningsgraden (Dahmström, 2011, s. 169). I följebreven fanns 

också våra kontaktuppgifter vid eventuella frågor. Efter att ha fått ett mejl från en revisor 

som frågade om personen kunde besvara enkäten även utan personliga erfarenheter till 

hållbarhetsrapportering valde vi att påpeka detta i påminnelsen till revisorerna (bilaga 1). 

Enkäten till företagen blev skickad i ett senare skede än revisorerna vilket gjorde att vi 

valde att poängtera i följebrevet till företagsrespondenterna att deras företag i nuläget inte 

behöver arbeta med hållbarhetsrapportering för att undvika missförstånd. 

 

I ett försök att förbättra svarsfrekvensen skickades två påminnelser ut till 

urvalsgrupperna. En observation på att svarstiden inte alls tog den uppskattade tiden (7 

min) gjorde att vi i påminnelsen kunde skriva ner förväntad tidsåtgång till 5 minuter. Då 

svarsfrekvensen och sanningsgraden är väsentliga för trovärdigheten av studien testades 

enkäten innan den skickades ut som en ytterligare åtgärd. Eftersom att vi som konstruerat 

frågorna hade en viss uppfattning om hur frågorna och svarsalternativ kunde tolkas ansåg 

vi att vi behövde synpunkter från utomstående. Enligt Dahmström (2011, s. 172) bör en 

enkät testas av personer inom den målgrupp som studien riktar sig mot. Vi valde dock, 

med hänsyn till begränsningar inom tid och resurser, att inte genomföra detta. Vi anser 

att den respons vi fått från vår handledare och oppositionsgrupp var tillräcklig för att finna 

eventuella misstag i enkäten. 
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4.3 SVARSFREKVENS 
I en undersökning är det viktigt att ta hänsyn till svarsfrekvensen. Den andel av 

stickprovet som väljer att delta i en studie är det som kallas för svarsfrekvens och 

presenteras i procent (Bryman, 2011, s. 192). Som tidigare nämnts utfördes flera 

aktiviteter för att höja svarsfrekvensen, som till exempel följebrevet i det ordinarie 

utskicket. Till både revisorerna och företagen var följebrevet utformat för att väcka 

individens intresse för undersökningen genom att bland annat informera om studiens syfte 

och studiens relevans. I följebrevet har det också informerats om vilka som ligger bakom 

studien, att svaren är anonyma och hur datat ska användas. Även påminnelserna som 

skickades ut var utformade för att väcka ett intresse och därmed öka antal deltagande. En 

av riskerna med påminnelser är att det kan verka tjatigt men då programmet Websurvey 

gav oss möjlighet att se vilka mejladresser som redan utnyttjat sin länk kunde vi välja att 

endast skicka ut påminnelse till dem som inte besvarat enkäten. Den första påminnelsen 

var relativt effektiv medan den andra påminnelsen gav få nya svar från respondenter som 

inte tidigare svarat. Detta gällde för både revisorer och företag. 

 

Hos revisorerna blev det slumpmässiga urvalet 1700 stycken enheter utifrån en total 

population av 3458 stycket godkända och auktoriserade revisorer. Av dessa nådde vi ut 

till 1541 stycken av vilka 123 revisorer valde att besvara enkäten. Detta resulterade i en 

svarsfrekvens av ungefär 8 %. Hos företagen var svarsfrekvensen markant högre. 

Storleken på företagets slumpmässiga urval var 400 enheter varav 231 

företagsrespondenter gick att nå ut till. Av dessa 231 företagsrespondenter valde 96 

stycken att besvara enkäten vilket resulterade i en svarsfrekvens på 41,6 %. 

 

4.4 BORTFALL 
 

4.4.1 REVISORER 
I arbetet med att samla in kontaktuppgifter till revisorerna fanns två problem. Det första 

problemet uppstod då alla revisorer inte lämnar ut sin kontaktinformation. På grund av 

att vi valde att inte köpa Revisorsnämndens tjänster och betala för kontaktinformation 

letade vi istället efter uppgifterna på Internet. De större revisionsbyråerna har vanligtvis 

en standardmall som utnyttjas när medarbetare får sin e-post. Denna valde vi att utnyttja. 

Problemet med detta är att det finns en risk att mejlet kommer till fel person då adressen 

inte är bekräftad. I några fall mötte vi på revisorer från mindre enskilda firmor som inte 

hade någon hemsida vilket resulterade i att det var svårt att få tag i någon mejladress. En 

risk som uppstod var att e-postadresser inte längre är i bruk eller att den personen vi söker 

inte längre arbetar på samma ställe och därför var adressen inte längre aktiv. Mejlet kan 

även stoppas på grund av att mottagarens brevlåda är full och inte klarar av att ta emot 

fler mejl.  Den mänskliga faktorn spelar även in då misstag kan göras vid inmatning av 

adress in till programmet. 

 

Det andra problemet som uppstod var att revisorer inte ville svara. Denna period av året 

är vanligtvis hektisk för denna yrkesgrupp vilket kan förklarar det höga bortfallet. Det är 

även en period där många undersökningar via högskolor görs som det avslutande 

examensarbetet vilket innebär att revisorerna får ta emot många inbjudningar till 

undersökningar, med risk att de väljer att inte besvara någon enkät. Vi har fått vissa 

indikationer på att så är fallet när några få revisorer har hört av sig och avböjt med dessa 

anledningar. Enligt Trost (2007, s. 134) är oftast svarsfrekvensen lägre än vid postenkät 
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då e-post många gånger glöms bort eller upplevs som tjatigt. Det existerar även en risk 

att mejlet stoppas i en brandvägg eller i ett spamfilter. 

 

Vid utskick av enkäterna uppstod så kallade studsar, hårda respektive mjuka. Dessa 

studsar uppstår när mejlet har kommit i retur vilket kan uppstå om det är en ogiltig adress 

eller att mottagarens server som hanterar mejlet inte längre är i bruk. Vi valde då att gå 

igenom adresserna igen för att se ifall om några missar vid inmatningen kunde ha skett. 

Det resulterade i totalt 162 studsar. Det fanns egentligen inget att göra åt detta då flera 

revisorer i vårt slumpmässiga urval var mindre enskilda företag som kan förklara varför 

inte adressen var giltig. 

 

För att försöka öka svarsfrekvensen valde vi att skicka ut två påminnelser till revisorerna, 

trots vetskapen att detta kan uppfattas som tjatigt. Det resulterade i en högre svarsfrekvens 

men vi valde att inte skicka ut ännu fler påminnelser då enkäten behövde stängas av 

tidsskäl. Vid den första påminnelsen till revisorerna mottogs 45 svar, och vid den andra 

påminnelsen 34 svar. Vi valde att stänga enkäten efter 8 dagar. Vad vi slutligen kan 

fastställa är att från urvalet på 1700 auktoriserade och godkända revisorer nåddes totalt 

1541 personer. Av dessa personer valde 123 stycken (8 %) att besvara enkäten. Det 

innebär att vi har ett objektbortfall, det vill säga personer som valde att inte besvara 

enkäten, på 1418 personer. Då vi valde att införa att alla frågor i enkäten var obligatoriska 

har vi inga partiella bortfall, det vill säga att de svarande valt att inte besvara en eller flera 

frågor. Dock har svarsalternativet “Vet ej” behandlats som ett partiellt bortfall i 

databehandlingen för att få ett så rättvisande resultat som möjligt. 

 

4.4.2 FÖRETAG 
De första 400 företagen som klassades som ettor kom med i vårt urval. Vid arbetat med 

insamling av kontaktuppgifter till dessa företag mötte vi på två problem. Det första var 

att finna personen med den kunskap som vi sökte. Många gånger saknades information 

på hemsidor om vem eller vilka som jobbar med vad på företaget och dessa gånger har 

växeln eller “infoadresser” (allmänna adresser till företag som ofta börjar med ordet info 

före @) till företag utnyttjats för att få en hänvisning till rätt person. Problemet att 

kontakta företagen via kundservice var att kundservice många gånger saknade kunskap 

om vilka personer inom företaget som arbetar med dessa frågor. Resultatet innebar att 

mejlet antingen blev bortglömt eller hänvisades till fel person. Detta resulterade i att vi 

var tvungen att ta kontakt med vissa företag igen för att bli hänvisade till rätt person. Trots 

att vi åter skickade förfrågningar till kundservice fick vi inte svar tillbaka från alla. Vi var 

alltså tvungna att ta personlig kontakt med företagen men var noggranna med att vara 

objektiva i vår framställning av studien men tryckte på dess relevans. 

 

Ett annat problem vi stött på är gällande koncernstruktureringen. Många av företagen 

inom vår population är stora koncerner med dotterbolag. Då dotterbolagen är egna 

juridiska enheter är dessa med i vårt urval. Dotterbolagen utnyttjar många gånger samma 

hemsida och kundservice vilket har gjort det svårt att finna personerna vi söker. Även 

personalen som vi fick kontakt med genom infomejl hade ibland svårt att särskilja mellan 

bolagen. Inom många koncerner var även samma person ansvarig för flera dotterbolag. I 

dessa situationer valde vi inte att skicka flera enkäter till samma person då vi ansåg att 

det inte skulle bidra till vår undersökning. 
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Hos företagen ville vi också försöka öka svarsfrekvensen och valde därför att skicka ut 

två påminnelser som till revisorerna, trots vetenskapen att detta kan uppfattas som tjatigt. 

Det resulterade i en högre svarsfrekvens men vi valde ändå att inte skicka ut ännu fler 

påminnelser då antal svarande vid framför allt den sista påminnelsen var lågt. Vid den 

första påminnelsen mottogs 27 svar och vid den andra påminnelsen 14 stycken. Vi valde 

därför att stänga enkäten efter två veckor. 

 

Även hos företagen mötte vi på så kallade studsar vid utskick av enkäten, dock endast 5 

stycken vilket till exempel kan bero på att personen nyligen bytt arbetsplats eller att mejlet 

hamnat i spamfiltret. Vad vi slutligen kan fastställa är att från urvalet på 400 företag nådde 

vi ut till 231 företagsrespondenter varav 96 stycken (41,6 %) valde att besvara enkäten. 

Det resulterar i ett objektbortfall på 135 stycken. Då vi valde att även i denna enkät gjorde 

alla frågor obligatoriska har vi inga partiella bortfall, det vill säga att de svarande valt att 

inte besvara en eller flera frågor. Dock har svarsalternativet “Vet ej” behandlats som ett 

partiellt bortfall i databehandlingen för att få ett så rättvisande resultat som möjligt. 

 

4.5 STATISTISK BEARBETNING 
Den statistiska bearbetningen har i mångt och mycket varit samma för båda 

urvalsgrupperna. Arbetet inleddes med att gå igenom enkäterna som blivit besvarade för 

att se att alla var ansvarsfullt besvarade och kunde användas. Genom att utnyttja det 

internetbaserade programmet Textalk Websurvey som enkäten tillverkades i kunde 

enkäterna exporteras i kodat format till excel. Detta innebar att mänskliga faktorn för 

felkodning kunde undvikas. Även en okodad excelfil som visade svarsalternativen för 

varje anonym individ exporterades. 

 

De kodade svaren presenterades i siffror vilket dubbelkollades mot det ej kodade 

excelarket. Detta innebar att de kodade svaren kunde appliceras direkt i dataprogrammet 

Minitab där vi gjort en stor del av den statistiska bearbetningen genom att undersöka om 

det finns signifikanta variabler. I Minitab har framförallt korstabeller, diagram och chitvå-

tester utförts för att finna eventuella samband. Enkäternas frågor har varit den avgörande 

faktorn till vilka tester som ska utföras. Ordinalskala, där variablerna går att kategorisera, 

och nominalskala, kategorier som inte kan rangordnas (Bryman, 2011, s. 321), har 

utnyttjats i enkäten. Syftet med databearbetningen i Minitab, som tidigare nämnts, var att 

finna samband mellan olika variabler. Enligt Bryman (2011, s. 326) utförs en bivariat 

analys när samband mellan två variabler utforskas. Genom att utnyttja framför allt 

korstabeller och chitvå-test har samband mellan olika variabler upptäckts. De variabler 

som ska ingå i testerna har bestämts utifrån den teoretiska referensramen samt logiskt 

tänkande. 

 

I många fall upptäcktes flera samband mot samma variabel vilket innebar att en 

multivariat analys var nödvändig för att kunna styrka att sambandet är sant. Denna analys 

har gjorts genom regressionsanalyser och även här är det utformningen av enkätens frågor 

som är det huvudsakliga faktor som avgör hur testet ska utföras. Responsvariabeln, alltså 

den beroende variabeln vi vill testa samband för, avgör om vi gör en multipel binär 

logistisk regressionsanalys eller en multipel linjär regressionsanalys. Binär logistisk 

regression görs på beroendevariabler som kan anta ett utav två värden, till exempel en 

etta eller nolla. Linjär regressionsanalys har gjorts på beroendevariabler som kan anta fler 

värden än ett utav två, alltså exempelvis frågor med skalor. 
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För att se om ett samband är signifikant behövs en signifikansnivå (Moore, et al., 2011, 

s. 371). En signifikansnivå på 5 % innebär att risken för att en hypotes som är sann blir 

förkastad är 5 %. I denna studie har en signifikansnivå på 1 %, 5 %, och 10 % utnyttjats 

och har kunnat utläsas ur det så kallade p-värdet i Minitab. P-värdet har kollats i alla tester 

som utförts. Anledningen till att tre olika nivåer används i studien är för att antalet 

svarande är ganska få vilket ibland kan resultera i otydligare samband än för stora urval. 

Tre nivåer underlättar därför en diskussion och ger lite nyanser gällande samband som 

lyfts upp i empirin. 

 

Chitvå-test har utförts på de flesta möjliga tänkbara samband bland frågorna i enkäterna 

och sedan har regressionstest gjorts i omgångar efter det för att finna de starkaste 

sambanden. De frågor, i testen kallade variabler, har kodats i siffror och ibland har 

svarsalternativ klumpats ihop för att testas. En tabell över detta finns i bilaga 5 för 

revisorsurvalet och bilaga 6 för företagsurvalet. 

 

Bearbetningen av företagsenkäten har varit lite mer problematisk. Det uppstod 

svårigheter i företagsenkäten gällande frågorna om deras position och bransch. På frågan 

om position fick respondenten skriva sitt egna svar vilket resulterade i väldigt olika svar 

med få som svarat samma. Då företagen arbetar inom olika branscher och företagens 

organisation har olika strukturer kan namnen på positionerna variera. Positioner har 

därför kategoriserat in i tre olika grupper: ledning/ekonomi, hållbarhet och övrigt. De 

olika positioner har placerats in i grupperna utifrån sitt namn, till exempel har positioner 

med namn som innehållit hållbarhet, eller relaterat till detta, placerats i 

hållbarhetskategorin. Denna svårighet mötte vi även vid bearbetning av frågan gällande 

bransch. Vi insåg snabbt att de respondenter vi nått var inom vitt spridda branscher vilket 

gjorde det svårt att kategorisera och för få för att varje bransch skulle få en egen kategori. 

Svaren var flera gånger ospecifika och svåra att klassificera. Dock gjordes 11 kategorier 

som kommer att diskuteras senare i rapporten. 
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5. EMPIRI 
Under detta kapitel kommer resultatet av den statistiska bearbetningen redovisas för att 

se vilka attityder som revisorer och företagsrepresentanter uttryckt emot de olika 

påståendena i enkäterna. Tillsammans med den teoretiska referensramen ligger denna 

data som grund i de efterföljande kapitlen analys och slutsatser. 

 

 

5.1 DESKRIPTIV STATISTIK 
 

5.1.1 BAKGRUNDSFRÅGOR 
I enkäterna finns ett antal allmänna frågor eller så kallade bakgrundsfrågor. Dessa är 

placerade som de sex första frågorna i revisorsenkäten och som de fem första i 

företagsenkäten. De gemensamma bakgrundsfrågorna rör kön, ålder och titel. De 

bakgrundsfrågor som varierar något är antal år i branschen, anställning och kontorsstorlek 

för revisorerna medan frågorna i företagsenkäten tar upp hur länge de suttit på sin position 

och hur länge den positionen funnits på företaget. Syftet med dessa frågor är att kunna 

gruppera respondenterna från respektive urval och därefter analysera skillnader mellan 

de olika gruppernas svar. 

 

Den första frågan i båda enkäterna rör kön och fördelningen bland revisorerna är 29 % 

kvinnor och 71 % män. Fördelningen bland företagsrepresentanter är betydligt jämnare 

med 48 % kvinnor och 52 % män. Åldersfördelningen bland respondenterna är ganska 

utspridd. De flesta revisorer som svarat är placerade i ålderskategorierna 31-40 år och 51-

60 år (29 % på respektive kategori), se figur 1. I företagsurvalet är åldersfördelningen mer 

centrerad med nästan 50 % inom åldersspannet 41-50 år, se figur 1. 

Figur 1. Åldersfördelning. Revisorer till vänster och företagsrepresentanter till höger. 

Bilden visar åldersfördelningen för respektive grupp. 

 

Åldersspridningen hos revisorerna är jämt fördelat på de olika grupperna av byråer, alltså 

Big Four respektive ej Big Four. Det vill säga att inom Big Four finns det en bred 

åldersspridning i detta datamaterial. Detta ger indikationer på att urvalet är representativt 

vilket ger en större trovärdighet vid test med Big Four mot andra variabler och mot 

gruppen av revisorer som inte jobbar på Big Four, som också har en jämn 

åldersfördelning. 
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Revisorsurvalet består som tidigare nämnts av auktoriserade och godkända revisorer. Av 

respondenterna så har 88 % svarat att de är auktoriserade revisorer och 12 % har svarat 

att de är godkända. På grund av att skillnaden är liten mellan dessa grupper och att 

fördelningen är ojämn så görs inga jämförelser mellan auktoriserade och godkända 

revisorer. Titlarna är varierande i företagsurvalet och har grupperats ihop i tre olika 

kategorier: ekonomi och ledning, hållbarhet och övrigt (där det bland annat går att hitta 

kommunikationschefer, kvalitetschefer, personalchefer m.m.). Drygt hälften av 

respondenterna arbetar med hållbarhetsfrågor och fördelningen är relativt jämn på de 

övriga två kategorierna med ca 25 % på varje. 

 

Frågan i företagsenkäten som berör hur länge positionen som den svarande 

företagsrepresentanten sitter på har ställts med syfte att ta reda på ungefär hur länge 

hållbarhetspositioner har funnits på företagen. De flesta svarade att deras position funnits 

mer än fyra år och drygt en tredjedel att den funnits mellan 0-3 år. Enligt den 

kategorisering som gjorts i denna studie kan vi se att ungefär 43 % av positionerna som 

relaterar till hållbarhet har uppkommit inom företag de senaste 3 åren. Det går även att se 

att ett större antal män än kvinnor sitter på en position inom ledning eller ekonomi medan 

fler kvinnor än män befinner sig på positioner som har en direkt anknytning till 

hållbarhetsutveckling. 

 

Fördelningen av revisorer som jobbar på något utav företagen som ingår i Big Four och 

de som jobbar på andra revisionsbyråer är väldigt jämn, 49 % jobbar på Big Four och 51 

% jobbar utanför denna kategori. De flesta revisorer i undersökningen, närmare bestämt 

27 %, jobbar på ett stort kontor med över 100 anställda. Fördelningen i övriga är ganska 

jämn, den kategori med minst antal svarande är 61-100 anställda där endast 6 % av de 

svarande jobbar. Om revisorerna arbetar inom Big Four finns det ett samband till att byrån 

har ett högre antal anställda i jämförelse med om revisorn inte jobbar på Big Four. Alltså 

har Big Four större kontor än andra revisionsbyråer i urvalet. 

 

5.1.2 UTBILDNING 
Av de tillfrågade revisorerna har 98 % avslutat en utbildning på högskola eller universitet. 

21 % av revisorerna svarade att denna utbildning innehållit kurser som behandlat 

hållbarhetsutveckling. Det är något fler revisorer som tagit del av en intern utbildning 

som informerat om hållbarhetsrapporter, här ligger siffran på 30 % för de som fått i sin 

nuvarande anställning. Ytterligare några har svarat att de fått ta del av en sådan utbildning 

i sin tidigare anställning (4 %) och i både tidigare och nuvarande anställning (3 %). 59 % 

har inte tagit del av en sådan utbildning. 

 

Bland företagsrepresentanterna har 88 % avslutat en högskole- eller 

universitetsutbildning medan 10 % har en avslutad gymnasieutbildning och 2 % en annan 

utbildning som sin högst avslutade utbildning. 34 % av respondenterna från företagen har 

i deras högst avslutade utbildning läst någon kurs som behandlat hållbarhetsutveckling 

och 66 % har inte tagit del av någon sådan kurs. Något fler företagsrepresentanter har fått 

ta del av interna kurser som behandlat hållbarhetsrapporter. Siffran ligger på 23 % som 

fått det i nuvarande anställning, ca 12 % i tidigare anställning och 19 % i både tidigare 

och nuvarande anställning. 45 % svarar att de inte tagit del av en intern utbildning som 

behandlat hållbarhetsrapporter. Se tabell 1 för en sammanställning av gruppernas svar på 

frågorna kring utbildning och personlig arbetslivserfarenhet. 
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Tabell 1. Svar om kunskapsbakgrund. Presentation av revisorer respektive 

företagsrespondenters svar i frågorna om hållbarhet ingick i deras högst avslutade 

utbildning, om de erhållit interna kurser samt personliga arbetserfarenheter. 

 Revisorer Företag Revisorer Företag 

 Ja Ja Nej Nej 

Utbildning Hållbarhet 30 % 34 % 70 % 64 % 

Interna kurser 41 % 55 % 59 % 45 % 

Personlig arbetserfarenhet 7 % 65 % 93 % 34 % 

 

De flesta revisorer svarar att de jobbar inom en byrå som arbetar med hållbarhetsrapporter 

(65 %) men endast 7 % av de svarande har själva arbetat med hållbarhetsrapportering. De 

flesta revisorer anser sig inte vara förberedda på att jobba med hållbarhetsrapportering, 

se figur 2. Medianen på denna fråga ligger på 3. Efterföljande fråga tar upp huruvida 

revisorerna känner sig väl informerade om det ansvar de i sin yrkesroll har enligt de nya 

lagförslagen och här svarar de flesta att de inte känner sig välinformerade. Här ligger 

medianen kring 3. 

Figur 2. Hur pass förberedd respondenterna känner sig. Revisorer till vänster och 

företagsrepresentanter till höger. Figuren visar hur respondenterna från respektive grupp 

besvarat frågan om hur pass förberedda de känner sig på att jobba med 

hållbarhetsrapportering. 

 

De flesta företagsrepresentanter har, till skillnad från revisorerna, personligen arbetat med 

hållbarhetsrapportering på något vis. 65 % anger att de personligen jobbat med det och 

34 % att de inte gjort det. Jämfört med revisorerna så känner sig också fler 

företagsrepresentanter förberedda på arbete med hållbarhetsrapportering, drygt 50 % av 

dem har svarat fem eller högre på denna fråga vilket ger en median på 5 på denna fråga. 

Det är ganska spridda svar från företagsrepresentanternas sida vad gäller fråga 11 om hur 

pass insatta de är i de nya lagförslagen och mer specifikt hur hållbarhetsrapporten ska 

publiceras och vilken information som ska ingå. Medianen på det första påståendet är 3,5 

och på det andra påståendet 4. 
 

En tredjedel av revisorerna har svarat att de har märkt av ett ökat intresse för 

hållbarhetsutveckling hos sina klienter men majoriteten, 59 %, har svarat att de inte märkt 
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ett större intresse. Även företagsrepresentanterna fick ta ställning till om de upptäckt ett 

ökat intresse kring hållbarhetsrapportering eller inte från olika företagsintressenter. 

Företagsrepresentanterna fick svara på en sjugradig skala för tre olika intressenter. 

Resultatet visar att svarspersonerna generellt har upplevt ett något ökat intresse från 

kunderna och ägarna medan intresset från leverantörerna verkar vara ganska oförändrat 

från tidigare nivåer (vilka vi inte kan uttala oss om). Medianvärdena på dessa påståenden 

är 5, 5 respektive 4. 

 

5.1.3 FÖRETAGSSPECIFIKA FRÅGOR 
I företagsenkäten finns ett antal frågor kring företaget och dess verksamhet och ingen 

motsvarighet finns i revisorsenkäten. Denna del är en genomgång av de företagsspecifika 

frågorna och de tester som gjorts på dem och ingen jämförelse mot revisorerna görs därför 

i denna del. 

 

Den första företagsspecifika frågan handlar om vilken bransch den tillfrågades företag 

tillhör. Svaren var i många fall ganska ospecifika vilket gjort det svårt att klassificera 

företagen i korrekta grupper. Preliminärt delades de in i elva olika grupper och några 

chitvå-tester har gjorts på dessa som inte visat på några samband. På grund av 

svårigheterna med att gruppera företagen har denna fråga uteslutits ur testerna eftersom 

resultaten inte skulle bli tillförlitliga. Det som går att utröna från denna fråga är att 

företagen som representeras i denna undersökning verkar inom väldigt olika branscher 

med allt från hälso- och sjukvård till bygg och fastighet, återvinning och IT. Frågan visar 

på att flera olika branscher representeras i studien vilket indikerar att urvalet är 

representativt för populationen. 

 

Fråga 13 handlar om hur mycket företagen engagerar sig i miljöfrågor och sociala frågor, 

se tabell 2. Resultatet visar att de flesta företag på något vis engagerar sig i CSR-

aktiviteter och miljöinvesteringar. Totalt har ca 75 % av svarspersonerna angett en femma 

eller högre på de två första frågorna till vilken grad de engagerar sig i CSR-aktiviteter och 

miljöinvesteringar. Detta ger en median på 6 på båda frågorna. Andelen som svarat att de 

stöttar organisationer som engagerar sig i dessa frågor är något lägre där 56 % har lagt 

sig mellan 5-7 på skalan vilket ger en median på 5. Vad som också kan nämnas här är att 

sannolikheten är större att respondenten personligen jobbat med hållbarhetsrapportering 

om företaget arbetar med CSR-frågor. 

 

Tabell 2. Fråga 13 i företagens enkät. 

F13. Mitt företag... 

13a) ... arbetar med CSR-frågor (Corporate Social Responsibility) 

13b) ... investerar eller har investerat i miljöförbättrande åtgärder 

13c) ... stödjer organisationer som arbetar med frågor rörande miljö och/eller sociala aspekter 

 

På frågan till vilken grad respondenterna tror att företaget skulle komma att utnyttja 

externa tjänster i arbetet med att utge en hållbarhetsrapport har de flesta svarat mellan 1-

5 vilket betyder att väldigt få företag skulle utnyttja externa tjänster nästan fullt ut medan 

många delvis tar hjälp utifrån. 14 % har svarat att de tror att företaget sköter allting kring 

hållbarhetsrapporter inom företaget. Medianen ligger på 4 för denna fråga vilket innebär 



 

42 
 

att en jämn fördelning mellan externa och interna tjänster skulle användas vid 

upprättandet av hållbarhetsrapporter. I denna fråga kunde respondenten välja 

svarsalternativet “vet ej” vilket innebär att medianen som blev 4 inte beror på att 

företagsrespondenten saknar kunskap eller inte vill ta ställning i frågan. 

 

Nästan 60 % av företagsrepresentanterna har svarat att de redan idag upprättar 

hållbarhetsrapporter. 33 % gör inte det. Observera dock att antalet respondenter och 

företag inte matchar då ett fåtal svarande jobbar på samma företag. Utifrån studiens urval 

syns ett samband att de företagsrepresentanter som uppger att deras företag upprättar 

hållbarhetsrapporter i dagsläget även anger att deras företag i större utsträckning har 

investerat eller investerar i miljöförbättrande åtgärder och/eller funnit ett större intresse 

hos företagets ägare.  Sambanden är statistiskt säkerställda utifrån 1 % signifikansnivå.  

 

5.2 REVISORERS ATTITYD 
Påståendefrågorna är samma i båda enkäterna men är numrerade olika. På den första 

frågan där revisorerna får ta ställning till vissa påståenden om hållbarhet visar resultatet 

att de flesta personer instämmer med påståendet att världen står inför ett miljöhot. 

Medianen för revisorer på denna fråga ligger på 6. På påståendena om att de mänskliga 

rättigheterna följs i världen och om jordens resurser räcker till för den moderna 

konsumtionen har revisorerna generellt svarat nekande och här hamnar medianen på 2 på 

båda påståendena. 

 

På påståendena om hållbarhetsrapportens effekt på sikt där minskad miljöpåverkan och 

förbättrade sociala förhållanden i produktionskedjan lyfts fram så framkommer det att 

revisorerna lagt sig ganska samlat kring mitten, se figur 3. Medianen för revisorerna ligger 

här kring 4 på båda påståendena. 

 

  

Figur 3. Revisorer om hållbarhetsrapporteringens utfall.  

 

Påståendena på fråga 17 handlar om vilka effekter företag kan tänkas uppleva om de utger 

hållbarhetsrapporter. På de första påståendena om ökad försäljning och sänkta kostnader 

i produktionen svarar de flesta revisorer i mitten och lite mer åt det negativa hållet vad 

gäller kostnader. Medianen för ökad försäljning ligger på 4 och för minskade kostnader 

3. Positivare är de däremot till de två sista påståendena om att hållbarhetsrapportering 

leder till ett större förtroende hos företags intressenter och ett bättre rykte för företaget, 

se figur 4. Här visar medianen 5 på båda frågorna. 
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Figur 4. Revisorer om hållbarhetsrapporteringens utfall.  

 

Generellt sett så håller sig revisorerna ganska nära mitten även i påståendena rörande vad 

lagförslagen kan få för konsekvenser, se figur 5. Medianen för revisorer ligger kring 4 på 

de två första påståendena som handlar om huruvida rapporterna blir bättre och av jämnare 

kvalitet för de som redan utger hållbarhetsrapporter samt om det innebär ett bättre 

beslutsunderlag för intressenter. Värdena är lite högre och därmed lite positivare på det 

tredje påståendet om att det blir lättare att jämföra olika företags rapporter. Här ligger 

medianvärdet på 5. Det sista påståendet om att företag skulle välja att lämna oärliga 

uppgifter tror revisorerna generellt inte kommer hända för här ligger medianen på 3 för 

revisorer. 
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Figur 5. Revisorer om lagförslagens potentiella konsekvenser.  

 

Den avslutande frågan i enkäten handlar om huruvida respondenten anser att 

hållbarhetsrapportering enligt lagförslagen borde införas. Här har en tredjedel av 

revisorerna svarat att de inte vet vad de tycker. 10 % av revisorerna har svarat nej på 

frågan och resterande har svarat ja, vissa med åsikter om att reglerna borde omfatta färre 

eller fler företag. Andelen svarande på varje kategori för både revisorer och 

företagsrepresentanter finns att se i figur 6. 

 

 
Figur 6. Revisorers attityd till införandet av lagförslagen.  

 

5.3 FÖRETAGSREPRESENTANTERS ATTITYD 
På den första frågan där företagsrepresentanter får ta ställning till vissa påståenden om 

hållbarhet visar resultatet att de flesta personer instämmer med påståendet att världen står 
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inför ett miljöhot, resulterade i en median på 7. Vid påståendena om att de mänskliga 

rättigheterna följs och om jordens resurser räcker till för den moderna konsumtionen har 

företagsrespondenterna generellt svarat nekande och här hamnar medianen på 2 

respektive 1. 

 

På påståendena om hållbarhetsrapportens effekt på sikt där minskad miljöpåverkan och 

förbättrade sociala förhållanden i produktionskedjan lyfts fram, se figur 7, så 

framkommer det att företagsrepresentanterna innehar en positiv attityd till dessa 

påståenden där medianen är 5 på båda påståendena. 

 

Figur 7. Företagsrepresentanter om hållbarhetsrapportering på sikt.  

 

Påståendena på fråga 19, se figur 8, handlar om vilka effekter företag kan tänkas uppleva 

om de utger hållbarhetsrapporter. Medianen är nästan samma för företagsrepresentanter 

som för revisorerna med en median på 4 och 3,5. Företagsrepresentanter visar en 

positivare attityd gentemot de två sista påståendena att hållbarhetsrapportering leder till 

större förtroende hos företags intressenter och ett bättre rykte för företaget där medianen 

för båda urval hamnar på en 5 i respektive påstående. 

 

Figur 8. Företagsrepresentanter om hållbarhetsrapporteringens utfall.  
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När det gäller vilken ställning företagsrespondenterna tar i påståenden rörande vad 

lagförslagen kommer leda till, se figur 9, kan vi se att företagsrepresentanter ligger på en 

median av 4, 5 respektive 5 på de första tre påståendena. Det sista påståendet om att 

företag skulle välja att lämna oärliga uppgifter tror respondenterna generellt inte kommer 

hända för här ligger medianen på 2 för företagsrepresentanter. 

 

Figur 9. Företagsrepresentanter om lagförslagens potentiella konsekvenser.  

 

Den avslutande frågan i enkäten handlar som sagt om huruvida respondenten anser att 

hållbarhetsrapportering enligt lagförslaget borde införas. Hos företagsrepresentanterna 

svarade 14 % att de inte vet vad de tycker. 16 % av företagsrepresentanterna har svarat 

nej på frågan och resterande har svarat ja, vissa med förbehållet att det borde omfatta fler 

eller färre företag. Andelen svarande på varje kategori för företagsrepresentanter visas i 

figur 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10. Företagsrepresentanters attityd till införandet av lagförslagen.  
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5.4 UTBILDNING OCH ATTITYD 
Den tredje forskningsfrågan i denna studie är att se ifall det går att upptäcka eventuella 

samband mellan företags och revisorers ämnesrelaterade kunskaper och respektive 

grupps attityd. De viktigaste sambanden och eventuella uteblivna samband kommer att 

presenteras nedan där de olika urvalsgrupperna har särskilts. 

 

5.4.1 REVISORER 
Intern utbildning och andra variabler som påverkar respondenternas kunskap är viktigt att 

undersöka för att besvara studiens sista forskningsfråga. Därför följer inledningsvis en 

genomgång av utbildning och erfarenhet för att sedan övergå till en genomgång av 

attitydfrågorna och de variabler som påverkar hur respondenterna besvarat dem. 

 

Om revisorn har erhållit interna kurser inom sitt yrkesamma liv kan förklaras av en 

anställning inom Big Four. Ett positivt samband har upptäckts för om revisorn är anställd 

inom Big Four och erhållit interna kurser, ett samband som är statistiskt säkerställt. Vidare 

avslöjades att ett statistiskt säkerställt samband utifrån ett 1 % signifikansnivå finns 

mellan revisorns ålder och om deras högst avslutade utbildning innehållit information om 

hållbarhetsutveckling. Totalt 57 % av de yngsta revisorerna har fått utbildning som 

behandlar ämnet hållbarhetsutveckling, och med en fallande skala finner vi att 0 % av de 

äldsta revisorerna fått en sådan information, se bilaga 7.  

 

Ett statistiskt säkerställt samband gick även att finna mellan om revisorerna är anställda 

inom Big Four och om revisionsbyrån arbetar med hållbarhetsrapporter. Resultatet visar 

att 98 % av revisorerna som arbetar inom Big Four angett att deras byrå arbetar med 

hållbarhetsrapporter. Resultaten visar också att 63 % av revisorerna som inte arbetar inom 

Big Four angett att hållbarhetsrapportering är något deras byrå inte arbetar med. Ett 

chitvå-test mellan huruvida respondenten arbetar inom Big Four och om de personligen 

har arbetat med hållbarhetsrapportering, ger ett p-värde på 0,071 vilket är under 10 % och 

visar att det finns ett möjligt samband mellan att de som personligen jobbat med 

hållbarhetsrapporter också jobbar på Big Four. 

 

Ett samband kan statistiskt säkerställas mellan om revisorerna har erhållit intern 

utbildning som behandlat hållbarhetsrapportering, vilket sannolikheten är större för om 

respondenten jobbar på Big Four, och om revisorerna känner sig tillräckligt förberedd för 

arbetet med hållbarhetsrapporter. Detta hänger samman med att anställda inom Big Four 

generellt är mer förberedda. Eftersom att det finns två samband som verkar förklara hur 

pass förberedd revisorn är har en multipel linjär regressionsanalys utförts mellan dessa 

variabler och testet visar att detta kan förklaras av variablerna om revisorerna tagit del av 

interna kurser och om de jobbar på Big Four, se bilaga 8. Starkast samband, på under 1 

% signifikansnivå, finns till huruvida revisor tagit del av interna kurser men även 

sambandet till Big Four ligger på en signifikansnivå på under 5 %. 

 

Materialet visar ett statistiskt säkerställt samband mellan hur väl informerad revisorerna 

känner sig angående revisorns ansvar i de nya lagförslagen och om denna har erhållit 

interna kurser som informerar om hållbarhetsrapporter. En samband mellan hur 

välinformerade revisorerna känner sig och om revisorerna märkt ett större intresse hos 

sina klienter gällande hållbarhetsutveckling kunde även upptäckas. Ju bättre informerad 
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revisorerna känner sig angående revisorns ansvar beror alltså på om de erhållit interna 

kurser och om de märkt ett större intresse hos sina klienter. Detta styrks i ett multipelt 

linjärt regressionstest som visar att båda dessa variabler påverkar hur förberedda de anser 

sig vara med en stark signifikansnivå (1 %), se bilaga 9. Det verkar också finnas tendenser 

för att de som personligen arbetat med hållbarhetsrapportering är bättre insatta i de nya 

lagförslagen men detta samband har inte gått att statistiskt säkerställa p.g.a. för få 

svarande som personligen arbetet med rapporten.  

 

Ett statistiskt säkerställt samband (på 1 % nivå) kan presenteras för variablerna om 

revisionsbyrån arbetar med hållbarhetsrapporter och om revisorn har funnit ett större 

intresse hos sina klienter. Av de revisorer vars byrå inte arbetar med hållbarhetsrapporter 

svarade 97 % att de inte märkt ett större intresse av hållbarhetsutveckling hos sina 

klienter. Chitvå-tester visar också att de som jobbar på Big Four i högre utsträckning 

märkt av ett ökat intresse från kunder. Det finns även ett starkt samband för att de som 

jobbar på en revisionsbyrå som arbetar med hållbarhetsrapporter känner sig mer insatta i 

revisorernas roll i de nya lagförslagen.  En multipel binär logistisk regressionsanalys 

styrker dessa samband med en signifikansnivå på 5 %, se bilaga 10. 

 

5.4.1.1 VILKA FAKTORER PÅVERKAR REVISORERNAS ATTITYD? 

Vad revisorerna har för attityd har tidigare redogjorts för under första forskningsfrågan, 

men vad påverkar deras åsikter? Som presenterades tidigare var revisorerna väldigt enade 

i att världen står inför ett miljöhot, i världen efterföljs inte de mänskliga rättigheterna och 

jordens resurser räcker inte till för fortsatt modern konsumtion. På grund av de enade 

svaren från revisorerna har denna fråga inte gett några resultat i de tester som utförts. 

 

Vid fråga 16, se tabell 3, som behandlar vilka effekter hållbarhetsrapportering kan leda 

till på sikt, båda påståendena, har ett samband till frågorna om revisorn erhållit intern 

utbildning och om svarspersonen upplevt ett ökat intresse från klienter. Multipla linjära 

regressionstester, se bilaga 11, på dessa variabler, med fråga 16 som responsvariabel och 

de andra två som förklarande, visar att ökat kundintresse är det starkaste sambandet till 

fråga 16 och att sambandet till interna kurser inte är speciellt starkt i jämförelse. Detta 

betyder att ett ökat kundintresse resulterat i en positivare attityd i 

hållbarhetsrapporteringseffekter på sikt.  

 

Tabell 3. Fråga 16 i revisorernas enkät. 

F16. Jag tror att hållbarhetsrapportering på sikt kommer att... 

16a) ... leda till att företag minskar sin miljöpåverkan 

16b) ... leda till att sociala förhållanden förbättras i företagens produktionskedjor 

 

Det ökade intresset från sina klienter är något som påverkar hur revisorerna svarat på alla 

påståenden i fråga 17 (a-d), se tabell 4. De som märkt ett större intresse från klienter är 

generellt mer positiva till påståendena om vad hållbarhetsrapportering kan ha för effekt 

hos företag. Viktigt att uppmärksamma är även att utöver det finns det för påstående 17d) 

ett samband till om revisorerna fått interna kurser och vad de tror om de potentiella 

långsiktiga utfallen av hållbarhetsrapporter. För påståendet 17c) så finns även ett samband 

till om revisorn erhållit intern ämnesspecifik utbildning eller inte. För både 17d) och 17c) 
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visar den multipla linjära regressionsanalysen, se bilaga 12, att ett ökat intresse från 

klienter har det starkaste sambandet. 

 

Tabell 4. Fråga 17 i revisorernas enkät. 

F17. Jag tror att hållbarhetsrapportering kommer att... 

17a) ... leda till att företag ökar antal sålda produkter/tjänster 

17b) ... leda till att företag får lägre kostnader i produktion 

17c) ... leda till större förtroende hos företags intressenter 

17d) ... leda till ett bättre rykte för företag 

 

Fråga 18, se tabell 5, är uppdelad i fyra påståenden som relaterar till utfallet av 

obligatorisk hållbarhetsrapportering. Relativt många samband har hittats mellan dessa 

påståenden och andra frågor i enkäten, speciellt frågan om ökat kundintresse återkommer 

för alla påståenden och de två första påståendena visar också ett samband till 

påståendefrågorna om effekterna från hållbarhetsrapportering på lång sikt. Däremot gav 

de multipla linjära regressionstesterna splittrade resultat, se bilaga 13, där 18a) bäst 

förklarades av att revisorn tror att sociala förhållanden förbättras på lång sikt och 18b) 

om revisorn tror på ökad försäljning, minskad miljöpåverkan och erhållit interna kurser. 

Däremot kunde ingen variabel förklara utfallet av 18d) men för påståendet 18c) kunde 

revisorernas ställningstagande förklaras av interna kurser.  

 

Tabell 5. Fråga 18 i revisorernas enkät. 

F18. Jag anser att de nya lagförslagen om obligatorisk hållbarhetsrapportering kommer att leda 

till... 

18a) ... att de företag som redan publicerat hållbarhetsrapporter kommer utge rapporter med 

bättre och jämnare kvalitet 

18b) ... ett bättre beslutsunderlag för investerare 

18c) ... möjligheter att lättare jämföra olika företags hållbarhetsrapporter 

18d) ... att företag väljer att lämna oärliga uppgifter 

 

Den sista frågan i enkäten där respondenten får ta ställning till om obligatorisk 

hållbarhetsrapportering bör införas är en responsvariabel som testats mot i princip alla 

andra enkätfrågor. Inga samband har hittats mellan denna fråga och samtliga 

bakgrundsvariabler för revisorerna. Däremot har flera samband hittats till andra frågor 

kring utbildning/erfarenhet och påståendefrågor. Dessa samband och andra variabler som 

kan påverka har kontrollerats i en multipel binär logistisk regressionsanalys. I 

regressionsanalysen fördes alla variabler in som hade ett samband gentemot den sista 

frågan. Dock, på grund av det var så många variabler som hade ett samband, blev det 

nödvändigt att utföra regressionsanalysen i omgångar. Den slutliga analysen, se tabell 6, 

visar att de revisorer som är mer positiva till ett införande av obligatorisk 

hållbarhetsrapportering ser en viss nytta med rapporten. Dessa revisorer tror att 

hållbarhetsrapportering kommer att leda till att företaget får lägre kostnader i produktion 
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och om rapporter blev obligatoriska skulle det innebära ett bättre beslutsunderlag för 

investerare och möjligheter till att lättare jämföra olika företags hållbarhetsrapporter. 

Dessa samband kan säkerställas utifrån en 10 % signifikansnivå. 

 

Tabell 6. Binär logistisk regressionsanalys av revisorernas responsvariabel F19. 

Lagförslagen 

Justerat R2= 24,49 % 

 

Förklarande variabel Koefficient S.E P-värde 

F17b) Kostnader 0,461 0,255 0,058*** 

F18b) Beslutsunderlag 0,512 0,273 0,050** 

F18c) Jämföra 0,632 0,345 0,065*** 

*** Signifikantnivå 10 %    ** Signifikantnivå 5 % 
 

5.4.2 FÖRETAGSREPRESENTANTER 
Samma upplägg gäller för företagsrespondenterna som för revisorerna. Först ut är 

kunskapsfrågorna och sedan följer attitydfrågorna på det och vad som påverkar 

företagsrespondenternas svar på dessa. 

 

Ett samband kan ses hos företagen mellan respondentens ålder och om de fått information 

om hållbarhetsutveckling i utbildningen, ett samband som kan statistiskt säkerställas 

utifrån en signifikansnivå på 10 %. Precis som hos revisorerna så visade detta samband 

att ju yngre person desto större sannolikhet är det att den högst avslutade utbildningen 

innehållit information om hållbarhetsutveckling. 100 % av de yngsta 

företagsrepresentanterna har fått utbildning som behandlar ämnet hållbarhetsutveckling, 

och med en fallande skala finner vi att 25 % av de äldsta företagsrepresentanterna fått det, 

se bilaga 7. 

 

Hos företagsrepresentanterna efterfrågade vi deras position och där finner vi ett statistiskt 

säkerställt samband mellan position och om utbildningen informerat om 

hållbarhetsutveckling, detta utifrån en 5 % signifikansnivå. Företagsrespondenter som 

innehar en position som innefattar hållbarhetsutveckling har till större del fått information 

om hållbarhetsutveckling i sin högst avslutade utbildning, i jämförelse med dem inom 

ledning/ekonomi och övriga positioner. Om respondenten innehar en position i företaget 

inom hållbarhetsutveckling finns det även en större sannolikhet att personen erhållit 

interna kurser som informerar om hållbarhetsrapporter. Sambandet mellan variablerna är 

statistiskt säkerställt utifrån en signifikansnivå på 5 %. 

 

Gällande frågan om företagsrespondenten personligen arbetat med 

hållbarhetsrapportering kan flera samband mot andra variabler hittas. De samband som 

hittats är till kön, position, information gällande hållbarhetsutveckling från utbildning, 

interna kurser och om företaget arbetar med CSR-frågor. På grund av att det existerar 

flera samband har en multipel binär logistisk regressionsanalys, se bilaga 14, utförts för 

att finna de variabler som bäst kan förklara responsvariabeln, i detta fall om 

företagsrespondenten personligen arbetat med hållbarhetsrapportering. Den slutliga 

regressionsanalysen visar att de variabler som kan förklara responsvariabeln bäst är 
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position och interna kurser, där ett positivt samband existerar utifrån en signifikansnivå 

på 1 % respektive 5 %. Företagsrespondentens position och om denne erhållit interna 

kurser kan förklara om personen har arbetat med hållbarhetsrapportering.  

 

Även vid frågan hur förberedd företagsrespondenten känner sig inför arbetet med 

hållbarhetsrapporter, kan flera samband presenteras. När det gäller 

företagsrespondenterna fann vi ett samband mellan ställningstagandet och respondentens 

position, information om hållbarhetsutveckling genom utbildningen, interna kurser och 

om personen har arbetat med hållbarhetsrapportering. Då det existerar flera samband har 

en multipel linjär regressionsanalys, se bilaga 15, utförts som visar att responsvariabeln 

(hur förberedda respondenterna känner sig) förklaras av alla de fyra nämnda variablerna. 

Företagsrespondenten känner sig alltså bättre förberedd om denne besitter en position 

relaterad till hållbarhet, om utbildningen har informerat om hållbarhetsutveckling, 

erhållna interna kurser och om personen arbetat med hållbarhetsrapportering. Detta är 

samband som kan säkerställas på en 10 % signifikansnivå.  

 

Flera samband kan hittas gentemot frågan hur införstådd företagsrespondenten känner sig 

i hur den obligatoriska hållbarhetsrapporten ska publiceras. Variabler där ett samband 

existerade gentemot frågan testades i en regressionsanalys för att finna den eller de 

variabler som bäst kan förklara frågans utfall. Utifrån en 1 % signifikantnivå kan ett 

samband säkerställas mellan ju mer förberedda företagsrespondenterna känner sig för 

arbetet med hållbarhetsrapporter desto mer införstådd känner dem sig i hur 

hållbarhetsrapporten ska publiceras enligt de nya svenska lagförslagen, se bilaga 16.  

 

Även vid frågan om hur väl företagsrespondenterna känner sig införstådda med vilken 

typ av information som ska lämnas i den obligatoriska hållbarhetsrapporten har flera 

samband med olika variabler. Dessa variabler är position, information om 

hållbarhetsutveckling i utbildningen, interna kurser, personligen arbetat med 

hållbarhetsrapporter och hur förberedd personen anser sig vara inför arbetat med 

hållbarhetsrapporter. Regressionsanalysen, se bilaga 16, visar att variabeln om hur 

förberedd företagsrespondenten känner sig inför arbetet med hållbarhetsrapporter är den 

variabel som bäst förklarar hur införstådd företagsrespondenten känner sig gentemot 

vilken information som ska lämnas. Detta test visar alltså att ju mer förberedd 

respondenterna känner sin inför arbetet med hållbarhetsrapporter desto bättre införstådd 

känner de sig i vilken typ av information som ska lämnas i rapporten.  

 

5.4.2.1 VILKA FAKTORER PÅVERKAR 

FÖRETAGSREPRESENTANTERNAS ATTITYD? 
Varför svarar företagsrespondenterna så som de gör? Det är något som chitvå-tester och 

regressionsanalyser kan svara på för varje påståendefråga. Precis som revisorerna är 

företagsrepresentanterna väldigt enade i att världen står inför ett miljöhot, i världen 

efterföljs inte de mänskliga rättigheterna och jordens resurser räcker inte till för fortsatt 

modern konsumtion. På grund av de enade svaren har denna fråga inte gett några resultat 

i de tester som utförts. 

 

Gällande vilka konsekvenser företagsrepresentanterna tror hållbarhetsrapportering 

kommer få på sikt, se tabell 7, finns ett statistiskt säkerställt samband mellan detta och 

om företaget i nuläget upprättar en hållbarhetsrapport. Detta på en 5 % signifikansnivå. 

Sambandet visar att företag som upprättar hållbarhetsrapporter har en mer positiv syn på 
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att arbetet med hållbarhetsrapportering kommer att leda till att företag minskar sin 

miljöpåverkan och även förbättra de sociala förhållandena i deras produktionsled, se 

bilaga 17.   

 

Tabell 7. Fråga 18 i företagens enkät. 

F18. Jag tror att hållbarhetsrapportering på sikt kommer att... 

18a) ... leda till att företag minskar sin miljöpåverkan 

18b) ... leda till att sociala förhållanden förbättras i företagens produktionskedjor 

 

När företagsrespondenterna blev tillfrågade om de tror att företagets 

hållbarhetsrapportering kommer leda till en ökad försäljning kunde regressionsanalysen, 

se bilaga 18, visa på statistiskt säkerställda samband mellan påståendet och kön respektive 

interna kurser. Män är generellt mer negativa till påståendet att hållbarhetsrapportering 

kommer leda till ökad försäljning och det gäller även de som inte erhållit interna kurser. 

Detta samband är säkerställt utifrån en 1 % signifikansnivå respektive 10 %. Ett samband 

kan också hittas mellan interna kurser och om företagsrespondenten tror att företagets 

hållbarhetsrapportering kommer att leda till lägre kostnader i produktion vilket statistiskt 

kan säkerställas utifrån en 5 % signifikansnivå. Om respondenten har erhållit interna 

kurser via anställning instämmer personen i större utsträckning med påståendet att 

hållbarhetsrapportering kommer leda till lägre kostnader.  

 

Flera samband existerar mellan ifall företagsrespondenten tror att företagets 

hållbarhetsrapportering kommer leda till större förtroende hos företags intressenter och 

andra variabler i enkäten. Genom en regressionsanalys, se bilaga 18, kan det slutligen 

presenteras att det som bäst förklarar responsvariabeln är om personen arbetat med 

hållbarhetsrapportering. Det vill säga att företagsrespondenter som personligen arbetat 

med hållbarhetsrapportering har en positivare attityd till att rapporten kommer leda till 

större förtroende hos intressenterna. Detta är ett samband som kan statistiskt säkerställas 

utifrån en 10 % signifikansnivå. Till frågan om respondenten anser att 

hållbarhetsrapportering kommer att leda till ett bättre rykte för företaget så finns ett 

samband till huruvida personen tagit del av interna kurser som behandlar ämnet samt om 

företaget i nuläget upprättar hållbarhetsrapport. Här visar regressionsanalysen, se bilaga 

18, att sambandet är starkast till om företaget utger hållbarhetsrapporter idag.  

 

Två samband kan hittas till om företagsrespondenten anser att obligatorisk 

hållbarhetsrapportering kommer att leda till ett bättre beslutsunderlag för intressenter. 

Regressionsanalysen, se bilaga 19, visar att både kön och interna kurser kan förklara 

åsikterna, detta utifrån en 1 % signifikansnivå. Sambandet visar att de personer som fått 

interna kurser i nuvarande anställning är generellt mer positiva till påståendet i 

förhållande till de andra grupperna. Överlag går det att se att företagsrespondenter som 

erhållit interna kurser i någon anställning är mer positiva än de som inte erhållit några 

kurser alls inom ämnet. I sambandet till kön ser vi att kvinnor är mer positivt inställda till 

påståendet om bättre beslutsunderlag för investerare i jämförelse med män vars svar är 

mer utbredda över skalan.  

 

Flera samband kan hittas till responsvariabeln om obligatoriska hållbarhetsrapporter 

kommer att leda till att företag väljer att lämna oärliga uppgifter. Den variabel som bäst 
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förklarar responsvariabeln enligt regressionsanalysen, se bilaga 19, är om företaget 

upprättar hållbarhetsrapporter i nuläget. Detta är ett samband som är statistiskt säkerställt 

utifrån en 1 % signifikansnivå. Om företagsrespondentens företag upprättar 

hållbarhetsrapporter i nuläget är personen mer övertygad om att företag lämnar ärliga 

uppgifter.  

 

Den slutliga frågan i enkäten är om personen anser att obligatorisk 

hållbarhetsrapportering enligt lagförslagen borde införas. Här existerade det många 

samband men regressionsanalysen visar att det finns fem variabler som bäst förklarar 

attityderna gällande lagförslagen utifrån en 5 % signifikansnivå, se tabell 8. Dessa 

förklaringsvariabler är kön, större intresse hos kunder gällande hållbarhetsrapportering, 

hållbarhetsrapportering kommer leda till lägre kostnader i produktion, större förtroende 

hos företagets intressenter och ett bättre beslutsunderlag för intressenter. 

 

Tabell 8. Multipel binär logistisk regressionsanalys av företagens responsvariabel F21. 

Lagförslagen 

Justerat R2= 48,61 % 

 

Förklarande variabel Koefficient S.E P-värde 

F1. Kön 
        2. Man 

 
- 2,000 

 
0,872 

 
0,011** 

F14a) Kunder 0,373 0,186 0,035** 

F19b) Lägre kostnader 0,710 0,344 0,025** 

F19c) Förtroende 0,905 0,442 0,033** 

F20b) Beslutsunderlag 0,909 0,352 0,005* 

** Signifikantnivå 5 %  * Signifikantnivå 1 % 
 

Vi ser alltså att kvinnor är generellt mer positiva till lagförslagen gällande obligatorisk 

hållbarhetsrapportering i förhållandet till män. Mer positiva till lagförslagen är även de 

respondenter inom företag som har uppmärksammat ett större intresse gällande 

hållbarhetsrapportering hos sina kunder. Företagsrespondenter som inte tror att 

hållbarhetsrapportering kommer leda till lägre kostnader i produktion har en mer negativ 

åsikt gentemot lagförslagen och detta gäller även för dem som inte tror att 

hållbarhetsrapportering kommer leda till större förtroende hos företagets intressenter. Den 

sista variabeln som kan förklara åsikterna gentemot lagförslagen är ifall 

företagsrespondenten tror att det kommer leda till ett bättre beslutsunderlag för 

intressenter. Ju mer personen tror på att obligatorisk hållbarhetsrapportering kommer leda 

till ett bättre beslutsunderlag för intressenter, desto positivare är åsikten gentemot 

införandet av lagförslagen. 
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6. ANALYS 
Under rubriken analys kommer de data som presenterades i föregående kapitel att 

analyseras och kopplas ihop med den teoretiska referensramen. Analysen kommer att 

följa ordningen av forskningsfrågorna och har som mål att besvara dessa för att i 

nästkommande kapitel presentera slutsatsen. Analysen börjar dock med att analysera 

bakgrundsfrågor, företagsspecifika frågor och utbildning för att vidare fortsätta till att 

analysera revisorernas respektive företagsrepresentanternas attityder. Den tredje 

forskningsfrågan handlar om huruvida attityder kan kopplas ihop med respektive grupps 

kunskap. 

 

 

6.1 BAKGRUNDSFRÅGOR OCH 

FÖRETAGSSPECIFIKA FRÅGOR 
Många av frågorna i revisorernas enkät har gått att jämföra med variabeln huruvida 

svarspersonerna jobbar på Big Four eller inte. Det finns därför några samband att lyfta 

fram här. Till att börja med så visar resultaten att de revisionsbyråer som tillhör Big Four, 

jämfört med byråer som inte tillhör dessa, erbjuder sina anställda fler interna kurser som 

berör hållbarhetsrapportering och dessa byråer arbetar också mer med 

hållbarhetsrapporter. Detta skulle kunna förklara varför fler respondenter från Big Four 

uppgivit att de känner sig mer förberedda inför att jobba med hållbarhetsrapporter. Även 

fler svarspersoner som jobbar på Big Four har personligen jobbat med 

hållbarhetsrapportering. Om byråerna arbetar med hållbarhetsrapporter innebär det också 

att deras personal måste ha kunskapen för att utföra detta arbete. 

 

Föga förvånande är det kanske efter ovan konstaterande att de respondenter som jobbar 

på Big Four också känner sig mer införstådda med vad de nya lagförslagen innebär för 

revisorer. De revisorer som jobbar på byråer som jobbar med hållbarhetsrapporter, alltså 

majoriteten på Big Four, säger sig ha märkt ett större intresse hos sina klienter vad gäller 

hållbarhetsutveckling. Det beror förmodligen på att större företag ofta väljer någon utav 

byråerna som ingår i Big Four för revision, och att dessa företag omfattas av de nya 

lagförslagen vilket kan vara en stor förklaring till varför företagen efterfrågar tjänster 

inom hållbarhetsrapportering. Det verkar därför ganska rimligt att det är de byråer som 

märker ett ökat intresse som också förbereder sig för denna efterfrågan och förmodligen 

också för de nya lagförslagen. Det verkar i våra resultat som att Big Four, precis som 

O’Dwyer (2011, s.1230) påstår på en generell nivå, är ledande även i Sverige när det 

kommer till att tillhandahålla service och utveckla tjänster kring hållbarhetsrapportering. 

Det är möjligt att större byråer kan avsätta större resurser på att utveckla service/tjänster 

för att möta en ny efterfrågan på marknaden. Ett resultat av detta kan innebära att mindre 

revisionsbyråer inte klarar av att konkurrera om kunderna. Detta argument kan 

understödjas av O’Dwyer (2011, s.1230) som pratar om en ökad dominans för Big Four 

gällande hållbarhetstjänster. 

 

När det gäller företag ser vi att majoriteten av hållbarhetspositioner i företagen innehavs 

av kvinnor vilket kanske är föga förvånande med tanke på att De Silvia & Pownalls (2014, 

s. 582) studie visar på ett större intresse gällande hållbar utveckling hos kvinnor i 

jämförelse med män. Vid frågan i företagsenkäten som efterfrågar hur länge 

respondentens position funnits inom företaget kan vi se att positioner som har en direkt 
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anknytning till hållbarhet har uppkommit inom företaget signifikant senare än i 

jämförelse med de andra kategorierna. Detta stöds av till exempel Bebbington et al (2014, 

s. 5) och Lozano & Huisingh (2011, s. 99) som säger att hållbarhetsrapportering är en 

växande trend och det visas också genom det nämnda sambandet. Det kan också bero på 

att företag i denna studie berörs av de nya lagförslagen, och att det samband som vi ser 

beror på att företagen har förberett sig inför en kommande lag. Detta genom att utveckla 

en enhet inom företaget som ska arbeta för att uppfylla lagförslagens krav vilket skulle 

förklara varför hållbarhetspositioner nyligen uppkommit. 

 

Vi upptäckte även ett samband mellan om företaget investerar eller har investerat i 

miljöförbättrande åtgärder och om företaget märkt ett större intresse hos sina ägare. 

Utifrån detta kan vi argumentera att företagen, precis som Lu & Taylor (2016, s. 4) 

presenterar, kan ha upptäckt positiva fördelar med att investera i miljöförbättrande 

åtgärder. Milgrom (2008, s. 130-131) argumenterar för att företag väljer att lämna ut 

information om det innebär fördelar för företaget. Så om företaget frivilligt valt att 

investera i miljöförbättrande åtgärder eller blivit tvingade av lag tror vi egentligen inte 

spelar någon roll då företaget kan vinna fördelar, till exempel i att uppfattas som ärliga 

och/eller miljömedvetna, i att rapportera miljöinvesteringar. Det skulle kunna vara så att 

ägarna till exempel anser att deras företag frivilligt gör miljömedvetna val och har detta 

som en affärsidé, att företaget gjort tunga investeringar inom miljöområden eller att 

konkurrerande företag hållbarhetsrapporterar som gör att ett större intresse hos ägarna har 

växt fram gällande hållbarhetsrapportering. Empirin i denna studie indikerar att både 

revisorer och företagsrepresentanter anser att hållbarhetsrapportering leder till ett större 

förtroende hos företags intressenter och även förbättrar företags rykte. 

 

6.2 UTBILDNINGSFRÅGOR 
Vidare till utbildning visar empirin att, precis som hos revisorerna, besitter en 

överhängande del (88 %) av företagsrespondenterna utbildning från högskola eller 

universitet. Det gör att denna variabel inte är aktuell vid test av samband men enligt De 

Silva & Pownall (2014, s. 582) så är individer med en högskoleexamen mer positivt 

inställda till hållbarhet än individer som saknar en sådan examen vilket gör att revisorer 

och företag är väldigt lika varandra på denna punkt. 

 

De flesta revisorer som har fått ta del av interna kurser som behandlat 

hållbarhetsrapportering har gjort detta i sin senaste anställning och detsamma gäller även 

för företagsrespondenterna. Detta innebär alltså att vi kan se att ämnet 

hållbarhetsutveckling har blivit vanligare inom yrkesgrupperna på senare tid, förmodligen 

har båda grupperna stött på en större efterfrågan gällande hållbarhetsutveckling från olika 

aktörer som inte tidigare funnits. Oavsett skulle detta kunna ses som en trend, att fler 

personer utbildas i hållbarhetsfrågor. Det stämmer väl överens med vad Lozano & 

Huisingh, (2011, s. 99, 106) säger om att rapporteringen av hållbarhetsaspekter och 

utbildning av personal inom området blivit vanligare. Att få revisorer erhållit interna 

kurser som informerar om hållbarhetsrapporter kan bero på att få revisorer arbetar inom 

detta ämne i dagsläget. Resultatet av denna studie visar att en låg procent av urvalet 

personligen har arbetat med hållbarhetsrapportering. Det är troligt att revisionsbyråerna, 

i förhållande till rena ekonomiska tjänster, har en låg efterfrågan på tjänster relaterade till 

hållbarhetsutveckling och därför väljer att utbilda få revisorer inom ämnet. 
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Det är dock många revisorer och företagsrepresentanter som inte fått ta del av en kurs 

eller utbildning, varken internt eller på sin högst avslutade utbildning, som behandlat 

hållbarhetsrapportering eller utveckling. Fler och fler går en utbildning som på något vis 

berör hållbarhetsfrågor men det är samtidigt många som inte har gått en enda kurs som 

behandlar ämnet. Detta kan ses i relation till vad Bebbington et al. (2014, s. 36) säger om 

att hållbarhet inte är en accepterad kärnkunskap. 

 

Den insamlade data visar att det finns ett samband mellan revisorernas ålder och 

utbildning innan anställning (universitet/högskola) som behandlar hållbarhetsutveckling. 

Det betyder alltså att de yngre svarspersonerna i undersökningen generellt har fått 

hållbarhetsutbildning på sin högst avslutade utbildning medan de äldre som varit 

yrkesverksamma mycket längre inte fått liknande utbildning. Detta tyder på att 

hållbarhetsutveckling, och kanske också mer specifik utbildning kring 

hållbarhetsredovisning även om vi inte kan uttala oss om detta, är något som lagts in i 

universitetsutbildningen under senare tid. Detta stämmer med vad Wu et al. (2010, s. 521) 

säger om att antalet kurser som behandlar finansiellt beslutstagande med hänsyn till 

mänskliga och ekologiska aspekter ökat under början av 2000-talet. Att yngre personer 

fått mer information om hållbarhetsutveckling från skolväsendet kan förklara att yngre 

personer eventuellt besitter en positivare attityd gentemot hållbarhetsrapportering. Dock 

kunde inget sådant samband i denna studie upptäckas eller säkerställas. 

 

Hos företagsrespondenter som innehar en position som direkt innefattar 

hållbarhetsutveckling har en större andel fått information om hållbarhetsutveckling i sin 

högst avslutade utbildning, i jämförelse med dem inom ledning/ekonomi och övriga 

positioner. Dock kan ingen koppling göras mellan om företagsrespondenten tagit del av 

information om hållbarhetsutveckling och kön, det vill säga att vi inte kan se att kvinnor 

söker sig till utbildningar som innefattar hållbarhetsutveckling. Sambandet kan tyda på 

att utbildning genom skolan väckte ett intresse hos respondenter vilket resulterade i att 

personen sökt sig till denna typ av position inom företaget. Detta kan motsägas av 

exempelvis Bebbington et al. (2014, s. 32) som argumenterar för att utbildning i skolan 

är misslyckat på grund av dåligt utformade läroplaner medan bland andra Thoradeniya et 

al. (2015, s. 1109) pekar på vikten av att ha med det i läroplanen för att ändra 

uppfattningen kring hållbarhet. Dock kan inte denna studie besvara vilken typ av 

information som behandlades i personens utbildning inom hållbarhetsutveckling. Det 

innebär att informationen kan ha varit på en mer generell nivå. 

 

En potentiell förklaring till varför resultatet i denna studie inte riktigt överensstämmer 

med studien från Sri Lanka av Thoradeniya et al. (2015) är att det finns relativt stora 

skillnader mellan länderna. Sri Lanka klassas som ett utvecklingsland och det skulle 

kunna vara så att de inte kommit lika långt i utvecklingen kring att redogöra för 

företagsaktiviteter. I Sverige märks debatten i medier och det är inte säkert att de allmänt 

i Sri Lanka uppmärksammar denna debatt på samma sätt som i Sverige. Klart är dock, 

utifrån en samlad bild av vad tidigare forskning visat, att utbildning på 

universitet/högskola har stor utvecklingspotential och kan vara en arena på vilken 

hållbarhetsområdet kan utvecklas 

 

De revisorer som fått ta del av intern utbildning som behandlat hållbarhetsrapportering 

har svarat att de känner sig mer förberedda på att arbeta med hållbarhetsrapporter och är 

också bättre insatta i de nya lagförslagen. Denna koppling finns inte till om de läst en kurs 

på sin högst avslutade utbildning som behandlat hållbarhetsutveckling. Det verkar alltså 
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som att de interna kurserna är det som generellt påverkar revisorernas kunskapsbas kring 

hållbarhetsrapportering. En rimlig förklaring till detta förhållande kan vara att de interna 

kurserna är mer specifikt inriktade på hållbarhetsrapportering och tillhörande aspekter 

medan universitetsutbildningen behandlar ämnet mer ytligt och generellt i jämförelse och 

kanske inte går in på detaljer i företags redovisning av hållbarhetsaspekter. Det skulle i 

alla fall i skenet av vad Bebbington et al. (2014, s. 32) säger vara ett bevis för att kurser 

inom etik och CSR misslyckas med sitt syfte att förbereda studenter för framtida 

utmaningar kring hållbarhetsredovisning. 

 

Däremot är utbildning från skolan en avgörande variabel vid hur väl 

företagsrepresentanter känner sig förberedda inför arbetet med hållbarhetsrapportering. 

Dock är inte det den enda avgörande variabeln utan det beror även på position, interna 

kurser och personligt arbete med rapporterna. Vi ser alltså att tre variabler är relaterade 

till vad Gustavsson (2000, s. 103) kallar för praktisk-produktiv kunskap där arbetet med 

hållbarhetsrapportering kräver en specialiserad kunskap, och det kan även vara 

anledningen till varför vi inte märker några större samband vad gäller andra frågor i 

enkäten till utbildning från skolväsendet då denna utbildning är för allmän. Här bör även 

nämnas att det finns en svag trend till en positiv åsikt i det vill säga hur väl förberedda 

företagsrepresentanterna känner sig inför arbetet med hållbarhetsrapportering och om 

respondenterna fått information om hållbarhetsutveckling i sin högst avslutade 

utbildning, men inte tillräckligt stark att det egentligen ska kunna säga något mer. Även i 

fråga hur väl införstådda företagsrepresentanterna känner sig är åsikterna svaga med 

medianer på eller väldigt nära mitten.  

 

6.3 ATTITYD 
Respondenten fick ta ställning till om det finns ett miljöhot i världen, om de mänskliga 

rättigheterna efterföljs i världen och om jordens resurser kommer räcka till fortsatt 

modern konsumtion. Denna fråga syftar till att ta reda på hur respondenterna ser på 

hållbarhet i världen idag. Det finns människor som är väldigt engagerade i debatten om 

miljö och sociala förhållanden medan andra individer uppmärksammar den utan att riktigt 

lägga sig i och vissa fullkomligt struntar i den. Förhoppningen med frågan var att ta reda 

på om revisorerna respektive företagen ser hållbarhetsdebatten som befogad eller inte. 

Med dagens informationssamhälle där till exempel media utbildar människor inom 

aktuella områden, är det kanske svårt att ha undkommit att vi står inför svårigheter 

gällande hållbarhet. Medias rapportering är enligt Fransson & Gärling (1999, s. 371) 

något som påverkar människors attityder. Nästan alla respondenter i studien tycker att 

hållbarhetsdebatten är befogad, till vilken grad de engagerar sig för detta går dock inte att 

säga. För få svarande i många celler gör att denna fråga (både påstående a, b och c) inte 

kunnat testas i chitvå-tester varför vi här enbart kan säga att både revisorerna och 

företagsrepresentanterna är enade som grupp och inga nyansskillnader kan uttydas. 

 

Fråga 16 (18) är ämnad att ta reda på om revisorerna anser att hållbarhetsrapporten 

kommer att förändra företagens aktiviteter generellt och därmed ge positiva effekter på 

både miljö och sociala förhållanden i längden. De svarande får alltså ta ställning om de 

tror att hållbarhetsrapportering på sikt kommer leda till att företag minskar sin 

miljöpåverkan och om de tror att hållbarhetsrapportering kommer leda till att sociala 

förhållanden förbättras i företagens produktionskedjor. Här har revisorerna generellt lagt 

sig i mitten vilket kan betyda två saker. Antingen kan det vara så att de känner att de inte 

riktigt kan föreställa sig vilka konsekvenser hållbarhetsrapporteringen kan få på lång sikt 



 

58 
 

men det kan också vara så att de tror att den varken kommer att göra till eller från utan att 

det kanske är andra faktorer som kan komma att påverka företagsbeteenden. Oavsett vad 

så kan vi dra en slutsats att revisorerna inte har någon tydlig åsikt i frågan. 

 

Företagsrepresentanterna är däremot lite mer positivt inställda till dessa två påståenden. 

Detta kan kanske bero på att många av företagen jobbar med dessa frågor, i förhållande 

till revisorerna, och kanske tror på att företaget verkligen gör skillnad i och med sin 

hållbarhetsrapportering. De variabler som påverkar svaren mest på denna fråga är om 

respondenten erhållit ämnesrelaterad internutbildning samt om företaget utger 

hållbarhetsrapporter i nuläget. Det verkar kanske därför vara lite lättare att tro på det egna 

företagets arbete och dra paralleller från det vid besvarandet av frågan till skillnad från 

revisorerna som förmodligen inte drar samma paralleller till specifika företag. Denna 

skillnad tror vi alltså kan ha att göra med olika erfarenheter av hållbarhetsrapportering. 

Företagsrespondenterna tror vi mer positiva för att många av respondenterna jobbar med 

dessa rapporter och är mer engagerade i detta arbete. De kanske ser den nytta som 

hållbarhetsarbetet uppnår. 

 

Respondenterna fick ta ställning i fyra olika påståenden som syftar till att ta reda på vilka 

effekter respondenterna tror att företagen kan komma att uppleva vid om de väljer att 

hållbarhetsrapportera. Dessa påståenden är: leda till ökat antal sålda produkter/tjänster, 

leda till lägre kostnader i produktion, leda till större förtroende hos företagets intressenter 

och leda till ett bättre rykte för företaget. Revisorerna tror generellt att varken 

försäljningen kommer att öka eller produktionskostnaden sjunka, tvärt emot vad Lu & 

Taylor (2016, s. 13) kommer fram till i sin studie. De tror däremot att företagen kommer 

att uppleva ett ökat förtroende hos sina kunder samt skapa ett bättre rykte för sig själva. 

Det är dock oklart huruvida revisorerna tror att de positiva sidorna skulle väga upp för 

kostnaden som det innebär att hållbarhetsrapportera eftersom de inte tror att försäljningen 

skulle öka. Påståendena som tas upp under denna fråga visar tydliga positiva samband till 

om individen tagit del av intern ämnesrelaterad utbildning och om de märkt av ett ökat 

kundintresse. Detta visar att de erfarenheter en person har, både kunskap och ökad 

efterfrågan i detta fall, påverkar dennes inställning till hållbarhetsrapportering vilket är i 

linje med vad Eagly & Chaiken (2007, s. 585) och Fazio et al. (1989, s. 280-281) påstår. 

 

Företagsrepresentanterna håller i mångt och mycket med revisorerna i de påståendefrågor 

som rör de effekter deras företag kan tänkas uppleva från hållbarhetsrapportering. De tror 

likt revisorerna men tvärt emot Lu & Taylor (2016, s. 13), att försäljningen generellt sett 

inte kommer att öka och att kostnaderna inte kommer att sjunka med 

hållbarhetsrapportering. Det är möjligt att både företagsrepresentanterna och revisorerna 

ser hållbarhetsrapportering som en tvångskostnad för företaget som inte kommer förbättra 

företags effektivitet. Snarare kan hållbarhetsrapportering, i de företag som faller under 

lagförslagens kriterier, ses som en utgift som behövs för fortsatt drift. Det skulle kunna 

förklara varför medelvärdet på dessa påstående ligger vid eller på mitten av skalan som 

skulle kunna uppfattas som att revisorer och företagsrepresentanter tror att effektiviteten 

inom företaget inte kommer påverkas av hållbarhetsrapportering.  

 

Företagsrepresentanterna tror däremot att företags rykte skulle förbättras och förtroendet 

stärkas. Med samma resonemang som tidigare, att hållbarhetsrapportering kan ses som en 

tvångskostnad för företaget, skulle självklart företags rykte förbättras om företaget väljer 

att följa lagförslagen och införa aktiviteten. Samma resonemang kan även användas för 

att förklara varför både revisorer och företagsrepresentanter tror att företags förtroende 
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kommer att förbättras. Ett annat resonemang kan även föras utifrån agentteorin. 

Agentteorin säger som nämnt att det existerar en informationsasymmetri när företaget 

sitter på en större mängd information än utomstående (Eilifsen et al., 2014, s. 6). 

Införande av hållbarhetsrapportering skulle innebära mer information till utomstående, 

en förminskning av informationsasymmetrin, och borde enligt vårt resonemang leda till 

ett större förtroende och bättre rykte för företag som väljer att publicera denna typ av 

information. Den relativt låga medianen kan dock antyda att antingen anser 

respondenterna att innehållet i hållbarhetsrapporten inte kommer vara till företagets 

fördel, det vill säga att informationen kommer innehålla fakta som går emot intressenters 

intressen, eller att hållbarhetsrapporten bara är ett “plus i kanten” för företagen men 

kommer inte betyda så mycket för intressenterna för en signifikant förbättring gällande 

rykte och förtroende. 

 

Kopplingarna till bakgrundvariabler hos företagsrepresentanterna skiljer sig lite från 

revisorerna i dessa påståenden. För företagsrepresentanterna finns starkare samband till 

internutbildning, personliga erfarenheter och huruvida företaget utger 

hållbarhetsrapporter idag. Slutsatsen blir dock densamma som för revisorerna, att de 

samlade erfarenheterna i ämnet påverkar vilken inställning individen har till 

hållbarhetsrapportering. Ju mer påläst inom ämnet desto positivare är individen till 

utfallet av hållbarhetsrapportering. 

 

En fråga i enkäten handlar om hur informationsflödet mellan företagen och användarna 

kan komma att påverkas av hållbarhetsrapportering. Respondenten fick ta ställning till 

fyra stycken påståenden om vad de anser att de nya lagförslagen om obligatorisk 

hållbarhetsrapportering kommer att leda till. Dessa fyra påståendena löd som följer: 

företag som redan publicerar hållbarhetsrapportering kommer utge rapporter med bättre 

och jämnare kvalitet, bättre beslutsunderlag för intressenter, möjligheter att lättare 

jämföra olika företags hållbarhetsrapporter och om företag väljer att lämna oärliga 

uppgifter. Ett av målen med EU:s direktiv är att höja nivån och öppenheten på den 

information som lämnas om sociala, ekonomiska och miljörelaterade aspekter för berörda 

företag i alla medlemsstater (Departementsserie 2014:45, s. 38). Detta menar de kommer 

öka förtroendet hos både konsumenter och investerare. De specifika kraven på vilka 

upplysningar som ska ingå i rapporten gör att det kommer att bli lättare för investerare att 

jämföra olika företags rapporter (Departementsserie 2014:45, s. 46-47). De allra flesta 

revisorer tror att det kommer att bli lättare för användare att jämföra olika företags 

hållbarhetsrapporter som en konsekvens av obligatorisk lagstiftning. De tror däremot inte 

att en obligatorisk lagstiftning om hållbarhetsrapportering kommer att få så stor effekt på 

de rapporter som redan nu släpps av företag som hållbarhetsrapporterar, eller åtminstone 

inte att effekten blir speciellt stor. 

 

Företagsrepresentanterna tror likt revisorerna att en kvalitetsskillnad inte kommer att 

uppstå bland de hållbarhetsrapporter som redan utges. Däremot är de mer positiva än 

revisorerna till att obligatorisk lagstiftning skulle resultera i rapporter som ger ett bättre 

beslutsunderlag för investerare. Båda grupperna tror att det kommer att bli lättare att 

jämföra olika företags hållbarhetsrapporter. Intressant nog så är den återkommande 

bakgrundvariabeln bland företagsrespondenter för dessa påståendefrågor kön. Bland 

företagsrespondenterna har kvinnorna svarat mer positivt, alltså högre upp på skalan, 

jämfört med männen och är därmed mer positiva till utfallen av obligatorisk 

hållbarhetsrapportering. Paralleller kan dras till De Silva & Pownalls (2014, s. 582) teori 

om att högutbildade kvinnor är mer positivt inställda till miljöfrågor än män med samma 
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utbildning. Denna skillnad går inte att finna i revisorsurvalet. Detta tror vi beror på att 

fler kvinnor bland företagsrepresentanterna jobbar med hållbarhetsfrågor och därmed är 

mer positivt inställda till deras eget arbete och kan anse att deras arbete bidrar till 

organisationen. Bland revisorerna går det inte att säga att kvinnor i större utsträckning 

jobbar med hållbarhetsrapportering och där går det inte heller att se att de skulle vara mer 

positiva. Därmed går det att resonera för att personliga erfarenheter, främst av att jobba 

med hållbarhetsfrågor, leder med högre grad till en positivare attityd till 

hållbarhetsredovisning i förhållande till variabeln kön. 

 

Moneva et al. (2006, s.122) påstår att det är möjligt att fuska med GRI-riktlinjerna och 

att det finns praktiska exempel på att det faktiskt fuskas. De menar att det även är möjlig 

att fuska omedvetet då det kan vara svårt att få med hela konceptet för 

hållbarhetsutveckling och främst utelämna effekterna från företagsaktiviteter. Det finns 

även en till aspekt kring oärliga uppgifter som kan härledas till agentteorin. Enligt de nya 

lagförslagen är revisorns uppgifter inte speciellt långtgående då de inte ska granska det 

som ligger utanför deras kontroll. Alltså behöver ingen extern part kritiskt granska 

substansen i rapporten utan endast att den upprättats och på vilket sätt. Detta skulle kunna 

skapa en informationsasymmetri så som beskrivs utav Eilifsen et al. (2014, s. 6). Healey 

et al. (2001, s. 425) menar att trovärdigheten i informationen som lämnas, om företaget 

har incitament att exkludera viss information, kan ifrågasättas. 

 

De flesta svenska företag som i nuläget utger hållbarhetsrapporter följer GRI-riktlinjerna. 

Revisorerna och företagsrepresentanterna tror dock inte att obligatorisk 

hållbarhetsrapportering skulle leda till att företag lämnar oriktiga uppgifter i sin rapport 

generellt, men de kanske inte är medvetna om att företag kan fuska utan intention att göra 

det. De flesta revisorer är dessutom inte insatta i de nya lagförslagen och saknar insikt i 

det ansvar de har inom lagförslagens ramar och har kanske inte förstått att ingen extern 

part behöver verifiera informationen i hållbarhetsrapporten. Företagsrepresentanterna är 

lite mer insatta i lagförslagen men har kanske så pass stor tilltro till sitt eget företag och 

att de lämnar ärliga uppgifter och tänker att andra företag också gör det. De kanske tror 

på att marknaden på sikt belönar företag som engagerar sig i miljöarbete och rapporterar 

om detta och straffar de som inte gör det eller som visar sig fuska med uppgifterna som 

Lu & Taylor (2016, s. 13) menar. 

 

Den sista frågan i undersökningen syftar till att ta reda på respondenternas ställning i 

frågan om huruvida lagförslagen om obligatorisk hållbarhetsrapportering bör införas eller 

inte. En tredjedel av revisorerna har som tidigare nämnt valt att inte ta ställning till frågan 

och därmed har dessa svar inte analyserats. Av de som tagit ställning är de flesta revisorer 

kan uppfattas som negativa till lagförslagen då de tycker att det omfattar lite för många 

företag eller tycker att det inte borde vara obligatoriskt alls. Företagsrepresentanterna är 

mer positiva till lagförslagen och det är också fler i denna grupp som tagit ställning till 

frågan. Anledningen till att företagsrepresentanterna är mer positiva tror vi kan bero på 

att många företagsrepresentanter jobbar med hållbarhetsfrågor och därför tycker att 

rapporteringen av dessa frågor är viktig. Majoriteten av företagsrepresentanterna jobbar 

på företag som redan utger hållbarhetsrapporter så därför är förmodligen både företaget 

och aktörerna inom det mer positiva till det. De svarande företagsrepresentanterna har 

alltså mer erfarenhet inom ämnet vilket kan vara förklaringen bakom en mer positiv 

attityd till införandet av lagförslagen. 
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Det finns flera starka samband mellan den sista frågan och andra frågor i enkäten. 

Generellt finns flera samband till påståendefrågor för båda grupperna. Gemensamt är att 

de som tror på lägre kostnader i produktion och bättre beslutsunderlag för investerare 

också ställer sig mer positiva till införandet av lagförslagen. För företagsrepresentanterna 

finns ytterligare samband som säger att kvinnor i större utsträckning än män är positiva 

till införandet av lagförslagen och att ett ökat intresse från kunder påverkar ens inställning 

till det bättre. Det har alltså gått att fastställa att kvinnor är mer positiva till 

hållbarhetsrapportering, likt det De Silva & Pownall (2014, s. 582) visat i sin 

undersökning som dock inte behandlar hållbarhetsrapportering utan miljöfrågor i stort. 

Dock kan detta samband ifrågasättas. Könsfördelningen gällande positioner med direkt 

anknytning till hållbarhet visar att dessa innehavs att majoriteten kvinnor. Istället för att 

det är respondentens kön som förklarar sambandet kan positionen, och därmed personens 

erfarenheter inom arbetet med hållbarhet, vara den förklarande variabeln. Det är möjligt 

att sambandet till kön inte varit signifikant om könsfördelningen sett annorlunda ut bland 

positioner. 

 

Att sista frågan har starkast samband till påståendefrågor vill vi inte lägga alltför stor vikt 

vid. Det är givetvis dessa som starkast förklarar hur individen väljer att besvara sista 

frågan men det finns i sin tur flera bakgrundvariabler som påverkar hur individen besvarar 

de olika påståendefrågorna. Det finns alltså några variabler som är återkommande i 

bakgrunden till många av påståendefrågorna. De variabler som har störst påverkan på vad 

revisorerna svarat på påståendefrågorna är intern utbildning och ökat kundintresse men 

det påverkar också vad de tror om de långsiktiga effekterna av hållbarhetsrapportering. 

Därför finns dessa variabler med som förklaring på sista frågan och trots att de inte har 

störst effekt så påverkar de ändå indirekt de variabler som har störst påverkan på sista 

frågan. 

 

En av de bakgrundvariabler som påverkar företagsrepresentanternas svar på 

påståendefrågorna mest är också intern utbildning men det är också den enda 

gemensamma variabel som beskriver båda gruppernas svar. Företagsrepresentanternas 

svar beror mycket på kön då kvinnorna ställer sig mer positiva till utfallen av 

hållbarhetsrapportering. Även här bör hänsyn tas till tidigare fört resonemang gällande 

könsfördelningen inom hållbarhetspositioner. Personlig erfarenhet med att ha jobbat med 

dessa rapporter och även position och huruvida företaget de jobbar på 

hållbarhetsrapporterar eller inte styr också svaren på påståendefrågorna. 

 

Resultaten visar alltså, för både företagsrepresentanter och revisorer, att tidigare 

erfarenhet spelar stor roll för inställningen till hållbarhetsrapportering.  Detta går i linje 

med det Eagly & Chaiken (2007, s. 585) säger om att tidigare erfarenhet påverkar om 

individen ställer sig positiv eller negativ till ett visst attitydobjekt. I revisorernas fall är 

det för få svarande som personligen arbetat med hållbarhetsrapportering för att vi ska 

kunna testa detta mot andra frågor i Chitvå-test. De tidigare erfarenheterna representeras 

istället i frågorna om utbildning och tidigare kontakt med ämnet genom revisionsbyrån 

eller kunder. Men för företagsrespondenterna blir det ganska tydligt att det är personliga 

erfarenheter som avgör hur individen besvarar påståendefrågorna och indirekt även den 

sista frågan om införandet av lagförslagen. Det vill säga att de som besitter mer erfarenhet 

i ämnet även är positivare till hållbarhetsrapportering.  
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6.4 KUNSKAPS PÅVERKAN PÅ ATTITYDER  
Hur hänger attityderna ihop med utbildning och erfarenhet? Det som går att se i denna 

studie är att personliga erfarenheter har en inverkan på individens inställning till 

hållbarhetsrapportering. Personliga erfarenheter kan insamlas genom bland annat 

utbildning och arbete men också från omgivningen. Det som sägs i media, på företaget 

eller bland intressenter kan till viss grad påverka en individs attityder, en slutsats som 

dras i attitydteorin. Resultaten visar att utbildning och personliga erfarenheter påverkar 

hur respondenterna i båda urvalsgrupperna besvarar påståendefrågorna. 

 

Den ämnesrelaterade utbildningen från individens högst avslutade utbildning visar sig ha 

svaga eller inga samband till båda urvalsgruppernas attityd. Vad kan det bero på? Kanske 

kan en parallell dras till forskning om utbildning runt om i världen där både Bebbington 

et al. (2014, s.33-35) och Botes et al. (2014, s. 118) menar att utbildningen idag inte är 

tillräckligt bra och att den inte förbereder studenterna på de framtida utmaningar som 

väntar och att kursplanerna därför måste ändras. Detta kan vi också känna igen från vår 

egen universitetsutbildning i Sverige. Bebbington et al. (2014, s. 41-42) menar att 

konsekvenserna av dagens ekonomiska tillväxtfokus måste lyftas fram bättre och att hela 

samhället behöver hamna i fokus istället för specifika grupper som favoriseras idag 

(främst aktieägare). Bebbington et al. (2014, s. 36) påpekar också ett annat problem med 

dagens utbildning/kurser kring hållbarhetsredovisning och det är att det inte ses som en 

kärnkunskap utan att det i många länder är valbart i senare del av utbildningen. Att 

hållbarhetskurserna i Europa och många andra delar av världen är valfria alternativ är 

något som också konstateras av Wu et al. (2010, s. 528). Anledningen varför kurserna 

läggs i en senare del av utbildningen, alternativt är frivilliga, förklarar dock inte nämnda 

författare. Vi tror att det kan bero på att utbildningar fokuserar på att tillfredsställa ett 

behov på arbetsmarknaden och att skolväsendet kommer att anpassa sig allt eftersom 

kunskap inom hållbarhet efterfrågas från företagen. 

 

Bebbington et al. (2014, s. 41-42) anser att de som har störst möjlighet att påverka 

kursplanerna och driva igenom förändringar är de yrkesverksamma. Med det 

resonemanget borde revisorer och företag (och i viss mån politiker) som jobbar med 

hållbarhetsrapportering kunna skapa förändringar med det inflytande de har i branschen. 

Vi tror att revisionsbyråer, alternativt revisorsnämnden, och företag förmodligen kommer 

att lägga större press på skolväsendet att forma utbildningen för att kunna vara mer 

användbar när studenterna kommer ut i arbetslivet. Detta allt eftersom 

hållbarhetsrapportering blir mer vanligt inom företagen och framför allt när lagförslagen 

träder ikraft. Trots allt visar resultaten i denna studie att utbildning inom ämnet från 

högskola/universitet inte påverkar personers attityder, vilket mest troligt innebär att 

personens utbildning från högskola/universitet inte varit tillräckligt specialiserad för att 

kunna uppfylla arbetsuppgifterna inom arbetslivet. Det skulle förklara varför interna 

utbildningar inom byråerna och företagen, till skillnad från utbildning inom 

högskola/universitet, har en så pass stor påverkan på respondenternas attityder. 

 

Vad gäller intern utbildning i arbetslivet visar chitvå-tester att de som erhållit interna 

kurser i sin nuvarande eller tidigare anställning (eller både och) är mer positiva till att 

införa obligatorisk hållbarhetsrapportering. Detta innebär att den teoribild som målats upp 

i teorikapitlet verkar stämma för intern utbildning. Flera författare (De Silva & Pownall 

(2014, s. 582); Fransson & Gärling (1999, s. 372); Bebbington et al. (2014, s. 35); 

Thoradeniya et al. (2015)) menar att det finns ett positivt samband mellan utbildning och 

attityd till hållbarhetsfrågor. De Silva & Pownall (2014, s. 582) och Fransson & Gärling 
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(1999, s. 372) syftar på utbildningsnivå i sina studier medan Bebbington et al. (2014, s. 

35) och Thoradeniya et al. (2015, s. 1109) syftar på utbildning kring just hållbarhet som 

påverkar attityder eller beteenden. De interna utbildningarna är förmodligen mer 

specifika och inriktar sig på hållbarhetsrapportering och viktiga aspekter som de behöver 

kunna för att arbeta med det. Det skulle också kunna vara så att respondenterna redan nu 

diskuterar lagförslagen i interna utbildningar och åtminstone på företagssidan, men också 

delvis på revisorssidan, förbereder sig på förändringarna. 

 

Företagsrepresentanterna har fått mer ämnesrelaterad utbildning, både på sin högst 

avslutade utbildning och som intern utbildning, än revisorerna och betydligt fler 

företagsrespondenter har också personligen jobbat med hållbarhetsrapportering. Detta 

innebär att deras samlade kunskapsbild i ämnet är större och de känner sig också bättre 

förberedda på att arbeta med hållbarhetsrapportering i jämförelse med revisorerna. Båda 

grupperna påverkas positivt i sina attityder om deras företag/byrå jobbar med 

hållbarhetsrapporter samt om de märkt av en ökad efterfrågan på hållbarhetsrapporter. 

Detta sammantaget ger implikationer på attityden hos de båda grupperna. De som går att 

skönja från resultatet är att företagsrepresentanterna är mer positiva till 

hållbarhetsrapportering. De tror generellt på positiva effekter av hållbarhetsrapportering 

och de är också mer positiva till införandet av lagförslagen. Revisorerna tror att effekterna 

i många fall uteblir och är också mer skeptiska och villrådiga till lagförslagen. 
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7. SLUTSATSER 
Detta kapitel presenterar de slutsatser som kan dras utifrån analysen, med hänsyn till att 

undersöka vilka attityder revisorer och företagsrepresentanter besitter gentemot 

hållbarhetsrapportering och om dessa attityder kan förklaras utifrån respektive grupps 

ämnesrelaterade kunskaper. Vidare identifieras vilka praktiska implikationer denna 

studie vill bidra med och slutligen ges förslag på framtida forskning. 

 

 

7.1 SLUTSATSER 
Syftet med denna undersökning har varit att ta reda på vilken attityd revisorer och 

företagsrepresentanter har gentemot hållbarhetsrapportering och om attityderna har ett 

samband till den kunskap de besitter inom ämnet. 

 

Revisorerna uppmärksammar ett problem i världen idag vad gäller miljö och sociala 

frågor, så som att det finns ett miljöhot, skadlig modern konsumtion och mänskliga 

rättigheter som inte efterföljs. Revisorerna är dock lite osäkra på om 

hållbarhetsrapportering skulle förbättra eller lösa problemet med dessa frågor. De tror inte 

att företaget kommer att få finansiella fördelar av att hållbarhetsrapportera men tror att 

ryktet och förtroendet för företag som utger hållbarhetsrapporter kan förbättras. De tror 

att det blir något lättare att jämföra olika företags hållbarhetsrapporter och att en 

lagstiftning på området inte skulle innebära att många väljer att lämna oärliga uppgifter 

för att uppfylla kraven. De flesta vill inte ta ställning till om de tycker att lagförslagen 

borde införas vilket troligtvis beror på att de inte är speciellt inlästa på dem och inte riktigt 

har koll på vad det skulle innebära för inblandade parter. 

 

Företagsrepresentanterna uppmärksammar samma problem som revisorerna vad gäller 

miljö och sociala frågor. De är däremot mer positiva till utfallen av 

hållbarhetsrapportering och tror mer på att det kan komma att få positiva effekter för både 

miljö, sociala förhållanden och företag. De tror inte att det kommer att påverka 

försäljningen eller kostnaden i produktion men däremot att det förbättrar ryktet och 

förtroendet för företagen. De tror också att hållbarhetsrapporter ger ett bättre 

beslutsunderlag för investerare och att det blir lättare att jämföra olika företags 

hållbarhetsrapporter. De tror inte att företag kommer att lämna oriktiga uppgifter i och 

med den obligatoriska aspekten. Majoriteten av företagsrepresentanterna är positiva till 

införandet av de nya lagförslagen. 

 

Revisorerna har alltså en svagt positiv attityd till hållbarhetsrapportering men tror 

generellt inte på speciellt positiva utfall av hållbarhetsrapportering medan 

företagsrepresentanterna har en mer positiv attityd och tror på någorlunda positiva 

effekter. Vi kan konstatera en skillnad men vad beror den på? Bland 

företagsrepresentanterna, där könsfördelningen är nästan lika, är kvinnor mera positiva 

till hållbarhetsrapporter på nästan alla påståendefrågor men detsamma kan inte sägas om 

revisorsurvalet, med en könsuppdelning på ca 70 % män och 30 % kvinnor, där inga 

skillnader hittats. Det skulle kunna vara en del av förklaringen till skillnaden i resultatet. 

Den största förklaringen däremot tycks dock ligga i utbildning och erfarenhet. De som 

tagit del av utbildning inom hållbarhet och främst interna kurser som behandlar 

hållbarhetsrapportering tycks ha en positivare attityd till hållbarhetsrapportering. Även 
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erfarenheter som om individen personligen arbetat med hållbarhetsrapportering eller 

upplevt en ökad efterfrågan och positiv attityd från omgivningen tycks påverka individens 

attityd. 

 

Utbildning är en viktig aspekt som undersökts i studien och som gett resultat som delvis 

motsäger teorin. Intern ämnesrelaterad utbildning har visat sig ha en positiv inverkan på 

individers attityd i ämnet men inte ämnesrelaterad utbildning på individens högst 

avslutade utbildning. Vi drar slutsatsen att anledningen till att utbildningen i skolan inte 

har så stor effekt är på grund av upplägget och läroplanerna. Hållbarhetsrapportering ses 

inte riktigt som en kärnkunskap, ingår i valbara kurser och ingår ofta som moment i kurser 

med annat huvudfokus, något som är självupplevt men som också beskrivs som typiskt 

för Europeiska universitet. Detta skulle kunna ha en koppling till efterfrågan. Efterfrågan 

från näringslivet är kanske inte tillräckligt stor på denna typ av utbildning ännu och det 

är inget krav som Revisorsnämnden ställer för auktorisation. Det kan vara en förklaring 

till varför ämnet inte idag ses som en kärnkunskap. 

 

Avslutningsvis ser vi att hållbarhetsrapportering är ett väldigt aktuellt ämne och de 

indikationer vi ser mot en positiv attityd i ämnet kan bero på den växande trend som vi 

tidigare nämnt existerar. Vi tror därför att det är viktigt att satsa på att utveckla en 

positivare attityd gentemot hållbarhetsrapportering inom grupper som till exempel 

revisorer och företag då dessa berörs av de nya lagförslagen. I studiens resultat kan det 

säkerställas att intern utbildning och erfarenhet påverkar dessa attityder medan utbildning 

från skolväsendet förmodligen är för generell för att ha någon inverkan. Som svar på 

studiens syfte ser vi alltså att företagsrepresentanter har en mer positiv attityd gentemot 

hållbarhetsrapportering i förhållande till revisorer. Anledningen till detta kan förklaras av 

den interna utbildningen och erfarenhet. 

 

7.2 PRAKTISKA IMPLIKATIONER 
Det praktiska bidraget från denna studie berör främst de grupper som undersökningen 

utförs på men också alla grupper som kan ha nytta av utbildningsaspekten i arbetet. 

Universitet och högskola kan använda denna undersökning för att utvärdera de befintliga 

kursplanerna och göra en utvärdering av resultatet av dem. Detta anser vi är nödvändigt 

då det enligt denna studie finns indikationer som säger att utbildning från skolväsendet 

inom ämnet hållbarhet inte är tillräckligt specialiserad. Troligtvis är det ett arbete som 

redan påbörjats inom många organisationer men det finns kanske en ganska lång väg att 

vandra. Hållbarhetsrapportering är en stark trend som inte visar några tecken på att avta 

inom en förutseende framtid. Fler personer behöver utbildas inom området och förberedas 

för de framtida utmaningar de kommer att ställas inför. Skolan har här en viktig roll att 

fylla och måste enligt oss skapa en medvetenhet bland fler studenter och anpassa 

utbildningar efter framtidens behov. 

 

Revisionsbyråerna, framför allt byråer inom Big Four, har märkt ett större intresse hos 

sina klienter vilket är föga förvånande med tanke på en växande trend gällande 

hållbarhetsrapportering samt att det är vanligt att större företag väljer dessa byråer. 

Byråerna kommer möta en större efterfrågan av tjänster relaterade till hållbarhet och 

denna studie visar att interna kurser ger respondenten en positivare attityd. En större 

medvetenhet och en positivare attityd gentemot hållbarhetsrapportering skulle kunna leda 

till ett större intresse hos revisorerna och det i sin tur leda utvecklingen inom ämnet 

framåt. Vi tror också att en positivare attityd hos revisorerna kommer att indirekt eller 
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direkt påverka byråns klienter att även de se mer positivt gentemot hållbarhet och 

förhoppningsvis öka efterfrågan.  

 

Revisorsnämnden, som är en statlig myndighet vars syfte är att förse näringslivet med 

auktoriserade revisorer och ha tillsyn över dessa, bör med tanke på vad vår studie visar, 

sätta större press på skolväsendet att utveckla sin utbildning för att möta framtida 

utmaningar. Fler revisorer kommer att syssla med hållbarhetsrapporter i framtiden men 

idag finns inget krav på att de ska ha läst om detta på sin utbildning. Om Revisorsnämnden 

skulle lägga in det i kravet på utbildningen skulle anpassningen ske snabbare på 

universitet och högskolor. 

 

Företagen kan egentligen ha samma nytta som revisionsbyråerna. De behöver kompetens 

inom området och behöver verka för positiva attityder inom företaget, exempelvis genom 

interna hållbarhetskurser för alla, så att alla blir delaktiga i hållbarhetsarbetet. Företagen 

kan tillsammans med andra berörda parter som t.ex. revisorerna försöka påverka vilka 

kurser som erbjuds på universitet/högskola.  

 

7.3 FRAMTIDA FORSKNING 
Några förslag har tagits fram för vad framtida forskning inom ämnesområdet kan fokusera 

på. Det första och kanske mest intressanta förslaget till vidare forskning är att utföra en 

liknande undersökning som denna fast några år framåt i tiden då lagförslagen har införts 

och marknaden hunnit anpassa sig efter dem. Det skulle tillåta en jämförelse mellan 

attityder före och efter införande av obligatorisk hållbarhetsrapportering i Sverige. 

 

Ett andra förslag är att genomföra en studie på samma ämne men med en kvalitativ 

inriktning. Det skulle innebära en bättre djupförståelse för de attityder som finns och 

respondenterna skulle kunna förklara och utveckla sina ståndpunkter vilket de inte kunnat 

göra i denna undersökning. Respondenterna skulle kunna vara revisorer, företag, 

lagstiftare, investerare eller en blandning mellan olika grupper som på något vis berörs 

av lagförslagen. 

 

Det skulle också kunna vara intressant att studera hur det ser ut med 

hållbarhetsrapportering bland mindre och medelstora företag. Hållbarhetsrapportering är 

en så pass stark trend och indikationer finns i teorin i detta arbete på att även mindre 

företag börjat engagera sig för hållbarhet och börjat, på något vis, rapportera om det. Vi 

vet inte idag hur stor spridning hållbarhetsrapportering kan få och om lagförslagen i 

framtiden kan komma att påverka fler, mindre företag än vad som diskuteras idag och 

därför kan det vara intressant att följa den utvecklingen. 

 

Efter att ha letat bland källor efter någon som tar upp utbildningar på svenska universitet 

och högskolor vad gäller hållbarhetskurser kan det konstateras att det är svårt att hitta 

något. Det skulle därför kunna vara en idé att kartlägga svenska utbildningar och 

kursplaner och kanske också resultatet av dem, alltså hur utfallet blir för de elever som 

läst om hållbarhetsrapportering jämfört med de som inte läst. Detta skulle möjliggöra 

jämförelser mellan olika lärosäten och en utvärdering av vilken typ av utbildning som är 

effektivast och har störst påverkan på studenter och deras attityder och förberedelse för 

arbete med hållbarhetsrapportering. 

 



 

67 
 

Det finns säkert många fler uppslag att spinna vidare på eftersom området är relativt stort 

och outforskat och många vinklar kan göras mot Sverige specifikt. Detta var bara några 

förslag som relaterar till hållbarhetsrapportering och utbildning kring hållbarhetsfrågor i 

ekonomiska sammanhang. 
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8. SANNINGSKRITERIER 
I detta kapitel kommer studiens styrkor och svagheter att diskuteras. Detta kommer att göras 

utifrån studiens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet.  

                    

8.1 RELIABILITET 
Ett mått på ett begrepp ska vara pålitligt, följdriktigt och överensstämmande för att vara reliabelt 

(Bryman, 2011, s. 160; Bryman & Bell 2005, s. 94). Vi har inte kunnat testa om resultatet är 

stabilt över tiden, det vill säga att vi inte har skickat ut enkäten vid en senare tidpunkt. Detta på 

grund framför allt av tidsbegränsningar. Vi har beskrivit vårt tillvägagångssätt noggrant för att 

få en hög replikerbarhet. De register denna studie utnyttjat för att finna de auktoriserad och 

godkända revisorerna finns tillgängliga för alla, vilket innebär att det slumpmässiga urvalet kan 

utföras utifrån samma ram. När det gäller företagen utnyttjades databasen Retriever där använda 

sökkriterier är noggrant specificerade. Åtgärderna har resulterat i en relativt hög replikerbarhet, 

dock tror vi likt resonemanget av Eagly & Chaiken (2007, s. 585) och Fransson & Gärling 

(1999, s. 372) att attityd förändras över tid. Speciellt i detta sammanhang där vi ser en växande 

trend gällande hållbarhetsrapportering och ett arbete för att införa obligatoriska 

hållbarhetsrapporter. 

 

Generellt skulle vi säga att reliabiliteten är ganska god för vår studie. Frågorna är noggrant 

genomarbetade och varierande svar tycks inte ha uppstått i undersökningen. Detta tyder på att 

inga missförstånd har uppstått vid besvarandet av frågorna. Vi har låtit vår handledare och 

opponentgrupp gå igenom frågorna innan utskicket av enkäten och de frågetecken som 

uppmärksammades rättades till innan undersökningarna skickades ut. Ett test för Cronbachs 

alfa utfördes också för påståendefrågorna för båda grupperna för att kontrollera att dessa 

verkligen mäter vad de avser mäta, nämligen attityder till hållbarhetsrapportering. Cronbachs 

alfa är ett vanligt mått för att mäta den interna reliabiliteten genom att beräkna ett genomsnitt 

av alla potentiella reliabilitetskoefficienter indelade i två slumpmässigt kategoriserade grupper 

som bedöms emot varandra (Bryman, 2011, s. 162). Alfa-koefficienten kan anta ett värde 

mellan 0 och 1 där det förstnämnda innebär att ingen intern reliabilitet existerar och det 

sistnämnda att perfekt intern reliabilitet existerar (Bryman, 2011, s. 162). För att den interna 

reliabiliteten ska bedömas vara god bör den överstiga 0,8 (Bryman, 2011, s. 162). Testet visar 

på en relativt hög Cronbachs alfa för båda grupperna, 0,8452 för revisorerna och 0,8546 för 

företagsrepresentanterna. Detta indikerar en hög intern reliabilitet för undersökningen. 

 

8.2 VALIDITET 
Validitet handlar om huruvida det begrepp som önskas mätas verkligen mäts med de mått som 

används (Bryman, 2011, s. 163). Validiteten har vi försökt förstärka genom noggrant bearbetade 

enkätfrågor. Frågorna har formulerats utifrån teoriramen med intentionen att besvara studiens 

syfte. Vi anser att den övergripande validiteten i arbetet är god men vill samtidigt påpeka att 

inte alla frågor har lika god validitet, något som upptäcktes vid resultatgenomgången. 

 

Frågan 15 för revisorerna och motsvarande 17 för företagsrepresentanterna har lägre validitet 

än andra frågor. Dels är frågorna ställda så att svaret blivit ganska uppenbart men sedan finns 

också en problematik med formuleringen kring fortsatt modern konsumtion som antingen kan 

tolkas som den konsumtion vi syftar på där konsumtionshets är ett nyckelord, eller som den 
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trend som börjar komma med hållbart tänkande vid konsumtion. Frågan om 

hållbarhetsrapportens effekt för företagen missar lite i sin mätning också då effekterna inte är 

specificerade på lång eller kort sikt varför respondenten därför kan tänka olika eller göra en 

samlad bedömning på både lång och kort sikt. 

 

Trots några små detaljer som minskar validiteten på ett fåtal frågor så bedömer vi den som god 

sett till helheten. Vi anser att de begrepp vi ville mäta på förhand har gått att mäta med de frågor 

vi ställde i enkäten. Frågorna baserades som tidigare nämnt på teorin och även om vi inte härlett 

begreppen direkt från andra undersökningar utan själva utarbetat uttryck för begreppen så anser 

vi att det gått att mäta dem på det sätt vi önskat. Det fanns planer på att genomföra en pilotstudie 

men tidsbrist satte stopp för det. Vi har dock fått ett fåtal kommentarer på de två frågorna som 

diskuteras ovan varför vi kan analysera dem lite extra med hänsyn till validiteten. 

 

8.3 GENERALISERBARHET 
Generalisering vid kvantitativa undersökningar innebär att resultatet som påvisats i 

undersökningen ska gå att generalisera till andra grupper (Bryman, 2011, s. 168). 

Generaliseringsproblem är därmed hänförliga till representativiteten hos urvalet, alltså till 

vilken grad vi skulle få samma resultat vid en totalundersökning (Johansson Lindfors, 1993, s. 

162). Både Bryman (2011, s.169) och Johansson Lindfors (1993, s. 162) menar att 

sannolikhetsurval är det bästa representativa urvalet som kan uppnås. Trots att det är det bästa 

alternativet kan generaliserbarhet aldrig garanteras eftersom det alltid finns en risk för 

slumpmässiga fel och skevhet i urvalet (Johansson Lindfors, 1993, s. 162). 

 

Generaliserbarheten bedömer vi som relativt god för revisorsurvalet. Vi har vidtagit åtgärder 

för att försäkra oss om det genom att göra ett obundet slumpmässigt urval samt att i följebrevet 

informera om att ingen kunskap behövs i ämnet för att besvara enkäten. Det problematiska är 

den låga svarsfrekvensen bland revisorerna som gör det är svårt för oss att veta om urvalet är 

en spegling av populationen. Vi kan dock se att revisorerna har en svag positiv attityd trots att 

få av respondenterna personligen har arbetat med hållbarhetsrapportering. Det ger indikationer 

att resultaten i en hög grad speglar den kollektiva attityden inom populationen. 

 

Generaliserbarheten är relativt god även för företagsurvalet. Precis som för revisorerna gjordes 

ett obundet slumpmässigt urval av företag och information skickades ut i följebrevet om 

deltagande och förkunskaper. Många olika branscher är representerade vilket är en bra 

generalisering för populationen men det finns en risk att fler företag som redan utger 

hållbarhetsrapporter och är mer positiva till det representeras i enkäten. Resultatet pekar på att 

majoriteten (ca 60 %) av företagen som representeras i undersökningen utger 

hållbarhetsrapporter idag medan 33 % inte gör det (7 % vet inte om företaget 

hållbarhetsrapporterar). Vi vet inte om det är en bra generalisering av populationen då det skulle 

ta för lång tid att undersöka den. 

 

Även om vi anser att vi har en relativt hög generaliserbarhet bland våra urvalsgrupper är vi dock 

försiktiga med att generalisera resultatet för populationerna. Detta delvis p.g.a. låg 

svarsfrekvens bland revisorerna och ett relativt litet företagsurval. Bland 

företagsrepresentanterna finns en risk för överrepresentation av företag som 

hållbarhetsrapporterar och som därmed kan vara mer positivt inställda vilket kan resultera i ett 

missvisande resultat. Vi är därför försiktiga om att dra en generell slutsats för hela populationen. 
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BILAGA 5 - FÖRKLARING AV VARIABLER, REVISORER 

F1. Kön Variablerna under fråga 1 kodades till 1 och 2 där 1 representerar 

kvinnor och 2 representerar män 

F2. Ålder Variablerna under fråga 2 blev kodade efter följande: 1: Yngre än 25 

år, 2: 25- 30 år, 3: 31-40, 4: 41-50, 5: 51-60, 5: Över 60 år. 

F3. I kodningen står 1 för Auktoriserade, 2 för svarsalternativ Godkända. 

F4. Arbetsår Variablerna under fråga 4 blev kodade efter följande: 1: 0-1 år, 2: 2-5 

år, 3: 6-10 år, 4: Mer än 10 år 

F5. Big 4 I kodningen står 1 för Ja, 2 för svarsalternativ Nej. 

F6. Anställda Följande kategorisering gäller för fråga 6: 1: Färre än 5, 2: 5-15, 3: 16-

30, 4: 31-60, 5: 61-100, 6: Fler än 100 

F7. Utbildning Variablerna under fråga 7 blev kodade efter följande: 1: 

Gymnasieutbildning, 3:Högskola/universitet, 4:Annan utbildning 

F8. Info 

Hållbarhetsutv. 
Variablerna under fråga 8 blev kodade efter följande: 1: Ja, 2: Nej.  

F9. Erhållit kurser I fråga 9 blev variablerna kodade efter följande: 1: Ja, i nuvarande, 

tidigare och i både tidigare och nuvarande anställningen och 2: Nej 

F10. Revisonsbyrå 

hållbarhetsr. 
I kodningen står 1 för Ja, 2 för svarsalternativet Nej 

F11. Personligen 

arbetat  
I kodningen står 1 för Ja, 2 för svarsalternativet Nej 

F12. Förberedd Variablerna under fråga 12 blev kodade efter följande: 1: 1 Instämmer 

inte alls, 2: 2, 3:3, 4:4, 5:5 och 6: 6 och 7 Instämmer helt 

F13. Revisorns 

ansvar 
Variablerna under fråga 12 blev kodade efter följande: 1: 1 Instämmer 

inte alls, 2: 2, 3:3, 4:4, 5:5 och 6:6 och 7 Instämmer helt 

F14. Intresse klienter I kodningen står 1 för Ja, 2 för svarsalternativet Nej 

F15a) miljöhot Variablerna under fråga 15a) blev kodade efter följande: 1: 1 Instämmer 

inte alls, 2 och 3, 4:4 och 5:5, 6 och 7 Instämmer helt 

F15b) Variablerna under fråga 15b) blev kodade efter följande: 1: 1 

Instämmer inte alls, 2: 2, 3:3, 4:4 och 5:5,6 och 7 Instämmer helt 

F15c) Variablerna under fråga 15c) blev kodade efter följande: 1: 1 Instämmer 

inte alls, 2: 2, 3:3, 4:4 och 5:5, 6 och 7 Instämmer helt 

F16a) 

Miljöpåverkan 
Variablerna under fråga 16a) blev kodade efter följande: 1: 1 instämmer 

inte alls och 2, 3:3, 4:4, 5:5 och 7: 6 och 7 Instämmer helt 

F16b) Sociala fh Variablerna under fråga 16b) blev kodade efter följande: 1:1 Instämmer 

inte alls och 2, 3:3, 4:4, 5:5 och 7: 6 och 7 Instämmer helt 
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F17a) Försälj Variablerna under fråga 17a) blev kodade efter följande: 1: 1 Instämmer 

inte alls och 2, 3:3, 4:4, 5:5 och 7: 6 och 7 Instämmer helt 

F17b) Kostnader Variablerna under fråga 17b) blev kodade efter följande: 1: 1 

Instämmer inte alls och 2, 3:3, 4:4, 5:5 och 7: 6 och 7 Instämmer helt 

F17c) Förtroende Variablerna under fråga 17c) blev kodade efter följande: 1: 1 Instämmer 

inte alls och 2, 3:3, 4:4, 5:5 och 6: 6 och 7 Instämmer helt 

F17d) Rykte Variablerna under fråga 17d) blev kodade efter följande: 2: 1 

Instämmer inte alls och 2, 3:3, 4:4, 5:5 och 6: 6 och 7 Instämmer helt 

F18a) Kvalitet Variablerna under fråga 18a) blev kodade efter följande: 2: 1 Instämmer 

inte alls och 2, 3:3, 4:4, 5:5 och 6: 6 och 7 Instämmer helt 

F18b) 

Beslutsunderlag 
Variablerna under fråga 18b) blev kodade efter följande: 2: 1 

Instämmer inte alls och 2, 3:3, 4:4, 5:5 och 6: 6 och 7 Instämmer helt 

F18c) Jämförelse Variablerna under fråga 18c) blev kodade efter följande: 2: 1 Instämmer 

inte alls och 2, 3:3, 4:4, 5:5 och 6: 6 och 7 Instämmer helt 

F18d) Oärliga 

uppgifter 

Variablerna under fråga 18d) blev kodade efter följande: 2: 1 

Instämmer inte alls och 2, 3:3, 4:4, 5: 5, 6 och 7 Instämmer helt 

F19. Lagförslagen Variablerna under fråga 19 blev kodade efter följande: 1: Ja och Ja men 

jag tycker gränsen borde höjas till att omfatta fler företag och 2: Nej 

och Ja, men omfatta färre företag. 

 

 

BILAGA 6 – FÖRKLARING AV VARIABLER, FÖRETAGSREP. 

F1. Kön Variablerna under fråga 1 kodades till 1 och 2 där 1 representerar 

kvinnor och 2 representerar män 

F2. Ålder Variablerna under fråga 2 blev kodade efter följande: 1: Yngre än 25 

år, 2: 25- 30 år, 3: 31-40, 4: 41-50, 5: 51-60, 5: Över 60 år. 

F3. Position Position i företaget har kategoriserats i tre grupper: Ledning/ekonomi 

(1), hållbarhetsutveckling (2) och övrigt (3).  

F4. Arbetsår Variablerna under fråga 4 blev kodade efter följande: 1: 0-1 år, 2: 2-5 

år, 3: 6-10 år, 4: Mer än 10 år 

F5. Uppkomst 

Position 
Variablerna under fråga 5 blev kodade efter följande: 1: mindre än 1 år 

och 1-3 år och 2: Mer än 4 år 

F6. Utbildning Variablerna under fråga 6 blev kodade efter följande: 1: 

Gymnasieutbildning, 3:Högskola/universitet, 4:Annan utbildning 

F7. Info 

Hållbarhetsutv. 
I kodningen för fråga 7 står 1 för Ja och 2 för svarsalternativet Nej 
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F8. Interna kurser Variablerna under fråga 8 blev kodade efter följande: 1: Ja, i nuvarande 

anställning, 2: Ja, i tidigare anställning, 3: Ja, i både tidigare och 

nuvarande anställning och 4: Nej 

F9. Personligen I kodningen för fråga 9 står 1 för Ja och 2 för svarsalternativet Nej 

F10. Förberedd Variablerna under fråga 10 blev kodade efter följande: 1: 1 Instämmer 

inte alls, 2:2, 3:3, 4:4, 5:5, 6:6 och 7:7 Instämmer helt 

F11a) Publiceras Variablerna under fråga 11a) blev kodade efter följande: 1:1 Instämmer 

inte alls, 2:2, 3:3, 4:4, 5:5, 6:6 och 7:7 Instämmer helt 

F11b) Typ info Variablerna under fråga 11b) blev kodade efter följande: 1:1 Instämmer 

inte alls, 2:2, 3:3, 4:4, 5:5, 6:6 och 7:7 Instämmer helt 

F12. Bransch Variablerna under fråga 12 blev kategoriserade under 11 rubriker: 

Fordon, Vård/omsorg, Bygg & Fastighet, Livsmedel, Energi, IT, 

logistik & hantering, Industri & tillverkning, Försäljning, Återvinning 

och Övrigt.  

F13a) CSR Variablerna under fråga 13a) blev kodade efter följande: 3:1 Instämmer 

inte alls, 2 och 3, 4:4, 5:5, 6:6 och 7:7 Instämmer helt 

F13b) Investerat/ar Variablerna under fråga 13b) blev kodade efter följande: 3:1 Instämmer 

inte alls, 2 och 3, 4:4, 5:5, 6:6 och 7:7 Instämmer helt 

F13c) Stödjer org Variablerna under fråga 13c) blev kodade efter följande: 1:1 Instämmer 

inte alls, 2:2, 3:3, 4:4, 5:5, 6:6 och 7:7 Instämmer helt 

F14a) Kunder Variablerna under fråga 14a) blev kodade efter följande: 1:1 Instämmer 

inte alls, 2:2, 3:3, 4:4, 5:5, 6:6 och 7:7 Instämmer helt 

F14b) Ägare Variablerna under fråga 11a) blev kodade efter följande: 1:1 Instämmer 

inte alls och 2, 3:3, 4:4, 5:5, 6:6 och 7:7 Instämmer helt 

F14c) Leverantörer Variablerna under fråga 14a) blev kodade efter följande: 1:1 Instämmer 

inte alls, 2:2, 3:3, 4:4, 5:5, 6:6 och 7:7 Instämmer helt 

F15. Externa tjänster Variablerna under fråga 17d) blev kodade efter följande: 1: 1 Instämmer 

inte alls och 2, 3:3, 4:4, 5:5 och 7: 6 och 7 Instämmer helt 

F16. Upprättar HR I kodningen för fråga 16 står 1 för Ja och 2 för svarsalternativet Nej 

F17a) Miljöhot Variablerna under fråga 17a) blev kodade efter följande: 2:1 Instämmer 

inte alls, 2 och 3, 4:4, 5:5, 6:6 och 7:7 Instämmer helt 

F17b) Mänskliga 

rättigheter 
Variablerna under fråga 14a) blev kodade efter följande: 1:1 Instämmer 

inte alls, 2:2, 3:3, 4:4, 5:5,6 och 7 Instämmer helt 

F17c) Modern 

konsumtion 
Variablerna under fråga 17c) blev kodade efter följande: 1:1 Instämmer 

inte alls, 2:2, 3:3, 4:4, 5:5, 6:6 och 7 Instämmer helt 

F18a) 

Miljöpåverkan 
Variablerna under fråga 18a) blev kodade efter följande: 1:1 Instämmer 

inte alls, 2:2, 3:3, 4:4, 5:5, 6:6 och 7:7 Instämmer helt 
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F18b) 

Produktionskedjor 
Variablerna under fråga 18b) blev kodade efter följande: 1:1 Instämmer 

inte alls, 2:2, 3:3, 4:4, 5:5, 6:6 och 7:7 Instämmer helt 

F19a) Försäljning Variablerna under fråga 19a) blev kodade efter följande: 1:1 Instämmer 

inte alls, 2:2, 3:3, 4:4, 5:5, 6:6 och 7:7 Instämmer helt 

F19b) Kostnader Variablerna under fråga 19b) blev kodade efter följande: “:1 Instämmer 

inte alls och 2, 3:3, 4:4, 5:5 och 6:6 och 7 Instämmer helt 

F19c) Förtroende Variablerna under fråga 19b) blev kodade efter följande: 3:1 Instämmer 

inte alls, 2 och 3, 4:4, 5:5 och 6:6 och 7 Instämmer helt 

F19d) Rykte Variablerna under fråga 18b) blev kodade efter följande: 2:1 Instämmer 

inte alls och 2, 3:3, 4:4, 5:5, 6:6 och 7 Instämmer helt 

F20a) Kvalitet Variablerna under fråga 20a) blev kodade efter följande: 2: 1 Instämmer 

inte alls och 2, 3:3, 4:4, 5:5 och 6: 6 och 7 Instämmer helt 

F20b) 

Beslutsunderlag 
Variablerna under fråga 20b) blev kodade efter följande: 2:1 Instämmer 

inte alls och 2, 3:3, 4:4, 5:5, 6:6 och 7 Instämmer helt 

F20c) Jämföra Variablerna under fråga 20c) blev kodade efter följande: 3: 1 Instämmer 

inte alls, 2 och 3, 4:4, 5:5 och 6: 6 och 7 Instämmer helt 

F20d) Oärliga Variablerna under fråga 20d) blev kodade efter följande: 1:1 Instämmer 

inte alls, 2:2, 3:3, 4:4, 5:5,6 och 7 Instämmer helt 

F21. Lagförslagen Variablerna under fråga 21 blev kodade efter följande: 1: Ja och Ja men 

jag tycker gränsen borde höjas till att omfatta fler företag och 0: Nej 

och Ja, men omfatta färre företag.  

 

 

BILAGA 7 – TABELL FÖR ÅLDERGRUPP OCH 

HÅLLBARHETSUTBILDNING 
Tabellen visar andelen respondenter i varje åldersgrupp och urvalsgrupp som svarat att 

de erhållit information om hållbarhetsutveckling på sin högst avslutade utbildning. 

                Ålder 

Grupp 

under 31 år 31-40 år 41-50 år 51-60 år Över 60 år 

Revisorer 57 % 37 % 16 % 14 % 0 % 

Företagsrep. 100 % 45 % 30 % 27 % 25 % 
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BILAGA 8 – REGRESSIONSTEST REVISORER, F12 
Multipelt linjärt regressionstest av revisorernas responsvariabel F12. Förberedd 

Justerat R2= 27,43 % 

 

Förklarande variabel Koefficient S.E P-värde 

F5. Big Four 

      2.Nej  

 

- 0,608 

 

0,246 

 

0,015** 

F9. Interna kurser 

      4. Nej 

 

- 1,470 

 

0,252 

 

0,000* 

** Signifikantnivå 5 % * Signifikansnivå 1 % 

 

BILAGA 9 – REGRESSIONSTEST REVISORER, F13 
Multipelt linjärt regressionstest av revisorernas responsvariabel F13. Revisorns ansvar 

Justerat R2= 32,27  % 

 

Förklarande variabel Koefficient  S.E P-värde 

F5. Big Four 
2. Nej 

 
- 0,434 

 
0,311 

0,167 
 

F9. Erhållit kurser 
4. Nej 

 
- 0,971 

 
0,325 

0,004* 
 

F14. Intresse klienter 
1. Ja 

 
1,039 

 
0,379 

0,007* 

* Signifikantnivå 1 % 

 

BILAGA 10 – REGRESSIONSTEST REVISORER, F14 
Multipel binär logistisk regressionsanalys av revisorernas responsvariabel F14. Intresse klienter 

Justerat R2= 36,48 % 

 

Förklarande variabel Koefficient S.E P-värde 

F5. Big Four 
2. Nej 

 
- 0,967 

 
0,619 

0,113 

F10. Revisionsbyrå håll 
2. Nej 

 
- 2,80 

 
1,16 

0,004* 

F13. Revisorns ansvar 0,612 0,170 0,000* 

* Signifikansnivå 1 % 
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BILAGA 11 – REGRESSIONSTEST REVISORER, F16A-B 
Multipel linjär regressionsanalys av revisorernas responsvariabel F16a) Miljöpåverkan 

Justerat R2= 7,30 % 

 

Förklarande variabel Koefficient S.E P-värde 

F9. Interna kurser 

     4. Nej 

 

-0,479 

 

0,423 

 

0,261 

F14. Intresse klienter 

1. Ja 

 

0,817 

 

0,429 

 

0,060*** 

*** Signifikantnivå 10 % 

 

Multipel linjär regressionsanalys av revisorernas responsvariabel F16b) Sociala förh. 

Justerat R2= 9,90 % 

 

Förklarande variabel Koefficient S.E P-värde 

F9. Interna kurser 

     4. Nej 

 

-0,530 

 

0,410 

 

0,199 

F14. Intresse klienter 

1. Ja 

 

0,912 

 

0,416 

 

0,031** 

** Signifikantnivå 5 % 

 

BILAGA 12 – REGRESSIONSTEST REVISORER, F17A, C-D 
Multipel linjär regressionsanalys av revisorernas responsvariabel F17a) Försäljning 

Justerat R2= 25,59  % 

 

Förklarande variabel Koefficient S.E P-värde 

F14. Intresse klienter 

1. Ja 

 

0,897 

 

0,311 

 

0,005* 

F16b)  Sociala fh 0,372 0,081 0,000* 

* Signifikantnivå 1 %  
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Multipel linjär regressionsanalys av revisorernas responsvariabel F17c) Förtroende 

Justerat R2= 12,29  % 

 

Förklarande variabel Koefficient S.E P-värde 

F9. Erhållit kurser 

     4. Nej 

 

- 0,065 

 

0,291 

 

0,825 

F14. Intresse klienter 

1. Ja 

 

0,980 

 

0,295 

 

0,001* 

* Signifikantnivå 1 %  

 

Multipel linjär regressionsanalys av revisorernas responsvariabel F17d) Rykte  

Justerat R2= 12,29  % 

 

Förklarande variabel Koefficient S.E P-värde 

F9. Erhållit kurser 

     4. Nej 

 

- 0,047 

 

0,256 

 

0,856 

F14. Intresse klienter 

1. Ja 

 

0,923 

 

0,259 

 

0,001* 

* Signifikantnivå 1 %  

 

BILAGA 13 – REGRESSIONSTEST REVISORER, F18A-D 
Multipel linjär regressionsanalys av revisorernas responsvariabel F18a) kvalitet 

Justerat R2= 15,75  % 

 

Förklarande variabel Koefficient S.E P-värde 

F14. Intresse klienter 

1. Ja 

 

0,193 

 

0,210 

 

0,361 

F16a) Miljöpåverkan 0,080 0,085 0,349 

F16b) Sociala fh 0,168 0,084 0,050** 

** Signifikantnivå 5 %     
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Multipel linjär regressionsanalys av revisorernas responsvariabel F18b) Beslut 

Justerat R2= 32,84  % 

 

Förklarande variabel Koefficient S.E P-värde 

F9. Erhållit kurser 

      4. Nej 

 

- 0,435 

 

0,208 

0,039** 

F16a) Miljöpåverkan 0,222 0,059 0,000 

F17a) Försäljning 0,217 0,063 0,001* 

** Signifikantnivå 5 %        * Signifikantnivå 1 %  

 

Multipel linjär regressionsanalys av revisorernas responsvariabel F18c) Jämföra 

Justerat R2= 6,4  % 

 

Förklarande variabel Koefficient S.E P-värde 

F9. Erhållit kurser 

     4. Nej 

 

- 0,455 

 

0,263 

 

0,086*** 

F14. Intresse klienter 

1. Ja 

 

0,305 

 

0,267 

 

0,255 

*** Signifikantnivå 10 % 

 

Multipel linjär regressionsanalys av revisorernas responsvariabel F18d) Oärliga 

Justerat R2= 15,75  % 

 

Förklarande variabel Koefficient S.E P-värde 

F10. Revisionsbyrå Hållbarhetsr. 

    2. Nej 

 

0,175 

 

0,241 

 

0,470 

F14. Intresse klienter 

1. Ja 

 

- 0,239 

 

0,236 

 

0,312 
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BILAGA 14 – REGRESSIONSTEST FÖRETAGSREP., F9 
En multipel binär logistisk regressionsanalys av företagsrepresentanternas responsvariabel F9. 

Personligen 

Justerat R2= 27,83  % 

 

Förklarande variabel Koefficient S.E P-värde 

F3. Position 
2. Hållbarhetsutv 
3. Övrigt 

 
2,696 
2,113 

 
0,672 
0,785 

0,000* 

F8. Interna kurser 
2. Ja, i tidigare anställ 
3. Ja, tidigare & nuvaran 
4. Nej 

 
0,36 
0,65 
- 1,308 

 
1,08 
1,04 
0,714 

0,000* 

* Signifikantnivå 1 % 

 

BILAGA 15 – REGRESSIONSTEST FÖRETAGSREP., F10 
Multipel linjär regressionsanalys av företagsrepresentanternas responsvariabel F10. Förberedd 

Justerat R2= 62,98 % 

 

Förklarande variabel Koefficent S.E P-värde 

F3. Position 
2. Hållbarhetsutv 
3. Övrigt 

 
0,815 
0,286 

 
0,382 
0,434 

0,075*** 
0,036 
0,512 

F7. Info hållbarhetsutv 
2. Nej 

 
- 0,514 

 
0,294 

0,084*** 
 

F8. Interna kurser 
2. Ja, i tidigare anställ 
3. Ja, tidigare & nuvaran 
4. Nej 

 
- 0,540 
 0,840 
- 1,150 

 
0,457 
0,413 
0,364 

0,000* 
0,240 
0,045 
0,002 

F9. Personligen 
2. Nej 

 
- 1,837 

 
0,353 

0,000* 
 

*** Signifikansnivå 10 % * Signifikansnivå 1 % 
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BILAGA 16 – REGRESSIONSTEST FÖRETAGSR., F11A-B 

Multipel linjär regressionsanalys av företagsrepresentanternas responsvariabel F11a) 

Publiceras 
 

Multipel linjär regressionsanalys av företagsrepresentanternas responsvariabel F11a) Publiceras 

Justerat R2= 40,05  % 

 

Förklarande variabel Koefficient S.E P-värde 

F8. Interna kurser 
2. Ja, i tidigare anställ 
3. Ja, i tidigare & nu 
4. Nej 

 
- 1,005 
- 0,408 
- 0,024 

 
0,512 
0,462 
0,423 

0,183 
0,053 
0,379 
0,955 

F10. Förberedd 0,6022 0,0914 0,000* 

* Signifikantnivå 1 % 

 

Multipel linjär regressionsanalys av företagsrepresentanternas responsvariabel F11b) Typ 

Information 

Justerat R2= 33,85  % 

 

Förklarande variabel Koefficient S.E P-värde 

F7. Info Hållbarhetsutv. 

     2. Nej 

 

- 0,135 

 

0,353 

0,703 

F8. Interna kurser 

2. Ja, nuvarande anställ 

3. Ja, tidigare & nuvaran 

4. Nej 

 

- 1,210 

- 0,087 

- 0,024 

 

0,541 

0,493 

0,448 

0,102 

0,028 

0,861 

0,957 

F10. Förberedd 0,520 0,101 0,000* 

* Signifikansnivå 1 % 

BILAGA 17 – REGRESSIONSTEST FÖRETAGSREP., F18A-B 
Multipel linjär regressionsanalys av företagsrepresentanternas responsvariabel F18a) 

Miljöpåverkan 

Justerat R2= 8,37  % 

 

Förklarande variabel Koefficient S.E P-värde 

F8. Interna kurser 

2. Ja, tidigare anställ 

3. Ja, tidigare & nuvaran 

4. Nej 

 

- 0,776 

- 0,545 

- 0,936 

 

0,666 

0,558 

0,485 

0,288 

0,247 

0,332 

0,057 
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F16. Upprättar HR 

1. Ja 

 

0,860 

 

0,412 

 

0,040** 

** Signifikantnivå 5 %     

 

Multipel linjär regressionsanalys av företagsrepresentanternas responsvariabel F18b) 

Produktionskedjor 

Justerat R2= 6,72  % 

 

Förklarande variabel Koefficient S.E P-värde 

F8. Interna kurser 

2. Ja, tidigare anställ 

3. Ja, tidigare & nuvaran 

4. Nej 

 

- 0,133 

- 0,070 

- 0,446 

 

0,470 

0,394 

0,342 

0,560 

0,778 

0,859 

0,196 

F16. Upprättar HR 

1. Ja 

 

0,642 

 

0,291 

 

0,030** 

** Signifikantnivå 5 %     

 

BILAGA 18 – REGRESSIONSTEST FÖRETAGSREP., F19A, C-D 
Multipel linjär regressionsanalys av företagsrepresentanternas responsvariabel F19a) 

Försäljning 

Justerat R2= 14,20  % 

 

Förklarande variabel Koefficient S.E P-värde 

F1. Kön 

2. Man 

 

- 0,811 

 

0,260 

 

0,002* 

F8. Interna kurser 

2. Ja, tidigare anställ 

3. Ja, tidigare & nuvaran 

4. Nej 

 

- 0,701 

- 0,111 

- 0,736 

 

0,446 

0,400 

0,331 

0,081** 

0,119 

0,782 

0,029 

** Signifikantnivå 5 %        * Signifikantnivå 1 %  

 

Multipel linjär regressionsanalys av företagsrepresentanternas responsvariabel F19c) 

Förtroende 

Justerat R2= 10,22  % 

 

Förklarande variabel Koefficient S.E P-värde 
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F9. Personligen 

1. Ja 

 

0,530 

 

0,275 

0,058*** 

 

F16. Upprättar HR 

1. Ja 

 

0,361 

 

0,266 

0,178 

 

*** Signifikantnivå 10 % 

 

Multipel linjär regressionsanalys av företagsrepresentanternas responsvariabel F19d) 

Rykte 

Justerat R2= 12,82  % 

 

Förklarande variabel Koefficient S.E P-värde 

F9. Personligen 

1. Ja         

 

0,518 

 

0,318 

0,107 

 

F16. Upprättar HR 

1. Ja 

 

0,626 

 

0,307 

0,045** 

** Signifikantnivå 5 %     

 

BILAGA 19 – REGRESSIONSTEST FÖRETAGSREP., F20B OCH D 
Multipel linjär regressionsanalys av företagsrepresentanternas responsvariabel F20b) 

Beslutsunderlag 

Justerat R2= 13,82  % 

 

Förklarande variabel Koefficient S.E P-värde 

F1. Kön 

2. Man 

 

- 0,428 

 

0,257 

0,099*** 

 

F8. Interna kurser 

2. Ja, tidigare anställ 

3. Ja, tidigare & nuvaran 

4. Nej 

 

- 0,846 

 0,034 

- 0,978 

 

0,439 

0,394 

0,326 

0,004* 

0,057 

0,931 

0,003 

*** Signifikantnivå 10 %    * Signifikantnivå 1 %  

 

Multipel linjär regressionsanalys av företagsrepresentanternas responsvariabel F20d) 

Oärliga 

Justerat R2= 15,18  % 
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Förklarande variabel Koefficient S.E P-värde 

F1. Kön 

2. Man 

 

0,124 

 

0,278 

0,657 

F3. Position 

2. Hållbarhetsutv. 

3. Övrigt 

 

- 0,541 

- 0,239 

 

0,386 

0,424 

0,346 

0,165 

0,575 

F9. Personligen 

1. Ja 

 

0,162 

 

0,375 

0,668 

 

F16. Upprättar HR 

1. Ja 

 

- 1,041 

 

0,326 

0,002* 

 

* Signifikantnivå 1 %  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


